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despre spiritul modern
C î n tece Problemele Teatrului Național

La cuptorul de topit Fata din Carpați

Începută acum cîteva luni, în urma 
unui articol despre nuvelistica 
noastră nouă, publicat de Lucian 

Raicu în „Viața rotnînească", discu
ția despre „spiritul modem" a stirnit 
un interes deosebit. Numeroși critici 
tineri și vlrstnici, dar și prozatori șl 
poeți au ținut să-și spună cuvintul. 
Dezbaterea s-a desfășurat nu numai 
in paginile „Gazetei literare" care a 
publicat timp de mai multe săptă- 
mini cîte un articol mai în fiecare 
număr, ci și în paginile celor mai 
multe dintre periodicele ndastre lite
rare, precum și în unele ziare. Părerile 
formulate au fost diverse, de multe 
ori contradictorii, uneori confuze și 
vagi. S-au susținut și puncte de vedere 
eronate, dar. mai ales, nu s-a acor
dat atenția necesară unej probleme 
esențiale și anume aceea a raportului 
dintre metoda realismului socialist și 
ceea ce s-a denumit „spirit modem". 
Cu puține excepții nu a existat preo
cuparea de a se folosi dezbaterea des
pre modernitate pentru lămurirea și 
afirmarea principiilor metodei realis
mului socialist. Un răspuns clar nu 
a dat in această privință nici „Steaua", 
deși articolul lui G. Munteanu, publi
cat în nr. 1/1957 al revistei — dis
cutabil din mai multe puncte de ve
dere — a atins, e drept. în treacăt 
această problemă. Cititorii au putut 
ajunge de aceea uneori la impresia 
că „spiritul modern" e o formulă me- 
n'tă a înlocui noțiunea de realism 
socialist, cu atît mai mult cu cit In 
unele intervenții (de pildă in aceea. 
In genere pozitivă, a lui Andrei Bălea- 
nu) termenului de realism socialist i 
s-a substituit acela de „literatură so
cialistă". Chiar dacă asemenea sub
stituiri nu au fost intotdeauna inten
ționate, o precizare se impune în mod 
imperios din capul locului. Literatura 
epocii socialiste este o literatură rea- 
list-socialistă, adică o literatură crea
tă de pe platforma ideologiei marxist- 
leniniste, oglindind realitatea din un
ghiul de vedere al celei mai consec
vente clase revoluționare, proletaria
tul. Ideologia marxist-leninistă mij
locește cunoașterea liniilor de dezvol
tare a societății și ofsră astfel crea
torilor posibilitatea de a milita pentru 
viitorul cel mai luminos. Scriitorii 
care și-au însușit intim cea mai îna
intată concepție despre lume și via
ță îndeplinesc cea dinții condiție pen
tru a fi moderni. Formalismul, litera
tura decadentă care propovăduiește 
disprețul fată de om șl viață, rare 
slujește indirect sau deschis dominația 
imperialismului, propagă resemnarea, 
misticismul și ura de rasă, nu pot fi 
încadrate in sfera artei avansate, ori- 
cit de „noi" ar fi mijloacele pe care 
le-ar folosi. In opoziție cu literatura 
descompunerii, și situindu-se pe o 
platformă ideologică superioară față 
de realismul critic, realismul socialist, 
fiind nu numai o problemă de

creație ei și una de atitudine ce
tățenească, iși propune conștient slu
jirea unor țeluri nobile, implică spiri
tul de partid, situarea fermă, declara
tă pe pozițiile de luptă ale clasei mun
citoare. Discuția despre „spiritul mo
dem" a putut fi utilă în măsura in 
care „modernitatea" a fost Înțeleasă 
ca o noțiune ce definește utilizarea 
unor procedee cu precădere noi in zu
grăvirea vieții, dar puse in serviciul 
metodei realist-socialiste a artei. De- 
limitind precis și clar acest raport de 
subordonare In car» se află noțiunea 
luată in discuție față de realismul so
cialist. se Înlătură prima categorie 
de erori și confuzii. Din acest punct 
se poate reține ca un merit al dez
baterii afirmarea necesității ca lite
ratura noastră să fie cu adevărat 
contemporană. Dezideratul ca scri
itorii noștri să se preocupe de per
fecționarea mijloacelor de expresie, de 
aflarea unor noi procedee, a fost afir-

La cuptorul de topit 
Este-o turnătoare.
Mulți au rîs cînd a venit 
Mica muncitoare.

— Fugi, copilă, la oțel 
Nu-i muncă de fată, 
Căci nu-i vorba de cercel, 
Nici de ac și spată.

— Cu oțel eu am umblat 
De cînd eram mică: 
Ades acul m-a-nțepat, 
Bădiță, bădica...

Mă cheamă M’orița, 
Sînt fata din Carpați, 
In zi de bucurie 
Cu mine să cintați.

Mă cheamă Miorița, 
Sînt fata de pe plai, 
Nu port decît lumină 
In inimă și-n grai.

Mă cheamă Miorița, 
Sînt fata de pe văi, 
lubită-s ca o soră 
De fete și flăcăi.

Mă cheamă Miorița,
Sînt fata de oier, 
Mi-i drumul plin de stele 
Și cîmpul plin de cer.

i»
Pe marginea repertoriului

plingărețe ale 
al Naționalului 
„St’lul" său s-a 

in marele reper- 
dintre cele mai

Realismul socialist
Cu siguranță că nu există pro

blemă contemporană a artei care 
să preocupe atît de mult lumea 

noastră literară, ca realismul socialist 
E vorba, in fond, de soarta literaturii 
și artei, de calea și viitorul lor. de 
răspunderea scriitorule: față ie sine 
și față de popor, de ccnșt. nța crea
torului de artă în fața unei Întrebări 
care nu poate fi ocolită ’-•--o eoocă 
de transformări radicale pe toate pla
nurile: încotro?

De ce totuși, pînă azur. nu a luat 
naștere în presa noastră o vie =; am
plă dezbatere în jurul problanetor 
realismului socialist ? Ir. -r ce caz 
nu pentru că nu s-ar simți nevoia con
sultării reciproce, a schimbului tovă
rășesc de opinii. Există Ir.să o co-dea-

Fapt

făcut, în vreme ce reprezentînd „Don Carlos", cel mai 
recent spectacol nu s-a putut sustrage vechii tradiții. 
Deși a fost adeseori jucat la Național, Ibsen Îămîne 
pentru noi intr-un anume sens aproape inedit. - Scri
soarea pierdută" și „Apus de soare", „Coana Chirița" 
și „Vlaicu Vodă* renasc insă mereu în viziuni scenice 
care pun, mai mult sau mai puțin, în valoare vechile 
contururi tradiționale. Măiestria noilor regizori se 
Întrece in aceste spectacole să lumineze mai puternic 
sensurile pieselor clasice romlnești, împlinind legatul 
unor generații trecute și amplificîndu-1. Calboreanu este 
Însoțit în scenă de umbra lui Nottara, iar Costache 
Antoniu ciocnește nu o dată în finalul „Scrisorii" cu 
fantoma lui lancu Brezeanu. Vechile generații au lăsat 
o moștenire demnă de respect. Există o tradiție pre
țioasă în interpretarea dramei romantice, un com
plex de trăsături nobiliare care pot deschide drumul 
către pronunțarea marilor înțelesuri ale tragediilor cla
sice. Există — mai ales — (și aceasta este zestrea cea 
mai de preț) un anume stil național, crescut din resur ele 
literaturii dramatice rominești și îmbogățit de la can
țonetele lui Alecsandri la accentele pătimașe ale domni
șoarei Nastasia, 
și totuși atît de 
a fost dusă mai 
burăteare.

