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Discuția despre spiritul modern

Modern și anacronic

De cîteva zile se află In Iugoslavia 
delegația guvernului și partidului nos
tru. Au avut loc convorbiri prietenești 
și oficiale între cele două delegații, di» 
care fac parte înșiși conducă: - de par
tid și de stat ai celor două ptpoane.

Actuala întllnire are loc ia pernă 
vreme după întîlnirea anterioară ia ca
pitala patriei noastre. Relatările cores
pondenților de presă, ca și anrMMte 
rostite la Belgrad, arată cit de puter
nică a fost manifestarea «ie prieten- 
a poporului iugoslav față de solii po
porului nostru. înainte cu citva timp 
solii poporului iugoslav, in ospe’Ie la 
noi, au înțeles și au simțit cit de pro
fundă și de trainică este prietenia 
noastră.

Noua și puternica prietenie ro-rdno- 
lugoslavă, resădită pe solul tradiționa
lei prietenii, este o chestiune care pri
vește întregul popor, care răspunde do
rințelor noastre, ale tuturor. Urmărim 
știrile despre desfășurarea vizitei și a 
convorbirilor cu nerăbdare. Ne băcn- 
răm de marile semne ale raporturilor 
firești reluate după ani de tulburare 
nefirească și nedorită. II iubim pe ță
ranul Iugoslaviei, dirz și neînduplecat, 
oțelit de luptă seculară cu pămîntul 
și cu asuprirea. Seamănă cu țăranul 
nostru. II iubim pe muncitorul Iugo
slaviei.. mîndru și demn, stăpin azi 
pe țara sa și constructor al soci ale
mului. Muncitorul nostru ii e tovarăș, 
peste hotar, de năzuință și luptă, li iu
bim pe conducătorii eroicei Uniuni a 
Comuniștilor din Iugoslavia șl ai Sta
tului Iugoslav. Sînt conducătorii unui

La ce lucrează scriitorii

De vorbă cu
Francisc Munteanu

nifesurea pontica exterte a țăririr w- 
cialiste. Ele, Ia primai riad, pot «teri 
și oferă «= tTssț j etacvr-r: atit io 
privința regfeoecUri. reJati-Iter Ier re
ciproce, ci și in privința rrlațjisr *- 
ternapoaale în gerere

Intre țara noastră și țara prietenă și 
vecină a Iugoslaviei secaEste se înte
meiază legăturile de tip Mu. de cola
borare tovărășească și ajutor reciproc, 
proprii raporturi* dinte dană țări *

este forța conducătoare a ș
îndrumătorul ecus truer id socia/ste.

Colaborarea, reluată de pățiră Treme 
între țările noastre, s-a și dovedi: rod-

— Știu că sînteți unul dintre scrii
torii tineri cei mai activi. Nadă] • 
duiesc, prin urmare, ca această scurtă 
convorbire să fie rodnică. Aveți ceva 
pregătit pentru tipar ?

— Romanul „Fericitul negustor", 
pe care-l voi înainta peste ctieva 
zile ta E.S.P.L.A.

— Nu ne puteți spune ceva refe
ritor la conținutul romanului, la e- 
poca în care se petrece acțiunea ?

— In cîteva cuvinte : e vorba de 
un negustor de idei, care trece prin 
viață fără s-o trăiască, menținîndu- 
se la suprafața, sau mai bine spus, 
la periferia ei, pentru a ajunge în 
cele din urmă un ratai. Acțiunea în
cepe în 1910, anul în care se naște 
eroul meu și continuă pînă în zilele 
noastre.

— Vă știam și nuvelist...
— Am înțeles. Vreți să oftați daci 

scriu și nuvele. Da, pregătesc un vo- 
turn de nuvele, amintiri, schițe, pe 
care-l voi intitula „Hotel Tristețe*. 
Volumul cuprinde înttmplări din 
viața proletarilor, petrecute înainte, 
în timpul și după ■ cel de al doilea 
război mondial. Cîteva din aceste 
nuvele le-am publicat în presă. 
(„Dușan", „Solidaritate", „Două 
tntîlniri").

— Și, fără îndoială, aveți și ceva 
in proiect, ca orice scriitor.

— E adevărat. Proiectez un roman 
mai vast, „Născut în Europa".

— Simt tentația de a comite o 
nouă indiscreție. In legătură cti con
ținutul .

— Doriți amănunte. Trebuie si 
știți insă că unul scriitor îi este 
foarte greu să vorbească despre o 
carte pe care n-a scris-o încă. Pot 
să vă spun doar că romanul va cu
prinde multe elemente autobiogra -■ 
flce.

— Pentru moijient, mă mulțumesc 
și cu atît. Am dedus că va fi un ro
man interesant, avînd în vedere bio
grafia autorului său.

O. 8.

de 9ex& UBCiBftt, pentm b'.aele 
mkMot peatra cauza sociali»-
anini ș£ a pftri.

$. ;eetrz triumful ur.ei Eteraturi 
rirfentice valoroase, a epocii noas
tre jcriaUsteî

Csriez lai Maxim Gorki -Despre 
tttndriT est» de o bogdțe 
ta ,’uȚu căreia au «rfctioi cs c- 

cesu na p^cie rf utM dec£t nc.'<»- 
ren um srm.no! de apariție. Gexx. 
pssîxxe. experiență de zer. de n~- 
âe zixță pnbărismzd sini condensase 
ta xrrr-'e șuXr sate de pegid de 
țanut atare Publicarea ei fata n 
«sre sercăsa czftzrd șt liuratxri- 
ttaec-e Gertz. care n-a fast an eri- 
tc. — upn «pont e# nefurirtet. dor in 
sdkăteă ee a-u fost? —. trefle cu nn 
amoez de roman £n pagxHe a- 
cesrez sdrfi. creat de ei bisași P. eo- 
deat. K k-xzxe. U srmdrim des Ixn- 
gL îtsee-f- sale formații nslrilste- 
-ate. zf.xt Iz acele încheieri defixet- 
a* titti ter--o ;s-d rtoad. pexcrx az- 
ment aoL Gorki ajunge ind-x-»±:> 
-al -rario noi. JadecdțHe
erizet stei arareori întinse rină ra 
ănrWfnr» te doctrine Ele stas ax- 
ma cx mște legături des .—-.r.l 
ceti dezroTdn despre o idee si- 
zm-rite stări de hem. scriitorii. 
ofiuJizr de descrieri saa de dccl:- 
garf infe-witd pe---c.-.z-.t preixixd 
te a-tet opere de creație. dea-
feterite »Sae de miez care sub attd 
■nisd na rdemnâ dar fi —-ai r-t-i 
scgirt er fi îmbrățișat poate o hai
ni docsxxxră Și acesta este ș: na».’ 
âu narile farmece ale acestei cărți. 
Ce aspect ol reacț lunilor sale de ei
ther *x ne dezvăluie Gorki? De la 
rS-eags literatori apuseană pe care 
O csnoaste minunat in toate marile 
a creație. șr rină la schițarea cxs- 
xnpcrsneitdțiî sale fi a prietenă-r 
aude de dincolo de hotare' sa Bor- 
tesse zn Romain Rolland. un Io- 
tames Becher fi iarăși vină ia nta- 
•Se Rgxri cte literatorii rase te 
jrvetf rted Lep h'ikolaerici Toistci 
S AtriM Cckor pe care since—. Șacz- 
•Cfc sd-« :nfc"rtint fi sd-i erisim cs 
seU km Gorki, toată aceastd desfd- 
Sirtrt ~er~ezin,.i rob pana morels: 
-pmmtse^. d-od cam spuneam t» 
monere cei puțin, na an corp de 
doe^ăed d o vastd galerie de por- 
riet nri r peisa'e calde fi eeriete.

Ornai totuși m încerca o sistems- 
t sare In acest material imens fi am 
deri de pZdd sd desprindem mai in- 
tc mirtcrăle Ini Gorki despre pro- 

farmsfie (ce ar trebui culese 
spscmiie eonZ’-o snmedrroe de arii- 
cse ne-tr Indnta lied de la bice- 
PjI mirt uri si rle pasionate ale scrii- 
prmx. despre instrumentul sdu de 
eipresie. despre limba pe care a 
mimsorște. Lauda p ineîntarea aci 
•zi t-t £red. ci se desprind din 
ar^tmU Jesprt protf — scris 'a 
I9U — pe Rtant pfan sSad o dis
cuție dessre ătstor. lată ce scrie 
Gardă despre itmunoa limbă in care 
tnPKBk jCdtbKS aoțtri tied pe de- 
sfm ini-ectiro. p-i cere scriitorului 
sd ie rtrbecjd simplu, folosind 
sKă« srees stlt de bogată fi de 

cere • creat in Europa 
seso/airi m UI-lea poate cea mo: 
riguroasă Etescurd Bazindu-se dea 
pe creări Sierata-i. cititorul are 
tet drepți! sd ceară o precizie, o 
claritate sr!t £e mare a exp-esiei, a 
frezei, cam sena rșxrn acestei 
Lmbi le poate oferi deoarece deo
camdată ana acecsid limbă este 
in stare si creeze imagini de o re- 
oii aaîenzitztxe artistică, numai ea 
este te stare sd des imagina plasci- 
Litate. existenți șt perceptibilitace a- 
coope fined" Este desigur vorba 
de limba literară rxsd. pe^ecționa'i 
de toți marii sa-Otcri Inaintcș-.i Im 
Gorki din ream! oi IlX-lea care p 
ei la rindul lor a Imprumstat-o Je 
la marele popor rus. Și te an:i să- 
tineri de formație, rină de pe mole- 
rile Volga. Gorki s cutreierat te
ri eugn Rusie, la limba asta a po- 
porulai a fost esent A conoscut-o 
te toate vaîoriU ei ți a țtăi să fo
losească tot ceea ce marii scriitori 
mai tîrriu i-aa adaos. Pe aceeași S-

-ăe a farmațzi scLc ecdrU-mstrile 
"ad Gorki (axul diare cei *s man 
memarlaLșt. ai -vm*ti nasrin) dna 
ai'igisxre. Astfel ei sene ^Aș srac 
ă-ți east spur, cd peon m.ne. too- 
21 dsfs. sardea a fast ca • snssni, 
>t cd dcEC-e srete. nt srn '.xdeo- 
tek aaaszt de etrțUe bm Balzac 
sexes i~agaszex 'xță de ua-xees. ț 
area eai-»r£sc-d cx-njcrx-e a eee- 
f£ ce sb s-a dazExlt te»g iemunx 
ca o nare forță ș. s-carie te ert»- 
pa sd*. Fragmemag xpcrțste smu 
mticai despre Baizud" te cxrr g 1- 
«n p rx-jeraedi: zenit:: ^htkes- 

r — rrid Seci
—ine fm moamense pe are one- 
nirea le-a m£..ct£ te cântai s te- 
sdși". sat că sin: .-ătae p sfat»- 
mle tai Lep Toisax: .Cast ee cr- 
cisse Îndeosebi pe frxxceai—* Acexm 
ti StcratxrJ f--—m* Gsrt. o cu
noștea ainană. Șcrăeni acești de 
mere cărui —aăar s-a TireMS sd 
făosessei sa o rngz-i tal ‘îrl 
s xe-de dă ședere niă a âoi .nsi- 
zu prăeisrixoăi sesdrx care a .te»- 
tst neîncetat, toace ‘armele he chiar 
tu ardeote și pBsnffeăe seat c'es — 
pan ssa«a Se. et ~ pe cele 
tcc sCsgare ale EkrxlsrL —rărea-

le franceze, ceea ce docedește o a- 
d'.r.că pricepere și cunoaștere. De la 
xrnasienii francezi ți plnă la ulti
mii simboliști, pe care Gorki li te- 
Jtida Intr-un același articol „Paul 
Verlaine și decadenții*, el face dova
da unei cunoașteri amănunțite a li
teraturii franceze. Pinâ și sonetul 
-ocalelor, al lui Rimbaud, tși are locul 
său, cu adaosul critic, firește. Dar 
.eea ce este surprinzător în acest 
ccntaă al lui Gorki cu literatura 
franceză este entuziasmul și mai a- 
les neașteptata interpretare a lui 
despre .Cyrano de Bergerac* de Ros- 
tand. Spumoasă ca șzmpania. piesa 
iui Rcstand 'picăzește sîngeie tot ca 
șampania ți tot ca ea te îmbată tre- 
endu-ți setea de viață". Această pu
ternică afirmare a ciețd din creația 
neoromanăcslai Srzncez *.xti cu 
hulitul simț ui demuU^B umane, cn- 
tclerești a lui Cyrano, aa izbutit să 
-'ra puterniculai realist rus Lnănia- 
•ea aceasta.

Dar. după cum. sc—neam Gorți — 
marele fi străluătăl aatndi.-fcci—a-: 
se dezlipește niă o Liră de cauza 
toporului rus ți de d-agostea c:ntr-. ei. 
In lumina aces'.ei crmcepțu — te a- 
l-ari de marea prețuire scrii:oriceas- 
:d — este evocat ți Ceboo. datdnț 
o: țării as mari năde di pentru vii
tor. ți Tolstoi. S'eincrederea bd Gor
ki pentru intelectual i" îndoielnici, 
mai ales de dung 1XS. este de ase
menea deseori imilniid. ede: nu tre
buie să se uite ci Gorki a fost an 
om de partid ți un seriilor U.x£or. 
Legăturile lui cu Lenin ăiznu.au de 
multă creme ți ele erau cor£ale 
Astfd cd o răsfrângere a tuturor

Ion Marin Sadoveanu

(Otatiauare la pag. 4-a)Savin Bratu

S-a adunat toată lamei dia Xăsăad, ia frun
te co efevii și pvofesoru școaletor. A ve
nit mulțime de oameni din toate satele 

grănicerești, Îmbrăcata te costnmefe locala, 
bărbații cu sumane și șerpare, nevestele și fete
le cu cămăși și fote înflorite. Fetele au cosițe 
împletite astfel incit dan impresia anei minu
țioase broderii. Au apărat flăcăi pregătiți să 
joace dansul călușarilor, ca clopoței aninați de 
glezne și cu mari, ca fantastice cozi de păun, 
înfipte în panglica pălăriei. Am văzut și călă
reți pe cai albi, amintind pe junii Brașovului. 
Erau și mulți intelectuali, scriitori, profesori și 
studenți ai Universității din Cluj Bucu-eștii tri
miseseră un alt grup de student: universitari, cu 
conducătorii lor din corpul didactic. Toată lumea 
aceasta roia pe străzile Năsăuduiui. pe cîmpia 
din preajma vechiului licea. unde învățaseră al
tădată Coșbuc și Rebreanu, pe bănci rămase ne
schimbate de-atunci. S-au adunat cn toții, in 
fine, în curtea din fața școlii, unde trebuia trasă 
pinza care învelea bustul de bronz al lui Geor
ge Coșbuc, opera sculptorului Comeliu Medrea. 
Solemnitatea dezvelirii bustului s-a săvirșit in 
sunetele de trompetă ale pionierilor. Apoi,’ pe tri
buna instalată alături, s-au perindat oratorii, 
reprezentanți ai comitetului de inițiativă a serbă
rilor, autoritățile orașului și ale regiunii, oaspeți 
veniți din alte părți, vorbind în numele insti
tuțiilor de cultură care au ținut să ia parte la 
aceste serbări. La urmă au citit discursurile lor 
doi țărani mai in vîrstă, unul din Hordou, locul 
de naștere al lui Coșbuc. celălalt din Prislop, 
unde fusese văzut copilărind ..domnișorul Li- 
viu“, fiul învățătorului. Au fost vorbitorii cei 
mai interesanți. I-am văzut ureînd scările tribu
nei, așezîndu-și pălăria pe podiu, căutind filele 
discursului în portofoliile lor, apoi citindu-le. 
Am auzit cuvinte simple și nemeșteșugite, ieșite 
din gîndul și din pana lor, dar pline de miez si 
rostite cu liniște și siguranță. Erau oameni din 
vechea generație, poate din rîndurile bunicilor 
tineretului adunat acolo. Reprezentau tradiții cu 
legămlntele ei. Știau să vorbească despre îm-

prejurări mai vechi, de cind fiul preotului Se 
bastiin dădea primele semne ale darului său, de 
c:nd tînăral Rebreanu nu se răzlețise iacă de 
eagănul nașterii și al primelor lui experiențe. 
Am văzut lacrimi strălucind in mai mutte pri
viri și cei care bau stat de-aproape lui Rebrea
nu, soția lui. cefe trei surori ale scriitoralni. 
doamnele Hulea, Strat și Schuster, și-au încli
nat frunțile împovărate de emoție.

Pe urmă, am vizitat cu toții sălile memoriale 
consacrate lui Coșbuc și lui Rebreanu. Cele 
dintâi au fost deschise publicului încă din 1954 
și ele cuprind unele amintiri rămase de la poet, 
foi manuscrise, diferitele ediții ale operelor, 
fotografii ale scriitorului, ale prietenilor și ra
delor Iui. Apare dc mai multe ori fotografia 
lui Alexandra, fiul a cărui pierdere a pricinuit 
poetqlui o durere niciodată învinsă. Cu ajutorul

fotografiei, înviu imaginea din trecut a tână
rului cu frumoasă statură, cu părul abundent, 
cu ochi mari, adinei și negri, cu modelajul pu
ternic al figurii. Cele două camere care adună 
amintiri de la Coșbuc nu alcătuiesc propriu-zis 
un loc de studiu, o arhivă, cit un popas al pie
tății.

Dincolo, In camera consacrată memoriei lui 
Liviu Rebreanu, se pot vedea multe obiecte In 
legătură cu viața și creația scriitorului. Trec 
prin fața lor, privind fotografiile maestrului 
și ale prietenilor lui, operele lui traduse in mai 
multe limbi, 0 bibliotecă cu o parte din căr
țile lui, masa lui de lucru, micile obiecte care 
nu-1 părăseau niciodată. Aceste piese vor putea 
fi înmulțite, deși ns cu manuscrisele scriitoru
lui, intrate in posesiunea Academiei R.P.R., prin 
darul doamnei Fanny Rebreanu și nici cu jur
nalul Iui intim, ținut la zi în timp de mai mulH 
ani, dar care nu va putea fi dat la iveală decît

cumente de mare însemnătate: sentința de con- ‘ 
damnare la moarte a lui Emil Rebreanu. fra- { 
tete mai mic al lui Liviu, devenit sub mxnefe * 
de Apostol Bologa, eroul romanului ,Pădurea ' 
Spinzurați'or”. Sint acolo și trei scrisori ale hâ ' 
Emil, trimise surorilor la Budapesta și la Bethfen. ‘ 
Una din ele, iscălită de cadetul Emil Rebreanu > 
și trimisă surorii Livia. mărturisește adânca { 
depresiune a ti nărui ui care trăia tragedia pre- , 
gătirii luptei impotriva propriului său neam. < 
Sub data de 10 martie 1916. Emil scrie: .Scumpă J 
Livie! Tu aștepți, eu aștept și nici unul nu pri- « 
mim nimica. Hi s-a schimbat adresa, mi s-a 
schimbat sufletul și aș vrea să nu mai Fu.’ Sint 
și eu cu o cătană mai mult, dar mai încolo ni
mic. Vei vedea și veți ști voi toți intr-o zi că 
eu nu mai sînt Tu uni ești cea mai dragă din 
lume și totuși... Ț:e nu pot să-ți dau ce-aș 
vrea, pentru că Soartea altcum voește... Stat 
slab, mizerabil, pentrocă nu pot face ce voesc... 
Nu întreba motivul, nu întreba de ce-mi vreau 1 
sfirșitul, nu intreba «le ce mă mănincă atit de 
mult dorul după voi. ori după moarte!..-. Zilele 
grele mi se spălăcesc din nnnte. dar și visurile 
mi s-au șters... iar eu am rămas fără trecut i 
și fără viitor și fără căpătiL — Atit. M-am 
săturat de toate și de viață. Cu bine: Emil*. 
A doua scrisoare, adresată altei surori, dar fă
cută pentru a fi citită de toți membrii famî- i 
liei, este iscălită de tinărul devenit acum sub
locotenent și care se desemnează pe sine cu i 
numele enigmatic Ubald. Familia suportase vi
zita polițienească a Jandarmilor, ,.cei cu pene*. 
Este recomandată tăria sufletească. Scrisoarea, 
o carte poștală, este datată din S mai 1917: 
„Dragii mei! Am tot aminat mersul meu în 
vreun soital. «iar acuma nu mai pot. Mine plec, 
deocamdată la Csikszereda, iar de-acolo mal

Tudor Vianu ;
I 

(Continuare în pag. 4-a)

Nu din durteța de caorație termino
logică oi se pare preferabil să 
vorbim despre t eMîațete nuxfene 

ale stiferilor șj nu despre stilul modem. 
Stilul modern este — c^pă cum am 
văzut —tadrfiuni*.»! și implică riscuri 
de coufuzu și de supărătoare ingustirc . 
Tendința ■odmi ta dezvoltarea stiâ-i- 
rflar, mai precis, a mijloacelor de ex
pres* «e pate ebicrva in țoale artele.

Mn e vorba de • îmbogăți re ntime- 
rkă- Dacă as sta să numărăm figu
ri* de stă dta acclBite tratate, poate 
că ete ar Rrece pe cete care sint prac
ticate astăzi. Dar ia toate deamniile, — 
m cei al Iriiraăm și intr-a] stilisticii, 
te eveiuria «pecSer Herare. a mijloa- 
cetor aitafcze și rompoziției ori a mij- 
taacefer camicntai. se poate observa 
progresul ta fiexîbclrtate. in suplețe. 
Ca și aae&ete. mijlcacele de expresie 
s-ax dezrotaî de la greci la simplu 
șâ proces.

A « * sânt, ca medeaura, aproxi
mative. Frinate sau stimulate ta dez-
roCare. «sa relațiile de produc
te se dneăteaa destul de încăpătoare 
tita depășite — uneltele au progresat
coattaaa de Ia ciocanul de piatră la 
cri paeaasatic. In artă, ca și ia restul
demestatoi ideologic, uneltele sint an
grenate ta lupta dintre curente, sint 
exaltate. Ursate ca «node, ori devin
starețul înverșunării și al prohibițiilor. 
La jurul lor se flutură steiguri. se sus- 
tiu programe estetice contradictorii. 
Neoclasicismul francez a considerat
sEzltă vreme tragedia drept unica mo- 
d»Etate gravă a teatrului. Romanticii 
aa detestaf-o și au respins-o așa cum 
au respius epistola in versuri ori fabu
la- ta focul războaielor literare, spe
ciile, formele stilistice s-au înlocuit une
le pe aftele, apoi au fost reluate, cu 
transformări.

Evoluția nu e liniari. Dar drumul 
de la rigid Ia suplu e evident și el a 
urmat două căi principale — eliberarea 
de normele convenționale, apariția mij
loacelor noi cu plasticitate superioară.

Nici eliberarea de canoane nu s-a 
putut înfăptui lin. Fiecare curent a dă- 
rimat cîțiva idoli estetici stînjenitori. 
Dar fiecare curent a adus odată cu cri
tica acerbă a bagajului de convenții ale 
curentului pe care-l combătea și propri
ile Iui convenții. Antiteza romantică 
a reprezentat o încercare de a exprima 
în artă contradicțiile vieții. Ea însăși 
rigidă, a stabilit o nouă convenție, a 
culorilor și tonurilor în violentă opo
ziție, a emfazei și excesivului. In elibe
rarea de dogme și de convenții, realis
mul critic introducînd odată cu obiec
tivizarea, cu dominarea observației și 
preeiziunea, cumpătarea stilistică, a în
semnat un mare pas înainte. E semnifi
cativ paradoxul lui Stendhal, cind sus
ținea că-și ia ca model stilistic codul. 
Accentul era pus astfel pe precizie și 
pe claritate, pe subordonarea totală a 
stilului ideii. Naturalismul, abătînd 
realismul și răsturnîndu-i datele, a rein- 
tnxfus, pe altă cale, convenția de tip 
pseudo-științific. Să ne gîndim doar 
la consecințele stilului-inventar, urma, 
re a funcției de grefieri ai realității 
revendicate de naturaliști, la descrierile 
lente și nemilos de minuțioase. Pe de 
altă parte, realismul socialist întregește 
— în special prin discuțiile din ultimii 
Mti. — acțiunea de îndepărtare a con
vențiilor artificiale, condamnînd ideea 
stilului unic, accentuînd dreptul la via
tă al tuturor curentelor și stilurilor, 
compatibile cu baza sa ideologică.

Eliberarea de canoane a fost deci un 
proces sinuos, dar ea e incontestabilă 
și s-a produs progresiv. Marii creatori, 
chiar cind au încercat să se adapteze 
normelor arbitrare, care-și aveau sursă 
in modele mai vechi sau în autoritatea 
textelor, s-au simțit mereu stingheriți 
de ele. Fulgerele academice au lovit 
mereu pe sfărîmătorii de canoane. S-a 
găsit mereu cite un Beckmesser care, 
ca și ridicolul meistersinger să vadă 
in creațiile noi doar numărul de a- 
bateri de la reguli. In muzica; care po- 
setlă o sintaxă și în genere reguli mai 
complicate, fiecare inovație a stîrnit 
furtuni. Mozart a fost acuzat că „folo
sește prea multe note“. Orchestra 
beethoveniană, cu larga utilizare a su
flătorilor, a supărat chiar de la pri
mele simfonii, totuși puțin revoluțio
nare. Iar Kreutzer, violonistul pe atunci

faimos, a refuzat cu îndârjire să execute 
sonata care i-a păstrat numele. Wagner 
a pătruns în Franța cu a-.ompaniament 
de fluierături. Și nu trebuie omis celă
lalt aspect Vechile convenții nu au 
opus numai rezistențe, pină la urmă 
învinse de creatori, ci au creat și pro
hibiții mai riguroase. Dară unele nor
me, cum e faimoasa regulă a unităților, 
au fost adesea ocolite și uneori călcate 
sistematic, altele au devenit tabuuri... 
E cazul prohibițiilor privitoare la limba 
'iterară, a acelei organizări feudale a 
limbii care statua care termeni au 
permisiunea să pătrundă pînă la ure
chile distinse. Le-a respectat chiar și 
Racine care a evitat să scrie „cămașe* 
și a recurs la perifrază.

Eliberarea de normele care încorse
tează expresia nu înseamnă renunța
rea la elaborarea artistică. Au incercat-o 
cu rezultatele haotice dadaiștii ori su
prarealiștii. Au aiuns la negarea însăși 
a conceptului de artă. Ia promovarea 
iraționalului și de fapt, la părăsirea 
limbajului articulat. Evoluția literară a 
ultimului secol cunoaște tocmai dezvoL 
tarea mijloacelor de expresie cit mai 
elastice.

Lucrul este mai des menționat și a* 
nalizat in ce privește limba. Aici con
tribuția individuală a marilor creatori 
e ușor de perceput și ea trage hotare 
intre diferite etape de dezvoltare. Se 
revine mereu asupra cotiturilor în lim
bă pe care le-au reprezentat la noi mo
mentul Eminescu, Sadoveanu. Arghezi, 
ca și atâția alți contributor! de am
ploare mai redusă.

îmbogățirea lexicului nu e un scop 
in sine în literatură. Se cunosc — în 
special printre scriitorii și publiciștii 
dintre cele două războaie. — destule ca
zuri de împestrițata cu orice preț a le
xicului, făcută cu evidenta consultare 
prealabilă a dicționarului și cu rezultate 
grotești Bogăția lexicului oferă scri
itorului autentic posibilitatea trierii, un 
material de manevră, pe care el știe 
să-l reîmprospăteze.

Progresul nu se reduce, firește, nu
mai Ia lexic, apare în dobindirea unor 
unelte stilistice noi, de mare finețe. 
Thibaudet în Franța, la noi profesorul 
Vianu, au analizat funcțiile noi pe care 
le iau în literatura modernă folosirea 
unor timpuri. Specific modern e stilul 
indirect, liber, amestec de stil direct și 
indirect, cum îl caracterizează Thibau* 
det, în care scriitorul narează spuse
le unui personaj fără a-1 pune în scenă, 
dar folosindu-i particularitățile de vor
bire. S-a remarcat frecvența lui la 
Caragiale. II putem regăsi încă de la 
Alexandrescu. Foarte apropiată e ma
niera de imitație stilistică, în care în
săși caracterizarea personajului e făcu
tă cu vorbele acestuia. De aceea mi se 
pare nedreaptă următoarea observație 
despre Slavici a lui Lucian Raicul 
„Pentru asta — (pentru imitarea ser
vilă a clasicilor, n.n.) se consideră că 
e suficient ca scrierea respectivă să 
fie împănată cu fraze de tipul: „Minu
nat om era părintele Pintilie și mură
turile foarte ii plăceau. Ideea generală 
e justă, dar exemplul nu e bine ales. 
Fraza din Slavici nu e expresia unei 
formule stilistice desuete, pentru că

Sllvlan losifescu
(Continuare tn pag. 5-a)

în paginile gazetei:
• Trei romane de Gala Ga- 

laction, de Horia Stancu.
• Traducîndu-1 pe Anatole 

France, de Al. O. Teodoreanu.