Listele vechilor repertorii ale Teatrului Național, 
din primele decenii ale veacului, surprindeau la 
prima vedere prin compoziția lor eclectică. In 

aceeași stagiune erau adeseori puse alături sunetele 
grave ale „Electrei" lui Sofocle, cu sclipirea fadă 
a unei comedii de A. de Herz. satira vindicativă 
din „Revizorul* cu dramoletele 
unui Al. Florescu. Glasul propriu 
răsuna însă cristalin în anumite seri, 
impus în repertoriul clasic romînesc, 
toriu romantic, și, adeseori, in cîteva
de seamă tragedii ale antichității. Pe drept cuvînt marii 
actori ai generațiilor trecute au rămas legați de tris
tețea înțeleaptă a lui Horațiu (Fîntîna Blanduziei), de 
clocotul tragic al sfîrșitului marelui Ștefan (Apus de 
soare), de vorba aspră și răspicată a Ancăi din Nă
pasta seu de elocvența poticnită a ilustrului domn Nae 
Cafavencu. N-au putut fi uitați Nottara in Oedip, Liciu 
în Ștefăniță Vodă, Aristide Demetriad in Zefir, Ma- 
rioara Ventura în Hero și Leandru. Cum era și firesc. 
Teatrele Naționale și-au legat indisolubil destinul de 
drumul dramaturgiei romînești, îndeplinind totodată înal
ta magistratură a conservării marilor clasici ai lumii, 
cu o fervoare întru totul remarcabilă. Condiții specifice 
dezvoltării școlii teatrale romînești au acordat suprema 
măiestrie teatrului clasic în versuri, rostirii marilor ti
rade și, prin consecință, inveșmintării pronunțat roman
tice nu numai a dramelor schilleriene dar chiar și a 
tragediilor marelui Shakespeare. Iată de ce pentru un 
nou „Hamlet" pe scenele noastre este, desigur, totul de

Dumitru Corts ea
(Coniinuare Li pag. 4)

Mă cheamă Miorița, 
Sînt fata din Carpați, 
In zi de bucurie 
Cu mine să cintați.

Gazeta literari

ALREL JIQMDE ȚOranii năvălesc Li

Lt.lt Bîwm fflitei „Die Furche"

Șarje multe de oțel 
Toarnă mica fată.
N-a uitat nici de cercel, 
Nici de ac și spată...

vremii noastre

1 ■ IodernismuL
/

in

cu zeci 
diverse, 
departe,

de coarde și tonuri, înrudite 
După eliberare, această tradiție 
adăugindu-se acorduri noi, tul-.

V. Mindra

(Continuare in pag. 4)

f .Lunii na
1 •

rațiunii.
noutății. 0-
inconștiență

lă de a începe, teama de a na grași. 
Așteptăm ca cineva să descopere ade
vărul absolut și să ni-1 împărtășească. 
Slabă speranU! Clarificările pe care 
le dorim nu pot fi decit ranftetai 
căutării colective pe o platformă cn- 
mună, al confruntării diverselor r-ncte 
da vedere dintre care unele se vor 
dovedi, inevitabil, nesatisfăcătoare. 
Nu poate avea ioc o discuție ia:ă na 
se pornește de la anumite Inow 
discutabile. De aceea, cu r scnl de a 
face greșei'- și de a primi o rep’^câ 
aspră. vrea« si supun examisărt: 
unele păreri.

Partidul a ponut cu cea maj mire 
tărie lupta contra dogmathanehn m 
a arătat cît se poate de clar tâ me
toda real smuls socii ne :

Revista catolică vieneză „Die 
Furche" a publicat la începutul 
acestui an -jn articol privitor 
la situația literaturii ramînești. 
Deoarece articolul conținea di
ferite calomnii și aprecieri rău
voitoare, săritorul romîn Vla
dimir Coan. care vizita în acel 
imp Vîena. a trimis revistei 
respective o scrisoare de pro
test, al cărej text 
mai jos.

STIMATA REDACȚIE,

II publicăm

1907

Aud prin beznă copiii suflird. 
Vor să trăiască pină mine. 
Să mai ceară pine. pine.
Care din ei o fi mai flămând?.

Sufăr cu fiecare din ei,
Am să mor cu fiecare din ei, 
Cei patru copii ai mei.

rit prin exe=ț>lee rvorîestabtlc ale 
rmr t:iar~ ca Gorki. Ataiakor- 
sks. Șoiahov. aseri-ați dst-ugă-

oe Aogae prx creația
Sar. arjamemL praarișai e smus <En 
■tS».ie af.ersar lor rea rsmului socia- 
-st. E> '«cec rtxac să se încurce în 
plasa «onsmeirr Dszpă ce ra reproșat 
realsc-iri aorâlist înctâslanea L-. fai- 
naraseie 5 proc-oî. odată această 
rg-ari scolastică îelătura j, ei întorc 
placa și ajaRȚ să critice realismul șo
ca list toanai pentru că nu se defi
nește prin anumite reguli stricte, pen
tru că ar fi chipurile vag, imprecis și 
la urma urmelor chiar... inexistent.

Du^â părerea mea. greșesc acei to
varăși care duc discuția pe acest te
ren și se înverșunează să stabilească 
un număr anumit de principii distincte, 
care ar aparține numai metodei rea-

Andrei Bileanu

Sînt an scriitor din 
Pomtlară Romînă, 
piător la Viena.

Prin capetele lor mici, 
Anemia-ntinde ape moarte,
Și prin stomacurile lor deșartă 
Zadarnic caută furnici.

(Continuare la pag. S)

Sub pleoape bat doi ochișori căprii, 
Ca viețile pe care le închizi, 

Ca fluturii care acuma-s vii, 
Și care ieri au fost omizL

a
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în cuprinsul gazetei:
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I

■

Și-n piept palpit inima lor mică.
De azi pe mini,
Ca gura unor pui de rîndunică.
Pe care-i iei în mîni.

★

Deodată o răsuflare a-ncetat.
Ca un ceasornic care s-a stricat.
Și timpul nu a mai putut să meargă.
Și lirrștea se-ntinse ca o targă.

Demostene Botez
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• Cronica literară (Aurel 
Rău: „Focurile sacre*) — de 
Mihail Petroveanu.
• Fișe de roman — de Fran- 

cisc Munteanu
• Omul de azi, omul 

mi ine — de Eugen Barbu.
• Ceasul răspunderii —

N. Moraru.
• Alexandru Sihleanu — 

Șerban Cioculescu.
• Breviar, Răsfoind revistele, 

Carnet sovietic, Poșta redacției, 
Note și comentarii, Agendă in
ternațională.

de

de

de

I
I
I
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Republica 
aflat tntîm- 

Faptul că 
sînt ro-r.'.n ți scriitor vă va explica 
desigur interesul cu care am citit ar- 
ticc'.-al „Vor rărrune pietrele?" pu- 
blisat în numărul din 12 ianuarie al 
revistei ,.D:e Furche'. Cunoscînd ți- 
mda intelectuală a revistei dvs., 
m-am așteptat să găsesc In 
articolal amintit o informație 
Succintă (F eventual critică) asupra 
dezvoltări, literaturii din țara mea, 
informație întotdeauna plină de in
teres, a:it pentru cititorul neavizat 
dl ți pentru omul de specialitate. 
Mare nu-a fost însă dezamăgirea! 
Parairgind articolul, am înțeles — 
vad — că neputind de bună-seamă 
verifica aserțumile „tînârului scriitor 
care a trăit pină nu de mult la 
București', buna credință a redacției 
a fost in mod deliberat și grosolan 
înșelată.

Toți scriitorii de seamă ai Roml- 
niei și-au continuat activitatea tn Re
publica Populară Romînă. Au părăsit 
(ara doar fasciștii notorii, printre 
care, nu întimplător, nu se număra 
un singur mare scriitor. In cele ce 
urmează, faptele — faptele „încăpă
țînate' — vi vor vorbi de la sine.

Mihail Sadoveanu, maestrul neîn
trecut al prozei rominești ți vicepre
ședintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, a publicat după război 5 
romane, printre care „Nicoară Pot
coavă', capodoperă încununtnd crea
ția sa ce numără peste 100 volume. 
El nu a fost „silit" să-și rescrie ve
chiul roman „Șoimii" (după cum a- 
firmă articolul) căci „Șoimii" figu
rează ca atare în primul volum de 
„Opere" al maestrului, a căror edi
tare a început recent. Dacă romanul 
n-ar fi fost „agreat de regim", n-ar 
fi fost retipărit. In realitate 
oricare școlar din R.P.R. știe aceas
ta — Sadoveanu a scris și a vorbit 
ades despre regretul de a fi tratat 
tema romanului „Șoimii" (intitulat 
„Frații Potcoavă", Intr-o primă ver
siune) la începutul activității sale li-

— Ș‘

ciziune și ordine a gindirii, profesie 
metodică a raționamentului, acuitate 
critică, și totul iluminat de atitu
dinea raționalistă în fața fenome
nului : nici sceptic, nici fanatico- 
dagmatic, autorul cercetează cu spi
ritul deopotrivă deschis faptele care 
sînt străine și pe care gus'tul său le 

> dezaprobă, ca de pildă anume mani
festări ale „modernismului" natio
nalist. Este impresionant de văzut 
tn ce grad ideile sale de atunci sînt 
valalbile și astăzi: concepția ope
rei de artă ca un întreg organic 
cu părțile indisolubil legate între 
ele (pag. 22) ; constatarea Intenției 
probabil® a anumitor moderniști de 
a pătrunde prin efracțiune și farsă 
în istoria literaturii ; dar și impor
tanța teoretică a încercării de a 
nega valorile estetice fundamentale, 
pe care o fac moderniștii (pag. 23), 
atitudine care merge pină la o con
venție nouă, convenția negației (pag. 
25). Analiza strălucită a ceremonia
lului (pag. 28), și alături, a corni, 
cului voluntar sau jiu al poeziilor 
excesiv moderniste. Și, nu inutil, un 
citat din manifestul futurist: „An- 
timuzeu. Anticultură. Antiacademie..,

lerare, ca ți despre dorința de a o 
re! ufl cînd va, atunci cină maturitatea 
e~tistici ti îngădui o realizare la 
nivelul dragostei pe care tema io 
inspiri. .Astfel, ca rezultat al unei 
îndelungi preocupări, s-a născut „Ni- 
coară Potcoavă", romanul ce va fi
gura In ediția de „Opere" a maes
trului prudre ultimele sale lucrări 
(de la „Șoimii' la .Jticoară Potcoa
vă" desfășurindu-se drumul plin de 
-oade al unui scriitor legat ca Anteu 
de pămintul natal). Cit despre roma
nul .Mitrea Cocor', el poate fi discu
tat ca orișicare roman, fără îndoială, 
dor nimeni nu are dreptul sd pună

Vladimir Colin

Modernolatrie. Religia 
riginalitate... Intuiție și 
creatoare..." etc. Sublinierile îmi a- 
parțin : ele atrag atenția cititorului 
altor modeste cercetări ale mele, a- 
supra caracterului antiraționalist, 
antitradiționalist, de care se leagă 
cultul originalității cu orice preț. 
„Intuiția" este steagul de luptă al 
unei întregi școli iraționaliste, Berg. 
son fiind cel mai naltoriu repre
zentant al ei. Cît despre funcțiunea 
creatoare, ea este neîndoios sub- 
conștientă, dar înconjurată de con
știință, determinată de conținuturile 
conștiinței, iar elaboratele sale sînt 
controlate de conștiință, sei-estate și 
modificate conștient. Moderniștii (și 
In asta ei continuă linia unor ro
mantici reacționari dintre 1780 și 
1850, un Hamann, un Gorres, un 
Schelling, un Novalis și alții, fran
cezi, cărora Lautreamont ie spunea 
les grandes tiles molles) ignorează 
tot ce nu e „inconștiență creatoare", 
tinzînd spre idolatria funcțiilor crea
toare ; curios că această atitudine a 
produs mult mai puține capodopere 
decît cealaltă. Universul raționalis-, 
tului cuprinde și zonele de care in
sul nu e conștient; dar le studiază, 
ie controlează și le îndrumă, fiind
că ele sînt în permanent contact și 
interdependență cu conștiința.

Răsfoind mai departe cartea lui 
G. Călinescu, descoperim această 

constatare, care, aplicîndu-se și ro
manului naturalist sau celui „mo- 
demist" de tip Joyce sau Dos Pas- 
sos, revelează o trăsătură comună: 
„futuriștii nu prind decît momente 
Izolație, ca niște imagini de film, 
tăiate“ (pag. 32). Și apoi, genera- 
Iizind, arată funcția principală a 
artei (realiste, spunem noi): „nu... 
autenticitatea disperată ci descoperi
rea... unei structuri care nu apărea 
spectatorului obicinuit". Cum am 

zice noi: dezvăluirea esenței reali
tății. Rîndurile ce urmează, la a- 
ceeași pagină 32, combat naturalis
mul sub numele nepotrivit de „miș
care prea realistă", de „prea multă 
sinceritate", „prea multă viață"; sen
sul e al acelei „'tranche de vie", dra
gă naturaliștilor de pe vremuri. Un 
capitol III, care are uneori tendința 
de a atribui unei minorități, unei 
elite, harul înțelegerii artistice (ig- 
norind milenara aderență a poporu
lui la arta produsă de fiii săi),

notează acest adevăr peste care 
nu va trece nici un modernist, fiind
că e o constatare de fapt: „sub
conștientul nostru structurează de 
la sine". „Absurditatea pură, chiar 
pusă la cale conștient și mai ales 
atunci, nu duce deci: la mici efecte 
comice" (pag. 44). La prima frază 
comentez : mașinăria mintală o omu
lui e adaptată realității, procedeele 
ei, și mai ales imaginile ei, au ten
dința să corespundă realității. Ira- 
ționiailismuj e o cauză pierdută. 
„Dicteul automatic" și „stările deli
rante" atît de la modă în Franța 
acum cîteva zeci de ani, și care 
își păstrează un fel de prestigiu fă
cut din inerție și incultură a crea
torilor, sînt supuse în capitolul IV 
unei critici ascuțite și nimicitoare, 
care le revelează sofismul intern. 
Întreg capitolul e cea mai serioasă 
si solidă cercetare a fenomenului 
suprarealist din cite cunosc; con
cluziile sale sînt că „arbitrarul sis
tematic obosește spiritul și că poe
zia cere un sens", și că „nici un 
poet mare n-a ieșit din această 
școală și în fond nici o poezie va
labilă". „Purificarea intenționată de 
conținut a poeziei este fără urmări 
estetice, deoarece în mod normal 
conștienți sau inconștienți noi avem 
un conținut. Sterilizarea duce în 
chip fatal la absurditate", (pag. 57 
și 60).