!• Cronica dramatică („Ziariș
tii" de Al. Mirodan), de V. 
Mîndra.

• La reeditarea lui I. Codru 
Drăgușanu (concluzii), de Șer- 
ban Cioculescu.

• Versuri de toamnă, de
Nina Cassian-
• NiRi de dragoste (poejn), 

de Traiau CoșoveL

%25c4%2583iznu.au


Trei romane de gULfi QQLACTIO
Un orim volum de ooere alese 

ale lui Gala Galaction, apă
rut la Espla, grupează roma

nele „Doctorul Taifun", „Roxana” și 
„Papucii lui Mahmud". L-am luat în 
mină cu neliniștea pe care ți-o dau 
cărțile citite de mult și pentrn care 
te temi că-ți vor părea altele după 
trecerea atîtor ani. Neliniștea s-a do
vedit zadarnică. Am regăsit un Ga
laction cunoscut, desigur înțelegîndu-1 
în chip deosebit astăzi decît ieri, dar 
al cărui serfs îți lăsa aceeași senza
ție Icomplexă, greu definisabilă, a
lucrului frumos, meșteșugit, ca o lu
crătură dd. artă veche, emoționant. 
Prozator de tradiția clasicilor noștri, 
scriitorul Galaction este prezent de 
aproape patruzeci de ani în litera
tura romînă. Primele Iui nuvele și 
povestiri de tinerețe au constituit la 
vremea apariției lor un mesaj cald, 
omenesc, realist, rostit într-o limbă 
în care graiul poporului se îmbina 
In chip fericit cu limba cultă- Cele 
trei romane, reimprimate recent, nu 
reprezintă în contextul operei laice a 
scriitorului fenomene izolate, ci con
tinuarea, prelungirea operei. Și aici 
maestrul Galaction rămînea aceiași 
povestitor ale cărui pagini curg ca 
o ăpă domoală, rar dar violent 
vojbiu>ată de pa sta nai e atît de zbuciu
matului suflet omenesc. Ceea ce con. 
stfhîSe nota comună, caracteristică 
lor, ceea ce le situează la un anumit 
punct al dezvoltării literaturii lui 
Galaction este amestecul — prezent, 
tntr-o măsură mult mai redusă si în 
nuvelele de început —, al unui vi
guros realism cu concepțiile idealis
te, religioase, tot mai evidente cu 
trecerea timpului. De aici dualitatea 
contradictorie a romanelor: tablou rea
list, zugrăvit pe viu, cuprinzînd com
plex fenomenul social și tipurile ome
nești, — încercare de explicație a lu
mii și a viefii, pornind de la o con
cepție idealistă, deci fără rădăcini in 
însesi faptele observate și descrie.

„Doctorul Taifun", de exemplu, este 
de la început un roman de moravuri, 
intenționând să înfățișeze soarta vi
tregă a femeii în mijlocul unei socie
tăți vrăjmașe și, implicit, descompu
nerea morală a respectivei societăți. 
Floreal Vasilescu-Plopu, eroina ro
manului și femeia pe care o iubește 
profesorul cardtalog Bobircă, este 
pervertită, prin mediul care o silește 
la aceasta. Scriitorul studiază a- 
tent procesul : șeful care abuzează 
de funcționara timorată, soțul care 
folosește farmecele nevestei pentru 
cîștigarea de avantaje materiale, mi
nistrul sau șeful de cabinet care con
tribuie 
sfirjit.
Taiîlin", vai c p1 in vtiiai uc 1LJI piv- 
lungește și agravează situația echi
vocă a femeii sincer iubită. Tabloul 
moral al societății, individualizarea ti
purilor, studiu1, mecanismelor psiho
logice ale personajelor sînt creații ale 
celui mai pur realism, de esența cea 
mai trainică. Concluzia care Se im
pune este aceea a dependenței indivi ■ 
dulni de societate și a răspunderii 
societății față de individ- Scriitorul 
îmbină însă tabloul realist cu oăti- 
ma$ul ■ protest împotriva dreptului 
pe care și-I iau oamenii de a-l ju
deca din punct de vedere moral pe 
semenii lor: condamnarea poate îi 
rosthă numaj de ce! fără vină, piatra 
poate s-o arunce in femeia păcătoasă 
doar cel fără păcat. Și, în societa
tea capitalistă, asemenea oameni nu 
există. Pasiunea pe care o pune Ga
laction în apărarea eroinei sale e în
rudită cu analiza lucidă, sistematică 
pe care o făcea în „învierea" Tols
toi nen<ri, drama KatiușH. Floreal Va- 
silescn-Plnpu nu are. desigur, inten
sitatea dramatică a acesteia. nic: 
profunzimea tragică a Sorrei Marmc- 
ladova. dar e o urmașă modernă a 
lor transplantată în mediul Bucu
reștilor de după 1930. deci avînd 
pentru noi și o valoare documentară.

în-

la decăderea femeii și, în 
însuși Bofaircă, „doctorul 
care prin ezitările lui pre

Puțin vulgară, interesată, conștientă 
de farmecul ei, căutînd să-l foloseas
că la maximum, înflăcărîndu-se și de
venind personaj mai puternic și 
mai complex atunci cînd vibrează în 
ea sentimentul dragostei pătimașe, a. 
totbiruitoare pentru copil, eroina e 
rodul unor concrete observații sociale, 
iar amănunțita analiză pshihologică 
efectul unei profunde cunoașteri a su
fletului omenesc- Fără îndoială, există 
și artificial în figura parcă , făcută" a 
lui Bobircă sau în însăși ideea care a 
stat la baza scenei „judecării" femeii 
vinovate, artificial pe care nu poți să 
nu-l sezisezi. Dar dincolo de acesta 
persistă emoția dată de permanenta și 
inalterabila dragoste a scriitorului fa
ță de oamenii simpli, umiliți, apăsați, 
împinși în prăpastie, de permanentă 
și inalterabilă dragoste nu fiindcă vrea 
să ierte tot, ci fiindcă încearcă să în
țeleagă totul. Aceasta îți rămine de
finitiv, după ultima filă a romanului, 
chiar după paradoxala încheiere, în 
fond întoarcere în realism fiindcă 
este semnalarea unei posibile evolu
ții a eroinei.

Citind al doilea roman cuprins în 
volum, „Roxana", am admirat încă 
mai mult partea de observație realistă, 
critica făcută mai sever, portretizarea 
ironică, satirică a personajelor. Paro
hia în care este trimis preotul Abel 
Pavel, personajul central al romanu
lui, e una de mahala, săracă, mizeră : 
,.mai toate casele 
niște maghernițe cu tălpile mincate 
de igrasie. Ferestrele 
oarbe. In jurul caselor lipsea 
gospodărie — copăcei roditori puși în 
ordine, răzoare de flori, bolți de viță 
sau măcar de zorele... se iveau ca 
lucruri curioase numai la doi-trei ne- 
gustorași. In schimb, pretutindeni co
piii erau nespălați, rahitici, desculți 
și cu părul vîlvoi. Cîinii și pisicile 
se încovrigau de foame"-.. In mijlo
cul acestui cartier se înalță masivă, 
închisă de toate părțile cu ziduri care 
s-o ascundă vederii, casa bogatului 
Atanasie Ccaur. Figura acestuia este 
văzută în culori întunecate, date de 
dubla lui calitate de îmbogățit de 
război și de exploatator, tocmai al 
acelei lumi mizere, în mijlocul căreia 
i se înaltă palatul. Gala Galaction 
îl descrie acumulind adjectivele: 
„urîcios, umflat, mercantil, josnic 
prin toată concepția lui despre viață, 
mai presus de toate: plin de orgoliul 
unui noroc stupid, acest parvenit mă 
răzvrătea cu toate gesturile lui, cu 
țoate cuvintele lui". Primarul, banche
rul Simon, oamenii politici adunați la 
punerea pietrei fundamentale a cate
dralei visate de preotul Pavel, și fă- 
cind din idealul acestuia prilej de 
demagogie politică, sînt prinși incisiv, 
portretizați concis. Tabloul social e 
mai vast și vădit mai interesant de- 
cît acela din „Doctorul Taifun", sur- 
prinzîr.d aspecte mai variate, mai pu
țin legate de drama individului- 
„Roxana" e scrisă cu mai multă lu
ciditate crifică. ochiul scriitorului a 
fost deschis, ațintit plin de condam
nare asupra lumii pe care a zugră
vit-o. Dar nu m-am putut opri să ob
serv că romanul e scris parei mai re
ce. că-problematica religioasă e prea 
vâdjt insistentă, că omenescul e mai 
puțin vibrant Roxana, soția hi 
Atanasie Ceaur, este un personaj ne- 
limpede. amestec de femeie de lume, 
de păcătoasă și de cucernică; punctul 
<:e plecare al preocupărilor ei reli- 
moase rămîne ascuns. Nu e dar da-

■ fondul personajului e constituit 
de dragostea pentru părintele Pavel 
— și atunci romanul ar fi putut fi o 
■tramă cu această temă: sau dacă el 
e dat de plictiseala și dezgustul unei 
vieți lipsită de țel. vegetativă. Pavel 
trăiește o dublă dramă: a preotului 
idealist care visează o întoarcere la 
creștinismul primitiv și care își vede 
opera încăpută totuși pe mîinile poli
ticienilor și ale oamenilor bogați, deci 
denaturată, furată, deformată : o a

cercetate erau

erau mici și 
orice

doua, a omului care se simte cuprins 
de un sentiment vinovat, născut 
împotriva convingerilor lui, dragos
tea pentru Roxana, dragoste pe 
care trebuie să o înfrîngă. Abel Pa
vel nu e în fond un energic, și șo
văie, nu cunoaște drumul, se rătă
cește, ezită. Nici unul dintre aceste 
două personaje nu a putut păstra 
pînă azi un sens mai profund, mai 
larg. Dar concluzia general valabilă, 
care se impune în cele din urmă, nu 
este cîtuși de puțin aceea a misiona
rismului — care de altfel dă greș, — 
ci faptul că, in capitalism, în ca- 

in iți a ti vele 
iau haina 
la purita-

ci faptul 
drul societății burgheze, 
generoase se împotmolesc, 
compromisului, abdică de 
tea inițială.

Am recitit și ..Papucii 
mud“, povestire începînd 
șata iarnă a lui 1877. cînd 
de prizonieri turci străbateau sudul 
înghețat al țării. Aceiași prizonieri, 
bieți țărani luați de la casele lor și 
pțiși să lupte pentru interesele beilor 
și ale pașalelor, a căror privire neli
niștită și tristă a. prins-o în pinzele 
sale cu atita tragism Grigorescu. Te
ma era deosebit de simplă. Un om. de 
altfel liniștit, Savu Pantofarii, negus
tor cuprins, omoară la beție pe unul 
dintre acești oropsiți, istovit de boa
lă, de nemîncare și de nesomn, în
ghețat de Irig în hainele-i subțiri 
de vară. Imaginea cea mai nuterni- 
că, rămasă în mintea ucigașului, e a 
papucilor sparți ai turcului, prin care 
ieșeau degetele vinete, înghețate de 
răceala zăpezii. Savu Pantoîaru va 
îi zguduit apoi de delirul remușcări- 
lor. După aceste două momente cul
minante, al crimei și al delirului, ur. 
mează relatarea ispășirii Iui Savu, 
care, după canonul pe care i l-a dat 
un călugăr, va trebui să lucreze cu 
mîna lui și să dea de pomană celor 
desculți și dezbrăcați o mie de pe
rechi de încălțăminte- Sentimentul de 
proîundă dragoste pentru omul sim
plu și oropsit car» sc de .prindea din 
„Doctorul Taiîun", izbucnește pu
ternic în „Papucii lui Mahmud"- Ta
bloul tragic al șirurilor nesfîrșite de 
prizonieri e o condamnare a războiu
lui, în care oamenii simpli sînt tri
miși îără voia lor și îără să știe pen. 
tril ce; imaginea sătenilor și orășeni
lor, care aduc din proprie inițiativă 
haine și alimente pentru același pri
zonieri, este izvorită din umanitatea 
proîundă a poporului. Soldații care 
păzesc convoaiele sînt omenoși, clini 
de milă- In crima lui Savu Pan- 
toîaru. îăcută la beție, se amestecă 
îără îndoială urme ale propagandei 
oficiale, care nu făcea diferența în
tre poporul turc și beii care dezlăn- 
fuiseră războiul, dar personajul e 
in fond un on» pașnic, pe care remuș- 
carea faptei îl chinuie nînă la 
boală și pînă la delir. Detaliul rela
tat simplu, al papucilor sparți. cu 
care soldatul turc fusese trimis să 
lupte, și în care bietele lui picioare de 
om al sudului cald înghețaseră, ia 
importanța unui simbol, acela că în 
războaiele capitaliste sînt trimiși să 
moară desculții și dezbrăcării Înmii 
împotriva altor desculți și dezbră- 
cațL Ga'a Galaction rostea în nmaanal 
său un fierbinte Indeftm la interfe
re» Intre popoare, comit inițial r.n 
din convingere religioasă, ci din du
reroasa observație a urgiei războaie
lor. Desigur, personand Savu Pan- 
totaru găsește pentrn răscumpărarea 
..păcatului" său o formă religioasă. 
— aceea de a face pomană — dar o 
formă care îl apropie de umiliți! și 
nropsiții lumii, pe care învață să-i 
cunoască și să-i iubească. Aceasta 
corespunde atît logicii personajului, 
mic meseriaș de Ia sfîrșitul secolului 
trecut pentru care ideHogia îmbră
ca numai haina religiei, cit desigur 
si convin cerilor autorului dar cmri- 
nutul real este dat tocmai de cunoaș
terea și dragostea pentru popor, spre 
care merge treptat meșterul Savu. și

lui Mah- 
în înfrico- 
convoaiele

care se face indiferent de naționali
tate. Semnificativ pentru o concepție 
largă, care nu cunoaște dușmănia sail 
disprețul față de cei de alt neam, 
este episodul final al caldei prietenii 
dintre Savu, Marcu și Ibraim, oameni 
de neamuri și credințe deosebite, dar 
găsind calea înțelegerii profund o- 
menești.

Romanul ..Papucii lui Mahmud’’ 
mai are ceva in plus: mai puternica 
legătură intre fondul emoțional al 
temei și tabloul social, concordanța 
intre aceste două elemente, uneori 
contrarii în celelalte două romane de 
care rtr-arn ocupat. Prezența inter
preter:! ideaFsîe a fenomenelor psi
hologice se face simțită însă într-o 
măsură mai redusă, felul de a gîndi 
al cersonaielor este strîns legat de 
viața adevărată.

Intre cele trei romane de care ne-am 
ocupat există diferente în 1 
in construcție, în felul de a 
;-ersona jele. Ac 
diferențe de stă 
fiecare sint pre; 
rului Gala Gat- 
za amplă in 
care 
de 
gită.

tematică, 
i vedea 

cestora le corespund 
3. nu mari, fiindcă in 
:zente calitățile scriito- 
lactioii: claritatea, fra- 
care cuvintele au fie- 
bine închegată, aroma 
veche mult meșteșu- 

ca o savoare și preci- 
Doctonat Taifun", de 

e mai iscarea tă de citate, 
mai apropiată de to- 
■urturisirji pătimașe, 

de - s* îfîca in vro
ia „Roxaaa* vorbirea biseri- 
— râsGKcatâ dm moment ce 
jul principal e proot. deci cu 
pețară 4e an amonit fel — 

ele le cr soM descrierii vigu. 
foarte like. Ia -Papucii lui 
d*. f-ara. vocabelanit, tonul 
sînt mai pare, curățate de e- 

1e mar sas serueilate. vibrind 
■nea smpiă care -«e simțea in 
ii bane dSatre navetele ri po- 
• sale, saferrsd o întoarcere 
Usicism ai stîWai.

Rrtipări-ea votmulni de opere alese 
ale scriîtoțrafai Gala Ga tartina • an 
htem preț'as. Catari* de azi put U 
facă, ier cei mai ierbi <ș roenoiască. 
o esnori-o«awti cunost-"ni ca ope
rele tmti maestru al prozei rwmim-șC, 
al cărui aport la literatara "ow-eascl 
e demn de a fi mereu seMiaiat. A- 
plecindn-se asupra nuvelelor și ro
manelor tai Gi'i Galactice, dtitorii 
vor putea să ia și să pistrere pertra 
ei sentimentul infotdeanna eecesarji 
nou al dragostei pert-j cm. al 
iubirii care pornește d'n îsțefc- 
gere, din încredere In forțele 
surate ale oamenilor-

Cind Borzov, primul secretar al 
unui raion de partid este scos 
din muncă, Martinov tși dă 

seama că sini atttea de făcui și mai 
cu seamă de tndreptat, incit bătălia 
ce începea s-ar fi putut să-l cople
șească. „Trei ani de-a rînduil ai înă
bușit aici gîndul viu", ti strigă Mar
tinov cu ură celui ce se mtndrea că 
,,a știut să facă raionul să asculte de 
frică".Borzov era un formalist. Pe 
el nu-l interesau nici oamenii și nici 
modul tn care își desfășurau activi
tatea. Totul era să fie îndeplinite 
angajamentele luate față de regiune. 
Mijloacele p'in care obiectivele sta
bilite erau atinse nu aveau nici o în
semnătate, după cum nui se păreau 
vrednice de atenție nici necazurile 
oamenilor și nici păstrarea legalită
ții socialiste. Cind un tovarăș îl cri. 
tică, Borzov se interesează la procu
ratură dacă dosarul acestuia n-ar 
îndreptăți o anchetă. Se înconjurase 
de lingăi și de birocrați, deoarece 
mediocritatea execută orbește cele mai 
absurde directive. In unele colhozuri 
ale raionului oamenii pierduseră în
crederea în conducători, in ziua-mun- 
că, și începeau să se lase pe tînjală. 
In altele, furtul lucra mină în mină 
cu mita și, a/utat de incompetență 
surpa cu înceiul proprietatea colecti
vă.

Bun cunoscător al vieții colhoznice, 
V. Ovecikin n-a ocolit aceste aspecte 
ale realității. Dimpotrivă, ca scriitor 
comunist s-a simțit atras să le zugră
vească și să le condamne.

Mi se pare că de mult n-am citit 
pagini mai vitriolante, mai incisiv 
critice despre ceea ce este negativ, 
învechit, in realitatea vieții sovieti
ce, ca în schițele și poves'tirile-repor- 
taj ale acestui îndrăzneț scriitor. De- 
monstrind cu o limpezime artistică 
concludentă necesitatea stîrplrii unor 
fenomene negative reprobabile ce în- 
tirzie și frinează mersul societății 
înainte, Ovecikin are permanent tn 
vedere — și cititorul odată cu el — 
acele aspecte ale vieții care merită 
să fie susținute și răsoîndite,

Ar putea fi socotit oare negati- 
— cum s-ar simți îndreptățiți 
califice poate unii iezuiți Iile. 
— un scriitor care prin eroul 
Martinov pledează pentru tncre-

exercită spiritul ofensiv al lui Oveci. 
kin asupra atltor racile cu atita 
vehemență? Convingerea lui Ovecikin 
rezidă in chipul tn care întreprinde 
demascarea viciilor. Organismul so
cietății socialiste trebuie ferit de 
maladii, iar cind acestea se manifestă, 
se cer tratate cu promptitudine, in
diferent dacă uneori încercarea im
pune intervenții dureroase temporar.

Prin urmare, pentru ca oamenii să 
fie ajutați să se dezvolte și să se 
bucure de succesele lor ca succese 
proprii, ei trebuiesc încurajați, promo
vați și călăuziți, pare a ne spune 
Ovecikin. De pe această platformă 
partinică descoperă cu agerime scrii
torul lipsurile și greșelile serioase

valoare 
lacrătu 
îmbinai

cis t 
să-l 
ra'i 
său 
derea tn oameni, tn gindirea lor crea
toare și tn stimularea simțului de răs
pundere? Ar putea fi considerat defăi
mător pentru că ne amintește despre 
urmările nefaste ale izolării de mase, 
ale carierismului și demagog:ei, ale 
beției și incompetenței? Dar de ce se

ce mai împiedică pe alocuri înflori
rea orinduirii colhoznice. Martinov 
tși dă seama că pentru a înlătura sti
lul de muncă obtuz, climatul moral 
împămintenit de Borzov, se cere o 
restructurare esențială, radicală. în 
munca întregului raion. Trebuie pus 
capăt metodelor prin care critica 
era brutal înăbușită; delăsarea, 
unor cadre analizată și îndreptată 
grabnic; ridicarea S.M.T, la lo
cul ce i se cuvine, demascarea 
bucherismului și a birocrației ruti- 
mere. Și pentru ca raionul să-și poa
tă îndeplini
urmare a 
guvernului, 
carea celor mai buni activiști raio
nali din posturile de răspundere pe 
care le ocupau ca președinți de col
hoz. Ședința prin care fără discursuri 
pompoase ii convinge pe oameni de 
necesitatea unei asemenea măsuri 
este, artistic, unul din cele mai reu
șite episoade ale întregului ciclu 
„Zile de lucru intr-un raion". Mar
tinov le stirnește celor mai buni co
muniști. care de ani de zile se în. 
g-opaseră prin birouri cu diverse 
îndeletniciri, dorința de a se scutura 
din amorțire, de a infringe anchilo
zarea. Un spirit de emulație se re- 
deșteaptă în fiecare dintre ei odată 
cu sentimentul că pe teren. î.n mij
locul oamenilor și al greutăților ine
rente unei munci îndrăznețe, vor a- 
vea din nou putința să-și desfășoare 
priceperea organizatorică, inventivi
tatea, elanul inovator.

Martinov nu izbutește miraculos 
să rezolve toate problemele ce-l so-

sarcinile ce-i revin, ca 
hoiăririlor partidului și 
Martinov inițiază olc-

rea

I. ANDREESCU

Horia Stancu

Cititorul ne va înțelege desigur 
cind vom da cronicii noastre un ton 
care nu va avea nimic comun cj 
austeritatea și răceala academică. 
Prelegerea universitară ținută ou aju
torul unei balanțe de valori imuabile 
și în care operele literare noi sînt 
cîntărite în raport cu greutatea spe
cifică a tragediilor shakespeariene nu 
are desigur nimic comun cu cronica 
dramatică vie, care este, în primu1 
rînd, o poziție înaintată de luptă. 
Piesa de debut a lui Al. Mirodan 
dezbate cu aprindere probleme ale 
oamenilor de astăzi, interesați trup 
și suflet în deslușirea problematic.; 
complexe a drumului care trebu e 

• otrăbătut „în perioada de trecere de 
la iarnă la primăvară". Cronicarul li
terar sau dramatic nu arc cum să 
privească această frăinîntare cu un 
ochi senin, nctultturat și superior. 
Cronica nu poate deveni, desigur, jur- 
•na’ul intim al unui mizantrop. Ea 
trebuie definită, dimpotrivă, ca un 
act cetățenesc, prin excelență.

„Ziariștii" reiau, în coordonatele 
contemporaneității, problema amplă și 
tulburătoare a afirmării adevărului. 
Eroii dramei sînt oameni pasiona* 
capabili de gesturi mari, de sacrificii 
nelimitate. Ei se comportă ca . niște 
îndrăgostiți, fascinați de avîntul că
tre adevăr, atît de propriu epocii con
struirii socialismului. Meritele autoru
lui piesei se vădesc însă pe măsură 
ce această pasiune își dezvăluie ca
șurile adînc omenești. Lupta pentru 
adevăr, nu devine nici un moment 
abstractă, eterică, donquijotescă. Au
torul se suspectează neîncetat, și a- 
pasă (uneori cu prea multă brutali
tate) pe pedala concretizării desăvir- 
șite a fiecărui gest, a fiecărui duel 
din încleștarea puternică pentru bi
ruința adevărului. Preocupîndu-se, pe 
planul actualității imediate, de vechea 
controversă» a eroilor lui Camiil Pe
trescu, fermecați de jocul ideilor pure, 
Mirodan parcurge drumul spre rezol
vare venind dintr-un sens invers. El 
însuși gazetar comunist și — pro
babil — erou al unor întîmplări ase
mănătoare, autorul „Ziariștilor" por
nește de la faptul de viață care con
stituie „subiectul" piesei, desccperin- 
du-i, apoi scenă după scenă, semni
ficații și valori ideologice care ca
pătă o amploare nebănuită. Poves*ea 
nedreptățitului Ion Gheorghe, lupta 
Iui Cerchez și a celorlalți ziariști pen
tru apărarea acestuia, este — ca șă 
folosim o expresie familiară unuia 
din eroii piesei — un „șoz“, care o- 
feră material abundent pentru o dis
cuție dramatică pasionată. Procedeul 
însuși asigură, de la început, păstra
rea discuției pe terenul concret al 
înt’mplări'.or de fiecare zi el ușu
rează apreciabil circumscrierea inte
resului dramei în jurul problemei dra
gostei față de om, ca una din fațe
tele luptei practice pentru adevăr, în 
societatea socialistă

Trebuie subliniat. îndeosebi patosul 
partinic care însuflețește această tra-

Cronica dramatica „ZIARIȘTI?1 de Al. Mirodan
ero-tare concretă a temei. Cerchez, 

ul principal, nu este pur și simplu 
un cavaler entuziast îndrăgostit de 
luminile adevărului. La masa sa de 
lucru e'. este un constructor lucid, un 
soldat zelos ai Partidului care înde
plinește consemnul leninist cu o dir- 
zenie impresionantă. In lupta pentru 
ocrotirea unui om cinstit, defăimat pe 
nedrept de către inamicii cinstei și 
critic:: muncitorești, personajele piesei 
rostesc cu simplitate gînduri sincere, 
adevărate. Nu se simte nicăieri „cu
rajul* ostentativ, violența studiată. 
Este adevărat că multe dintre replici 
sînt pentru prima oară spuse pe sce
nă, dar e'.e sînt replicile noastre pro
prii, gindurile noastre intime. Aceste 
replici, tocmai aceste replici îngro
zesc personajele negative ale piesei, 
le doboară cu o stăruință remarca
bilă, tinerească și cuceritoare- A da 
glas oamenilor epocii tale, a da răs
puns întrebărilor acestora, a scoate 
la iveală semnificațiile înalte, ome
nești, ale învățăturii Partidului, acea
sta este desigur însăși condiția artei 
partinice.

Aparent, piesa lui AL Mirodan este 
concepută ca o aventură eroică de 
inspirație epopeică. Redactorii ziaru
lui „Viața tineretului", argonauți mo
derni se lansează cu o însuflețire de 
o incontestabilă autenticitate în lupta 
pentru dobîndirea linei de aur. Dar, 
ca și în mitul antic, argonauții își 
topesc parcă strălucirea lor proprie, 
pentru a da mai 
Iason. cuceritorul. 
Iason. fără ambiții 
Mirodan se poate 
torul unui poem 
acestui erou comunist, unul 
cei mai autentici dintre eroii comu
niști ai pieselor noastre. Piesa este, 
poate, in primul rînd, un excelent 
portret dramatic. Este, dacă vreți, o 
biografie dramatizată, în genul dra
melor istorice închinate cîte unui 
erou. „Ziariștii" a fost scrisă pentru 
a da viață scenică unuia dintre eroii 
timpului nostru.. Este o piesă istorică 
scrisă cu anticipație, în care numitul 
Cerchez, redactor-șef la ziarul „Viața 
tineretului" răspunde, prin cuvintele 
și prin acțiunile sale, cîtorva dintre 
’ntrebările mari ale anilor pe care 
îi trăim. Celelalte personaje nu sînt 
cu desăvîrșire șterse, dar au nevoie 
pentru a străluci de atribute împru
mutate în afara conflictului. Brînduș 
face uz de povestea sa de dragoste, 
Romeo de ticurile sale verbale. In 
ultimă analiză toate personajele pie
sei trăiesc, ori pentru a i se opune 
lui Cerchez, (Tomovici, Gurău), ori 
pentru a îndeplini sarcini precise în 
demonstrația ideologică strînsă pe 
care o organizează cu elan și antren

deplin relief hui 
Cerchez este un 
și porniri deșarte, 
mîndri a fi au- 
dramatic închinat 

dintre

(Teatrul Național „l.
același Cerchez. Observația este va
labilă mai ales pentru cei citați in 
discuția despre scepticism cu Tomovici 
(Viișoru, Pietrosu) dar și pentru per
sonaje mai însemnate ca Toth sau 
Brînduș. Personajele pozitive se re
găsesc in sufletul bogat a! lui Cer
chez și — m acest sens — acesta 
nu lace un simplu joc de cuvinte, 
cind ii declară lui Brînduș. că-i cu
noaște frămîntările din autobiografia 
sa. Cerchez stăpînește întreaga piesă, 
dar acest lucru se întîmplă tocmai 
din cauză câ intr-insul se 
cel mai deplin trăsăturile 
care aspiră toți „pozitivii* 
ția ziarului. Modalitatea 
de dezvăluire și afirmare 
trăsături este poziția neconformistă 
a redactorului-șef, poziție care izvo
răște din caracterul viu, concret, al 
încrederii sale în cauza comunismu
lui. Elanul, entuziasmul iui Cerchez 
sînt indestructibil legate de înțelege
rea profundă și întreagă a scopului 
către care tinde clasa muncitoare eli
berată. In pornirile sale năvalnice 
se ascunde un înțelept, căruia îi 
sînt străine vorbele goale, practicile 
uzate, fetișismul formelor și formu
lelor fără miez. încrederea în comu
nism, nezdruncinată în conștiința lui 
Cerchez, îi dă forța să creadă neîn
cetat în biruința adevărului, în fru
musețea morală a omului și să com
bată fără tergiversări tendința de bi
rocratizare a lozincilor de luptă. Cer
chez știe să fie caustic, afectează 
uneori calmul ș! cochetează cu re
zoluțiile lapidare. In fond este un 
sentimental, în sensul cel bun al cu- 
vîntului. Iubește și urăște cu o forță 
care-i electrizează pe cei din jurul 
său. El e desigur un om „care a 
plîns" după cum singur o amintește, 
dar „plînsul*' este aci un simbol, și 
anume acela al durerilor clasei, du
reri care trebuiesc lecuite cu orice 
preț.