Urmează o cercetare a poeziei 
ermetice, unde, deși nu-1 pot urma 
pe autor la fiecare pas, 
despre raportul dintre univers 
conștiință, ca aceasta : 
tură decit aceea de la 
obiectul oglindit, admițînd oricîtă 
activitate din partea oglinzii, nu 
este", unde se vode cît de aproape 
este poziția raționalistă, plină de 
sănătate și vitalitate spirituală, a 
lui G. Călinescu in 1939, de funda
mentul esteticii marxist.leniniste,
teoria oglindirii.

Capitolul șase revelează teoretic 
căi pe care lirica noastră contem
porană merge și pe care se pot rea
liza capodopere, îmbinînd un sens 
rațional și o utilitate socială și po
litică cu cele mai înalte valori lirice, 
(pag. 80—81, analiza

găsesc idei
Și 

„Altă le g cl
og lindă la

poeziei „Noi"

Petru Dumitriu

pag. 4)(Continuare tn pag 2) (Continuare in
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CROHMĂLNICEANU:

„Cronici literare"
Pe coperta vo

lumului de „Cro
nici literare' al lui 
Ov. S. Crohmăl- 
niceanu este figu
rată o bufniță care 
se leagănă deasupra 
titlului. Oare pa
sărea zbîrlită, cu 
privirea fixă și 
rea, s-a înfipt pe 
frontispiciul cărții 

- ca să-l necăjească 
>de acolo pe autor 

și să-i bucure pe 
denigratorii înde
letnicirii sale? Pe 
acei literați deciși 

să vadă în critic 
un personaj intra
tabil și în bufniță 

totemul „tribului său canibalic"?
Dar, încă din primele pagini, 

Ov. S. Crohmălniceanu își apără tag
ma de asemenea acuze. El nu e 
nicicînd un zoii certăreț și zburătoa
rea de pe copertă n-a venit acolo ca 
să simbolizeze malignitatea criticului, 
bucuros, cum nu sînt mulți confrați, 
să laude în cărțile contemporanilor 
frumusețea. Elogiul său, distribuit fă

ră zgtrcenie, se arată probant, fiind
că pornește dirdr-un spirit pătrunză
tor ți atent la proporții. Bufnița care 
străjuiește titlul volumului anunță 
mai degrabă ponderea înțeleaptă me
nită să favorizeze exercițiul critic: ea 
este pasărea Minervei.

Chibzuit e criticul și pentru că își
Oan Hăullcă

(Continuare în pag, 2)

SZABO GYULA:
„Neamul Gondoșilor

Szabo 
este un 
tlnăr. 
de prea multă vre. 
me pragul sfer
tului de veac și se 
află, după un re
lativ mai îndelung 
popas pe tărimul 
nuvelei, la cel din
ții roman. Dar ci
titorul primului 
volum din ,,Nea
mul Gondoșilor' 
cu greu poate bă
nui tinerețea au
torului, chiar dacă 
vreo cîteva sute
de pagini ale cărții au ca eroi oa
meni în jurul virstei de douăzeci de 
ani. Szabo Gyula pare la un mo-

Gyula 
scriitor 

N-a trecut

tngnt dat că face pur șl simplu ab
stracție de vtrsta personajelor. Toți 
eroii sînt priviți din aceeași pers
pectivă și sînt construiți cu o ma
turitate care cu voie sau fără voie 
s-a imprimat și asupra fizionomiei 
personajelor. De aceea, cînd spre 
sfîrșitul cărții aflăm că unul din 
eroii principali, Miska, nu și-a făcut 
încă armata, iresărim nedumeriți.

Personajele lui Szabo Gyula au 
asemănări izbitoare cu cele aparți
nând prozei ardelene clasice sau con
temporane. Afinități structurale do
vedește Szabo Gyula cu Slavici. Și, 
deși paralelele sînt oricum deficitare, 
in Gondos Lidi vom regăsi o Mară, 
iar în Szabo Julis, deși pe alt 
plan, o Persidă. Autorul și-a plasat 
eroii, încă din primele pagini ale 
cărții, după o scurtă retrospectivă, 
amintind și ea de maniera Slavici, 
intr-o acțiune strinsă, puternică, vie. 
Ne aflăm în 1949, anul cînd in lu
mea satelor încep să se pună mari 
probleme de viață. Colectivizarea, 
formarea comitetului provizoriu, iz
gonirea ultimelor resturi ale puterii 
moșierești și chiaburești, — iată nu
mai cîteva din datele principale pe 
care se axează romanul lui Szabo 
Gyula. Zile de mare încleștare, de 
verificare a tăriei caracterelor, de 
luptă acerbă cu viclenia dușmanilor,

Valeriu Ripeanu

(Continuare în pag. 2)
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la îndoială sinceritatea maestrului, 
fidel prieteniei sale pentru popoarele 
Uniunii Sovietice, care ne-au adus 
libertatea. Îndată după eliberare, 

Sadoveanu a proclamat cel dinții că 
„lumina vine de la răsărit" și con
vingerea aceasta răzbate din tot ce 
gîndește și scrie.

Despre Cezar Petrăseu se afirmă că 
„a fost nevoit să transcrie în așa 
fel noua edifie a romanului scris cu 
20 de ani în urmă, „întunecare", că 
din cartea veche n-a mai rămas mult". 
îmi îngădui să-i dau cuvîntul lui 
Cezar Petrescu însuși. Iată ce scrie 
el in prefața la această nouă ediție: 
-„Țin a sublinia că, în afară de cîte- 
va restabiliri ale unor mărunlie inad
vertențe istorice și sociale, romanul 
apare în ediția actuală așa cum a 
lost conceput și scris cu 3 decenii în 
urmă.’('trei, nu două!). Cele mai nu
meroase intervenția și ameliorări au 
fost strict scriitoricești, de ordinul 
atilisltic, fiindcă după trei decenii 
chiar cel mai sclerozat scriitor 
mai învață ceva din arta sa 1“

Cezar Petrescu nu s-a „retras 
Viața literară" nici un moment,

tot

din 
așa 

că n-a fost loc pentru nici un fel de 
„presiune", ca să-l facă să revie. 

‘Mărturie stă opera, un scenariu de 
'film, trei volume de preză ca și mi- 
\nunata traducere a epopeii lui Șolo- 
hov „Pe Donul liniștit", recreare în 

■ limba romînă a admirabilului original 
țrus. Marele scriitor lucrează acum 
fa un amplu roman, „Camarila", fres
că a fostei camarile regale.

Despre Liviu Rebreanu, autorul 
marilor romane sociale „Ion" și 
„Răscoala", aflăm că acestea au fost 
republicate, dar cu introduceri care 
„se silesc" să le dovedească carac- 

. ierul revoluționar. Spre ghinionul 
celui ce ne informează, romanele a- 

ț nuntite au fost traduse și în limba 
germană, iar cititorii și-au putut da 
seama că cel care a militat în 
„Ion" pentru acordarea de pămîni 
țăranilor și a descris în „Răscoala" 
marea ridicare a țăranilor romîni 
din 1907 (soldată cu 11.000 țărani 
uciși) nu are nevoie de „interpre
tări". Opera grăiește de la sine, ca 
și realitatea din care's-a inspirat.- 
Pentru a aduce totuși și tn acest 
caz o contribuție senzațională, tînă
rul*** (așa semnează autorul ar
ticolului) nu ne încunoștințează că 
Rebreanu a murit din pricina bolii 
de inimă de care suferea, după cum 
oricine poate afla, ci că... „s-a si-

nucis după intrarea rușilor tn țară". 
Tot atît de bine ar fi putut spune ci 
a fost executat de ruși! De ce nuf 
Ziarele epocii (care in majoritate 
nu erau de fel comuniste și n-ar fi 
ezitat, poate, să utilizeze faptul) nu 
cunosc însă această spectoculoasă 
versiune, după cum nimeni iacă n-o 
aflat-o pînă azi...

Pe Ionel Teodoreanu, ‘ ,al patruTea 
seriitor cunoscut" (de osdorul arti
colului, firește, și nu de istoria li
terară, care cunoaște după cum vom 
vedea nume mult Mal mJțpeN il a- 
flăm inclus, nu se știe de ce, în 
l'sta marilor scriitori, dintre care 
n-a făcut niciodată parte. Aflăm a- 
pni că „silitide împrejurări" n-a mai 
scris pînă la moartea sr. rjidHc. Aii 
se pare siriptomatir' peHtru 'vutiura 
„tînărului scriitor" faptul că încear
că să dea drept argument un feno
men pe care orice om de cultură 
îl cunoaște: Teodoreanu nu a fost 
nici primul și nici ultimul sciiitor 
care s-a epuizat, sau in orice caz 
n-a scris o perioadă oarecare. Dar de 
aci pînă a deduce un refuz volun
tar de a scrie, drumul e lung. Ionel 
Teodoreanu a fost în ultimii ani 
doar un mare avocat, deși fratele 
său Păstorel Teodoreanu, trăind tn 
exact aceleași condiții, a depus o va
loroasă activitate literară (recent, 
chiar, a tradus din Gogol și Villon).

In sfîrșit. Radu Tudoran (nu Tu- 
doranu) n-a putut scrie după război 
romanul „Satul cu fete sărace’ pen. 
tru simplul motiv că „Orașul cu fete 
.sărace" (acesta e titlul exact) u 
apărut înainte de război. El a pu
blicat însă romanul de succes „Toate 
pînzele sus" ,și, recent, „Ultima po
veste", despre care nu ni se vor
bește în articol.

Cu totul firească apare acum omi
terea u-ior adevărați fruntași ai scri
sului romineșc, ca poeții Tudor Ar- 
ghezi ș< G. Bacovia, ca romancierii 
Camil Petrescu și Zaharia Stanca, 
ca scriitorii' șt criticul G. Călinescu, 
ca Geo Bogza, ca preotul scriitor 
Gala Galaction. nume realmente „cu
noscute", dar care lipsesc deoarece 
autorul articolului n-ar putea dovedi 
prin nici un fel de răstălmăciri că 
opera acestor mari scriitori nu a 
cîștigat în vigoare și calitate tn ui- 
titiTlt 10 'Ptri (deși răci unul nu este 
membru al Partidului 
Romîn).

Dezinformarea atinge 
atunci cînd un paragraf din Statutul 
Uniunii Scriitorilor, pe baza căruia 
au fost îndepărtați din cadrele Uni
unii o seamă de membri stagiari

Muncitoresc

însă culmea

CURIER

Cărți 1

ov. s.
CROHMĂLNICEANU :

,, Cronici literare"
(Urmare din pag. 1) 

menajează putința unui anume recul 
tn fața operelor pe care le cercetea
ză. Intre data apariției cărților dis
cutate și aceea a cronicilor consa
crate lor se așează de obicei in
tervale întinse de timp. Criticul are 
de judecat mal des recursuri și mai 
rar procese în primă instanță. Și, de 
asemenea, cum ii șade bine cronica
rului unei reviste masive, cu apariție 
înceată și uneori trudnică, lui Ov. S. 
Crohmălniceanu îi place, parcă, mai 
mult să consacre decît să descopere 
talente.

Asta nu vrea să însemne că au
torul cărții de față evită bătăliile 
Literare. Căci fără să-și părăseas
că obiectul concret, cronicile sale ofe
ră mai mult material pentru reflecții 
teoretice, profitabile, decît atîtea ar
ticole ample, de sinteză, care-șl pro
pun să dezbată sistematic „probleme". 
Și aceasta, tocmai pentru că Ov. S. 
Crohmălniceanu e obișnuit să gîn- 
dească organic fenomenul literar, re
pudiind judecarea „cu bucata" a o- 
perelor, tratind scrierile în unitatea 
lor vie.

Articolele încep mai toate printr-o 
analiză a conținutului de idei al scri
erilor, și printr-o evocare a lumii de 
'probleme a acestora, și se încheie 
printr-un examen al specificității in
dividuale, criticul întrebîndu-se In ce 
chip opera se acordă cu formula per
sonalității care a zămislit-o. In re
constituirea unui univers artistic, Ov. 
S. Crohmălniceanu știe să mobili
zeze rezervele unei sensib'lități fine 
fi un ochi de cititor sagace. Cîteo- 
dată însă, cum se întîmplă cînd se 
analizează romanul 
nii" sau 
de Ungă 

‘lungă și 
alunecînd 
Criticului 
strtns și 
articol descriptiv, de felul acelora°pe 
care ni le-a lăsat Belinski, comportă 
o anume respirație patetică, care 
nu-l prinde totdeauna pe Ov. S. 
Crohmălniceanu. In asemenea împre
jurări, criticul pare că plăteșie tri
but unei mpde, obligatorii In urmă 
cu cițiva ani, aceea a articolului de 
dimensiuni -excesive. Cine ■ a Scris o 
lucrare „Despre originalitate" și se 
ocupă stăruitor de stilul individual 
a/ scriitorilor, nu face rău dacă se 
gîndește la / 
Căci tn scrisul lui 
niceanu răsună 
pe care criticul 
l-ar prezerva.

mint, începe să se simtă bine. Fon
dul său moral cinstit este însă mai 
puternic și trezește toate calitățile 
temporar înăbușite.

La fel și Julis. Sufletul ei pietrificat, 
crescut în mediul egoist și lînced ai 
Gondoșilor, se dezmorțește înt'u in
conștient, apoi din ce in ce mai lă
murit, căutînd 
casa părinților adoptivi nu a put ut-o 
realiza.

Se remarcă predilecția scriitorului 
pentru firile aprige, violente chiar, 
pentru oamenii capabili de mari pa
siuni. Acțiunea cărții e bine condusă 
iar planurile de desfășurare sînt in
genios construite și îmbinate. Se vă
desc însă unele naivități mai ales in 
caracterizarea personajelor pe cari 
autorul o mai realizează încă empi
ric, Discuțiile lungite și fără rost 
abundă în unele din paginile cărții 
și frinează pe parcurs ritmul vioi de 
desfășurare al romanului, rarefiind 
densitatea epică, de altfel remar
cabilă.

Semnalăm apariția tn traducere rp- 
mînea'scă a acestui roman inspirat 
din clocotul zilelor noastre. Un ro
man care confirmă un talent real și 
îndreptățește speranțe serioase.