Există în piesa lui Al. Mirodan o 
aglomerare de simboluri care nu poa
te să nu surprindă. Simbolică este 
și prezența în conflict a u'temiS’tfului 
Ion Gheorghe. Numele omului pentru 
salvarea căruia luntă ziariștii este 
denunțat de unul dintre personaje 
chiar, ca artificiu simbolic. Simbolu
rile abundă pe masa de lucru a lui 
Cerchez luînd forma unor invitații, 
unor titluri de gazete, unor titluri 
de articole... Este un exces care — 
de ce n-am spune-o — furnizează, 
adeseori, efecte de un preț mult prea 
redus. Prezența simbolurilor într-o 
dramă modernă nu poate uimi, desi
gur. In „Ziariștii" ele se divea-sifică

L. Caragiale" - Studio)
însă neîncetat, subțiindu-se pînă la 
simplul calambur.

Trebuie amintit că cioc 
chez cu adversarii 
Gurău sau Leu 
lentele accente 
sei, în care
*—• *«•“ ....I >■., uu umur vindica
tiv, prin excelență tonic. Deși debutant.

tie iui Ce.— 
minori de genul 
provoacă 

satirice 
autorul 

șțe. fără rezerve, un umor

exce- 
ale pie- 
cheituie- 
vindica-

realizează 
Înalte la 

din redac- 
principală 
a acestor

autorul „Ziariștilor" are un incontesta
bil dar al replicii, al mișcării, al con
struct ei dramatice. Publicul este ciș- 
tigat de bruschețea dezarmantă a ero
ilor pozitivi, de tinerețea lor agresivă. 
Procesul intentat lui Tomovici, Pamfil, 
etc. include în juriu pe spec:afori după 
prima întilnire cu irezistibilul Cerchez. 
Stîngăciile nu lipsesc, firește. Acordu
rile povestei de dragoste Brînduș-Mar- 
cela sună, astfel, surprinzător de melo
dramatic. Sentențiozitatea cu care Cer
chez dezvoltă „teoria celor două catar
ge" este cu totul discutabilă. Unele per
sonaje nu-și îndeplinesc pînă la capăt 
promisiunile. Nu este însă o simplă 
stîngăcie ceea ce se întîmplă cu ta
bloul II al piesei, care pare a fi fost 
transportat anume din recuzita produc
țiilor șablonarde. Intr-o piesă de stri
găte răscolitoare și șoapte emoționante, 
tabloul din baia lui Pamf.T prăvălește 
pe neașteptate un uragan de stridențe 
și cacofonii. Autorul a crezut necesar 
să explice poziția ostilă a redactorului 
șef adjunct, Tomovici, opoziția sa în
verșunată față de promovarea adevă
rului, printr-un. artificiu uzat. Asistînd 
la scena din baie, spectatorul află ast
fel că Tomovici este legat, printr-o 
încurcată poveste de referințe și matra- 
pazlîcuri, de directorul general Pamfil, 
autorul principal al complotului împo
triva nevinovatului Ion Gneorghe. In 
acest mod se compromite în mare mă
sură realizarea caracterului lui Tomo
vici, ca tip al scepticului, dezumflat 
și stins, rătăcind în voia tuturor valu
rilor din cauză că a abandonat lupta. 
Frica animalică a acestei figuri jalnice 
capătă subit — în urma discuției cu 
Pamfil — trăsături evident simplificate. 
Nu este întîmplător că autorul i-a scris 
lui Pamfil un cuplet vociferant, inter
calat cu expresii tari, de un umor îndo
ielnic. Gulorile țipătoare, utilizate mai 
ales cantitativ, au încercat să suplineas
că lipsa de relief a personajului și — 
mai ales — să învioreze o întilnire de 
care conflictul piesei nu avea deloc ne
voie. Mai este necesar să spunem că da
tele caracterologice ale lui Tomovici, 
așa cum apar în restul piesei, nu coin
cid cu imaginea lichelei din baia lui 
Pamfil? Este limpede că tabloul II 
nu face —: de fapt — parte din piesă.

Este păcat că. formal, ei se află totuși 
tn piesă, -tnbrmd caractere și creînd 
costruzis de care s-ar fi putut face, de
sigur, economie.

Piesa de deb-t a lut AL Mirodan, atît 
de proaspătă și de tinerească, pare în
demnată să ma: privească, din cind în 
cind. frupoL spre clișeele vechi ți uzate, 
ca spre un teritoriu mai sigur, de pe 
care și-a hiat zborul cu oarecare timi
ditate. Autorul piesei aduce In cele cîte- 
va tablouri ale „Ziariștilor* na încă o 
personalitate distinctă, dar o neliniște 
creatoare de bun augur. Frazele sa'e 
scurte, nerv oase, parabolele sale senti
mentale, patosul Juvenil al destăinuiri
lor hotăritoare, ingenuitatea unor per
sonaje și „gărgăunii” salvatori ai al
tora le vom revedea desigur evoluate și 
transformate, cine știe cum, In următoa
rele sale piese. Aceste piese vor veni 
neîndoielnic, pentru că actorul „Ziariș
tilor* nu se va mai putea desprinde de 
farmecul teatrului, nu va putea să 
stăvilească chemarea sa certă către a- 
cest drum al artei, cu deosebire spinos 
și atrăgător.

★
„Ziariștii* revendicau pentru specta

col cîteva elemente cu desăvîrșire obli
gatorii: un interpret inteligent și sen
sibil, capabH să treacă cu ușurință de 
la tonul ușor sentimental la ironia inci
sivă. de la atitudinea flegmatică la 
dezlănțuirea pasionată; un grup tine
resc viu și variat, concurînd in nume
roase chipuri la inocență, fără a se re
peta și — în sfîrșit — realizarea unui 
ritm al acțiunii intens și fierbinte, dar 
stăpînit continuu de imaginea fasci
nantă a țelului final. Regiei și inter- 
preților, li se punea, poate mai catego
ric ca oricînd, sarcina să nuanțeze cu 
subtilitate semnificațiile, să se apropie 
cu emoție de sufletele tinerilor eroi, 
să tălmăcească cu atenție reacțiile aces
tora în ciocnirile dese și învolburate ale 
piesei. Se poate afirma că regia (M. 
Ghelerter) a asigurat într-o mare mă
sură succesul primei piese a lui Al. 
Mirodan. De la lectură la spectacol re
gia a descoperit și a valorificat calită
țile dramatice ale textului, a acordat o 
importanță hotăritoare caracterului ti
neresc al spectacolului. Trebuie să subli
niem atmosfera tabloului III, atmosfe
ră de bătălie decisivă, în care Intrările 
secretarei, întoarcerea lui Cerchez de 
la masă, ceștile de cafea neagră, sune
tul strident al telefoanelor și mai ales 
mișcarea vie a actorilor a;; crescut mi
nunat pînă în scena finală a plecării lui 
Cerchez la partid. Merită să amintim 
alegerea fericită a interpreților de ro
luri episodice (I. Horațiu în Nea Gogu, 
C. Stănescu în Viișcru, Grigore Pavel 
în Pietrosu, Draga Mihail în Dorina),

care și-au spus „romanțele" cu o dezin
voltură care certifica afinități incontes
tabile cu rolurile încredințate.

Apariția lui Allred Demetriu (To- 
movici) este remarcabilă și surprin
zătoare. In sobrietatea aparentă a 
mișcărilor, actorul a distilat cu pri
cepere morbul fricii, care crește ne 
content, rupînd carapacea și dez 
lănțuindu-se isteric. Am descoperit 
în Alfred Demetriu un interpret sub
til și profund, destinat anume dramei 
moderne. Am redescoperit (pentru a 
cita oară ?) în Mircea Constantines- 
cu (Leu) un actor de o sensibilitate 
neprețuită, cu un umor tragic, im
presionant. Nu poate fi oare Mircea 
Consta ntinescu 
„omului 
pul să i 
merită ?
Ior.escu) 
meritul _  __
iar Victor Moldovan 
blum) este un autentic secretar de 
redacție. Matei Gheorghiu (Brînduș) 
și Valeria Gagialov 
accentuat 
mental al personajelor. Regia a în
cercat să însuflețească actul II, um- 
flind la maximum trăsăturile carica
turale ale directorului general Pam- 
iii ?' îngroșînd, pînă la șarjă, ciocni
rea sa cu Tomovici, așezat, pentru a 
sublinia ridicolul scenei, pe marginea 
îngustă și lucioasă a unei cade- In
tenția regiei este explicabilă, rezul
tatele sînt nemultumitoare, accen- 
tuînd stridențele textului.

Autorul piesei îi datorează, desi
gur lui Radu Beligan, interpretul 
lui Cerchez, descoperirea 
anțe ale personajului pe 
le bănuia doar. Actorul 
redactorului-șef Cerchez într-o ase
menea măsură, încît spectatorul are 
revelația unui nou Beligan, cu totul 
inedit. Daqă ne amintim de Beligan- 
Dandanache, atît de deosebit de Be- 
ligan-Tusenbach, sau de liricul Be- 
ligan-Miroiu, întîlnirea aceluiași ac
tor în rolul înflăcăratului Cerchez 
osfndește pentru totdeauna legenda 
„manieristului" Beligan. Atribuind 
personajului o sumă de gesturi și 
ticuri cu vii corespondențe sufletești 
(învîrtirea lanțului de la ceasornic 
trădTnd nerăbdarea omului de acți
une, ștergerea falsă a nasului ascun- 
zînd sentimentele sub masca calmu
lui și indiferentei, etc.) Beligan a 
înțeles că aceste mici artificii rămîn 
nesemnificative dacă atenția interpre
tului nu e îndreptată în primul rînd 
asupra prelucrării intime a simțărrrin- 
telor eroului, dacă nu va izbuti să 
găsească taina însuflețirii acestui ca
racter complex. Interpretarea lui Be
ligan își bazează forța pe pătrunde
rea procesului sufletesc mistuitor al 
luptătorului Cerchez. Gesturile, mi
mica, mișcarea s-au realizat în con
secință.

interpretul ideal ai 
cu mîrțoaga"? Nu este tim- 
se acorde rolurile pe care le 
Marcel Anghelescu (Romeo 
realizează cu măiestrie mo- 
povestirii actului său eroic. 

(Mișu Rosen-

(Marcela) au
excesiv caracterul senti-

unor nu- 
care textul 
s-a dăruit

V. Mîndra

!f

licită și nici nu primește din toate 
părțile concursul de care are nevoie, 
liste evident că stîrpirea șablonului 
și a formalismului în munca de 
partid și de stat pe plan raional 
presupune lichidarea unor deprin 
deri rutiniere și a unor deprinderi 
birocratice, de a privi formal plana, 
rile, de a conduce „în general" din 
birouri, in fine, de a șterge teama 
față de hotăririle independente. Mar
tinov se formează însă, devine uri 
conducător matur și dobindește o ex
periență mai bogată. El infelege că 
nu e suficient să te limitezi la înde
plinirea satisfăcătoare a hotăririlor 
luate de partid. Rezolvarea prob’e- 
melor pe care le ridică viața însăși 
este tot atît de necesară. Martinov 
simte în practica sa lipsurile vechiu
lui sistem de lucru ce încătușa ini
țiativa locală și ducea la îndeplini
rea superficială pur cantitativă a di
rectivelor. Scriitorul a reușit să a- 
rate că nemulțumirea, vagă și ezi
tantă la înceout, a făcut loc, treptat, 
înțelegerii clare, ferme, a lipsurilor. 
Și cum aceasta a dus la inițiative 
și propuneri concrete pe baza că
rora, ulterior, Comitetul Central al 
P.C.U.S, a rezolvat și asigurat pro
gresul agriculturii. Ovecikin a evi
dențiat prin schițele sule In mod 
remarcabil legătura vie dintre măsu
rile partinice și viață, caracterul au- 
tentic popular al politicii partidului.

Ovecikin prilejuiește o cunoaștere 
realistă a realității. Fără îndoială 
o cunoaștere curajoasă. Și totuși 
Ovecikin e la ant-podul negativis- 
mului. El ne vorbește atent, minuțios, 
pătimaș despre tot felul de lipsuri și 
de greșeli. Totuși tabloul pe care 
ni-l înfățișează nu ne deprimă și 
nici nu se sperie. Dacă ar fi să de
finesc sentimentul încercat la capă
tul lecturii, ei bine, a fost unul de 
încredere și de satisfacție.

Autorul nu e un contabil impasi
bil care adună cifre și colecționează 
borderouri. Nici măcar un fotograf 
în ale cărui poze să descoperim o- 
dată cu fidelitatea reproducerii și 
propria lui incapacitate de a inter
veni cu ceva, de a îndrepta fie șl 
un detaliu mărunt din imaginea fi
xată pe clișeu. Ovecikin nu se rezu
mă la simpla relatare a lipsurilor, 
el denunță înlănțuirea lor cauzală 
și făce propice remedierea lor. La 
colhozul „Răsăritul" s-au strecurat 
niște delapidatori ai bunului public. 
Totul e lăsat în paragină. Colhoznicii 
n-au dezarmat însă. Cînd răul ajun
ge insuportabil, banda va fi deferită 
justiției. Oamenii privesc tn față, cura
jos, starea deplorabilă tn care au 
ajuns, dar niciodată nu cad în apatie, 
nu-și pierd avlntul, încrederea în par
tid, pentru că știu că răul va deveni 
cunoscut și altora și vor primi spri
jin pentru a-l curma definitiv. Ove. 
cikin nu se oprește să numească 
fățiș răul și principiul după care s» 
călăuzește este acela că viața însăși 
promovează finalmente elementele să
nătoase, oneste. Niciodată scriitorul 
nu dezarmează in fața lipsurilor. 
Combaterea lor cu eficacitate înseam
nă și indicarea căilor pentru înlă
turarea lor. Ovecikin este conștient 
de însemnătatea primordială tn socia
lism a energiei creatoare și inițiativei 
populare organizată și însuflețită de 
partid. In această siguranță stă izvo
rul curajului său și ea ti dă acel 
patos al încrederii tn reușita oameni
lor de a deveni stăpinii muncii lor.

Nu ored să fi citit de mult un mai 
violent și categoric act de acuzare 
la adresa poleirii și infrumuseță-ii 
realității. Ovecikin este un critic 
neîndurător, pentru că atașamentul 
său la idealul socialist este absolut. 
Observator fin și cunoscător p-ofnnd 
al realității colhoznice, el n-are nici 
o clipă de plătit tribut descurajării 
șl tn fața multitudinii șl gravități: 
lipsurilor pe care le-a sezisat. Mai 
prețioasă și perfect îndreptățită r- :re- 
dința fermă tn înlăturarea lor. De
sigur că toate acestea n-ar fi cu pu
tință dacă ar lipsi atitudinea pozi
tivă a scriitorului față de socialism, 
spiritul său militant. Fără ostentația 
el ne-a făcut să vedem nu numai 
răul, dar și forțele ce-l vot lichida 
și prin aceasta orice confuzie sau 
derută sînt practic imposibile.

încă ceva. In pătrunderea și lumina
rea dinăuntru a oamenilor, a celor mat 
tăinuite ascunzișuri ale ființei lor. 
stă o cunoaștere intr-adevăr rară a 
ceea ce constituie universul vieții 
colhoznice în manifestările sale colec
tive și individuale. Socoteli despre 
„recolta reală" și salariul minim lu 
tractoriști, indicii agricoli și cointere
sarea brigadierilor, hrana, mecaniza
torilor și problemele calculării zilei- 
rrvuncă sînt discutate gospodărește 
și pe îndelete, cu o poezie care a- 
trage și captivează. E în toate aceste 
socoteli concrete, extrem de concrete, 
o lume de gînduri ce ni se dez
văluie cu prospețime și ingenuitate 
o grijă de colhoz, cu îndoielile, bucu
riile, amărăciunile și certitudinile pro
prii oamenilor angrenați într-o activi
tate îndrăzneață și însuflețită. S-a 
subliniat cu justețe că atitudinea cu
rajoasă a creatorului nu poate apă
rea în afara unei cunoașteri aprofun
date și îndelungi a faptelor. Ovecikin 
stă mărturie. Fiecare pagină de a sa 
ilustrează adevărul observației lui 
Gorki: „Ca sâ știi clar și precis ce 
combați, trebuie să știi ce vrei".

Ar mai fi de relevat și maniera 
în care se exprimă judecățile scriito
rului și în care apar creionați eroii 
săi. Repudierea pe plan problematic 
a tendințelor de zugrăvire idilică a 
vieții, disprețul pentru schemele vir
tuoase la exces, se răsfrînge și tn for
mula stilistică a lui Ovecikin de « 
desăvîrșită transparență. Comentariu' 
ignoră metafora, iar arta portretisti
că — deși de o mare concreteță — 
nu recurge mai niciodată la compa
rații sau alambicate sondaje psiho
logice, Observația e directă, lipsită de 
dulcegării, caracterizarea esențială și 
succintă, cu o adevărată oroare pentru 
orice risipă de amănunte inutile, ..pi
torești", în sensul ornamental al cu- 
vîntului.

Așadar, nici conformiștii dogmatici, 
nici teoreticienii eufemiei idilizante nu 
vor găsi in Ovecikin un ,.colecțio
nar" de lipturi. Dimpotrivă, un opti
mism autentic încălzește paginile 
schițelor și reportajelor sale. Ori
zontul uman larg, generas, al lui 

\ Martinov ciștigă simpatia cititorilor. 
i Admirația noastră pentru acest erou, 
[ în veșnică și febrilă căutare, 
i frămîntat de problemele cunoașterii, 

sădind tn inimi fermitatea convingeri
lor, este legitimă. Contactul cu Oveci
kin este tonifiant poate și pentru fap
tul că scrierile sale au un ascuns 
sens polemic. După ce le-ai parcurs, 
nu se poate să itu observi ctt de ri
dicole și sterile apar teoriile despre 
eroul ideal, cu sau fără pete, ca 
și rețetele privind ..umanizarea com
plexă" a personajelor.

Valoarea artei adevărate stă și în 
puterea de a denunța contrafacerile.

H. Zalis



Metzlerii se aflau tocmai la 
masă, cînd un țipăt neobiș
nuit îi făcu să tresară, 'Magda 

și fiică-sa, Trude, rămaseră cu lin
gura încremenită la gură. I>n liniș
tea oare urci, nu se auzeau decît 
sorbiturile icre ale lui Emeric Met
zler. El continua să mănînce mai 
departe, .-.plecat deasupra farfuriei. 
Cele două femei stăteau cu auzul 
încordat la zgomotele de deasupra 
lor.

— De ce nu mtacați ? Mâncați I 
mormăi înfundat Metziler.

— Cum po|i să fii atît de nepăsă
tor ? Se în'tîmplă ceva la Figlii! 
exclamă Magda.

— Sînt sau nu nepăsător, asta 
mă privește. La masă nu vreau să 
fiu tulburat.

— Înainte a răsunat toată oasa 
de bătăi, acum strigătul ăsta a în
crețit carnea pe mine și tu vrei 
să fiu calmă ? Era un strigăt de 
femeie 1

— Nu știu, nu mă Interesează, 
se îndârji Metzler. încetează, sau 
mă scol de la masă.

Mama și fiica se supuseră. Dar 
dună cîteva sorbituri înghițite în 
si'ă. Magda scăpă lingura, care se 
ciocni de marginea farfuriei, scoțând 
un clinchet ascuțit.

Metzler își ridică pleoapele, scru- 
lînd-o pe nevastă-sa, oare era încă 
o femeie atrăgătoare, cu pielea mată, 
cu trăsături frumoase și regulate, 
luminată de niște ochi umbroși, 
negri și catifelați.

— Ce-i cu tine, Magda ? Ești cam 
nervoasă.

— Iartă-mă, am să mă stăpînesc.
Femeia strânse buzele, ca să o- 

prească trtmurul bărbiei. începu să 
adune de pe masă.

— Nici tu n-ai mâncat, spuse ea 
șovăind dacă să-i ia farfuria din 
față.

— Nu-mi mai trebuie! Cum o să 
mănînc dacă-mi dai mereu zor cu 
Figlii?

Magda își cunoștea destul de 
bine bărbatul. Cînd era morocănos 
însemna că îl rodea, îl măcma ceva 
pe dinăuntru. Ii puse mîna pe umăr, 
spunînd ușurată:

— Poate ar trebui să mergem 
acolo, poate au nevoie de noi.

— Cum ? zvîcni Metzler. Nici prin 
gînd să nu-ți treacă. Nu vreau să 
am nici o legătură în afacerea asta

— Dar pentru dumnezeu, ce se 
petrece la ei? rosti Magie obse
dată de bocănitul cizmelor, de tLriT 
greu al mobilelor, care făcea să se 
clatine lampa.

— Dacă ar :• Sxtafce ic- 
nu l-ar răbda inima si sa ura 
sus I spuse și Trade, cu sprâncene e 
strânse. părăsind muse.

— Unde te daci? Na cet-s si 
Ieși afară 1 s*rigă Metzler. gata să 
se ia după ea.

— Să beau un pahar ca apă. răs
punse fiică-sa. indiferenți.

— Trude!
Fata se întoarse, neduaer ' ’ En 

zvettă. viguroasă, ci un trur •—cepe 
băiețesc.

— Vino-ncoace!
Trude își scutură pletele, ca un 

gest scurt și veni spre el.
— Da, tată.
Metzler își înfrînă mândria. pri

vind această față semeață, cu tră
săturile. cu părul, cu ochii ca a 
lui, albaștri-cenușii, care stătea 
acum dreaptă înaintea sa, așteptînd. 
Era ceva oare pentru întîia oară îl 
Îngrijora în purtarea, în vioiciunea, 
în independența fiicei sale.

„In definitiv nu-i decît un copil, 
ab;a a împlinit șaisprezece ani, — 
gîndea în sinea sa Metzler. De unde 
a luat felul ăsta de a judeca pe 
oririne, deschis, hotărît? Ce, eu n-am 
înțeles ce-a vrut să spună prin cu- 
vinteie de adineauri că pe moș 
Schultze nu 1-air fi răbdat inima să 
nu urce sus ? Mă făcea pe mine de 
laș! Asta era o nemaipomenită 
obrăznicie1 Cum de a îndrăznit ? 
Trebuie să țiu hățurile mai strîns. 
altfel o să-mi scape cu totul din 
mînă. Am fost prea slab cu ea. prea 
bun".

— Trude, nu crezi că ești necu
viincioasă cu mine ?

Fata căscă ochii cu o uimire atît 
de sinoeră. îneît Metzler se simți 
stingherit de propria sa întrebare.

— Nu, tată, spuse simplu fata. 
Te-am supărat cu ceva ?

Metzler se foi pe scaun, tuși, ca 
să-și ia un răgaz, urmărindu-și gîn- 
du’.

— Tu ești încă un copil și nu 
înțelegi multe lucruri. De aceea nici 
nu are rost să vorbim despre ele. 
Aici în casă, nimeni nu face decît 
ce socotesc eu că e bine. Și tu de 
asemenea, ai înțeles ?

— Am înțe’es, fac numai ce so
cotești dumneata că e bine, repetă 
fata serioasă, eu sclipiri jucăușe, 
ciuda'e în pupile.

O bufnitură puternică, de mobilă 
prăbușită, zgudui plafonul, legănînd 
lampa, ca bătută de vînt.

— Ăștia o să dărîme tavanul peste 
noi. Eu nu mai pot. Ce se întîmplă 
acolo, Emeric? Dacă știi, de ce nu-mi 
anul? Cît ai să mă chinuiești ? își 
pierdu cumpătul Magda.

— Hempel e sus cu cumnatul, său 
și unul de la S.S.. bodogăni în 
sfîrșit Metzler, scîrbit.

— Hempel! Va să zică îi duc 
de aici. îi trimit îrrtr-un lagăr de 
concentrare.

— încă nu, dar cu siguranță c-o 
să vie și asta curînd. Ii vâră deo
camdată într-o magherniță din, fundul 
curții, o gaură fără lumină, fără 
aer Totul li se trage de la fiu! 
lor. comuniștii’..,

— Bieții bătrâni! Și ce oameni 
de treabă sînt!

— E mai rău că în locul lor se 
mută acest Raat. cumnatul lui Hem
pel. Nu mi-a plăcut mutra lui de 
cum l-am văzut. De unde o fi 
picat ? N-o să mai fie de Tespirat 
în casa asta de naziști I De aia 
ți-am spus că trebuie să fim pre
văzători'. să ne ferim, să nu ne 
amestecăm nicăieri, ca nu cumva să 
ne pască vreunul din ei,

— Nemernicii! Nemernicii! izbucni 
Trude cu pumnii strânși.

— Tu să taci! Să taci! țipă 
Metzler.

Se îndreptă spre ușă, tiptil, zgîin- 
du-se prin ferestruică; coridorul 
lung și semiîntunecos era pustiu. 
Nu se furișa nici o umbră. Se în
toarse spre Trude, înciudat, gata s-o 
certe, dar surprinse o strălucire vie 
în ochii eî, aceeași sclipire de în
drăzneală, de ironie, pe care se stră
duia să și-o ascundă, încrețindu-și 
fruntea, supărată. Nici cînd fu lîngă 
ea, având oeva amenințător în acrul 
închis, în felul cum își bălăbănea 
brațele puternice, Trude nu clipi.

Metzler simți o timiditate înain
tea fiicei sale, bănuind că respectul 
pe care î-1 datora se micșorase în 
clipa cînd îl văzuse speriat și ghe
muit lîngă ferestruică. I s-o fi pă
rut caraghios că tatăl eî era atît 
de lipsit de curaj, de jalnic. Asta-I

NEGUȚÂ TOR UL DE ABAJUR URI
făcu să se răstească la ca, cu o 
voce întărâtată, autoritară :

— Altă dată să-ți ții gura 1 Treci 
numaidecît la tine în odaie! E ora 
de culcare!

— Eu nu vreau să trăiesc ca un 
șoarece I îi azvîrli fata și fugi, ca 
să nu se observe că-i dăduseră la
crimile.

Metzler înmărmuri. Nu-i venea 
să-și creadă urechilor.

— Unde s-a mai pomenit așa ceva, 
Magda? o 'luă martoră pe soția sa. 
Ai auzit ce-a spus ?

„Asta a învățat-o de 1a Schultze, 
îi răsări în minte. Ii veniră o mul
țime de amănunte, care se înnodau, 
se legau între ele. Da, da, el avea 
adesea obiceiul să spună: „Sîntem 
oameni, nu șoareci. Să ne purtăm 
ca oamenii, oricare ar fi împrejură
rile". N-are s-o mai ’ase să se ducă 
la meșter. Și ce căuta acolo mereu 
tînărul acela Helmut Frost ? Mă 
rog, lucra la atelierul de căi ferate, 
era elevul, ajutorul me-teru!ui. Dar 
cum se făcea că Trude nimerea în
totdeauna cînd se afla și acest tînăr 
la moș Schultze? Fireș'e, era un 
băiat cumsecade- vesel și deștept: 
n-avea nimic împotriva lui. Dar de ce 
se lumina toată cînd îi vorbea Hel
mut?"...