Valeriu Rîpeanu

o fericire pe care in

„Pasărea furtu- 
volumul de versuri „Mărul 
drum", descripția e prea 

nu îndeajuns de sezisantă, 
spre o alură verbioasă. 
îi convine comentariul 

mai direct analitic. Lungul

propria-i originalitate.
Ov. S. Crohmăl- 

un timbru personal 
ar greși dacă nu și

Dan Hăulică

SZABO GYULA:

„Neamul Gondoșilor"
(Llrmare din pag. 1) |

și cu propriile slăbiciuni. TOate sînt j 
puse in lumină de scriitor prin des- 1 
ținui cîtorva personaje bine realizate. « 

Szabo Gt/ula manifestă o deose- { 
bită înclinație pentru analiza mart- J 
lor probleme de conștiință pe care « 
oamenii le trăiesc în zilele noastre. 
Iar atunci cînd își construiește per- „ 
sonajele dintr-o unică perspectivă «1 
(vezi Gondos Pal, Szabo Matyas, | 
Gondos Lidi etc.) procedeul nu su- I 
pă'ă. «

Deosebit de interesante sînt însă 1 
destinele personajelor, care străbat 
acum o experiență pilduitoare, în- | 
vățînd din înfrîngertle și eșecurile s 
suferite drumul cel bun in viață. <a 
Miska se lasă orbește tlrit într-o <Ș 
cursă în care însă, sătul și orgolios, ? 
stăpinit de dorința nesăbuită de îna- & 
vuțire, de a poseda cit mai mult pă- «

începători (care au publicat după 
1945 unele vagi lucrări prin reviste 
și n-au mai realizat nimic de atunri) 
devine sub condeiul grăbit al auto
rului anonim actul de excludere al 
unor scriitori „celebri, ba chiar in
troduși în manualele școlare, 
care n-au publicat sub noul regim". 
Firește, un singur nume nu însoțește , 
afirmația, căci numele acesta nu ‘
poai^ fi e&UJ

In ceea ce privește muzica, aflăm 
doar că Sabin Drăgoi și Paul Con- 
stantinescu 
mic", că Gheorghe Dumitrescu „nu e 
important" și că stilul folcloric e 
părăsit pentru un stil ,jde iznbdrt" 
fdesritur. bolșevic).■ Oricine -dKgchidt 
întă un. aparat de radii? va putea 
pscutta Da postul București valoroa
sele compoziții ale lut Sabin Drăgoi 
(dealtfel, actualmente, directorul In
stitutului de Folclor) și Paul Con- 
stantinescu, maestru emerit al prtei 
din R.P.R. și laureat al Premiului 
de Stat. Nu vreau să impun nimănui 
o apreciere asupra talentatului com
pozitor Gheorghe Dumitrescu, dar a 
trece sub tăcere numele și remarca
bilele opere ale lui M. Jora, M. An- 
dricu, Zeno Vancea, Ludovic Feld
man, Al. Mendelsohn și aie întregii 
pleiade de compozitori ce scriu oe 
baza motivelor folclorice, e o- omi
siune mai mult deed semnificativă. 
Amintesc că marile ansamble de cîn- 
tece și dansuri populare romînești 
obțin chiar actualmente un bine me
ritat succes internațional, dovedind 
dragostea poporului și regimului 
popular pentru arta sa națională. , 
In sfîrșit, nemenționarea marilor suc
cese internaționale ale artei dirijo
rale romînești — să pomenesc aci 
doar de George Georgescu și Con
stantin Silvestri — sau ale artiști
lor interpreți, care au ocupat pri
mele locuri la concursurile interna
ționale, nu contribuie nici ele la o- 
biectivitatea articolului. Cit despre 
succesele repurtate la Paris de tea
trul romînesc, desigur, nu-i ca'iul 
să mai așteptăm informații...

In mod surprinzător, plastica se 
bucură de mai multa bunăvoință din 
partea domnului „trei stele" care ne 
explică insă îndată că faptul se da
torează unor „proteste vehemente 
(?!) contra imixtiunii statului" imix
tiune care se traduce, după cite 
știu, prin faptul că acesta a oferit 
artiștilor ateliere, case de creație, 
premii, pensii, etc.

Urmează lista a șase artiști (Baba, 
Barascfti, Irimescu, Medrea, Anghel 
și Mir ea) care ar fi obținut succese 
la bienala de la Veneția... unde, 
după cum se știe, a 
Bâba, Ciucurencu, M 
Medrea și Irimescu! 
nu mai întreb care dintre ei 
avut posibilitatea să expună în 'ul
timii 10 ani" (toți sînt laureați ai 
Premiului de Stai) și nu mai lungesc 
inutil scrisoarea.

Pentru mine e limpede, un impos
tor a abuzat de buna-credință a re
vistei „Die Furche" pentru a calom
nia o artă aproape necunoscută în 
Austria. Buna-credință a redacției e 
ilustrată prin însăși publicarea scri
sorii de față.

Nu cred că 
au nevoie de 
ei prețuiesc o 
tită competent 
articole de felul celui t« cauză, nu 
slujesc decît unor cercuri pe cere 
-Di; Furche" nu le iubește, după 
cum nu le iubim nici noi *). Ano
nimul semnatar al articolului pare 
a-și aminti încă de proverbele pa
triei sale, ale acelei țărine pe care 
a scuturat-o de pe tălpi. Să nu-l 
scoatem din anodlmatul la care s-a 
condamnai ți să-i amintim numai de 
încă un proverb pe care desigur n-a 
avut încă creme să-l uite: ^ctifiii 
latră, caravana trece"

Vladimir Colin

„n-au mai compus ni-

LITERAR
AU APARUT:

Ia Editura 9& stat pentru- literatură 
șt artă.

• -sfirrtwt trr r*oză", TBt. 1b,- de
Geo Bogza
• dies^“ Szr-^'-r Fe-

' rene, in romînește "de Demostene
( Botez Cs '*3

• „Răscoala", ttanan <5e LMu Re- 
! breanu

• .^tacbMh" de Shakespeare, în 
' romînește de Ion Vinea

• „Dacă tpți oamenii din lume" de 
i Jacques Remy, iș romînește de Jacques

Costin
• „Pictorul și califul”, schițe de 

O'Henri, în romînește de H. Panai- 
tescu

In Editura .tineretului.

• Sufletul soxfațlfor de plumb”, po
vestiri pentru copii de George Mihail 
Zamfircscu

VOM CITI IN CUR1ND:

• „Cintec de leagăn al Doncăi", 
ed. II, de Marcel Breslnșu
• „Calea Victoriei", roman de Ce

zar Pbtrescit
• „Zorii robilor", ediția a treia, de 

V. Em. Galan.
• „Versuri" de Cornii Petrescu.
• „Din munți și din timpii", poves

tiri de I. Agirbiceanu
e „Laleaua neagră" de .4.’. Dumas
• „Cuorc" ^de

SUB T4PAR :

Edmondo de Amicis

ȘTEFAN IUREȘ: „Fructe în mat‘ rios și grav, pătruns de importanța 
noii sale meniri și-și face un sever 
examen de conștiință.

Desigur că elementul cel mai va
loros al acestui poem îl constituie 
frămîntările eroului în fața primului 
mare eveniment al vieții sale, fră
mîntările unui om cm o înaltă ținută 
morală, cu o nețărmurită dragoste 
față de partid.

Faptul că întregul ciclu c alcătuit 
numai din sonete, dovedește că^ poe
tul e preocupat de îmbunătățirea 
mijloacelor sale de expresie. In a- 
ceastă direcție, efortul său trebuie 
să fie statornic. Majoritatea nereu
șitelor din volumul Ia care ne refe
rim se datoresc în bună parte toc
mai faptului că Iureș nu stăpînește

• „Teatru" de
• „Nuvele și 

ronescu

Al.

Barbu Delavrancea. 
schițe" de I. I. Mi-

„Alecu Russo”, monografie de 
Dima
„Versuri" de Otilia Cazimir 
„Lirice" de Verwuca Porumbacu 
„Cronici" de Savin Bratu 
„Orașul minuniior", roman pen-

tru tineret de Ioana Postelnicii
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artiștii din țara mea 
laude eu orice preț: 
apreciere critică, rns- 
și cu seriozitate, bar

*) „Die Furche" se pronunță împo
triva miitanzârii Geffnfciiei occidșm- 
taie și are ta pnre • fpziți*-argila s- 
cistă. Ty |\.

is-

Ștefan Iureș este un poet al noii 
generații, exaltă adolescența, urmă
rește reaajiile și stîngăciile, .visurile 
și sentimentele . tțnărțljui entuziast, 
cu care el însuși se și identifică. 
Vo+umul de față poate 1+ «onsulesat 
o cronică lirică a adolescenței și ti
nereții. Rtad pe rind-, er»ul jiric-este 
adolescent, despărțindu-se de Jtries 
kțerne, .apof-il revedem dezlănțuit sub 
imboldul energiilor de primăvară la 
vîrsta sfertului de veac, purtător ’de 
cuvînt al generației celor născuțî'-în 
'39, în -sfirțtt duios și stîngaci viitor 
tată sau serios și grav candidat'de 
partid. Poetul, parcurge virate dWe- , .
rite, surprinde sentimente și reacții, încă aceste mijloace, înțe-ese, de bună 
sondează adîncimile sufletești -ale
„noului căpitan de cincisprezece ă*ii" 
și, uneori, cu multă aensibilitite. 
reușește adevărate instantanee lirice . 
ca în ciclurile: „Din carnetul ujiui 
adolescent" și „Șoaptă Jierbinte". 
Se pare că Ștefan Iureș vibrează 
mai profund la sentimentul iubjrii, 
răspunde mgi prompt la emoția directă, 
nereflectată, deși întruna din poeza se 
declară adept aî „iubirii înțelepte". 
Iubirea sa e senină, fără ostentație. 
Deși Iureș nu e un poet al naturii, 
totuși în .poezia „E loc destul" obți
ne un peisaj de vacanță estivală .co
lorat și Viu, insuflînd nu numai sen
zația de înălțime fizică, ci. și de înăl
țime morală, de purificare a dragos
tei. Fiind, piesa de rezistență a vo
lumului, ne vom .nai opri încă o-da- 
tă la ciclul „Șoaptă fierbinte" și a- 
tiume la poezia „Pentru cel ce o să 
vină": „La naștere, pămîntul îi A va 
face / Bogate daruri. înflorind ■ cu 
totul. 7 Un val dă marea, să-l în- 
vete-notul / Și lîngă Carul mic, dar 
mai încoace, / Pe cer răsare și-iîn ,. 
căruț, cît cotul !“ Dar după aceâstă 
strofă plină de gingășie urmează 
o bruscă și regretabilă cădere *« Tdi- 
lism, facilitate și retorism: „Cres- 
cînd la porți de basm el va-ntllni 7 
Viața, ca un basm în prelungire, / 
Căci multe vise-or fi înfăptuire. / 
...O, cum ar fi altfel cînd, zi cu zi,/ 
Săd-m atîți puieți de fericire?"

Cel dinții dintre ciclurile citate, al
cătuit numai din sonete, dezvăluie o 
reală capacitate de înțelegere a su
fletului de adolescent. Pe același erou, 
la altă vîrstă, cu alte preocupări, 
îl regăsim în poemul „Candidat de 
partid". Tînărul e de data asta se-

seamă, în sensul larg al cuvîntului, 
începînd cu limba și gramatica cea 
de toate zilele, ccntinuînd cu figu
ra de stil, sfîrșind cu construirea 
imaginii.

Sînt cuvinte rău alese sau intorsă 
turi negramaticale, sînt enitete sau 
comparații nepotrivite, sînt imagini 
pț-ost construite, negîndite noetic care 
viciază unele poezii— dau impre
sia de facilitate, de retorism.

Poemul „Memoria celor născuțî în 
’30“ relevă tocmai o insuficientă 
gîndire în construirea imaginilor, 
forma nu e destul de maleabilă și 
implicit, nu servește comunicării 
ideilor. Ritmul ideilor e coițiiros hur
ducat, căzînd din stîncă in stîncă, 
ca pe un povîrniș abrupt. Intenția 
de a realiza astfel o anume atmos
feră de încordare si duritate, reu
șește arareori.

O viziune mai largă asupra meni
rii sale poetice, mai multă grijă pen
tru forma de exprimare a ideilor ar 
îngădui desigur poetului afirmarea 
.fără poticniri a sensibilității reale și 
‘entuziasmului revoluționar aflate in 
volumul de față.

Paul Diaconescu

ION HOBANĂ : , Ultimul văl“

Cu o copertă sugestivă, cu o se
rie de titluri captivante („înșe
lătoarea, apariție a lui Neptun", 

„Vasul fantomă își dezvăluie tainele", 
„O cifrată", „Dovezile crimei"), car
tea lui Ion Hobană, „Ultimul văl", 
suscită atenția cititorului de la 
început.

Fabulația volumului, ca în cazul 
oricărei cărți de aventuri fantastice, 
se deschide cu întîmplări stranii ce se 
precipită vertiginos. Un grup de ope
ratori cinematografici au sosit pe 

țărmul Mării Negre pentru realj^rea 
unui documentar artistic ce are ca 
subiect filmarea faunei și a flofți din 
adî.ncimi. Unul din tinerii operatori, 
înzestrat cu un costum neobișnuit, 
care-i permite să înoate și să se scu
funde la mari adîncimi, trece prin si
tuații din cele mai ciudate. Cu bărbă
ție și îndrăzneală el înfruntă tainele 
și primejdiile adîncului, nu pregetă 
eforturi, conștiința datoriei este trează. 
La peste 40 de metri sub apă el ob
servă cum peștii — fapt nemai- 
întîlnit — întorși pe spate, sînt 
trași ca de o. forță nevăzută în sus, 
brațele aparatului de filmat se'încăl
zesc la maximum, aerul' încetează șă-i 
mai vină prin tub și, în sfîrșit, își pier
de cunoștința. De aici încolo, din ca
pitolul al treilea, acțiunea volumului 
„Ultimul văl“ capătă din ce în ce mai 
mult caracterul de senzațional, de fan
tastic. Trebuie să remarcăm în acest 
sens priceperea autorului care a știut 
să asigure cărții sale această caracte
ristică indispensabilă genului abordat, 
fără a sparge unitatea acțiunii, fără a 
o încărca cu elemente de prisos. De 
obicei, pentru a reda atmosfera enig
matică, autorii de cărți de aventuri 
fantastice își învăluie arbitrar în mis
ter diferite episoade. Se întîmplă de 
aceea, de multe ori, ca deznodămîr.tul 
să .apară facjl, neconvingător. Ion 
Hobană a evitat acest lucru de cele 
mai multe ori cu merite reale.