In acest răstimp, Magda o urmă 
pe fiică-sa cu intenția s-o împace, 
vorbindu-i așa cum se pricepea ea ; 
nu era frumos să-l amărască pe tara 
îl împovărau destule griji. La urma- 
urmei avea și drenta'e Erau "n- 
conjurați de temeni răi și prime - 
dicși de '.a care te puteai așterta 
la orice. Trebuia să fii cu ochii în 
patru. să-ți măsori fiecare gest, fie
care cuvint

Trude se uita ia ma’cs-sa. cri!, 
umbrită de o părere de rău că se
cretul pe care-' tăinuia, uneori a t 
de apăsă te-, ea nu-l va cur ■.?-’.» 
și tra i-1 va putea mărturisi nteic- 
dată.

O mângâie la riadul ei pe pir 
ca pe un copil mare și neș*. oter. 
tacădintând-o că va fi «sctetiTf 
și Ta ține ser-rna de șraasrăe e 
utscatâ de tulburarea mai-câ-su

Ciad Magd a revent â-ogă hiriSr.te 
său. Metz’er rea era iscă teaite

— Așa ■■ Bai Berge. Ab *-> 
pedepsesc Trei rie na mac xe eae 
«ă âasi din casă Drs asaCa jer» 1 
iar izri-misă m zacă *r? aa"i 
perei Aa s-o invit er să-s. -a 
s-ste La cartare Ptetsiî .Ni reea 
să trăiască ca «a «cartce*’ se
Krites* Metate Nai b xurȚ-reu
Sote re Bl =a v» ce clara.

— Ce-t sîrici Scria tae’ Star w-
tte te» *■ CKT toc r»e»
Ca ei b» retear.Mae • eexH.
teaterâ • » âaartuaq te re
ri’a’e S. rem ▼re îi 1 F
o SĂte-.re?

— M — aneâe de aveai, teaa- 
bite Metzler. Las-ci șta ea_

Magda reaunți să iiscate Stars a 
în ea o niiarște statoracă, vjb. 
care tmpotnra rrisțri sale : se soe- 
curs sub piele. 5 aera în stage. 
otrăvi nd u-i-l picături a pciâtei

Magda luă aminte că de sus na 
mai răzbea nici un zgomot Avz 
deodată senzația că ea și Er.rc 
nu făceau altceva decît să izculte 
această tăcere rece, gustă, ca.-» ; îm
presura pe nesimțr.e.

De aceea vorbi încet:
— Rjffe-îii au primit o acriaoare 

de la fiul lor.
— Și ce-i cu asta ?
— Nu, am greșit Scrisoarea e 

din partea unui prieten. îi înșiiin- 
țează că fiul lor a murit în lagă
rul de la Oranienburg. Ce 
oentru sofii Ruffe!! Era unica! irr 
fiu •

— Na. alta acum 1 Ce ți-a vest' 
să-mi istorisești fel de fel de povești 
de soiul ăsta? Nu te mai gîndi «: 
gata. Eu Unt obosit și vreau să 
mă culc. E destul de tirziu. curmă 
discuția Metzler, nemulțumit.

— Da, ai dreptare, murmură Mag
da, mă duc să fac patul.

,Magda nu-i în spele ei. își spu
nea în sine Metz’er. Ar trebu. să 
fiu mai înțelegător. Poate are ®svoce 
să mă simtă și ea aproape. Prea 
se lasă ușor impresionată. De fapt, 
se întîmplă lucruri îngrozitoare ș- 
oricît ai fi de tare, te zdruncini. 
Dar nici nu trebuie să ne pierdea 
capul, căci atunci, atunci—"

Metzler alungă gindni chinuitor 
Se duse la fereastră, taarrâaria-i pri
virea de-a lungul străzii. De ia as 
capăt la celălalt nu se zărea n - 
un om. Pustiul nopții, clădirile go
tice, cenușii, cu acoperișurite scân
teind în lumina iurtii. rotundă, ib:. 
siișiată de nori, dădeau orașuan o 
înfățișare de cetate nelucută, moartă 
Numai piticii cu burțile enorme râ
deau fără glas, alături de cavaler 
în zale, sprijiniți în sj. ti, trtriași 
și țepeni în bortele lor.

In fundul străzii se înălța bise
rica. masivă și întunecată, cu tur
nurile ei ascuțite, avintate spre cer. 
Orologiul bătu douăsprezece

„E miezul nopții" șopti pentru 
sine Metzler. Se dezbrăcă cu grijă, 
stinse lampa cu abajur și se vîri sub 
așternut. Nu putea să doarmă. Ar 
fi vrut să-i spună Magdei un cu- 
vînt bun, liniștitor, dar se temea 
să n-o scoa'-e din somn. Ea însă 
nu dormea. Se răsucea în pat. ne- 
găsindu-și odihnă. Metz’er auzi foș
netul așternutului.

— Nu dormi, Magda ? o întrebă 
moale.

— Nu. Emeric.
Glasul ei era schimbat, sau cine 

știe, așa i se părea lui din pri
cina întunericului. După o tăcere 
îndelungată, rosti din nou.

— Vrei să vii lîngă mine ?
— Da, spuse ea ca cineva care 

aștepta de mult această chemare.
Metzler întinse un braț, îi cuprinse 

umerii plini și calzi, trăgînd-o spre 
el. Ea se încolăci, se ghemui la 
pieptul bărbatului său.

— Trebuie să dormi, draga mea. 
o îndemnă Emeric, hotărît să ve
gheze pîină o va fura somnul, adînc 
și binefăcător.

*

Metzler nu credea în duhuri, dar 
moartea bătrînilor îl persecuta. In 
ultima vreme îi ocolea pe Figlii, 
nu-i păsa de soarta lor, închizindu-se 
ca în‘r-o găoace, ca să-și apere tihna 
și liniștea lui. Ei și ? In primul rînd 
avea răspundere față de propria sa 
familie. El nu făcea nimănui nici un 
rău. Nu, cugetul lui era limpede, 
își va apăra mica fericire pe care 
și-o clădise cu atîta trudă, orice 
s-ar întîmplă. Va ține piept oricui, 
va înfrunta pe oricine, și chiar pe 
meșterul Schultze, pe care nici nu-l 

mai putea răbda. „Ne vine rîndul la 
fiecare, Metzler. Cît o să existe re
gimul ăsta, sîntem toți amenințați. 
Măcar să luptăm, să nu murim ca 
niște șoareci". Voia să-l înspăimîme. 
El nu era amenințat, nu-i adevă
rat ! Ba, de curînd Hempe! îl salută 
și-1 întrebă :

— Ce mai faci, domnule Metzler? 
Cum îți merg treburile ?

— Merg binișor, răspunde el gră
bit.

— Ești va să zică mulțumit ?
— N-am de ce să mă p’.îng.
— Un german de ispravă poate 

să-și cîștige oricînd cnorabil exis
tența. Acesta este meritul politicii 
partidului nostru. Pe ceilalți, care 
ni se împotrivesc. îi strivim.

— Bineînțe'es, domnule HernpeL 
bineînțeles.

Un german de ispravă! Astfel îl 
vedea Hempel, ajuns ceva mare la 
gestapo. Nu dădea doi ban: pe acest 
Hempel care era o secă ură; în 
alte împrejurări i-at fi întors spa
tele. Totuși vorbele zs:ea — de ce 
să se ascundă față de ei însuși — 
îl gâdilau plăcut, îi dădeau m so' 
de ușurare. Ii era chia- rearaoscă- 
tor că le rostise. Si Ia dreot rtrb'rri. 
el. Metzler, era an cc de isprr.-i: 
își plătea dările rerrat. reaoerti 
fegi'e. nu se amesteex m critica 
regimul ca meștere' ScteAze Fă
cea chiar b»ae ti rărise rriari ie ea 
el. Are să te rură de teri Oricxs 
era intre ei o ricreiA Ce foSos avea 
de pe vrm.1 isf Sctesâre? Se coc 
diners —r-ec «t sa atesgeaa Ia tec 
un capăt 

r 1NUMAI Dt DRAGOSTE
Ft ude ts-ca das. 
X xads se-are trieri 
Hara area dat 
taake teta de castitate, 
creteșăteare ezesrpîe de «a Bai totală dă-nc-e. 
Ma teu in rriasde șantiere 
dia arijîarri tării 
dia nard dta răsărit și din tras, 
ia ariaseie cetăți ale Beiibiii 
și ia ta rarii xacratori de electricitate ;
«re fost ia rrtaol acelei Icrei tinere și hrecoase 
de brigadieri. censlraUeri tehnicieni de tot Mri 
care iraiesc acato in erijtes! păduri tar de fier, 
ta reipecal pădarilcr de schelărie albă, 
rețete de isatti tensiune, 
pâieajeriș de cabluri.
păduri de tele de fier, female, 
■nașe brațe de excavatoare—
$i ia aujtocri acestai iureș de foc și de metal 
ia Btfiocal ariașei trepidații firi sfârșit, 
acerstă laree tîniră si fmzoasă —. 

veșaic bitati de pu'bc-ea cireeatulai și metaiului — 
mi s-a parat — 
numai de dragoste aa-i arde.
numai la dragoste nu se r odește— 
Uriașul foc, uriașa mișcare a șantierelor 
ii îmbrățișează și ii soarbe x tofi 
ca dintre îmbrățișări cea mai puternică. 
Am fost pe meleagurile de fos. 
in bărăganuri.
in întinse gospodării de stat 
in mari gospodării colective, 
și in puternice stațiuni de tractoare. 
Și acolo, in mijlocul câmpurilor, 
in mijlocul lanurilor de grâu și de porumb, 
o lume tinără și frumoasă.
bătută veșnic de vânturi și de soare, 
absorbită de creșterea holdelor ei 
numai h dragoste — mi s-a părut — 
nu se gindește.
Numai de dragoste nu-i arde. 
Vînturile și cimpurile largi, 
și cerul cu lumina lui cu cimpurile oglindite în et 
năvăleau in acești oameni tineri mereu 
și ii scăldau fără încetare, 
ca dintre îmbrățișări 
cea mai puternică.
'Am coborât munți spre mare, 
prin deltă și la țărmuri 
Și am stat fn satele pescarilor 
pline, la vremea aceea, numai de femei și de fete 
stînd singure în satele lor, 
îngrijind grădini de gutui 
și brazde proaspete de flori, 
crescînd copii mulți 
și așteptînd luni întregi.
luni în șir. urmărind schimbarea vînturilor 
care să-i întoarcă pe bărbații lor acasă. 
Toate aceste femei și fete, 
de la depărtare încleștate cu marea — 
numai la dragoste nu se gîndesc, 
numai de dragoste nu le arde — 

mi s-a părut.
Am mers, in sfîrșit, pînă la țărm

jn? de tot 
nde pescarii înalfi și aspri 
se bat fără încetare cu vînturile, cu valurile, 
»i pescuiesc.
Stând printre et ascultindu-i — 
naaui la dragoste, mi s-a părut, 
sa se gândesc—
Peste tot, pe unde m-am dus,
X ande m-am întors, 
viața mî-a dat din plin 
această uriașă lecție de castitate, 
această covirșitoare lecție 
de cea mai înaltă dăruire.
Peste tot am trecut prin valuri de lume 
prinsă în valul întăritor al creației, 

n valul fremătător al uriașei construcții 
și așa mi s-a părut 
că mmtaî la dragoste 
nimeni nu se gindește.
Pentru că toți acești oameni — 
flăcăi și fete 
și oameni la virsta cea mai aprinsă — 
mi s-au arătat îmbrățișați, supți cu totul, 
contopiți cu totul în uriașul foc al șantierelor, 
al construcției;

pe toți aceștia — asemenea mării 
îi sorbea 
pasiunea inedită a viitorului.
Și. totuși, dacă aș vrea să aflu 
adevărata măsură a dragostei, 
dacă aș vrea să aflu adevărul 
despre Iubirea adevărată, durabilă - 
pe ei ar trebui să-i întreb, 
pe oamenii aceștia mulți, 
avintați în nepotolitul 
zbucium 
de foc și de metal;
pe acești oameni mereu mai tineri și mai frumoși, 
veșnic spulberați de ciment și metal — 
pe ei ar trebui să-i întreb 
pentru că pe ei, pe fiecare dintre ei 
ii așteaptă ființa iubită 
pe terasa unei clădiri nezidită încă.
pe un țărm încă neîmblînzit.
Și pentru că fiecare din aceste mulțimi tinere 
vrea, așteaptă să se întilnească cu ființa iubită 

pe terasa înaltă a unei case 
căreia abia ii toarnă fundațiile, 
vrea să se întilnească, de aproape, cu flinta Iubită 
intr-o uzină sau într-un palat, 
cărora — încă necunoscuți — împreună îi sapă fundațiile, 
pe un țărm pe care, împreună îl îmblînzesc.
Pe eî să-î întreb despre adevărata măsură 
a dragostei — 
acolo, pe șantierele uriașe, 
in cimpurile scăldate în lumină, 
în satele pustnice ale nevestelor de pescari: 
acolo, pe țărmuri — 
și acolo. în largtiri — peste tot în larguri, 
bătuți de uriașele vînturi ale mării, 
bătuți de înaltele vînturi ale istoriei noastre...

Traian Coșovel

A

de ore. s-ar fi supus fără să cric- 
nească. își păzea pielea. $i lui ii 
era frică, dar nu o arăta din mân
drie. E drept însă că avea demni
tate. Nu se ■ uita în ochii lui Hem
pe! și nu-i aștepta salutul.

Pe Metzler îl îndemna să-i spună 
îngrijorarea care-1 rodea și nu-l lăsa 
să doarmă nxi noaptea. Cu Hempe! 
era lucru necurat Te pomenești că 
dacă îi va spune, meșterul Schultze 
se va înfuria și-l va batjocori că 
n-are o fărimă de demnitate, că e 
o cârpă, nu un om.

— Ce-i cu tine ? Nu prea ești in 
toane bune, îl iscodi meștera!.

Metrier se gindi să-l ia pe de
parte. Morfoli c-jv-!nte!e în gură:

— S:mt că moreeș'e ceva...
Sdndtre îl privi cu atente:
— Ce mormăi acolo? Ce moc

nește ?
— Ta nu miroși nimic în aer’ 

Pe mine «â apasă ceva pe ptep< _ 
cam să-t: sr«sn_ e parcă mai grea 
de resp^gt. Aștept să se tetîm- - 
ceva ac eu nu știu ce.

— E o stare re care o Ti — e: 
tnti 4e n resit aariștfi h

— Găar HeașeL ai băgat de sea
mă—

— Ce să bag de seamă?
— De c'nd C2 ie-'Ț^rirea sate- 

rest tea e atmi. rrz sui « ca 'sriote
— P se pare. A frst înainte șf 

este și jerrr vs ri-ci os. spere sseș- 
terte -iT-r-at Da’ ta de ta eme 
ar atszte 5e seaterest ? Doar sa ți-? 
5 srr« “«rrrel ’ rise Ste-xtre. ca 
o vridfce vș-rari 'a ceri

— Nt arc ns zri reri vede Ce-o 
I er e*?

— T«J- i:*r:' z! Gae ți-a se ts ?
— fe=4-t: pe

cafaar _S- aa csÂirs teste c=*r- 
tejfi. ta ari ta erășet Ai aoc2 ce 
tt .-jj: e ax £fc=*. iscEz-o* MeteLr1 
Să- tessxe x ttî-®» aostra. saă- 
■ncm* re vria ?".

— Tat au *-• tecsri e: l-*x a.-uas

4e ta «as*
— AiM j>»e:- e ae ca^at csn. 

-»aer secta» t-asS taaegpra? 
Meriafcr ăsu d» ttetta a vî-
a¥ ș -mă -ter rtmer: *are
«cte dH re Heai! * Ne rremuarf 
•nreă £. snr 5 cetete rm-
sr--. 4ar aste nsm-tarv.
arar t-nwc Se ta rari
tară *-

Mspreta Seri-'js t mi-uri x 
«sfr cte'-ae-re dxg

tarisrt cvteanuL Rec:re-rerte. 
ereaset- »t.că rinregr anerz: nLe- 
rst

chiși. și alta e să te laș; tfrît în- 
genuachiat, ca o vită.

Metzler se scutură ca de șerpui- 
rea rece a unui fior. Ce nota omul 
ăsta cu el? De ce-i tu bura sufle
tul ? Să plece, să plece cît mai 
ciriod de aid! Să nu-! mai vadă 
nidod ată'.

— —Ei nu vor să fie îngenun- 
chiațî. urmă meștera! cu aprindere. 
Si tm sînt atît de puțini dt îți în- 
dupui tu. Și mai sînt și alt care 
gândesc la te! eu ei, rec de mii. 
sute de mii de germani ecs’Jți Tu 
însuți gândești la fel cu eL

— Nu! zvimt Metatar. sperat.
— Nu-i urăști ? strigă meșterte 

Scfrxtze. prron ndu-l în '.ucrna ochi
lor.

Metzler se foi. căgttod ta lături
“2 vnecat Irbacre:

— Fe •BÎae să ni ieși ân
Ea 03 tt»»j să —-amestec ea îx
vid 1 £ teetari’e Tete N-ra rw‘-
—1 c tec și testa !

■ c* ’eț Emsr-'c spas»
•«tj! rw. îbs
ei țz-e t-o sț*® te
ei- sristr, r-a— rrzt

»: F șrâiss ci sșa. « fi ta Care 
cr’ ■* să te dac si aă fen-nf- 
Așari ?

Mrdier 're,iă azi Se Sen ab 
te Sate» Strigi ca au gtas

— SM> Se rașine! Ta ștă grea 
: re ci asta a-zș iace-o ■Codiră; 
n-aș faeeuo crrar dzei ar sxtapa 
riaeiri le came d:s rter» ez cărș- 
tae ânraștt. De ari 'nao'o să sa 
re» knâ catei M-ac si
ie nse și te re’ rrreie taie. M-axri ?

Mej. trai Săaîtze se rid ci atare, 
m era Ietac ssrsteît că-1 

dătea adară- ba și zisshea Era es 
rirrbte rruftrm t. ie Vocnrie taae- 
teci. dar c ririria trist, ca la • 
teste—r» S-use nefresc de cta=- 
te jmrădtasae:

— 3- -re. proscrie. *-aax să-ri *ai 
«tac reagri.

Șt tas. tarei

Lnwriren tant uubjIEL Eaerie 
•tetter eesa eă-șf va ?tar*e ve- 
terrz Trerac rscgrsscz testeirita 
fia casă. irisr-erta. grtta ătar. 
fiur x =x ta tea “narii de tenre. 
«c rita ue steeti care reiteeda rita- 
r rea tac am ne m. xiacri.
fnAnfla-re a • aM de ieastâ. Era 
e 'mssș. Surp » durere sardă ta 
crete- tacvri. treci rtafce ce

* se j>eriei_L.se m a hd ta teri 
acesaer nreC. _*Uzda!_ Trate !* 
f'BHu. efcritada-'e ra mirez prin 
'rei-rerrea goții Le vira arrea: 
em aeă una Ia brațe* celei.’alte. 
Mit-ta a3â ca vana!. Trade paLdă 
; T'-f-i. strigând ttnz: esesist care 
> "rrxngea sere uși: „Să tn m »-

Ataac. fără să-și mai dea seama 
Emeric Metzler se repezi s-o smulgă 
ăs ataraie tar. dar cineva de !a 
scite ii tzbi :n cap cu tocul re voi- 
ateul Se prăbuși. Cînd se deșteptă 

era sfngur. Magda și Trude pierise- 
-î 5e t_ : anevrie. dătinîndu-se. 
taccrire să se *ucă ? Ce să 
facă? Ieși pe coridor, împleticit. 
: ru sd apz-tamentte meșterului. 
Ariri re sonerie. Sună neîncetat, 
-*»urg dar nu-i răspunse nimeni. 
Srecci danța. bâta în ușă din ce 
ta ce mai tare.

— Schultze— Schultze!
Glasu' crescu, devenind nerăbdă

tor și mimos, apoi se frînse în tris
tețe

— Schultze și tu m-ai părăsit... 
De ce nu-mi deschizi ?...

O ușă scirțîi ascuțit. Cineva se 
răsti la el:

— Nu setea oamenii degeaba. Pă- 
câtosuj ăla de meșter a fost ares
tat Du-te și te culcă.

Era vocea Ini Wr.ientz. Metzler se 
trase înapoi, de-a lungul peretelui, 
re’n'.xc'ndti-se in încăperile goale, 
cu lucrurile vraiște pe podea.

„Din noaptea aceea, viața lui 
Emeric Metz’er se schimbă cu de- 
săvirșire. Se încuia în casă, zăcând 
nemișcat în pat fără să se spele, 
fără să mănânce. Cînd îl răpunea 
foamea. își încropea ceva la reșou, 
ta odaia de dormit, unde începură 
xi se îngrămădească de-a valma 
crătiti. ru'e murdare, farfurii cu 
mâncare sleită, suluri de hirtie spe
riată pentru abaiurari rămase nelu
crate.

Emeric fu uitat. Pe înserat, co- 
tiada utrțde paștii, și mai ales car
tea de Bord a .orășelului, zgîîrdu-se 
pierdut la turnurile de strajă. Stătea 
Tntr m toc ceasuri tang:, deosebind 
ziese: z . j.-ritir de
— crier de mașini, o întreagă 

--z’-'''. Se ’ndepărta foarte 
■ l ~~'z s'răzi !ă-
twa'nte. ca o umbră. Peste o zi, 
. . . ; 3'--5 de o

n=-. ni '■re s. și e
sări ei ce anume.

I-rr-o asemenea noapte. îl desco- 
teama unei lanterne și cineva 

tană:
— Ce-i cu dumneata. Me'.zler ? 

Pe an» srkmezi ?
Emeric înlemni. Vru să bîiguie 

cm.: i??: s-o rupă ’a goană, dar 
bârbztaf arzta se rropbt înaintea lui. 
t’tecș

— Na recuncșii ?
— 3a da_ domnule Wi'lentz.
— Ca cătai pe ate: ? II întrebă 

arir-at »' bianitor.
— Es ?_ Ea ?— oe nimeni!-.
— E rtrictecs. Metz’er, să umbli 

-? -tr ș tocmai r*!n preaima cas- 
vriz te. save Waâeotz. împmgându-1 
tretaișer. Ai avat noroc că ai dat de 
“rine, “life! noaptea asta dormeai 
aeo'n' îi arătă cu un semn turrn- 

te straiă. Si poate rh’ar mzi 
salte nopți. îmi cam fnchbui eu 
c» ciuta:. Nu mai s’ni de mult aici. 
Im. pzre rău. că la unna-urmei 
iam-eata ești un german ezra*

— Dar unde s'at? tresări Metzler.
— De unie să știu eu ? Dar aș 

patea «ă aflu, rise cu subînțeles reș- 
covaaaL

— Donrnn* Wiiteatz!... demnu’ 
Wter-rz ' îl anucă de reverele hainei 
Metrfer. ca n satipire de nădejde 
nebuni în ochi

— Sat • să nu ne-audâ cineva. 
Las* că vorbim acasă

In noaptea aceea se dădu alarma. 
Sirena șuieră sălbatic, despicînd văz
duhul. După aceea se făcu o liniște 
întinsă și încremenită. Aerul tre
mura în unde lungi de duduitul în
fundat al avioanelor care nu se ve
deau. Ceru? de un albastru de co
balt. imens și întu-.iecat. fu brăzat 
de trasoare verzi, roșii, albastre, de 
pro’ectoarele uriașe ca-e aruncau în 
înălțimi șuvoaie luminoase. Ele se 
plimbau orin spațiu ca rr'ște roi căi 
lactee, descoperind închipuirile fan
tastice ale norilor. Și cît stărui a- 
ceastă lumină nefirească și mine
rală, nu încetară bubuiturile. Undeva, 
în vale, se înălțată stîlpi de fum 
negru, flăcări nedomolite.

A doua zi localnicii aflară că se 
bombardase gara. Cei Care fugeau 
pe cîmp sau se ascundeau în șan
țurile săpate în coasta dealului, avură 
de aci înainte mereu prilejul să _ pri
vească bolta iluminîndu-se feeric.

Bombele nu cruțară nici orășelul. 
Alarmele deveniră tot mai dese. 
Printre puținii care nu se vîrau în 
adăpost era și Metzler. Pe el nu-l 
înfricoșau; simțea chiar o crudă 
bucurie și uneori vorbea cu sine 
însuși: ,,Să-i distrugă 1 Să-i nimi
cească 1".

In acest răstimp, nu izbuti să-l 
întâlnească pe Willentz, cu toate că-i 
dădea tîrcoale. Era ultima sa spe
ranță și se agăța de ea cu toate 
puterile sufletului. Pînă cînd, în- 
tr-o după amiază, roșcovanul îl che
mă la el.

Metzler se înțepeni în mijlocul 
odăii, cu umerii aduși și grei, ne
îndrăznind să înainteze. Ceva părea 
să-l fi oprit. Căutătura îi era ab
sorbită.

— Metzler, ia loc 1 spuse nedu
merit Willentz răsturnat în fotoliu, 
cu picioarele răschirate.

Metzler nu se urnea. Se uita in- 
tr-una la fotoliu! de pluș vișiniu, la 
ceasornicul năzdrăvan de pe eta
jeră, din care picurau sunete lim
pezi, arg'ntii și-l auzi parcă pe bă- 
trînul ceasornicar șoptindu-i în 
taină: „Ornicul acesta măsoară
veșnicia; nu se va opri niciodată, 
deoarece în el bate inima pururi 
vie a oamenilor".

'Metz’er zîtnbî schimonosit. La 
cine aiunsese minunata mașinărie a 
meșterului ceasornicar ? Nimic nu 
era adevărat: visase. Era un ceasor
nic obișnuit ca toate ceasornicele. 
Aici nu putea bate „inima pururi vie 
a oamenilor". .WiMentz nu era un 
om 1

Roșcovanul gîndi : ,.Metzler ăsta 
s-a scrîmtit. Zîmbește prostește și 
fără rost".

— Șezi, sau ce faci ? se plictisi 
Willentz.

Metzler, fîstîeit, se bMbîi.
— Da, da, domnu’ Willentz.
— Un pahar cu rom. bei ? E un 

rom de Jamaica, veritabil.
— Beau. Ați aflat ceva? Aveți 

vreo știre de la soția și fiica mea ? 
Unde au fost duse ?

— Toarnă mai întîi pe gît romul 
ăsta; îți încălzește măruntaiele, spuse 
Willentz, și după ce înghiți un pa
har plescăind din limbă, urmă: — 
eu vreau să te ajut, dumneata ești 
doar un arian. Dar să nu-ți închi
pui că-i chiar o treabă atît de 
ușoară. Cu bani însă se aranjează. 
Trebuie să găsesc o legătură la ges
tapo, pe cineva în care să am în
credere. îmi risc pielea, Metzler! Eu 
nu pretind nimic de la dumneata, 
dar celălalt o să ceară să fie răs
plătit cumsecade.

— B'ne, domnu’ WiMentz, dar cînd 
o să-mi dați vreo veste despre ele ?

— Să zicem în vreo trei-patru 
zile.

— Am să le mai văd oare vreo
dată? murmură Metzler pentru sine, 
neguros.

— Să avem răbdare; atît îți spun 
deocamdată. Mai bei un rom?

— Beau.
Metzler se învățase eu alcoolul. 

Bea mult, fără plăcere, pînă i se 

încețoșa creierul. Numai așa iz
butea să îndure nopțile, nopțile 
lui albe și chinuitoare După cîteva 
zile se afla din nou la Willentz. Roș
covanul era vesel, bine dispus.

— Metzler să știi că ești norocos; 
am o legătură grozavă 1

— Și unde sînt, în oe lagăr ?
— ...Legătura mea e un ofițer 

esesist. Mi-a spus că vrea două sute 
de mărci, rosti Willen'z cu părere 
de rău. E cam mult, d.cr ce să-i 
faci, n-avem încotro.

— Ii dau. Unde sînt. unde, dom
nu’ Willentz ?

Roșcovanul se codea. „Am fost 
un neghiob, i-am cerut prea puțin. 
Asta e în stare să dea tot ce are, 
dacă te pricepi cum să-l iei. Data 
viitoare n-am să mai fiu atît de 
prost".

— N-aveți încredere ? lată banii! 
se scotoci febril Metzler.

Willentz puse bancnotele de-o par
te, dar în cele din urmă, nerăbdător, 
le vfrt în buzunar. Era i noi și foș
nitoare. ,.Le-o fi scos de la bancă. 
O fi avînd strânsă o sumă frumuși
că", se gîndi cu lăcomie.

— înțelege, Metzler, eu am în
credere, dar celălalt vrea banii îna
inte, se scuză WiiMentz. M-am băgat 
într-o afacere care poate să mă coste 
capul, așa că-mi iau unele măsuri. 
Nu trebuie să te superi.

— Nu. domnu’ WiJ’entz. dar spu
ne-mi odată, te rog I

— La Auschwitz 1
— Auschwitz ? N-am auzit nicio

dată de lagărul ăsta.
— E în Polonia.
— Pc-lo-nia! rosti rar Metz’er. 
Willentz căută să4 încurajeze.
— E un lagăr model, acolo nu 

duc lipsă de nimic. Stai să-ți arăt 
ceva, cu toate că n-am voie, dar 

o fac numai pentru dumneata. Uită-te 
aici â îj întinse o fotografie, pe care 
o scoase din'.r-un sertar.

— Atît de departe!... murmura 
Metzler, zdrobit.

— Vezi ce bloc impunător ? E cît 
se poate de îngrijit și curat. In față 
sînt straturi de flori. Ei, ce zici ? 
Nu-i chiar așa de răul

— Și ce-s coșurile alea din fund ? 
îngină moale Metzler.

— După cire știu eu e o fabrică 
unde lucrează bărbații. Pricepi doar 
că statul nu poate să le dea hrană 
«■. îmbrăcăminte degeaba; fiecare tre
buie să muncească.

Metzler privi îndelung, arzător, în. 
durerat, fotografia, căutînd să va
dă undeva, la o fereastră, chipurile 
alor săi

— Dați-mi-o mie. spuse înăbușit. 
W»T«ntz i-o smulse din mîini.
— Vrei să mă nenorooești? Dacă se 

află că ți-am arătat-o, mă așteaptă 
ștreangul. Nici să nu pomenești cui
va de fotografia asta. Am fost prea 
bun cu dumneata, se încrunta roș
covanul.

— Nu mai am nevoie de ea. spusa 
umil Metzler.

Willentz se îmbună imediat, ti
chii străbătuți de vinișoare subțiri 
și roșii sclipeau vicleni. Se aplecă 
spre Metzter:

— Legătura mea e chiar de la 
Auschwitz. O să putem aranja ca 
ele să aibă o cameră frumoasă, o 
hrană mai bună, și să primești din 
cînd în cînd vești de la ele. Bineîn
țeles nu scrise, ci aduse de ofi
țerul nostru, care are să mi le co
munice mie

— Iți mulțumesc, domnu’ Willentz! 
Iți mulțumesc foarte mult! se în
vioră Metzler-

Roșcovanul îl bătu pe umeri, 
bucuros. Și astfel începu să-l stoarcă 
de bani, amăgindu-1 : au fost scu
tite de muncă grea; nu mai locuiesc 
în comun, ci singure într-o încăpe
re; li s-a îmbunătățit regimul; se 
cercetează cazul lor și sînt speranțe 
că vor fi eliberate; se așteaptă ho
tărârea tribunalului și o să vie în 
curînd acasă.

Metzler credea că într-o bună zi 
va fi iar împreună cu Magda și cu 
Trude. Trăia cu această închipuire 
care puse stăpînire pe întreaga sa 
ființă. Se însufleți, trăsăturile i se 
limpeziră. Avea o vioiciune curioa
să, un neastîmpăr care stîrnea șoap
te, îndoieli în privința sa. Se încuia 
în casă, se învîrtea de colo-colo, de
retica prin odăi, întindea o față de 
masă curată, punea tacîmurile cele 
mai bune, paharele fine, ca-n aștep
tarea unor oaspeți. Așeza scaunele, 
locurile Magdei și ale Trudei, mereu 
altfel, mereu nemulțumit: „In ca
pătul mesei am să stau eu, Magda 
în celălalt capăt, iar Trude la mij
loc. Nu, nu e bine 1 Eu în capătul 
mesei, 'Magda la dreapta și Trude la 
stînga". Alteori rîdea din senin, vor
bea cu sine însuși, cald, înduioșat: 
„Am să dau fetiței o rochie de mă
tase albastră, e culoarea eî prefera
tă, și Magdei am să-i cumpăr o 
brățară de aur".

Roșcovanul îi întreținea iluzia în
toarcerii lor acasă. Metzler era în
cătușat în această iluzie și nu mai 
pătrundea^ pînă la el zbuciumul oră
șelului răscolit, pustiit, cu oameni 
îngropați sub dărâmături. In unele 
locuri, unde altădată se înălțau 
clădiri, zăceau acum mormane de 
moloz fumegînd, se căscau spații 
^?ațe,„ sinistre. Și biserica de că
rămidă roșie, cu turtele ei mîndre, 
fusese despicată de o bombă. Bolta 
naosului crăpase, ca de fu'gep, sfin
ții din firide se sfărîmaseră de pa
vaj, iar din turla din mijloc, cea 
mai înaltă, sărise ca un ochi orolo
giul vechi, lăsînd o gaură ca o or
bită. neagră și cumolită.

Metzler umbla prin dărîmături ca 
un somnambul. Nu-i păsa; era stră
in. El dibuia pe la diferiți speculanți 
bunătăți care nu mai existau, cu 
gîndul la 'Magda și Trude. Lui nu-și 
îngăduia nimic, zgârcit, muițumin- 
du-se să se desfete la vederea con
servelor scumne, a coniacurilor și 
brînzeturilor fine, învelite în hîrtie 
argintată care se lăfăiau pe masa 
veșnic pusă.

Dar într-o zi văzu că economiile 
se irosiseră. Și roșcovanul îi cerea 
mereu alți bani.

— Nu mai am, domnu’ WiiMentz 1 
se frămînia Metzler, deznădăjduit, 
Cînd vin înapoi soția și fiica mea ?

Glasul îi vibra de emoție și tea
mă. Wiillentz se uita ponciș la el, 
scuturîndu-se:

— De unde vrei să ghicesc eu ? 
Dacă n-ai, se cam încurcă lucrurile. 
Nu așa ne-am înțeles noi.

Pupilele lut Metzler se măriseră, 
sticlind ca la nebuni. Buzele vine
te î se mișcau fără sunet. Se apro
pie de Willentz. încet, cu pumnii 
strînși. Și, deodată, cu o voce ruptă 
din piept, sfîșiată de durere strigă:

—- M-ai înșelat, Wil'entz ț De ce 
m-ai înșelat ?

leronim Șerbu
(Din val, „Vifetul de aur~. in cart 

de apari(ie la E.S.P.L.A.).
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0 DISCUȚIE DESPRE 
DRAGOSTE IN POEZIE

Revista „Novîi mir" (nr. 
6/1956) a publicat poemul 
„Conversație dificilă" al 
poetului sovietic armean 
Paruir Sevak. Eroul liric al 
acestui poem Istorisește 
dragostea sa cu o fe
meie ce și-a părăsit soțul 
cu care se căsătorise fără 
să-l fi iubit. Unul din citi
torii revistei, candidatul în 
științe istorice V. Rebrin, a 
trimis redacției o scrisoare 
în care opinează împotriva 
felului cum ți-a tratat poe
tul tema. Publicînd scrisoa
rea (nr. 10/1956), revista 
„Nevii mir" i-a alăturat ți 
u-i răspuns al scriitoarei V. 
Gherasimova, împărtășit de 
redacție. Tn notița redac
țională introductivă citim: 
„Noi nu socotim că poe
mul „Conversație dificilă" e 
lipsit de neajunsuri și că 
nu poate deveni obiect de 
critică; în egală măsură, cu 
toate că noi înțelegem im
portanța vitală a temei pe 
care a folosit-o poetul, n:i 
sîntem înclinați a o socoti 
o problemă centrală a Iile 
raturii. Dar caracterul ce 
lor exprimate de V. Rebrin 
și poziția de pe care el cri
tică însăți încercarea de a 
zugrăvi părăsirea unui om 
neiubit, sînt, după părerea 
noastră, instructive. Aces
tea au o semnificație ce 
depățește limitele poemului 
însuși, îniructt tn ele, pe 
de o parte sînt exprimate 
tdei înguste, dogmatice, des
pre familie și căsătorie, iar 
pe de altă parte există ten
dința de a vedea în 
opera de artă nimic 
mai mult decît »n pro
ces verbal al unor tn- 
tîmplări Și discuții, igno 
rtndu-se caracterul complex.

âb «■

rtJ

subtil ți individual al sen
timentelor omenești care 
constituie obiectul poeziei"'.

Esențialul scrisorii candi
datului In științe istorice îl 
aflăm din notița redacțio
nală citată mai sus. Pe V. 
Rebrin nu-l supără prea 
mult nici chiar faptul că 
„poetul nu s-a inspirat din- 
tr-o problemă a întăririi 
familiei, ci din peripețiile 
amoroase ale eroului său". 
Dar, precizează candidatul 
în științe istorice V. Re- 
brin, „poemul conține ge
neralizări epico-filoz fice cu 
care nu poți fi de acord. 
In el este exprimată, direct 
și indirect, teoria originală 
a „dragostei l’bere’ care 
divinizează, nelim'tată de 
nici un fel de norme socia
le, atracția sexuală". Pe V. 
Rebrin îl îngrijorează că a- 
cest poem (din care el a 
înțeles, ceea ce se vede din 
citatul de mai sus) va e- 
xercita influențe nefaste o- 
supra tineretului. Aooi in
tr-un lung expozeu analii c 
V. Rebrin urmărește poe
mul pas cu pas, citind si 
cornentînd fiecare pasa] din 
punctul de vedere pe care 
l-a expus in introducerea 
scrisorii. In atest expozeu 
vast, candidatul în științe 
istorice de fapt face proces 
nu eroilor a căror compor
tare încearcă să le anali
zeze, ci poetului care, după 
părerea sa, n-a motivat cu 
tare sau cutare fapte ale 
acestor eroi.

Incheindu-și scrisoarea. V 
Rebrin declară: „Nădăjduim 
că ți poeții noțtri, cu toată 
forța eu care sini tnze:- 
trați, vor spune milioane
lor. de soft și soții — ace 
lora care sini de mult că
sătoriți țl mai ales acelora 
care abia se pregătesc si 
creeze o familie: nu dați

crezare falsei filozofii a 
dragostei libere. întăriți-vă 
familia, susțineți activ !n 
ca sentimentul nestins al 
dragostei ți respectului re
ciproc, luptați pentru păs
trarea ei".

In răspunsul său, scrii
toarea Valeria Gherasimova 
arată din capul locului că 
concluziile trase de V. Re
brin stnt „primejdioase pen
tru multe alte opere" fi a- 
pâ analizează cu luare a- 
minte imaginea pe care V. 
Rebrin făurii-o despre
familie și căsătorie șt pe 
care el o socotește indiscu
tabilă, nesurusd criticii.

V. Gheras.moca sublinic- 
ză că Cititorul, care n-a ci
tit atent sau n-a citit deloc 
poemul lui P. Sevak va fi 
indus în eroare de cceiciu- 
ziile sentențioase ele 'si V. 
Rebrin 
acuzații 
de apel, 
mului ți 
(chiar dacă na a] 
ceasta direct) o interprece- 
'e idilică a realității. V 
Gherasimova remareînd 
schematismul judecății lui V 
Rebrin, scrie: „Autorul poe
mei susține că a adevărată 
familie trebuie și poate 
fie clădită pe o astfel de 
temelie solidă, cu dragostea 
fierbinte pentru un anumit 
om. pentru o anumită indi
vidualitate. cu toate trăsă
turile sale proprii Aceasta 
e o dragoste 
că e nevoie 
din nou la 
vom aminti 
lucrarea sa ,___
liei, a proprietății 
și a statului", a numit dre 
gostea individuală, ad că e- 
lectivă, „cel mai mare pro
gres al moravurilor’

Desigur, — scrie V. Ghe
rasimova tn încheiere — H

poemul lui Paruir Sevak 
sînt multe neajunsuri. El e 
foarte departe de perfecțiu
ne. Dar poemul acesta in- 
cită discuții, trezețte gin- 
duri. El e îndreptat împo
triva punctului de vedere 
desfigurant, șablonard asu
pra omului, 
nului său... Nci 
muri cînd legea 
realității noastre 
tenția sensibilă 
fiecare om, față 
destin... cu edit 
aceste princioii 
ne călăuzească atunci cînd 
examinăm opereleTRADUCERI DIN
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"I orivat-

Printre ultimele 
autorilor străini editați 
UJi S.S„ ' 
se află 
de Leopold o Alas. „La răs- 
cruc- de cioturi" roman de 
E~-t B-onte, „Bacalaurea
tul" de Jiues Vallbs. ..Dona 
Perfecta* roman de Ben'to 
Perez Ga'dos, „Diavolul 
șchiop" de Lesage, „Martin 
A-ors—zt-.’ roman de Sin
clair Lrxi; o culegere din 
versurile poeților egipteni 
modem: -Vere'? șt schițe" 
de Ersiine Căldiceii etc.

ale 
în 

in traducere rusă. 
„Ad'o Cardera!"

fiîL ANȚVL -ZILEI POE
ZIEI’

De curind. la Moscova a 
avut Ioc o Jâ. a poeziei?. 
După c-m anu-.ți „Litera- 
ru'nz : gazeta" cu acest 
orilei m pergeipat la inttî- 
niri'e cu citii-arii 160 de 
ooeți mler.iti. In 3H de îi- 
brăru s-z. zindut. numai 
/n acees-d singuri zi, cărți 
de ctrsKri tn valoare de 
IO3M9 ruble.

A. B.

Serbări Ia Năsăud
(Urmare din pag. t-a)

departe, nici eu nu știu unde. 
Pe Ghilu aduceți-1 acasă, dacă 
poate- — Aicea mi s-a spus ce v-au 
făcut acasă cei cu pene și m-or in- 
trebat despre toate. O porcărie fără 
seamăn, dar las’ să-și facă pe voie! 
Voi scrie mai mult, cînd voi avea 
adresă stabilă. — Multe mi se 
dan în viață de cap, dar trebuie să 
f:m mai tari, decît aceste mici 
oblacole ridicole. Pînă la o lungă, 
lungă revedere, vă sărut cu drag 
re toți,
10 mal, în cuvinte învăluite, hotărî- 
roa de a trece munții:
Miți! Ți-am trimis o corespondență 
tn R l.c. nu știu dacă ai primit-o. 
Mine merg 
nu vă scriu 
să nu 
mea. A 
ști mai 
cătoare 
înțeles,
sărut cu dor. Ubald". 
la 11 mai, Emil este 
după alte trei zile, este 
urma unei proceduri foarte rapide.
Privesc fotografia lui Emil deasupra 
soclului pe care sînt expuse, sub 
cristal, zguduitoarele Iul misive. E 

copilandru, îmbrăcat în uniformă 
licean și 
mult cu 

acestuia

se

aceeași lume, prin Inrudi- 
printr-un sentiment pu- 

comunltățfi naționale. DWe- 
socială a acestor In- 
unii din ei Însemnați

Ubald". Ubald anunță, la

„Scumpă

mai departe. Poate să 
mal multă vreme, dar 
îngrijorați de soartea 
mi-o fac eu cum voi

fiți
să
bine. Micile neplăceri tre

să nu vă ațîțe, căci n-are 
— Rămîneți cu bine! Și 

A doua 
arestat 

executat

te 
zi, 
și, 
în

care seamănă destul 
Liviu. Printre scriso- 

din urmă, una de 
fixează momentul des-

un 
de 
de 
rile
cîteva rinduri 
coperirii mormîntului lui Emil, cu o 
înfiorare care nu l-a părăsit nicio
dată și din care a rodit una din 
operele lui cele mai puternice.

Ne adunăm, pentru a prinzi în 
marea sală festivă a liceului, înaltă 
cit două etaje, cu mari ferestre, cu 
un rind de arcade plate în partea 
ei superioară, 
ună, bucuroși 
animați de 
totdeauna in
Intelectualii cei mai înalț! ai Uni
versității din Cluj și țărănimea lo
cului se găsesc bine împreună, căci

Sîntem cu toți împre- 
de această adunare, 
cordialitatea simțită 

sărbătorile Ardealului.

bază attt 
noastre.

Năsăudului, 
la Prislop,

Fete șl băieți lua’«te de vtrsta mi
litari joacă tawfe lor, la sune
tele viorii caa răgușite, susținută 
de cadențe iasfaesti a basului. Este 
un tineret deosebit de fruasos și 
grațios, corpuri rvri’e triUtarf re
gulate și fine, chipuri p’me de via
ță, vestminte carate și împodobite. 
Se lasă seara și aerul des-ne rece 
acolo, in preajma munților. Ne gră
bim să regăsim Someșul, pe care-1 
vom urma mai departe pină ta Cluj 
Ducem cu noi, după această zi de 
însuflețire, am.’nîtri pline de farmec 
și trinutem, 
binecuvântări 
a ltd George 
Rebreanu.

in gindurile noastre, 
pentru această lume 

Coșbuc. a Ini Li viu

Tudor Vianu

formează 
rile lor, 
ternic al 
rențierea 
telectuali,
oameni de știință sau artiști de 
seamă, s-a produs numai prin gra
dul mai Înalt al culturii șl prin 
talent, nu prin acumulare de bunuri. 
Ardealul n-a avut o burghezie prea 
dezvoltată. în locurile de vază s-au 
ridicat cel înzestrați cu Învățătură 
înaltă și cu daruri deosebite ale spi
ritului. Așa s-a întimplat și cu 
George Coșbuc, cu Liviu Rebreanu, 
reprezentanți deopotrivă a acelei 
lumi care alcătuiește o 
de solidă a democrației

Acei dintre oaspeții 
care s-au putut duce
comuna natală a Iul Rebreanu, au 
găsit acolo locurile, așa eum stnt 
descrise în „Ion" și pe cîțiva din 
eroii, în came și oase, ai acesîei 
cărți renumite. Noi ne-am dus la 
Hordou, în satul iul Coșbuc, care, 
astăzi îi poartă numele. Este o așe
zare omenească situată între dea
luri înalte, în apropierea munților, 
cu perspective deschise către plaiu
rile ureînd spre înălțimi. Printre ca
sele curate, cu gospodării bine rin- 
duife, una din ele, unde poetul a 
văzut lumina zilei, s-a transformat 
într-un mic muzeu, cu piese care 
întregesc materialul informativ și 
evocator din sălile de la Năsăud. 
Statul, prin reprezentanții lui in re
giune, a susținut și crearea acestui 
loc de pelerinaj. Alt bust al poetu
lui, mai mic, stă de veghe la poarta 
fostei case a preotului Sebastian. La 
cîțiva pași se găsește moara locului, 
cu roata mișcată altă dată de repe- 
dele pîrîu care coboară din munți. 
A cîntat-o poetul, și oamenii din 
Hordou știu lucrul acesta. Satul 
este plin de membri ai familiei Coș
buc, rămași muncitori ai pământu
lui. Vrem să prfvim mai de aproape 
omenirea locului. Găsim tineretul 
adunat pe un tăpșan, în jurul unui 
păr bătrîn, la hora de duminică.

L. T. PETRAȘCU

Geo-ge Coșbuc'
t

(Urmare din, pag. I-a)

„Pistorifa'ȘTEFAN LUCHIAN

acestor trăsături te găsește în voltțp 
mul „Despre literaturi dîndu-l un 
neîntrecut înțeles documentar

Dună întoarcerea sa in Uniune, 
Gorki a luptat alături de toți cei
lalți conducători sovietici pentru con
solidarea statului ți crearea unei 
culturi noi, socialiste Aceste pre
țioase documente, în legătură cu viața 
scriitoricească, se găsesc în volumul 
de curînd apărut. Materialele de la 
Primul Congres unional al scriitori
lor sovietici din august 1934: Cu- 
vîntul de deschidere ți de încheiere 
al congresului; Raportul ținut la a- 
cest congres despre literatura so
vietică; piese remarcabile, ne sînt 
aduse la cunoștință. De asemenea, 
cuvîntările de la prima plenară o 
conducerii Uniunii scriitorilor ‘ so
vietici (2 septembrie 1934 ca si de 
In a doua plenară din 2 martie 
1935).

Socot, pentru a arăta încă o dată 
bogăția ți importanța acestui volum 
că trebuie subliniat în mod deosebit 
rur.ortul lui Gorki despre „Litera
tura sovietică", ținut la 17 august 
1934. Scriitorul privind întregul fe
nomen literar universal pe o cît mai 
mare cuprindere, dovedește după 
cum am mai arătat, o .cunoaștere a- 
dîncită a tuturor literaturilor vechi 
Și noi. In toate desprinde defectuozi- 
tatea feudală sau burgheză răsfrîntă 
în literatură pentru a pune temeliile 
literaturii noi, socialiste, ca o con
cluzie necesară. Pentru a arăta însă 
tn ce măsură scriitorul creator si 
viziunea lui firească intervin în a- 
ceste probleme voi cita, spre înche
iere, o constatare a lui Gorki, grea 
în consecințe, despre stările de ' 
pe care le dorea schimbate, 
minunatul și plasticul procedeu 
toricesc:

„Cunoaștem încă prea puțin 
tatea. Pină ți peisaiul țării 
schimbat în chip vădit; a dispărut 
aspectul lui tărcat ți mizer — colo, 
o tarla viorie de ovăz, alături un 
petec negru de pămint arat, o fîție 
aurie de secară ți alta verzuie de 
grîu, fiții de pămint năpădite de bu
ruieni. iar ca Impresie generală, tris
tețea fărîmițări! Iui pestrițe, a cio- 
rîrțirii lut. In zilele noastre, supra- 
fețe imens* de pămînt se desfășoară 
viu colorate. într-o unică tonalitate; 
dezsupra satului ți-a orașului reșe- 

rf* județ nu se mai înalță clo- 
pnt-jța bisericii, ci uriașe clădiri de 
"--es obștesc, nenumăratele feres
tre ale uzinelor monumentale 
triază în soare, iar bisericuțele 
vechi ți mid. ca niște jucării, 
rc-:etate răgind. ne vorbesc în 
convingător despre firea de artist a 
r-r:~u!ui nostru, exprimată în ar
hitectura bisericească, 
n găsim acest peisaj nou care, 
schimbat cu totul fața patriei 
tre*.

Volumul „Despre literatură" 
Lnfățișează tntr-o 
lucrată cu aplicare mai 
(de d:fidle ale unor 
Hmb-i unde credem că 
ckdcalente concludente.
critic aur.p'.et adaos, întregește va
loarea do:-montară a acestei cărți 
prețioase.

fapt 
lată 

scrii-

reali- 
s-a

scin- 
stră- 
de o 
chip

In literatură
a

noas-

ni se 
bunătraducere

ales in păr- 
exemple de 

s-au găsit e- 
Un aparat

Ion Marin Sadovesnu

VERSURI
DIALOG

— Frunze de toamnă, frunze nătinge. 
miezuri de piersică, pline de sînge, 
cum v-ați rănit atît de cumplit*

— N-am bănuit, n-am bănuit 
că soarele poartă-un cuțit, un cuțit._

BELȘUG

Sub soarele de august, se-nvinețesc ciorchinii 
Lung săgetați de vîrful albastru al luminii.

La coajă încă tare, dar fragedă la miez 
Se îndulcește boaba de stmgure-n amiezi

Și-n frunza văruită ca să nu prindă mană 
Palpită o nervură din toamna fundoiană.

POST-FES TUM

Amar, cu deznădejde, cad frunzele pădurii 
Ca straiele-unei
Ii văd cercelul
Așa cum vîntul

l

4»

Despre răspundere
condamni 1 Caută cauzele, adinei, ade
vărate ale greșelii sale! Cu această 
concluzie nu poți să nu fii de acord. 
Aș propune totuși o adăogire: ca 
să-l poți ajuta cît mai bine să-și înțe
leagă greșeala și s-o îndrepte! Altceva 
însă e ciudat: de ce autorul repor
tajului nu aplică acest principiu și în 
aprecierea altor oameni? Iuga Ștefan 
a comis niște fapte pe oare tov. 
Chiriță Ie califică drept „rele" 
„copilării" (în ghilimele), deci 
prea grave. Le cercetează totuși

racier dîrz și perseverent, sincer și 
plin de optimism, care din cauza unor 
greșeli ordinare și a unei lipse_ de 
elementară înțelegere era să pără
sească uzina de tractoare, căutînd să 
se convingă că dreptatea și adevărul 
sînt lucruri greu de aflat".

N-are dreptate tov. Gafița atunci 
Icînd îl învinuiește pe tov. Const. Chi- 
riță de lipsă de atitudine. Doar po
ziția autorului e clară. După el drep
tatea e de partea lui Iuga Ștefan.

Sîntem deci în fața unei probleme 
etice, și încă a unei probleme etice 
foarte vechi: are sau nu are dreptul 
un om nedreptățit să nesocotească 
îndatoririle sale? Din cele mai vechi 
timpuri morala omenească răspunde: 
nu 1 Cu atît mai categoric răspunde 
„nu !“ morala socialistă. Viața noas
tră nouă nu se poate construi decît 
pe baza unui efort colectiv și orga
nizat. Oricine încalcă această ce
rință elementară e vinovat în fața 
"ocietății. S-ar părea că e simplu, 
fov- Chiriță e însă de altă părere. 
Si din păcate, nu numai el. Mai sînt 
tineri care ori de cîte 
nedreptățiți, se consideră absolviți de 
obligații. (Am cunoscut 
care a declarat că nu învață pentru 
că profesorul ține un curs neintere
sant, un altul nu venea la seminarii 
pentru că a fost repartizat la cămin 
într-o cameră proastă, etc.).

Tov. Camil Baciu crede chiar că 
Iuga Ștefan este „vic- 
asupra vechiului". In 
atitudinea lui Iuga Ște- 
de „veche" ca și a ace- 
nedreptățit. Noul, adică

atras atenția articolul tov. 
Gafița — „Despre drepta- 
lui Iuga Ștefan". M-am dus
— am citit reportajul din
— și m-am simțit îndem-

i-a 
M. 
tea 

la sursă 
„Flacăra" 
nat să scriu- După părerea mea, cri
ticul s\a cam grăbit să eticheteze 
reportajul drept „negativist". După 
cum nesusținută și învinuirea de dog
matism pe care i-o aduce tov. Gafița 
tovarășul Camil Baciu. In genera! 
cred că ar *rebui să ne ferim de 
„etichetări". E mai util să discutăm 
fondul problemelor. Or, tocmai în 
legătură cu fondul problemei, tov. 
Camil Baciu spune că „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 
cei care se abat și nu reprezintă sen
sul". Trebuie oare să înțelegem de 
aici că a discuta fondul ideologic al 
unei lucrări (fie literară, fie publicis-' 
ticâ), adică a discuta atitudinea ideo
logică și etică a scriitorului, așa cum 
reiese din zugrăvirea faptelor — și 
a-ți spune răspicat părerea — e dog
matism? Dacă ăsta e sensul „conclu. 
ziei" tov. Camil Baciu, cu un aseme
nea sistem de combatere a dogmatis
mului nu putem să ne declarăm de 
acord.

Reportajul tov. Const, Chiriță are 
meritul de a ridica o problemă im
portantă și arzătoare a vieții noastre 
Tocmai de aceea, orice discuție, dacă 
nu a’.inge fondul problemei, rămîne 
fără obiect.

La întrebarea: „are sau nu drep
tate Iuga Ștefan?", autorul reportaju- 
lui răspunde anticipat:

„Astfel am făcut cunoștință cu po
vestea acestui minunat tînăr, înzes
trat cu o inteligență ascuțită, un ca-

ori se cred

un student

DE TODIXA

fete care-a jucat prea mult, 
roșu, basmaua și condurii, 
toamnei, sălbatic i le-a smult.

mătăniile-și bateCălugărița ploii
Pe urma vinovatei, să facă-n veci uitat 
Nepăsătorul hohot al verii deșănțate. 
Culoarea ei de ruguri, străvechiul ei păcat...

Cucernice priveliști se-aștern pînă de<parte. 
Se pregătesc de somnuri coline, văi și vii, 
Iar frunzele pădurii, docile, intră-n moarte 
— Și nu mă pot împotrivi...

DRUM

Prin ale toamnei văl prelungi 
Cu tine am umblat odată. 
Ciorchinul lunei sta să cadă 
— Și nu mai pot uita de-atunci.

Oare-o fi fost pe-aproape via 
De mă-amețeam atît de rău ? 
Sau era numai gustul tău 
Care-mi statornicea beția ?

LINIȘTE

Vina septembrie, luna cea blîndă a toamnei... 
Vînturi, ajunge! Acestea sînt zile de pace, 
Mîngîietoare și molcome zile de pace.

Mare, apleacă-ți războinica frunte de spumă 1 
Cere iertare acestor nisipuri pe care 
Fără cruțare lovitu-le-ai, tu, nemiloaso!

Frunze, tăceți! Peste mult doborîta pădure 
Calcă septembrie, luna cea blinda a toamnei, 
Vine septembrie, gingașa lună a toamnei...

Nu vă e dat să mai. toarceți fuioarele voastre, 
Pulberi gălbui,
Fiți nemișcate

peste lungile drumuri de țară.
— și zarea lăsați-o curată...

Liniște... Vine

Pe culmile de 
Mărunții jnepi

septembrie...

PE ÎNĂLȚIMI

marmuri și de zincuri, 
se simt atît de singuri.

Ca niște-urechi prelungi, întortochiate, 
Ascultă pulsul muntelui cum bate

Și se-nfioară cînd aud, sub iască, 
Pe căpcăunul gerului cînd cască

Suflînd adînc. 
Și iscodind cu

șuierător ca biciul 
ochiul lui de chiciuri.

Mărunții jnepi
Ca un popor de vulpi verzui, blajine,

se-nghesuie mai bine.

Și, înrădăcinați, privesc cu jind 
Zborul de vulturi, negrul lor 
Pe culmile de marmuri și de 
'"“.runții jnepi se simt robiți

argint, 
zincuri, 

singuri.Și

BUCURIE

Mă bucur să-mi umplu părul cu

Atîta știu : că aș fi 
Cu tine, viața mea 
Și frunzele fără de 
Mi-ar fi părut aMt

mers 
întreagă, 
vlagă 
de verzi!

„victoria" lui 
toria noului 
realitate însă 
fan e tot atît 
lora care l-au , _, . ,____
realitatea socialistă, morala socialistă, 
atitudinea socialistă față de munca 
șl problemele obștești e tot atît de 
ostil și birocratismului nesimțit și In
dividualismului anarhic.

Nu e bine să amestecăm două pro
bleme : răspunderea celor maturi pen
tru greșelile tinerilor, și răspunderea 
directă a fiecăruia pentru faptele sale. 
Avem datoria să educăm în fiecare 
tînăr sentimentul răspunderii perso
nale în fața societății.

Tov. Chiriță pretinde că a scrie re
portajul său gîndindu-se că are da
toria să relateze povestea lui Iuga 
Ștefan „fără comentarii, de a pre
zenta faptele în toată goliciunea lor". 
Să vedem în ce măsură s-a ținut de

ȘÎ 
nu 

. _ _ , în
adîncime. Secretarul organizației de 
bază de la „Dezrobirea" se face vino
vat (după relatarea lui Iuga) de aba. 
teri mult mai grlve : lașitate și min
ciună. Autorul reportajului nu le cer
cetează în adîncime totuși. Mai mult: 
nici nu le verifică. Tot astfel nici 
nu-l interesează „cauzele adînci", 
„adevărate" ale atitudinii celor de la 
cadre, sindicat, minister. Sau poate 
aceștia nu sînt oameni ?

S-ar putea replica : dar autorul nu 
și-a propus să descrie „cazul" Aces
tora, ci cazul lui Iuga Ștefan. ‘N-ai 
drept să judeci pe cineva pentru ceea 
ce -n-a scris și nici n-a vrut să ser e. 
Foarte adevărat. Dar, deși nu descrie 
faptele celorlalți, autorul le califică 
totuși ca „greșeli ordinare" și „lipsă 
elementară de înțelegere". Le etiche
tează astfel fără să facă nici cel mal 
mic efort de a ne arăta că într-ade- 
văr oamenii au decăzut într-un ase
menea hal! Sîntem nevoiți să repe
tăm : Scriitorul n-are drept să pre
tindă cititorului să-1 creadă pe cuvînt. 
Arta nu se împacă cu informația sea
că. Acolo unde începe informația 
seacă, adevărul artistic piere.

Intr-un singur caz scriitorul are 
drept să nesocotească aceste cerințe: 
cînd vrea 6ă sublinieze că ceea ce 
comunică e ceva firesc, banal, foarte 
răspîndit. Or, în cazul reportajului pe 
care-1 comentăm, lucrurile se prezintă 
invers: lipsa de înțelegere din partea 
unui serviciu de cadre, lașitatea și 
minciuna în comportarea unui secre
tar al organizației de bază, compli
citate la nedreptățirea unor salariați 
la un minister, sînt încălcări grave 
ale legalității și moralei socialiste, 
deci „cazuri" neobișnuite, excepțio
nale. Fie că a vrut sau n-a vrut 
reporterul, dar interpretat artistic ta 
bloul zugrăvit de dînsul sugerează 
aprecieri ale realități diametral opuse 
adevărului, înțeles nu în sensul co
respondenței cu un 
tendință generală a 
tații.

Pornind chiar de 
dere al tov. Chiriță, sîntem îndrep
tățiți să ne întrebăm: dar dacă to
varășul de la cadre cu care a vorbit 
Iuga Ștefan, (căci ne încăpățînăm 
să credem că a vorbit cu un tovarăș 
și nu cu „cadrele" în general), a că
pătat și el în ajun o lovitură grea 
din cauza unei dragoste nefericite? 
dacă și el a fost nedreptățit de ci
neva? Atunci, de bună seamă, gene
ralized concluzia reportajului, a fost 
și el — ca și Iuga — îndreptățit să 
nesocotească îndatoririle sale deci să 
răspundă tînărului nostru precum a 
răspuns... Nu e greu de văzut la ce 
absurdități ajungem si'tuîndu-ne pe o 
asemenea poziție. In al doilea repor
taj, în care revine asupra „cazului", 
tov. Chiriță încearcă să dreagă întru- 
cîtva lucrurile, dar — după cum ob
servă și tov. Camil Baciu — într-un 
mod mult mai puțin „eficient".

E bine să cercetăm în adîncime 
fenomenele vieții, să nu ne mărginim 
să înregistrăm aparențele. Dar să cer
cetăm faptele în toate determinările 
lor. Dacă vrem într-adevăr 6ă ajutăm 
tovărășește unor tineri ca Ștefan Iuga, 
în primul rind trebuie să-i ajutăm 
să vadă rădăcinile ideologice și mo
rale ale propriilor lor greșeli. Nu e 
deloc „un păcat dacă uneori îți 
închipui că toată frumusețea lumii se 
găsește lîngă tine, în brațele tale". 
Dar e păcat să crezi că asta-ți dă 
dreptul să furi din frumusețea ce a- 
parține altora. Dragostea e un senti
ment care purifică. E cel mai ome
nesc sentiment. Ca atare trebuie cin
stit și apărat. Cum poți însă să pre
tinzi altora să-1 respecte, dacă nu-l 
respecți tu? Cine-și închipuie viața 
nouă ca pe o șosea asfaltată gre
șește amarnic. Drumul nostru e în 
suiș. Suișul e adesea abrupt și pră
păstios. Frumoasă nu este însă rîpa, 
ci escaladarea ei. Cauza principală a 
..suferințelor" lui Iuga Ștefan nu tre. 
buie căutată în „lipsa de înțele
gere". a unor tăblițe emailate, ci în 
propria lui slăbiciune, în dezarmarea 
lui morală. Sînt vinovați, de bună 
seamă, și aceia care nu l-au ajutat 
să se biruie, să se călească și chiar 
— așa reiese cel puțin din reportaj — 
l-au tratat netovărășește, tocmai atunci 
cînd a avut nevoie de nn sprijin to
vărășesc, cald. Cît de mare e insă 
vina lor, asta n-o putem spune în- 
trucît autorul nu ne-a oferit nici un 
element concludent pentru ca să pu
tem încerca măcar o atare judecată.

De aici începe însă problema unei 
alte răspunderi — a scriitorului.

Să vedem în ce 
cuvînt.

Prezentindu-ne 
sale, autorul nu 
„unul dintre cei 
secție, fruntaș în muncă, fruntaș în 
activitatea U.T.M.", etc. — „un mi
nunat tînăr, înzestrat ca o inteligență 
ascuțită, un caracter dîrz și perseve
rent, sincer și plin de optimism", „un 
om bogat, maturizat", „un caracter 
admirabil", care dovedea „o minunată 
integritate morală" ș.a.m.d.

Dar toate aceste atribute superlati 
ve nu sînt susținute de nici un fapt 
Dimpotrivă, faptele ie dezmint. Ce fel 
de caracter dîrz e și acesta care după 
prima ciocnire serioasă cu viața e 
gata să dezerteze? Ce fel de optimist 
e omul care declară sus și tare că 
„nu există dreptate" numai pentru că 
logodnica sa a fost concediată? Des
pre ce fel de „integritate morală" se 
poate vorbi la cineva care se descom
pune într-o lună de zile? Autorul re
portajului susține că trebuie să-1 cre
dem pe cuvînt, că în ciuda aparențe
lor, eroul său e un tînăr fără cusur. 
Nu putem crede. Legile artei sînt 
severe, 
într-un 
arătat, 
fără a 
există. ____ ________
Iui Iuga Ștefan — dacă ne luăm după 
faptele prezentate „în toată goliciu
nea lor" — nu există.

Autorul mai susține că a relevat 
povestea „în tot adevărul ei. Fără în
florituri, Poate cu unele scăpări".

In,primul rind dacă sînt scăpări, 
adevărul nu e Întreg. In al doilea 
rind, sînt scăpări și scăpări. E ciuda
tă inconsecvența lui Const. Chiriță. 
Pe de o parte susține că a fost în
demnat să aprofundeze „cazul" lui 
Iuga Ștefan, pentru că în trecut i se 
întîmplase să scrie despre „muncitori 
codași" ca despre simple „unități", 
iar apoî să se convingă că sînt totuși 
oameni. Pe de altă parte despre nu
meroși vinovați de „nedreptatea" ce 
i s-a făcut lui fuga, scrie nu numai 
ca despre simple unități, dar le re
fuză pînă și înfățișarea omenească, 
fuga vorbește cu „cadrele", cu „sin 
dicatul", cu „organizația de bază", 
cu „ministerul", ca și cum în toate 
aceste locuri ar fi vorbit nu cu oa
meni, ci cu simple tăblițe emailate 
de pe uși.

Citind reportajul din „Flacăra" nu 
m-am putut dumiri : și faptele și com
poziția lucrării parcă se leagă pentru 
a spune: ori de cite ori întîlnești un 
om care a greșit, nu te grăbi să-1

pe eroul povestirii 
precupețește elogii: 
mai buni tineri din

fapt brut, ci ca 
dezvoltării socie-

la punctul de ve-

Intr-o lucrare literară — chiar 
reportaj — totul trebuie să fie 
Iar ceea ce e doar enunțat, 
deveni realitate artistică —nu 
Iată de ce și calitățile tînăru-

voi, frunze 
de toamnă, 

căzînd și rîzînd, 
și să-mi zgîrii 

scoicile voastre scorțoase... Mă bucur 
să-mplînt 

roșcată strigătul meu adînc, singuratic, 
pline de aur uscat, de foșnet de vînt, 
cad și să rid pe pămîntul împodobit

ră fug prin pădurea nebună,

obrazul în

în toamna
sub bolțile
să fug, să
de galbenul tău sărut cu o mie de buze,

toamnă 1

S Mihail Novicav
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La reeditarea lui Ion Codru Drăgușanu

MODERN ȘI ANACRONIC
(Urmare din pag. l-a) 

prin solemnitatea afectată a ultime 
ei pârii, scriitorul își caracterizează 
personajul în stilul sacerdotal al 
caatuia, In contrast hazliu cu detabul 
foarte pimîntesc pe care ni-1 impuri - 
șețU. Exemple asemănătoare irz . • 
sim Ia Slavici. Astfel, primele fraze 
dm Mara: „A rămas, Mare, săraca, 
văduvă cu doi copii, sărăcuții de ei". 5 
aici sc vorbește despre Mara, ;n I mbc- 
jul tingui'or cu care acest personaj știe 
să exploateze compasiunea aproape!.. 
Nu e de loc singurul caz in care proza 
lui Sin zici inițiază procedee moderne 
- In evoluția diverselor specii și in 
cea a formelor prozodice se disc::-7 
iarăși sensul antirigid. Speciile cu 
reguli stricte au fost treptat aton 
donate. Diverse încercări de fragede 
din ultimele decenii au izbuti’, t: ne 
să exprime tragicul, dar in f. ' 
mai au nimic comun cu tipurile ist 3" : 
ale tragediei. N-a reînviat nici epopeea 
cu toată încercarea lui Spitteler. S-a 
renunțat astăzi la concepția vulgari
zatoare după care uneltele artistice sau 
de alt gen pier în mod necesar odată 
cu orînduirea în care s-au născut. Da' 
ele pier atunci cînd devin prea strimte 
pentru complexitatea crescîndă a reali
tății. De aici și vitalitatea, răspîndirea 
crescîndă a romanului, cea mpi pro
teică, cea mai neîngrădită de reguli ș' 
mai greu de definit dintre speciile li
teraturii. De aici și mai rara ioios 
in poezie a speciilor cu formă fixă ș 
chiar a speciilor precis delimitate, 
frecvența îmbinărilor de specii și a te 
melor liminare ori a șuvoiului liric con
tinuu de tip Whitman.

Nici aici conceptul de modern nu 
poate deveni prohibiție. Nimeni nu 
poate condamna forma fixă în poezie. 
Prin lapidaritatea, concentrarea pe 
care o pretinde, ea atrage pe poeți. 
Rondelul și sonetul au fost reactu.1 - 
zate. Dar de la complicata prozodie 
antică, de la strofa safică la versul li
ber. degajarea de normele stricte și 
plusul de plasticitate a expresiei pe 
care ie oferă formele noi sînt evidente.

Ace'ași lucru pentru procedeele noi 
In analiză și compoziție. Discutînd pe 
planul valorii ceea ce era spus despre 
existența uneltelor, D. Carabăț părea 
a contesta faptul evident că aceste 
unelte s-au ivit treptat și le descoperea 
pe toate în clasici. Una este să apre
ciem profunzimea psihologică a lui 
Shakespeare, alta să contestăm ivirea 
de procedee moderne in analiză.

Și în compoziție mijloacele tind să se 
completeze reciproc. Unghiurile și pers
pectivele se multiplică. Ele dau — în
tre altele — posibilitatea unei conden
sări a timpului. Există în opera lui 
Flaubert un exemplu faimos, citat ade
sea. La capătul ,,Educației sentimen
tale", după ce Frederic Moreau și-a 
trăit pe toate planurile experiențele mai 
însemnate, cîteva fraze, introduse 
brusc, condensează un șir de ani stag- 
nanți. După un moment de maximă ten
siune a narațiunii, după ce Frederic 
Moreau recunoaște în agentul de poliție 
care l-a ucis pe Dussardîer, pe fostul 
revoluționar Senecal, povestirea re
zumă în cîteva alternări de propozițiuni 
șl perioade, curgerea unor ani bogați 
in fapte materiale, dar nesemnifica
tivi pentru formarea personajului.

Mai trebuie repetat că stilul modern 
au poate fi identificat cu prezența unu
ia «au altuia dintre procedee? El oferă 
posibilități dintre care artistul alege. 
Sa le respingi principial sau să le 
prescrii obligator e Ia fel de eronat. In 
diferitele stiluri individuale, sau în 
diferitele curente, ele pot opera în sen
suri opuse — subiectivist și formalist 
ori realist. Nu ne războim cu uneltele, 
ci cu anumite moduri de folosire a lor. 
Și nu putem fetișiza conceptul de mo
dernitate, așa cum a făcut-o Lovinescu, 
care pe baza necesității sincroniei, ce
rea libera circulație a tuturor formulelor 
decadente. Nu putem accepta ermetis
mul drept un stil valabil, pentru că 
în ei concentrarea se transformă în re
bus. în ezoterizare, devine un aspect 
al ruperii artei de mase. Discuția tre
buie făcută însă cu discernămînt, apli- 
cînd principiile esteticii științifice la o- 
biect și nu confundindu-te cu un 
catapult. Abia în ultima vreme au în
ceput a fi analizate aspectele simbo
lismului in ce privește stilul — pe de o 
parte, legănarea exclusivă pe sonori
tăți vide, pe de alta, contribuția la 
curgerea mai liberă a versului, la spo
rirea expresivității și a puterii lui de 
sugestie.

Prezența unui procedeu nu este deci, 
obligatorie pentri caracterul rr-dem 
al stilului. Fenomenul rămise de aa- 
sambis. Petra Damitriu nn folosește :«- 
tervertri temporale in compotrit îl tfer 
felul cam in scena de la teatra fie 
.Bijuterii de familie* sint aftersslr 
momentele din loja Vcnarencelx <■ 
umilințele prefectului arată că posă»S- 
tatea de a schimb; unghiurile poTttftaS 
și de a le întări prin cocfrxst, e asi
milată fără ostentație.

Evitarea sistematică a tuturor to
loacelor care fac expresia mai snpăă. 
cramponarea de specii și de pazetoa 
rigide sint manifestări «reă-ătoc de 
anacronice. Irir-un artaooi de aad tre
es». Pzul Georgesra a felesit ca pro- 
redea sp^tsil — și mi rrenui speri- 
îual. Examining mai nalte pxri con 
laminate de haifcrisau ei a căxtat să 
reconstituie co ocfciî »Itorwlai toi J «ea 
timpului nostru, așa ran se forma <s 
poeziile respective. Consecința era o 
deplasare co citesi secole ixapou Ver
surile sugerau o Icee care Sră a io pă
duri, trăgea cu flînta, calcula în gaîbera 
și în irmilicL

Haiducismul e numai un aspect — 
mai flagrant — al fencmtorhg. E ia 
adesea forme mai nunțale. d» totdea
una se poate didă-je oprirea toAaacr- 
lor de expresie h stad:: isSmfe dept- 
șite.

Proza desuetă curge menotoa îrtr-o 
albie țeapănă. Ea păstrează il-zia ant 
neoclasicism, iluzie pentru că — ietre 
altele — ii lipsește ectahtoal dtotre 
idee și expresie. Procedeele stAsrjcr 
sînt imperturbabil aceleași — car-jSto 
cioasă aplicație a nunualefor. Prin 
perpetuarea unei nemărturisite prejs- 
decăți, in asemenea fel se scrie adesea 
pentru sat Stilai cu frumușei: Gese. 
din categoria _altițe și ttolzri* abundă 
in colecția ^Albina* și «Ogoare N.

1 se impută lui Remus Laca că 
personajele sale ,grăiesc- — la a!ți 
chiar, „«grăiesc". Este un aspect al 
patriarhalismu’ui stilistic, cortrast'ad 
net cu realitatea descrisă. Și încă Re
mus Luca nu e deloc un exemple ca
racteristic. Vigoarea observației ii 
face să se scuture adesea de asrmeara 
împovărătoare zorzoane. Dar transplan
tarea procedeelor aritozaste o tnfftatm 
destul dc frecvent La r.ivetari și sui 
înfățișări felurite. Eusebio Catolxr 
are mijloace neobișnuite de povestitor, 
mîșcîndu-se la largul Iui și in atmo
sfera fantastică din ..Turme'e* și in 
basmul oriental. Dar folosirea proce
deelor potrivite in asemenea povestiri, 
atunci cînd scriitorul trece la ccntera- 

/. yiTMAN J>e pămtnt nou"

porttoritale. are urmări cadate Perio- 
xxjebe Ca .TemeEa* au deocmț direct 
dm bțreăl ta pșpMl- i cetoctnl, 
;»si-'zie-și namefe și atoutoto.

Basertel Către caractere! terme ai 
tojtaacetar p deformarea reaîtăti e 
rpnr de vizat P'tft-i piece reaKi
Jtetora me implka de’« veri tentatea 

sta rrim-ri tatfif E « îVitr 
teu ci'eț-n- * fraîmretov. Dar cred că e 
bnue să fie : Hat Cid eaistf resete

' tăind te gni. Urnă prozztcri pat te- 
cute mficrent să toeapă o pesesțLre cu 
Ufrpdud penam a-i atagara prwEuaeî- 
xre* Dar jeseți-rerea te CBagcafcte-
raaseți rttor~re. ca oroare de «eouegsa 
și cocbetrnd ca arteaăumri- te tir gări» 
ca orice preț, ta past-sarea fctaferafai 
și a dasătear. etc. **c— e de etece 
i ^Tîiă De te iteacatrea perspoc- 
Vms firfe frenCre* 1 * 111 îirteter. ca -*iTv 
pamerea mur-tm așa m «Star. de *M< 
reer-o rrgLt zBempuraQâ. de te ***** 
ficarea reakUfî se aprage user ia te- 

rtaaea trtematxă se acnrd* cu rtgt- 
icitea itpuMteâar gata co’fertxoik. 
$• e «to teme să reșcei Mrișjrfte 
teytei de cteaă ca o u-mte-rv fctre 
te dte-i și poteriși. ori să- riaastonm 
pe cerasa-urtori sacăafiiMtem te erei de 
taLadă. ta arteji și ta feți frumoși-

i J.repregLL-triud’ '?ag 87)
A-jcr.'. a tot «rvrie-i .șt ca toți

1. ser» pretat -toe *» prarși 
șepee tar efifiortf cu • eamet-reofă 
resă'urțriă te «rdare segatvă tasă- 
uareoazâ pgjaater* pase ț nan 
Xte tersiaabd taagă ase. te sa^- 
KaKree. a clref ropadtate • ms»- 
—antea ca teta*, carrât etetarxț. pes- 
n țaatewva teaautme-. teieaăja an- 

gtoaL kz e respectau scawsae ta 
șoca « je. ta care OLar .xaserter* 
27>f. și can^tA. ta toc'^
raurpiuaM «>. tam^u.mee 0a jag, 
2T9). «.

toc jaucerea «rtacrană moderat 
sacrvKă aâaea ferw vecta graxaa- 
'-cale. •— —verva, ta vjftare pisă 
teaote ar Hid ck ar B gerxte v*. 
•tetad < a aator* teasad> r ar- cr e 
srepe raoraî cx rfcad. ca ia carter 
M«. 343

D-r «era w :iag l—*r- pe care 
ac* edtoor șr-« —rr=s să te resșrrte 
- »wa tnKătam. ca sarix — prin

• : re t iv — .-.m

-Kaerarea trskute e taaâ agr»-, «te 
ît= —«memerea gribdtă, care ade- 
«eori îaaă ta • pacte «■ crrist sax 
ax g-zf taxreg de cxrr^te: după 
~w-i e j-gurea. caz 56. *xx te 
iară țj acta. r. rag 5e . șî-« aegrri 
arțar șag K acta 1; ia :«g 79 
se face, ta mod ș* rri x. prr pans- 
es* tavpce ș. cu poexte-^sete. ses- 

rtatețle fără ^arartere se me: bol
tește ia pag. 3S2 iar Ugsețte ■ pag.
111. cupă pteac-- r. 19 a la pag. 2T 
z^ți ganf. v Tzgută. r. h ; ta eîer- 
» etc— .’>țu_ Arate ’ pag 79; Af.a- 
sec de a ::ce-.rele nostru, sag. 79; 
oi o ar aegr = pag 80 e Miercurea 
:»uțe rog 56 . ct tu u-a; iîpsâ de 
eJe. pag 86; iama tard ta toată ri
goarea. pag 68; o Tîață de ..do’ce 
ar mare*, peg. 117; sact mac nu

mai frițtf-re. pag. 140; cite 100 de 
Inși Li bzserecA. pag. 145; să se 
'..mbrace dktar ta frac. pag. 146; 
S si - kesc. pag. 151; amoarea de 
— aprnepefcii. Mg. 180; De ta trega, 
'■regis. pag. 186 n. 1. a vedea ce
tatea Pomof-s. de vie îngropată tn 
anul uslntubgei 79 cu. pag. 191, r. 
artepenuitim. fruntarrul de la răsă
rit, pag. 215; vor potea ajunge, pag. 
2i8; multe alte beser c.’, pag. 218; 
in preț fabulos de more^pag. 218; 
fără de energie, pag. 229; ci-și și 
conservă, pag. 235; așa și la adunări, 
pag. 236; cine ce vrea, pag. 236; 
la cărăuși, călăuzi și ospătari, peg. 
238; i se mai servește, pag. 242; 
in 8 august, pag. 243; și cu gura, 
pag. 247; — e o provincie pag. 252; 
ca să mă renasc, pag. 254; tot numai 
numele, pag. 256; pentru tonte state
le, a căror poporațiune nu e omoge- 
nea (omogenă!) ci mult pentru, ger
mani. pag, 258; dară mai ales în cea 
idealistică, pag. 260; Numai in săptă- 
rrwna trecută, pag. 263; Trecem peste 
Cuvint scolastic, ale cărui omisiuni 
le-am relevat în articolul precedent, 
ca să ajungem la Una umorescă: și 
caracteristic drăgușan, pag. 286; și 
și perigrină, pag. 286; străbun e 
străduitorul, pag. 293; statul romin 
și răzeș și și vecin, pag. 296; să 
reluăm șirul din capul, pag. 297.

Editorul adoptă parantezele drepte, 
așa cum le-am folosit și noi în ediția 
din 1942, pentru notarea unei litere 
introduse în completarea pronumelui 
sau a unui cuvint care Lipsește în 
text; adeseori însă introduce, modifi
cări de același fell, fără să le mai 
releve prin semnul parantezelor drep
te ; dintre aefestea, notăm numai cu
vinte nemărturisit intercalate în text, 
ca o neadmisibi'lă procedare într-o 
ediție critică: nicectod nu ieșisem, 
pag. 42; Medioianul e o cetate, pag. 
73; demnă de a fi, pag, 83; și în 
tonte locurile, pag. 92; nicecind nu 
va apropia, pag. 98; ca și ou toate 
celelalte, pag. 101 ; pescui în zece 
minute, pag. 137; ale estui flluvin, 
pag. 138; și în parte, pag. 148; cu 
cel mai renumit, pag. 151 ; era un 
geniu naturale, pag. 153; nimeni nu 
putu scăpa, pag. 166; ajunsem în 
curînd, pag. 171; pre lună cu 80 de 
taleri, pag. 190; mă cufundai în to
tul, pag. 197; măcar că nu tocmai, 
pag. 213; piață a Palațiiului 
(Palațului I), pag. 215; 54 de mii
punzi (punți, sic!), pag. 215; a i se 
putea (potea!) pag. 221; multele-» 
colonizări, pag. 229; să-i gustezi, 
pag. 240; nicicînd nu vei lua zbor 
pag. 256; dulcele meu amic, pag. 
263, etc.

In sfîrșit, între paranteze rotunde 
(ceea) ce-mi procură, pag. 263 în loc 
de paranteze drepte.

Nesfirșită ar fi lista lecțiunilor gre
șite, care atacă sensul textului. Ne 
vom mărgini la cele mai grave: 
caleșe de durăie p. ca'.eșe ce durăie 
pag- 57; Nu cugeta incă că p. însă 
că, pag. 61 ; văluri verz'colori p. ver- 
sicolori (pestrițe 1) pag. 66; tapete 
verzicolore p. versicolori, pag. 147; 
cerul de foc p. carul idle foc, pag.

in asbete cttari am tema a! iaerriei. 
Dsa acest pmad de vedere, pertisaeața 
'ubeo'u axacretec treiaie pusă ta le- 
gătară |> ca prescripțiiJe P pretebițiile 
tegauzfice. îxsă de care a toai'itrt o 
f«arte precaute «cdrarre tanixția sti- 
Ksfită a bum riugw'dll adesea drept 
fermn .șfL Petota spiriete pre'ăză- 
rxare. clasăcx și febtferal ofereau o 
,-wipite targL ta artă, imitarea Ier a 
avat același net ca clafete ta domenial 
desiift xi'prte «ăs. rotoi~ti ca adi- 
pesL « ctemcb și fekterul aa fost 
-eduși la eforia aăsăten și deci miai- 

Dr and pxsrisde — 15! <fe 
frecve-me in aua trecui: — după poezia 
,ef«d«.'ă. s^rapreducția de to. ide.

-« g' xa va reluarea oala-
iă ca atare. Dar ta prezsa anului H6«, 
dmeeomi tpâcatai ac se poate identifi
ca ca ce al 1 .tedei, mei cu poemul de 
fp _Diza căgîtan de plai*. In Ifferatară. 
sau ta trfce atU arte, e nevoie de fim- 
șmfel vremfi aeastre. Ch’a- cn riscul in- 
ri^zteî d Aairiter și al eșecurilor 
parțiale.

SiivMito losifmscu

Procesul ediției Romul Munteanu, 
încă o dată, nu e un proces ai 
metodei adoptate, ci numai al 

nepotrivirii dintre principiile în ge
nere juste, și aplicarea lor. Prin 
alte cuvinte, editorul, în dorința de 
a pRastra fizionomia originală a tex
tului. propunindu-și să renunțe nu
mai ia ortogref.a latinistă, dar să 
păstreze ..particularitățile fonetice, 
morfologice ți sintactice", a fost 
bine orientai hîo ogicește. Inițiativa 
sa. foarte interesantă, constituia dc 
altfel, în enunțul ei, întîia încercare 
propriu-zisă de „ediție critică". Edi
țiile Iorga-Onciul iți recunoscuserâ 
din subtitlu ca.itatea de prefacere 
,.in steiul literar de astăzi", iar a 
subscrisului «un drum de mijloc in
tre ediția intiia, sibiană (1865) ți 
aceea din Valenii-de-Munte“. Ediția 
critică a unui text vechi, ți în speță 
a unei monamtsit literar latinist, im
plica ațadar pe de o parte un tnă- 
r.unchi de principii metodologice ți 
ps de a.ta o desăvirșită rigoare în 
aplicarea lor. Editoru, iși mai propu
nea să dovedească, prin transcrierea 
exactă a textului original, că Pe-ig-ț. 
rust trensilvan era o 
gurată ortografic ți i 
:l:zSK.ă. dar că farmecaf 
condițkxtat de respectarea 
foesă a particularităților mai 
mezzie. Această rietnonslrație 
taie ațadar obiectul filologic 
estetic al
In eveat_al-tatea unei exacte aplicări 
a metodei, r.e-am fi aflat in țața 
-aev recoast.rjiri filologice reafe. 
Așa cuc a fost efectuată însi. cu 
iecoraeci esțe permanente Intre prin- 
rip.; și practică, ți mai afes cu o ra- 
£ra!ă iarap*ci ta ie de lectori, rer-a 
et .ție se premtă ca o preîacere hao
tici a text-in or.ginai. nerrărtcr:sit 
nor ac Lat adaos ți 
rtoc așasar alte

.-t-rcâ;:: ______
_Azt păstrat taraceastâ c-iie. s; 

se ed t-xvl. acordurile gma'-c 
Tăfit laîx cznte aau unele acord 
graroabcale 'alicnizaate sa- i

lucrare desfi- 
ttunai ca atare 

ei e

SUS po- 
COO&U- 

obiec'.ul iho'.ogk ș. 
edției Romul AVxifeaDU-

mai 
aurii 
r-oastre.

i. csrrâ 
lat Să

de eroc*. ta

'tec

ce e-

r.

irute.- așa s-a tocii 
ztbele la pag. 83j; 
de stat s-a mpt p. 
97); mestecătura... 
.ns (pag. 129); a 
aho! ți i-a pus ge. 
t p. i-au pus (pag.
ca pururea a avut 
(pag. 163); francii 

era (pag. 168); Fî- 
d-ă încă n-a șters nice o 
n-au șters (pag. 180); 

ole le erau cunoscuta p 
loscute (pag- 181); toate 
erau înghețate p. era în- 
sg 211); Tot așa purtau 
nani fffirăz p. purta... titra 
Francii... voiau să dărîme 

ag. 228); n-a pătruns ci- 
p. r.-aa pătruns (pag.

alt paragraf de 
ă cercetăm con-eocmț al metodei și să -----------—

secver.ta editorului în apucarea lui:
..Fonetismele regionale ca derept, 

ozic-’nbre a; test menținute așa cum 
a fost păstrată și forma dublă a unor 
cirri-te: p'e și pe. cari ți care, den 
ș: d:~, neglige ți negrige ț.a.“ (pag. 
32). Ad, o paranteză! Mai sus, cu 
priv re la octcnbre. editorul afirmase 
a tceva: ,.De asemenea, considerind 
că Drăg-jșar.j, urmind sistemul său 
ortografic etimo’ogist, a păstrat pre
tutindeni grjpul pt pentru ct, am 
transcris cu regularitate octombre, 
perfecțiune, nu optombre, perfepțiune, 
etc.-. Prin alte cuvinte, editoruil a 
intervenit în text, modernizînd, acolo 
unde fizionomia cUvîntului, la autor, 
i s-a părut un act arbitrar, de eti. 
moîogism ți astfel a schimbat pe 
optombre în octombre. Cum a putut 
dar menține ca fonetism regional pe 
octombre, cînd Ion Codru Drăgușam, 
scria statornic optobre? Vezi în edi
ția originală: VI (Epistola !). Caran
tina Șupanec, Optobre 1830 (pag. 
19); XXVIII. Geneva, Optobre 1842 
ipag- 157). Principiul just de care, 
s-a călăuzit insă editorul a lest acela 
al păstrării dubletelor folosite de 
autor pentru prepoziții, conjuncții și 
alte părți de cuvint.

Derept nu e însă un fonetism re
gional, ci un arhaism. Ion Codru 
Drăgușanu, în formarea neologisme
lor, se comportă uneori ca un etimo- 
logist care modelează cuvîntul în spi
ritul evoluției vechi a limbii, dat 
alteori găsește termenul modern, ca 
în cuvîntul direcțiune (ed. orig. pag 
193, r. 5), în timp ce editorul, fie 
printr-o lecțiune greșită, fie mai ca- 
tolic decît papa, transcrie: 
(pag. 231, r. 5)1

Dubletul din și den e la 
fapt un triplet, ca la pag. 
trebuie să citim, în Una 
veridecă: „Ilustrațiunea modernă dein 

direpliu/te

autor de 
294, unde 
umorescă

istă stirpe" și în rindul ultim: „com
puse dein scut ceruliu"; la editor 
din, forma modernă!

Editorul nu face mențiune de du
bletul prin ți prein (arhaic), de care 
se ferește, întîlnindu-1 în aceeași 
conferință: ,.prein care-și atrase" 
(pag. 293) și „prein strălucite me
rite" (pag. 294).

O altă modernizare categorică, în 
același loc: „dinaintea sa" pentru 
„dein antea sa" ți dinainte p. din ante 
(ambele pe pag. 295)1

Mai găsim la autor dubletul dar și 
dară (formă arhaică ți populară), 
însă editorji sacrifică prea ades cea 
de a doua formă, literaricește mai 
frumoasă, pentru gramaticalul neeste
tic dar. Exemple: ,dar nice o aflai* 
(pag. 65). „Dar nu nimiai religiozi
tatea* (pag. 73); ,jdar lăudat în vi
nari* (pag. 126), ..dar bine face că* 
(pag 235).

Editorul se arată sensibil la for
mei e part:culare ale cuvintelor la 
Ion Codru I>răguț2nu. dar evi'.ă sis
tematic adjectivul posesiv sete pag. 
61. 65. 69. 71. 77. 107. 118. 153. 202. 
203, 213. 230. 237. 238). pentru a 
păstra curentul sete pe tete pentru 
zale ți sen pentru sa. toate de struc
tură pocu’teră. foarte interesante la 
ua autor care ^cultivă* limba' Edi- 
toru! cvl'.ă de asemenea forma sene 
pag- 53. 54. 7Sv »1. SL 202). eri- 

d«r. savantă pre'erodu-i ic-—j vie. 
cue. prec-m ț. bine tone, iu
acra sa de med Tcări ■emărluris’fe

Nxmd Vj justețe ca rcrrre crjbca- 
c2e. fc ed:ți;te acterîoare f-iw-efa- 
rdri pestru -r-rg-ariri naol editor 
cade ta aceeași gre;*ea:ă de moderni- 
zare: „ta .taraf er* p. Jx fisrd ti* 
pag. 84' «: Je-rer triSri-'e pc-rice* 

CONCLUZII

66; țarul tuturor rușilor p. țarul tu
turor Rusietor (Rusiilor I) pag. 97; 
romanofili p. rominofili, pag. 98 ; pre 
orice carte p. hirtie, pag. 108; rega
lele p. regaliele, pag. 119; impieta
tea p. intiietaiea, pag. 121 ; contra 
aceste două p. cătră (în text; 
cotral) pag. 127; prin legănarea 
mării p. nâiei, pag. 132; ultimul solz 
p. sold (monedă!) pag. 161; doară 
Roșnoveanu p. rișnovean, pag. 171 ; 
bombarda terentină p. tarardină, pag. 
173; că acum un nor gros p. ca cum 
(ca și cum!), pag. 179; triregnul (ța
ra și coroana papale), p. triremnul 
(tiara, coroana papale), pag. 218; 
dară ca și națiunile mice, una e nu
mai tolerată, p. nice una. pag. 236; 
ci toate au drepturi egali p. cu, pag. 
236; partea rar ți pitoric desemnată 
cu arburi tufoți, p. diseminată (in 
orig.: desemenata, presărată!), pag. 
249; se chiamă insă pre sine p. insa 
(însăți!), pag. 255; cipaii p. țip&i 
(pîinilel), pag. 259; boabele de pa- 
niper p. iuniper (ienupăr.'), pag. 260; 
iarăși sărim peste Cuzint scolastic. 
ia Una umorescă: kiriaiă p. chirielă 
(franc, quirielle, înțirare plict'ccasă!), 
pag. 277; capitala ilarionapoHta/lă p. 
i!arioocrita.nă; (editoru! cunoștea cu
vinte* dzn n 1 a autoruiii, pag. 72 : 
„ILariopole, nume științific al Bucu. 
reșt'x*. de fapt formație grecească 
artificială), pag. 287; acu existenți p. 
ceru dat!) esistintL pxg 290; mulți 
Lnsreprinzi p. inircpet (îndrăzneți!), 
pag 290; ce d.n altă parte p. că 
tag. 290: de a dată p. de una dată 
pag. 29'; un membru a familiei 
/□rgvceikbr noștri p. Jorcovenilor 

tem:’ a drăguțană Jurcovanu !), pag.
294; stzdzu: plebeu p. stratul plebea 
pag 294; ce ți oarecare mare viziri.

?. ci și oarecare mare viziriu (vizir) 
pag. 295: dară acom fiind p. jinind. 
pag, 295; semvzfia lui p. semința lui. 
pag 296: după prescripție p. tres- 
cr -te. pag. 296; primii pili ți sudisari 
P- pr:—up..i ți sasidari, pag, 286 
ox-ct ta pag. 259».
fi—-gfrta--, a pag- 298 ar putea fi 

3zngeîa!. mrme de localitate romî- 
nrac te aator B-ngelalu, a poa e 
grețea'ă de tipar. în fine, versurile 
»-i ae.c soroc edifvntlu: la traa- 
strfere. eja as» văzut in prinu» 
artera, iecpraee greșrte a catrmjlu:- 
saoctec cjc pragtei Peregrinului, ața ți 
c-sri-af ftaal e greșit transcris: alții 
zor p. rto-ar ți 5 Torn aplauda p.
- sic) TteB e»tends >pag 296).

Lta esetatox tțx de transcriere pri
pită ți erocatâ e paragraful scurt din 
pag. St. de-5-.ui de t>:«car :

-Ypc* oare por» să asemene aris- 
toerațu sat; tene deci: cu coaja sau 
ir—rța cea tare pre tind uorău: dar- 
bl sai i-er corespunde de
■nne bine celor ce trâesc cu dînsa?*

Ăstora expirase In preatebii că 
rartitol coaservator englez, rory, »n- 
-snaseazâ «cnaje Tirtonsâ*. iar libera- 
-V- ■ '-f1- -reemâ sau pisi-iță*.

Textu- exact, te Inc Codru Drâgu- 
țaru, ra puarțca&a proprie, are »- 
ceasta t-c-nie care-i asigură desă
vârșita ctar.tete

^Af»:i care p-tea-se asemăna aris- 
tocraț mi bina decît ai coaja sau 
scoarț’ cea tare ? pre cînd sorb a sau 

iară corespunde de minune 
:.te ceior ce trâesc cu dînsa*.

O altă psrbtiă, vorba autorului, 
-■ --rteid de erori nesfîrșite, ar con- 
sdkă tațtrarea verbelor greșit tran
scrise ea t~p, din neorientarea ed:- 
turului as.pra regimului lui a și ă. 
în ortogra’is Asociației transilvane ți 
a Concordie, dar și din neatenție, ca 
atunci cînd copiază răspunde p. răs- 
puru» pag. 48) sau ne spune p. ne 
•rare pag. 84). ori ne întoarcem p. 
re intoa'sefn (pag. 88) sau știu p. știi 
(pag. 92), susține p. susțin (pag. 102), 

P- înțelege (pag. 169), pat p. 
zaț -pag. 153), cresc p. crește (pag. 
187), zice p. zise (232), etc.

Înainte de a purcede la transcrie
rea textului ediției originale, editorul 
ar fi trebuit să se fixeze asuipra or
tografiei autorului, iar apoi asupra 
vocabularului său, în parte cotnun 
intelectualilor ardeleni latiniști, dar 
și în parte original, spre a deosebi 
între tezaurul lingvistic cristalizat al 
momentului cultural respectiv și ex
periențele personale ale inovatorului. 
Consultarea dicționarelor din epocă ar 
fi fost de asemenea fructuoasă. Cînd 
în Epistola XI, autorul filozofează, 
spumind: ,,...anghira vieței e speranța", 
forma anghiră, neogrecească, era de 
mai multă vreme concurată de neo
logismul ancoră (vezi : Vocabular
franțezo-romînesc de P. Poenar, F. 
Aaron și G. Hlll, tomul întii, Bucu
rești 1840, pag. 53). Noiul editor 
transcrie corect anghira (pag. 86), dar 
puțin mai departe copiază:,.ancora sau 
angura" (pag. 89), în loc de „ancoră 
sau anghiră" (în ediția orig. ancora
— ancoră și angura== anghiră, u — 
y = ii). O ultimă precauțiune a edi
torului iurrna să fie constituirea unui 
glosar complet al autorului, cu even
tualele inconsecvențe ortografice.

Contactul direct cu ediția orginală 
i-a permis noului editor să dea lecțiu- 
nea cea bună intr-un loc unde 
ambele ediții postume greșiseră: 
„Deie-ile Dumnezeu fericire și coroa- 
ne-i cu virtute!" (pag. 167). E o 
urare a a/utorului către doi însurăței. 
„Deie-le Dumnezeu fericire și cununi 
cu virtute 1“ se citea în ediția Iorga- 
Onciul, 1910, iar în următoarea, din 
1923: .... și coconi cu virtute!" (res
pectiv pag. 137 și 159). In ediția 
noastră, în text urmam întîia ediție 
Iorga: cununi, iar în notă consem
nam: Coronei, ca in ediția originală : 
„Deele Dumnedieu fericire și coronei cu 
virtute!" (pag. 2i8). Nu observasem 
însă că lipsa trăsurii de unire din 
Deele, putea fi o indicație pentru co
ronei, precum cunoașterea lipsei sem
nului diacritic la diftongul oa redat 
o, putea sugera lecțiunea cea bună : 
coroane-i, pe care o relev bucuros la 
Romul Munteanu.

Nu trebuie să exagerăm greutățile 
transcrierii unui text latinist ca acela 
al Peregrinului transilvan, dar nici 
să le minimalizăm. O semi-greșeală 
de tipar în textul din 1865 a atras 
lecțiunea greșită în toate edițiile ul
terioare, inclusiv cea nouă. Iată textul 
incriminat, transcris In ortografie mo
dernă : „Insă nice cînd acest popor 
ambițios (francezii!), această națiune 
amatorie de glorie nu se va lăsa de 
conducerea lumei civilizate, căci-i e și 
ușor după ce spiretului au intrat în 
carne și oase, iară celelalte națiuni 
s-aiu îndaîenat cu „avtos efa" den 
partea lor" (pag. 129).

Cuvintele în italice, la lorga : spi
ritului lor i-a intrat (pag. 139 și 161) . 
In ediția noastră spiritului [i-]a in
trat : iar la Romul Munteanu : spiri
tul lui au intrat (pag. 168). Nici o 
lecțiune nu oferă claritatea ideală a 
înțelesului. Să citim însă: „spiritul i-au 

intrat în carne șl oase"! dacă semi- 
greșeala ediției originale constă in 
alipirea vocalei i de spiretulu, adică a 
pronumelui i, care putea să se alăture ' 
fără pagubă pentru înțeles cuvlntului 
următor. Textul se clzrifică și nu mai 
are nevoie de nici o retușa: „... spiri
tul i-au intrat în carne și oase..."

O inițiativă lăudabilă Ia Ramul 
Munteanu e bibliografia, cru privire ia 
autor și la operă. Pentru cine se 
interesează și de satul Drăguț, ca 
leagăn al marelui scriitor, nu e de 
prisos să amintim de ancheta Insti
tutului social romin de sub conduce
rea prof. D. Guști și de lucrările 
rezultate: Romulus Cotaru : Criterii 
morale și filozofie practică, etica 
drăgușenilor. București, 1933 ; iar apoi 
in serie: Traian Herseni: Drăguț, 
un sat din țara Oltului (Făgăraș), Uni
tăți sociale. București, 1944. Ștefarfia 
Cristescu-Golopenția : Idem, Crcdir.fe 
și rituri magice, București 1944; Al. 
Bărbat : Idem Structura economică a 
satului. București, 1944; Ion I. Ionică: 
Idem, Reprezentarea cerului, Bucu
rești, 1944; Prof. Fr. Rainer: Idem 
Tipul antropologic, București, 1945; 
Dr. D. C. Georgescu : Idem, Demogra. 
fia și igiena satului, București, 1945; 
Al. Duna : Idem, Împodobirea por ți- 
ior, interioarele caselor, opinii despre 
frumos. București, 1945; Ion Cazan: 
Idem, Literatura populară. București, 
1947. Lucrarea prof. dr. Rainer fusese 
precedată in 1937, în ciclul: Travaux 
de l’lnstitut d'Anatomie et d’Embry- 
ologie, de Enmietes anthropologiques 
dans trois :■ llages roumains des Car- 
pathes, — Nereiul Mare. Vrancea, 
Fundul Moldovei. Bucovina șl Drăguș, 
Făgăraș. — București, Imprimeria 
Centrală.

Din herările lui N. Iorga, întîiul 
descoperitor al lui Ion Codru Dră- 
gușanu și primul său zelator entu
ziast, se citează mențiunii# principale, 
dar nu trebuie uitate frumoasele pa
gini din Istoria Literaturii Romanești, 
Introducere sintetica. București, 1929 
(pag. 141-2), In Memorii, V. Ciornei, 
un ciudat incident de 1 mai 1919, 
c "d. chemat de direcția fabricii de 
chibrituri să vorbească lucrătorilor, N. 
Iorga ie-a citit un fragment contra 
..prostiei" cui nu vrea să învețe, tre
zind „violente protestări" de demnitate 
jignită.

Lipsește din bibliografia lui Romul 
Munteanu întîiul studiu drăgușănean 
mai amplu, datorit lui Claudilu Iso- 
pescu: 11 viaggiatore transilvano
Ion Codru Drăgușanu e l’Italia și ti
părit Ja Roma, in 1930, sub auspiciile 
Institutului pentru Europa orientală. 
Lucrarea e meritorie, dar în necu
noașterea ediției princeps. mu se a- 
pleacă asupra inovatorului italiamst, 
ci numai asupra impresiilor lui de 
călătorie, din Italia.

„Nu făcuse școală..." afirmă N. 
Icrga. în Introducere sintetică, desnre 
!.b:tui său autor. Eroare! Ion Co- 
drea frecventase școala din sat ,,pre 
fericitei Nica DavisteP) cu „Sfinta 
«uce-ajută*, cu care deprinsese bu
coavna pe de rost, iar bătrînul Com- 
Șuț îl învățase „sistema a-be-ce de 
Ia Oriat"; urmase apoi școala gră
nicerească germană din Viștea de Jos, 
ca să nu mai vorbim de un semestru 
la Sffcrtul Sava din București. Epis
tolele pomenesc și de alte nume pro
prii : „Des ne spunea bwtid nostru 
dascăl Crecana că Radul Negru, du
cele Făgărașului, irumpînd cu stră
buni de ai noștri peste munți aici 
descăleca, acum 500 de ani și fundă 
principatul transalpin" (ed. I, pag. 
4). Și mai departe: „Numele de Co- 
janl, ce poartă romînii locuitori pre 
ripa Dunăriei, ne spunea dascălul 
Chirică, cum că se trage de la bar
barii Chazari, ca și vorba hoți de la 
barbarii Goți, ce unii după alții, au 
frecat urechile romanilor, fără totuși 
a li le rupe" (ibid. pag. 6).

Să fie doi dascăli deosebiți ? Nu. 
unul și același pre nume probabil 
Chirică Crăcană, semna mai acurat 
Chirie Crecana, un Ecstract din Tes
tamentul cel vechiu, pre scurt și pre 
înță'es depre nemție în românie pre
făcut de patriota..., învățăteriul Școa- 
lei militărețti de la Vișta de Jos, 
etc., Sibiu, In tipografia răp. Ioaniu 
Bart, moștenitorului său Gheorghiu 
de Otozius rămas, 1834, 8 pag. 
nenum.-L 206. Relevăm uitata carte 
a singurului dascăl de adolescență al 
lui Ion Codru Drăgușanu, cu orizont 
mai larg, amtor de manual desigur 
folosit de elevul său, intr-o limbă cu
rată, nemolipsită de latinism. Mai tîr- 
ziu, zelosul învățător va mai publica 
,un vocabular germano-romîn: „Fremd- 
worterbuch mit deutsch und wala- 
chisch ausgelegter Bedeutung"... Car
te de cuvinte străine cu semnificarea 
și esplicarea lor în limba germană 
și romînă, Sibiiu 1848, 152 pag. In 
același an însă, la rîndiul lui învă
țător, Ion Codru Drăgușanu dă la 
lumină Rudi mentale, în care bunul 
său dascăl a putut recunoaște că 
autorității lui din trecut, mai blinda, 
i se șubstituise tiranica pecete a învă
țăturii lui August Treboniu Laurian.

Nu vom părăsi bibliografia Dră- 
gușanului fără să pomenim iarăși de 
minunatul articol al lui Em. Bucuța : 
Călătoriile lui Ion Codru Drăgușanut, 
in care îl vedem pe talentatul turist 
pășind emoționat pe urmele tînărului 
care, a trecut munții, în drum spre 
Țară. Tot Bucuța ne-a încredințat co
pia lui Vasile Jurcovanu după h’ia- 
mul meu, memoriul redactat de Geor
ge Codru, fratele mai tînăr al autoru
lui nostru, în 1893 și care figurase Ia 
n-rul 87 în Catalogul materialului 
sociologic privitor la cercetările mo
nografice întreprinse în anul 1929, 
între 15 iulie și 15 august, în comuna 
Drăguș, județul Făgăraș, expus în 
sălile Seminarului de Sociologie, Eti
că și Politică al lui Dimitrie Guști, 
București 1929.

La bibliografie, am mai cere în
găduința pentru o corectare : pag. 
301, r. ultim la Peregrinul transil
van (ed. I-a), tipărit și în provăză- 
tură (la noul editor: propovăduit) ia 
S. Filtsch, 1865.

Cu un îndoit sentiment, la fel de 
mîhnit, că am dat prea puțin din 
icoana diformantă a recentei ediții, 
dar și că am stăruit prea mult într-o 
direcție aridă, neobișnuită cititorului 
unui periodic literar, încheiem cerce
tarea- noastră. Fie însă ca ediția atît 
de defectuoasă, căzind între mîini 
doritoare de nou și de frumos, să 
stîrnească interesul tot mai viu pentru 
cel mai recent dintre clasicii noștri 1

Șerban Ciocuiescu

') Primul institutoriu care ne băga 
cu părul în părete, ne ținea -.n 
pecior etc. (n.a.), ed. I, pag. 12.



de artă dramatică, ti au și pe 
de a fi prilejuit contacte directe 
oamenii de teatru din diferite 

aflați la Paris Ir. iunie 1956.

Teatrul în Spania de azi
Printre alte mari merit», conducă

torii Festivalului Iniarnațional

Tn „Scrisul bănăfean" 
nr. 10, Petre Bogdan, ri
mează cu dezinvoltură 
ftteva îndoielnice versuri, 
pe care le intitulează, nu 
fără umor, „Epigrame". 
Calitatea „epigramelor" 
e va aprecia cititorul. 
Prima, închinată „poetu
lui Al. Andrițoiu care 
însuși ni se spovedește 
(însuși, de parcă putea 
să se spovedească pentru 
tl altcineva) in poeziâ 
«Soției mele", astfel > 
»dedatu-m-am bardaca, 
umplînd-o s-o deșert.. 
dar ai venit, femeie..."

Unneepigramist
către un epigramist

astfel i

.Tu singur spui că te-ai 
dedat 

eu țoiul, barde Andrițoiu 
și-n numele-ți predestinat, 
mai tare ca Andri e„.

țoiu 1“

tlce" a epigramistului 
nostru. Nivelul artistica! 
„epigramei" însă, ne sus
cită o concluzie: calita
tea de bard lipsindu-(i, 
n-o poți înlocui cu o bar
dă. Mai ales cind există 
atîtea instrumente mai 
delicate. A treia .epi
gramă": „Poetului Rusa
lin Mureșanu, pe care 
l-a „încondeiat" Aladin 
la „Gazeta literară" mai 
deună-zi“ (mai deună-zi. 
adică la 12 iulie 1956):

nățean", care l-a publi 
cat pe Rusalin Mureș a- 
nu, s-a dezis de el in
tr-o epigramă obscură. 
Răspunsul stlngaci al lui 
Aladin, care nu e poet 
dar înțelege să se adap
teze mijloacelor adversa
rului ;

E crunt cinism să cauți 
un poet 

căutările să-ți fie-n 
van. 

și med cinic fui, e 
drept, 

căutai la 
.Scrisul bănățean"

Iar

Dar

Că-l

sflrșit ultima epl-

fa care s-ar putea râs 
punde

Cind al luat tn mitiă...
păful

N-ai știut că AndrițO'.u 
Are la talent, cu carul. 
Pe cind tu. n-ai nici cu...

foiu’ ?
A doua „epigramă" : 

„Unor tineri poeți, căro
ra prea le place vinul"i

.Ga Diogene cinicul ce 
n-avu parte 

ce ciuta să afle, și alde 
Aladin, 

ca lampa-I, dete cinic 
peste Rusalin.

„Eu caut un poet!"—și., 
nfetse mai departe".

In 
gramă a lui Petre Bog
dan : .Avertisment ori
cărui critic din R.P.R. 
(bine că nu și de peste 
hotare) care ar nu: cu
teza .să dea" în romanul 
.Groapa" publicat frag
mentar de Eugen Barb ; 
tn «Viața Romîneasda" :

«Barzi ai noștri, pul de
„viță" dacă 

eu ringhițitoarea veșnic 
seacă.

lă analizăm oleacă • 
sare, ,,bard“ derivă din...

„bardacă"?

Ce să mai analizăm ? 
Gramatical, derivația a- 
teasta închipuită s-ar fi 
putut produce doar in
vers: bard-bardacă, deșt 
ar contraveni „ideii poe-

Mărturisesc că n-am 
înțeles: e „încondeiat" 
Ajadin pentru că „a da* 
cinic peste Rusalin", „cu 
lampa-i“ (expresia e su. 
perbă) și a mers totuși 
mai departe, nesocotin- 
du-l poet, sau e „încon
deiat" Rusalin Mureșanu 
pentru că, mă rog, nu ar 
fi poet? Și intr-un caz si 
în celălalt, absurditatea 
e sublimă. Iar asociația 
cu Diogene pare a ji 
scoasă de-a dreptul din 
butoi. (De altfel, Aladin 
n-a contestai nidoda’.ă 
calitatea de poet a lui 
Rusalin Mureșanu, ași 
cum, voluntar sau nu, o 
face. Petre Bogdan). E 
de mirare că „Scrisul bi-

„Dai în „Groapa"-- ce
scofală 

faci pe Barbu de-1 
îngropi 

ignorind acea zicală 
despre ce', ce. , dă ta 

gropi r

La care Aladin. ca ma
lițiozitatea și prozaismul 
ce-i stnt caracteristic* 
răspunde:

De vrei ca pilde să 
ne-ndoae 

La ce faci altora necaz. 
Cind pentru cel ce di 

tn gropi 
Ne satisfaci ca propriu-(i 

caz ?

ALADIN
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• Studioul de filme Gorki, din 
Moscova a început turnarea filmului 
«Pe Donul liniștit" după cartea fc. 
Mihail Șolohov. Acesta va fi filmul 
de cea mai mare amploare făcut pî.nă 
acum în Uniunea Sovietică. Nu este 
primul film sovietic despre această 
carte, însă primul a fost făcut numai 
după volumul I și avea în centru 
dragostea Axiniei și a Iul Grigor:. 
In centrul noii versiuni stă, însă, 
revoluția. Scenariul a fost scris de 
C. A. Gherassimov, cu participarea 
lui Șolohov. Rolul lui Axinia va fi 
Jucat de E. Bistrițkaia, cunoscută din 
„Poveste neterminată", iar rolul lui 
Grigori va fi creat de P. Glebov.

• Editura Băl ier din Paris anunță 
publicarea unei „Antologii a litera
turii amoroase grecești și latine" sub 
îngrijirea lui Andră Berry și o „An
tologie a poeziei amoroase din Iriîi 
adunată de către Nyota Inyoka.

• Ministerul Culturii al U.R.S S. a 
hotărit să ofere drept cadou Univer
sității din Helsinki o biblioteca cu
prinzi ud operele clasicilor ruși și lite
ratură contemporană sovietică bele
tristică, științifică și tehnică. Biblio
teca coprinde în total 3.000 volume.
• Editura cunoscutelor dicționare 

Langenscheidt și-a sărbătorit la înce
putul acestei luni o sută de ani de 
existență. Producția editurii cuprinde 
250 de titluri de dicționare în două
zeci și trei de limbi.
• Editura pentru literatură politică 

din Ungaria a terminat publicarea 
Operelor complete ale lui Lenin.
• Conducătorul secției de istoria 

literaturii germane a Institutului pen
tru limbă și literatură din R.D.G„ 
prof. dr. J. Boeckh a comunicat Ia 
Conferința IntemaționaU a germa
niștilor că s-a început redactarea unei 
Istorii a literaturii germane pentru 
perioada 1450—1700.

acela 
între 
țări, . , _ _______ ___
Oferind un prlnz delegațiilor romîne, 
norvegiene și spaniole, ei au făcut 
împreună cu noi o amicală și foarte 
utilă trecere în revistă a mișcărilor 
teatrale din cele trei țări. Aici am 
schimbat cele dinții opinii cu direc
torii Teatrului de Cameră din Barce
lona : Antonio de Cabo, care n-are 
nici treizeci de ani, dar e cunoscut 
ca regizor și literat și Rafael Richart, 
regizor și scenograf de teatru și film. 
Ei au întemeiat împreună compania 
tn anul 1949 și cum se arătau foarte 
bucuroși sd vorbească despre munca 
șl profesiunea pe care și-o iubesc cu 
patimă, le.am propus o convorbire 
specială pentru presa romînă.

Ne-am înttlnit in ziua următoare 
și am stai de vorbă pe îndelete, 
vreme îndelungată, cu dorința re
ciprocă de a afla cit mai multe, unii 
despre alții. De Cabo, volubil, nervos, 
surlzăior, cu ochi albaștri sinceri, Ri
chart, măsliniu, cu ochi negri, puțin 
triști, mai sceptic dectt colegul său, 
amlndoi lucizi, pasionați, curioși, prie
tenoși.

— N-am vrea să ne angajăm tn
tr-o discuție politică — a început de 
Cabo. — Propun să discutăm exclu
siv despre teatru. f

— Și tn special despre teatnul nos
tru catalan, a adăugat Richart.

— Nici n-aveam întrebări politice 
— am căzut deocamdată de acord — 
mă pregătisem să întreb doar despre 
repertoriu. Ce repertoriu jucați. ce 
preferințe aveți...

— Aci sint două întrebări. Ce 
jucăm și ce preferăm. Să răspundem 
la prima iar prin tangentă și la a 
doua. Reprezentăm repertoriul clasic, 
mult repertoriu clasic. Lope de Vega: 
„Cavalerul din Olmedo", „Peibanez" 
și comanda-ul din Ocar.ia", ,f întina 
turmelor", „Capriciile Belisâ" (^Los 
me'indres de Belisa"), Calderon — 
mai ales ^ce-tos sacramentales" cu 
deosebire în spectacole in aer liber. 
Zorilla, de Castro. Dintre moderni 
ne-am oprit asupra lui Priestley, A- 
nouilh, O'Neill, Pirandello^

— Probabil cd alcătuirea unui ase
menea repertoriu e călăuziți de anu
mite criterii, sau e un singur criteriu 
general?

— La drept vorbind, eiteriul e con
ținut Ln scopul texr.lui nostru de 
cameră. Nai ne-am aropus să facem 
canascute i» Spania tuccesele mon
diale In teatru, pe care companiile 
xrticulare le refuză ca nef-.ind 
jcomerdale" iar cenzura de stat le 
evrește ca fiind ne corespunzătoare. 
Trebuie să știți că In Spania func
ționează actualmente o dublă cenzură, 
cea de stai și cea bisericească. Ce nu 
e oorit ea vri—z;d.os din punct de 
vedere voiitic. ooaie fi acrit ca primej
dios din punct de vedere moroi- re- 
ăgios l'd i-ut.'-u deci cită tn- 
țe-tniiate w u.-. (el ca aceia pe care 
ai l-am cropas.

— Dar dumneazcastră n-avefi ase- 
menea greutăți?

_  A-a ~ct și mai evem destule. 
Era lisd o vreme drd tecH-l sr>o- 
ttiol nu cunoștea atroaoe nănuc din 
repertorial aeodern. doar o piesă — 
două din Anotalh. Pentru a vă face 
o idee, precizăm de pildă ci nu s-a 
jucat răaodată nicăieri în Soa-ia vreo 
piesă de Cehcc, 5 a s-a pus Lv sceni 
și nia nu se țt-~-e vreo v-esi din 
țările daauuavoastrd. printre ațele 
și pent-u mcticul că na cunoaștem 
nimic din ce se scrie ș: se face aco-o. 
In această ambianță. Teatrul de Ca
meră s-a străduit, dăn 1949. si repre
zinte și si faci cunoscut teatrul 
modern. In ce au constat și constau 
■_ncă greutățile? Am '.aerat an spec
tacol cu o piesă de Sart'e. D-.pa 
cîteva zile s-a anunțat că a iast 
excomunicat de Vatican si a* trebuit 
s-o scoatem imed at de pe afiș. Am 
vrut să jucăm o piesă de Bertho.t 
Brecht și ne-a fost interzisă pent'i 
că autorul e comunist. Am vrut să 
jucăm Tedetlnd și 'pinâ la urmi 
l-am înlocuit și pe el. Federico Gcr- 
tia Lorca se joacă in toată lumea 
dar în (ara sa nu. Uneori sîntem o- 
biigațl să fim atenți și la cuvinte 
ca „metresă", „adulter" care pot du
ce la oprirea spectacolului.

— Și cum se acomodează oare au
torii spanioli contemporani unor a- 
semenea — ca să zicem așa — ce
rințe severe față de dramaturgie ?

— N-avem prea multi autori, 
an se țin numeroase i 

cursuri pentru cea mai bună piesă 
de teatru. Se dau Și premii, e ade
vărat. de loc bogate, dar se dau. De 
cele mai multe ari însă, piesele pre
miate nu se joacă. Sau se pun tn 
scenă tn așa fel. incit mai bine nu 
s-ar fi reprezentat. De tuci poate reieși

tniructtva cum se acomodează autorii
— Trebuie să înțeleg că dramatur

gia originală 
de teatre ?

— Și asta, 
Benavente, a 
mai importante premii de stat, „Pre
miul Lope de Vega". Piesa lui a fost 
pusă tn repetiție la sftrșitul. stagiunii, 
s-a lucrat la ea o săptămtnă și apoi 
a fost lăsată baltă. Altă piesă, repe
tată de asemenea la iuțeală cîteva zile, 
a fost fluierată, la premieră, din cau
za halului tn care se prezenta spec
tacolul. Un alt autor, Alfonso Sastre, 
foarte talentat, a scris o piesă pro
fund antimilitaristă și antirăzboinică : 
„Escadra merge la moarte". A fost 
interzisă tn Spania. A doua piesă, 
„Plinea tuturor" a fost de asemenea 
interzisă pentru că tn ea se vorbea 
despre comuniști. Ce era să facă 
autorul? A luat drumul Franței, unde 
speră că îi vor fi reprezentate. Mă
reția teatrului clasic spaniol tși gă
sește actualmente Intr-o foarte mică 
măsură continuatori.

— Dificultățile tn privința reperto
riului nu stnt compensate aumva de 
sprijinul acordat teatrelor pentru rea
lizarea spectacolelor ?

Răspunsul nu e direct.
— Există vin serviciu care se o- 

cupă de teatru și cinematografie in 
Ministerul Informațiilor și al Turis
mului.

nu e prea simpatizată

firește. Luis Delgado 
căpătat unul din dele

Convorbire cu directorii 
Teatrului de Cameră din 
Barcelona. în holul unui 

hotel parizian

care

stnt

vă putefi 
anumite

Trăim ca

. In 
con-

Cârti în limba romînă apărute în Iugoslavia
Ne-au sosit de curînd 

din Iugoslavia prie
tenă, cîtevâ djn Vo- 

■ lumele apărute în romî- 
■ nește în editura „Liber

tatea" din Vîrșeț. Prin
tre ele se află „Nuvele" 
de Ion Slavici, „Ver- 

■ suri alese" de George 
• Coșbuc, o culegere de 
. nuvele și schițe intitula

tă „Flăcări în noapte" a 
scriitorului Ion Bălan și 

• romanul „Soarele-i de
parte" de Dobrițâ Ciosiei.

Cărțile, cuprinzînd cu
legeri din opera lui Coș
buc și Slavici, editate în 
excelente condiții grafi
ce, sînt însoțite de pre- 

.. zentări și comentarii am
ple, menite să Înfățișeze 
în trăsăturile ei cele ir.e: 
semnificative opera ce'.cr 
doi clasici ai noștri. Este 
remarcabilă Îndeosebi fe
ricita alegere a poezi i 
lui Coșbuc în paginile 
volumului de „Versuri a- 
lese“. Editorul a înmă- 
nunchiat în afara poeme
lor cu ascuțiș social, 
cum sînt de pildă „Noi 
vrem pămînt". „Bordel 
sărac", sau „Pentru li
bertate", și cele mal fru
moase pasteluri, cum sînt

J7ara“ sau „Vestitorii 
primăverii". Prezentarea 
vieții saîutil. a atmosferei 
de neuitat a conflictelor 
din -ma-ncele", a su
fletului de om simplu cu 
resursele-: imense de du
ioșie și abnegație, așa 
cum este el evocat în 
^crisocrez de la Muse- 
lim-Selcf. și în alte 
balade Zomfi-
ceî", ^Maariea Ld Fulger") 
etc. recoestrri». în aspec
tele sale cele mai esenția
le, orizoctul poetic al au- 
torulal girder de tort". 
Cititorul poate constata 
ci satisfacție că In pagi
nile volumului „Nuvele" 
de Ion Slavici, o aceeași 
atenție a fost acordată 
prezentării celor mai ca
racteristice opere din 
creația prozatorului arde
lean. Putem găsi aici, în 
afară de wSc<r.vu?.n“ sau 
„Gura satului", numeroase 
alte nuvele ale lui Ion 

sJ 
lor

Slavid, »n măsură 
dsa fa ansamblul 
o imagine bogată asu
pra personalității și 
specificului scriitorului. 
Ar fi fast nimerită și pu- 

-es nuvelelor ...Moa
ra ca noroc" ș! „Comoa-

ra" care ar fi oglindit 
și alte aspecte ale ope
rei lui Slavici De un in
teres decBebit e culege
rea de versuri, editată 
acum dțiva ani. din ope
ra lui Tudor Arghezi. 
Pornind de la ediția zisă 
definitivă. întocmită de 
poetul însuși autorul cu
legerii a inclus unele din 
cele mai reprezentative 
poezii ale marelui crea
tor. Totodată, trebuie sub 
liniată postfața pentru 
încercarea de a reconsi
dera. pe scurt, o mare 
parte din evoluția poeziei 
argheziene. Atrăgătoare 
sînt schitele și nuvelele 
lui Ion Bălan. Ele sur
prind scene și figuri din 
viața de toate zilele a 
oamenilor muncii de la 
sate în special momente 
ale efortului țăranilor de 
a ieși din sărăcie, apu- 
cînd drumul vieții noi, 
socialiste („Flăcări tn 
noapte").

Romanul „Soarele-l 
departe", tradus în ro
mînește de Aurel Gavri
lov, ne descoperă un 
autor care a fost în a- 
celași timp și luptător 
cu arma în mînă împo-

triva fascismului, și mi
litant pe tărînml scrisu
lui : Dohrița CîosicL 
AutoruL care și-a dedi
cat cartea tovarășilor 
săi de război — „Lup
tătorilor din Detașa - 
mental de Partizani din 
părțile Rastnei" — con
sacră pagini de un pro. 
fnnd dramatism evocării 
luptei eroice pe care au 
dus-o partizanii Iugo
slavi 
toriloi

împotriva cotropi- 
fasciștL

Apariția acestor 
in limba rominâ. 
a culegerilor din 
ția unor clasici ca G. 
Coșbuc și Ion Slavici, 
constituie, fără îndoială, 
un eveniment impor
tant in viața literară a 
Iugoslaviei de astăzi. A- 
părute în ultima vreme 
la Vîrșeț în R. P. F. Iu
goslavia, aceste volume 
sînt menite să pună la 
îndemîna populației ro- 
mînești conlocuitoare, 
pagini de o incontes
tabilă valoare artistică, 
să aducă o contribuție 
în plus la cunoașterea 
literaturii romîne și iu
goslave.

M. BOGDAN

cărți 
ca și 
crea-

— Acesta e organul de stat 
ajută instituțiile teatrale ?

— Instituțiile ? In Spania 
două teatre de stat, amîndouă la 
Madrid. Restul sint companii parti
culare. imensa majoritate nestabile, 
care pe măsură ce se formează închi
riază săli de spectacole de la impre- 
sarii-proprietari- Teatrul de Came
ră din Barcelona are și un anumit 
sprijin din partea unui comitet de 
intelectuali locali, format din grija 
primăriei orașului. Ceea ce nu în
seamnă însă că avem o trupă fixă. 
Teatrul sîntem noi doi. de Cabo și 
Richart. Restul, interpreți, mașiniști 
etc. se angajează pentru fiecare spec
tacol in parte. Cind au terminat spec
tacolul. pleacă fiecare unde vrea: la 
un alt teatru, la un studio cinema
tografic, in lumea largă etc.

— In cazul acesta, cum 
fixa un anumit repertoriu, 
preocupări de viitor ?

— Nu ne fixăm nimic,
teatru, de la o piesă la alta. Un lucru 
cert e că trebuie să dăm 12 premiere 
pe an.

— Nu e un efort prea mare ?
— Dacă si adaugă și faptul că 

jucăm fără zi de odihnă și totdeauna 
cite două spectacole zilnic, matineu 
și seara, că actorij fiind foarte ocupați 
și cu salarii mizerabile nu mai pot 
avea alte preocupări distractive, nici 
vedea măcar, cu anii, spectacole de-ale 
colegilor lor, e intr-adevăr cam obo
sitor. Pe deasupra e și neplăcut că 
ești nevoit să repeți o piesă cel mult 
o lună. Sint multe companii parti
culare care repetă doar 10—15 zile 
fiecare nouă lucrare. Teatrul comer
cial a devenit astfel o plagă a miș
cării artistice. Impresarii nu au nici 
un alt (el in afara succesului de casă. 
De aceea Joacă exclusiv un repertoriu 
de priză", interpretat de oameni de 

strlnsură.
— Nu actori de profesie ? Doar sini 

și conservatoa'e In Spania,..
— Nu e recomandabil să te pre

zinți cu diploma unuia din cele două 
conservatoare de la Barcelona și Ma
drid. „N-avem nevoie de intelectuali 
in teatru" ți se va spune imediat. In
telectualii au probleme multe și pot 
produce... dureri de cap. De obicei 
absolvcn;
cum au 
Impresarii nu plătesc 
artistică, ei au salarii 
totul arbitrare pentru 
menținerea unui actor.

— înțeleg că situația 
niol contemporan nu __ ____ ____
bune. Dar publicul sprlină oare efor
turile dumneavoastră de înnoire și 
consolidare ?

— Interes oficial pentru teatru nu 
există. Publicul, teatrul și-l împarte 
cu cinematograful și luptele de tauri 
care-l depășesc în popularitate. Cu 
toate acestea, în anumite împrejurări 
ne putem da seama că străvechea d?a 
goste pentru spectacol a spaniolului 
n-a pierit, chiar dacă o parte din 
spectatori privește teatrul drept un 
amuzament facil. Cind vrem să dăm 
poporului ceva care să-i placă și să-i 
folosească, reprezentăm piese (de pre
dilecție autos sau comedii) în aer 
liber, în spectacole simple, aproape 
fără decor. O mulțime imensă umple 
piața, și chiar dacă nu înțelege 
totul, ascultă cu o curiozitate înaltă, 
îrdr-o tăcere desăvîrșită tot ceea ce 
se spune pe scenă. Lipsit de posibili
tatea de a vedea piese politice sau

piese cu aluzii antireligioase, ptnă 
și lucrări au implicații de triunghi 
amoros, servit peste măsură cu piese 
evazioniste, spectatorul s-ar tîmpi pur 
și simplu, dacă nu l-am desfăta cu 
spectacolele marilor noștri clasici tn 
reprezentații care să-i țină treaz un 
mare interes. Avem săli frumoase — 
sala pe care o ocupăm acum la Bar
celona e încăpătoare, de 1200 
locuri; se clădesc alte două săli mai 
mici și mai frumoase. Dar preferăm 
adesea să jucăm tn aer liber.

— Se discuită la dumneavoastră 
oare despre toate aceste probleme ?

— Unde să se discute ?
— In revistele de specialitate, tn 

forurile de creație.
— Mda. Tinerii discută mult, do

resc să scoată din impas teatrul na
țional, dar discuțiile au loc deocam
dată exclusiv in cafenele. Există și o 
revistă teoretică teatrală lunară 
dar care apare de trei — patru ori 
pe an.

In alte publicații se scrie foarte 
puțin despre teatru.

— Au loc tnttlniri, discuții de crea
ție cu publicul spectator ?

— Nu. Poate și din cauza că pu
blicul — după părerea noastră — nu 
e tncă pregătit pentru un contact 
direct cu creatorii. Avem în schimb o 
mișcare de amatori spontană, cu zeci 
de echipe care dau spectacole du
minica.

—_Ce posibilități aveți In crivința 
schimbului de experiență cu alte tea
tre?

— Nu prea avem. La Barcelona 
vin diri cind in cind în turneu trupe 
franceze și italiene. Dir Madridul de 
pildă, s-a izolat, el nu iubește teatrul 
european, nu invită pe nimeni și nu 
pleacă nicăieri. Teatrul Național face 
extrem de rar turnee in țară. La Bar
celona n-a mai fost de cinci ani. Nici 
pe alții nu-i lasă să joace pe scena 
lui. Pictorii scenografi catalani pleacă 
să lucreze mai curînd la Paris, decît 
la Madrid. Festivalurile internaționale 
sînt intr-adevăr prilejuri foarte feri
cite pentru noi de a ne întilni cu co
legi din alte țări, de a studia alte 
experiențe.

— Mă feresc cu grijă să pun în
trebări politice, îngăduiți-mi, însă, să 
vă întreb care este proiectul dum
neavoastră principal de viitor?

Antonio l-a privit lung pe Rafael, 
iar acesta a rămas cîteva clipe cu 
privirea pierdută în zare.

— Să plecăm pentru o vreme tntr-o 
țară de limbă spaniolă din America 
de Sud pentru a crea spectacole de 
teatru. E posibil de pildă ca o bursă 
acordată de UNESCO să transforme 
in realitate acest proiect... Ce crezi, 
amice, ii vor interesa pe cititorii zia
relor dumneavoastră cele spuse de 
noi ?

— Cred că da. Mai mult chiar, 
din dragoste pentru artă și pentru 
cei ce a slujesc cu pasiune vă vor 
ura ca și mine, care v-am strîns cu 
putere mîinile, să vă puteți realiza 
toate visurile în care închideți idealul 
artei adevărate, în care a încolțit 
viziunea -unui teatru spaniol așa cum 
l-au văzut Juan de Cueva și Lope de 
Vega, Tirso de Molino și Calderon, 
Zcrilla și Ramon del Valle Inclan, 
infldcăratul poet Federico Garcia 
Lorca — un teatru liber al poporului 
care a dăruit omenirii bunuri cultura
le de neprețuit.

Valentin Silvestru

Caressez la phrase, 
rile finiră toujours par 
sourire.

ANATOLE FRANCE

... dureri de cap.
iții rămin la voia întimplării, 
i ieșit de pe poarta școlii, 

nu plătesc calitatea 
și criterii cu 
angajarea și

teatrului spa- 
din cele med

La invitația Editurii de Stat pen
tru literatură și artă, subsem
natul Al. O, Teodoreanu, am 

luat asupra-mi să traduc cele patru 
volume de Anatole France care alcă
tuiesc ciclul intitulat „Histoire con- 
temporaine". Știam că sarcina nu-i 
ușoară, dar am părăsit editura vo
ios. știind bine că in povara care-mi 
încovoia spinarea, duc o comoară.

Mi s-a fixat un termin: 1 iulie 
1956. Aveam prin urmare, in fața 
n.ea aproape un an. Raportat la nu
mărul de pagini, e mult. Dar ducă 
ținem seama de natura și calitatea 
operei, nu-i nimic. Un bun cunoscă
tor al limbii din care și al limbii 
in care traduce, ne poate da, în timp 
limitat, o corectă metafrază, o tradu
cere artistică insă, nu. Or, tălmăci
rea tn limba romînă a operei lui 
France, dacă nu izbutește, să mar
cheze un moment vrednic de luare 
aminte pentru istoria noastră literară, 
e mai bine să rin fie făcută.

De cîțiva ani de zile, munca de 
traducător și 
pentru mine o 
zilnic

stilizator a devenit 
profesie. Exercițiul 

duce cu timpul la oarecare 
dexteritate. Foarte multe lucrări exe
cutate pentru diverse edituri le-am 
predat înainte de termen. Chiar pen
tru E.S.P.L.A. am înjghebat odată 
175 de versuri din Voltaire în 24 de 
ore. Cu toate acestea, deși sîntem in

FLORIN MUGUR

GENERAȚIE

TH. AMAN

.Portret de femeie

căutăm răspunsuri și le aflăm. Noi știm, 
știm de ce zîmbește visînd copilu-n scufie, 

ce trec alizee pe-ntinsul maritim.

Noi
Noi
De
Cind vrem, chiar universul putem să-l cîntărim
Prea lesne, pe cîntarul exact, farmaceutic.

Noi știm de ce trec iele prin basm, dansînd ușor, 
Și știm pentru ce Hamlet a trebuit să piară. 
Privim spre el — și ochii, cu strălucirea lor, 
Castelului cu faimă din vechiul Elsinor, 
Ferestrele bătrîne îi luminează-n seară.

Și-atîtea deslușirăm în lume, rînd pe rînd,
Incît ghicim cucernici — și fruntea grav se-nclină — 
Că legile iubirii nu le-om afla nicicînd.
Și-atuncea le trăim doar amarul zbucium blînd, 
Cu-o umilință plină de zîmbet și lumină.

Venim — cu tălpi blajine, In lut, printre furnici, 
Cu frunțile senine și albe, printre stele,

Din rocă și din humă creăm: robuști, voinici, 
Iar mîinile murdare, cu mîinile ei mici. 
Prințesa ploaie vine, plăpîndă, să le spele.

înaintăm spre clipa cind marile serbări
Vor preamări pămîntul în imnuri și lumine. 
far stele și comete, din zări, de peste zări, 
In cinstea omeneștii, imense-mbrățlșări, 
Vor ninge la serbare ; confete, serpentine...

octombrie 1956, din Anatole France 
n-am terminat decît un op. (Manechi
nul d-nei Btrgeret), despre care încă 
nu pot spune că e bun de tipar. 
Dealtfel și pe manuscrisul autorului, 
desigur că această mențiune 
pusă foarte tlrziu.

Nu-mi amintesc să fi cetit 
grafiile lui France, cam cit 
pus el pentru a scrie aceste 
Știm au toții Insă cit de des și în 
ce proporții intervenea tn text. Ma- 
nuscrisurile lui, ca și acele ale lui 
Eminescu și Caragiale, stnt pline 
de Ștersături și adausuri și e cu
noscut faptul că nu odată a stricat

a fost

în bio- 
timp a 
volume.

Către Editura de Stat 
pentru 

literatură și artă

zațul pentru o frază și chiar un cu- 
vini. In ce mă privește, trebuie să 
recunosc că Tacit, Horațiu și Ana
tole France tn-au învățat să-mi dau 
seama de valoarea cuvintelor și că 
de la ei știu că marele secret al bu
nei literaturi rezidă în întrebuințarea 
cuvîntului potrivit și pus la locul 
lui. îmi dau seama organic că lui 
Anatole France i-a trebuit ades mai 
mult timp pentru a cartirui într-o 
frază cuvîntul salutare, de pildă, sau 
întrebarea ce mai faci? decît cutărui 
pletos trubadur să scrie un eferves
cent poem in una sută douăzeci și 
trei endecasilabe inspirate. Și dacă 
ne e îngăduit a parafraza pe Emi- 

.nescu, e foarte greu a scrie proză, 
dacă ai ceva ide spus. Și Anatole 
France avea multe. Traducerea con
știincioasă a unui asemenea autor 
cere traducătorului-interpret truda 
violonistului tn pregătirea unui con
cert, pe programul căruia figurează 
bucăți scrise pentru virtuozi.

Așa dar, atenție mărită și. . festina 
lente.

VERA MUHINA „Plinea

•k
O traducere onestă a operei lui 

France, nu va constitui numai o de
lectabilă lectură pentru cetitorul de 
limbă romînă inteligent, dar va fi 
de un imens folos tlnărului scriitor 
tn general și celui care rAu cunoaște 
limba franceză, în special. II va în
văța să gîndească, să se exprime și 
ti va îmbogăți vocabularul.

Printre toate încercările de a-l reda 
pe France tn romînește ,,Paiața maicii 
domnului" de Gala Galaction, care 
e o traducere foarte liberă, rămtne o

bijuterie. Numai un meșteșugar tiu 
cercat e tn măsură să-și dea samă 
de încordarea și migala cu care s-a 
nevoit traducătorul pentru a-i da stră
lucirea pe care o are.

In afară de problemele de ’exit 
care fatal se ivesc cind e vorba de 
două limbi care azi luat ființă și iu 
evoluat pe planuri attt de deosebite, 
traducătorul trebuie să dibuiască in
vizibilii bemoli și diezi care se afli 
ve portativul prozei lui France. Fra
za lui France cîntă. Se poate trans
pune, firește, dar respectînd in trans
punere gama majoră și pe cea mi
noră. Operația nu-i ușoară și cere 
timp. Unii traducători au rezolvai 
problema, aplicînd frumoaselor fraze 
cu lungi și armonioase perioade, me. 
toda parcelării. Nu stnt de acord cu 
sistemul. Ave Maria nu se cîntă în 
tempo de vals.

Ca limbă neolatină și înrudită cu 
cea franceză, limba noastră prezintă 
pentru părțile descriptive și lirice a- 
vantajul de a avea la dispoziție cu
vinte mai puțin uzate decît surata ei 
mai virstnică de pe malurile Senei. 
Dar cind e vorba de considerațiuni 
metafizice care abundă în această o- 
peră, problemele se (in lanț.

Ș-acum, lăstnd la o parte aluziile 
istorice, mitologice, astronomice, etc. 
care cer control și explicație în note, 
dctu un singur exemplu de ' ' 
casse-cou.

„Certes, tel mot est un 
Nous disons le lendemain, 
dire le le en demaln. et ii 
qu-il faudrait dire l’en demain 1 nous 
disons le lierre pour l’ierre, qui se- 
rait seul regulier".

Furat de subiect, ajungînd la acest 
pasaj, am trecut peste. Soluția am 
găsit-o după terminarea traducerii. 
De aceea cred că o asemenea lucrare, 
oricit de mare ar fi graba editurii 
de a o vedea mai repede tn vitrină 
și oricît de viu interesul traducăto
rului să-și încaseze legiuitele drep
turi, e indispensabil totuși să mai 
facă un stagiu în sertar, pentru a 
fi pritocită la vreme, întocmai ca vi
nul după ce a fiert și și-a depus droj
dia la fundul vasului.

Nădăjduind că cele spuse stnt su
ficiente pentru a dovedi că tntirzierea 
mea nu se datorește indolenței, rog 
ca pentru restul lucrării să mi se a- 
corde un soroc mai îndepărtat, amin
tind recomandația pe care diabolicii! 
Talleyrand o făcea subalternilor săi 
trimiși în misiune:

Et surtout, pas de zăle.

obstacol

monstre. 
c'esi â 

est clair

Al. O. Teodoreanu
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