Trebuie spus, însă, că autorul și-a 
îndreptat prea mult atenția în direc
ția construcției tehnice, negliiind une
ori nepermis de mult celelalte laturi 
ale povestirii. De pildă, nu ioti eroii 
săi .au o individualitate pregnantă 
(Comandantul, Profesorul), nu întot
deauna sînt puși în situații revelatoa
re. Eroul său de frunte, tînărul sca
fandru, la sosirea pe vasul „Marea 
Neagră", rămîne pentru o bună bucată 
de timp în afara mersului acțiunii, 
ceea ce prejudiciază individualizării 
sale.

Faptele eroilor din „Ultimul văl", 
mobilurile acțiunilor tor capătă de cele 
mai multe ori riguroase explicații so
ciale. Trebuie salutată cartea lui 
Hobană mai ales pentru faptul că a- 
bordează cu succes un gen atît de ce
rut de tinerii cititori și atît de puțin 
cultivat de scriitorii noștri.

C. Armașu
*

Ar fi prematur să ex
primăm entuziasm sau 
dezamăgire față de cele 
patru numere 
pină acum laie 
nei", deoarece înălți 
fi aepnesiunile care 

acum 
dau 

nesigur, 
ți-a con- 
prorilul in 

numere, 
seri- 
care

_ - u - ’ r
„Tribu- 

tife 
se 
în

un.

fi aeprer.itni.. 
înscriu pînă 
activitatea sa, 
grafic încă 
.Tribuna" nu 
turtt distinct 
aceste citeva 
Chiar in avalanșa 
sc-ilor de simpat e 
au sosit la redacția te- 
uts'ei și care atestă :~ 
teresul larg și generos 
al cititorilor față de ea, 
recunoaștem mar de
grabă cerința imperioasă 
a publicului de a găsi 
In actuala tribună, tra
diția sănătoasă a celei 
din trecut sporita cu 
exigențele contempora
neității, decît o apre
ciere care ar fi fost tim
purie. Adolescența 
-Tribhrul.ie ag, 
să dliHrfcit. jț

| .sfrectit n țț-roțiiatei și în-

in-

noil 
'ropie in- 
it in per-

floritoarei ei tinereți 
vom întreprinde res- 
trînsa noastră discuție 
asupra celui de-al patru
lea număr al revistei.

Am
d.nea 
intrat

n cronică a lui N Măr- 
geanu la cartea lui Lau- 
rențiu Ful ga, „Eroica". 
Am apreciat de asemenea 
respectul corțumorârp.or 
ca-e a adus !n paginile 
revistei o traducere din 
Ovidiu semnată de Eu- 
sehiu Camilar, un articol 
interesant despre poetul 
n'rd-american H. H7 
Longfellow (H. Jacquier) 
și o traducere din Arany 
Jănos, ' semnată de Teo
dor Murășanu. Am a- 
predat ca lucrări bele
tristice poezia Veronicăl 
Porumbacu, „Cum va fi 
mline...", deși o consi-

apreciat promptitu- 
cu care revista a 
in miezul actuali- 
literare publiclnd

neîngrijit scris, dar docu
mentai serios, scutit de 
idilism — maladia care a 
îndrăgii în special acest 
gen literar — ^.Elogiul 
Hunedoarei", semnat de 
V. Nioorovici. țf încerca

rea de tipologie a auto
rului asupra muncitoru
lui hunedorean, adică a- 
supra huhedoreanului „de 
rtnd" ni s-a părut o in- 
cSfeare meritorie și inte- 
tigență. Prin acest re
portaj „Tribuna" deschide 
poarta tematicii de ac
tualitate. Pe poarta larg 
deschisă revista nu s-a 
mal grăbit însă să in
vite și alți oaspeți.

Cu acestea ajungem 
de fapt la reproșul pe 
care vrem să-l facem nu
mărului, în întregimea 
lui. Nu numai tn secto
rul beletristic se resimte 
lipsa tematicii actuale. 
Deși prin cronica litera-

derăm sub nivelul artis- ' ră, prin revista-revistelor 
tic stins actualmente de șt o scurtă recenzie la 
poetă-—și reportajul cam cartea lui Traian Coșo-

.Farmecul genezei" istoriei noastre literare 
efec- 
pro- 

de 
care 
acti- 

in

vei 
revista caută să se 
tueze în dezbaterile lite
rare actuale, covîrșitor 
în cele douăsprezece pa
gini ale sale este intere
sul excesiv arătat pro
blemelor de istorie lite
rară, săpăturilor arheo
logice, tradițtei, tradi
ției, tradiției I Nu obiec
tăm împotriva tradiției, 
ci a tipsei de contempora
neitate.

G. H.

UN ARTICOL DESPRE 
PROBLEMELE ACTUA
LE ALE MOȘTENIRII 

LITERARE

„Probleme ac-

Bogat informat, ilus
trat cu exemple variate, 
articolul lui S. losifescu 
intitulat:
tuale tn cercetarea moș
tenirii literare”, publicat 
in nr. 1 al revistei 
„Lupta de clasă", nu 
vrea să fie un bilanț al

si- din ultimii ani. E 
tiv un articol de 
bleme. ocuplndu-se 
erorile de metodă 
stînjenesc această 
vitale la noi. Erori 
care trebuie să se recu
noască efectul unei de
formări a marxismului. 
Pentru că atît dogmatis
mul citatoman, cit și a- 
cela care 'inventează au- 
todogme, mărturisesc a- 
celași spirit neistoric, 
irespectuos față de rea
litatea faptelor, dispus 
să le forțeze pentru a 
le face să se plieze cu 
orice preț tezelor sale. 
Și urmărindu-i diver
sele manifestări, atît în 
considerarea curentelor 
cit și în analiza mo
nografică a scriitorilor, 
S. losifescu pune în lu
mină un lucru neaștep
tat : felul în care adese
ori formule dogmatice fac 
loc altora mai puțin stri
dente, în aparență opu-

ope-
ȘÎ 

ac-

se. dar în fond împărtă* 
șindu-se din aceleași vi
cii de metodă. De pildă, 
scrie criticul, „la prima 
vedere s-ar părea că e- 
xistă deosebiri esențiale 
intre dogmatismul în
gust, care supune pe cla
sici unui examen seveb 
și-i judecă după criteriile 
cu care judecă și 
rele contemporane, 
spiritul „larg" care
ceptă totul fără discri
minare. In realitate, 
titudinea necritică 
bazează adesea tt>t 
viziunea în alb-negru și 
pe ajustarea faptelor. Ea 
acoperă contradicțiile și 
improvizează scriitori 
realiști și progresiștii 
împotriva tentației de a 
gîndi simplificator pro
blemele moștenirii litera
re, ignorindu-le complexi
tatea, trebuie să luptărrl, 
încă. Articolul lui S. lo
sifescu ne oferă un spri
jin prețios tocmai în a* 
ceastă luptă. ;

a- 
se 
pa

D. Z. ’

Cronica literară AUREL RAU: „Focurile
Aurel Rău este un poet al lumi

nilor țării, al peisajului natural 
ori industrial. Constructorul so

cialismului adună „roze din fluvii și 
lacuri". Termocentrala de la Aricești 
alungă „buha nopții" cu ropotul ei de 
săgeți seînteietoare : „Și-ntr-o năvală 
albă dintr-o dată țîșniră — ale lumi
nilor săgeți / Spre munți, spre cer". Zi
darii, ale căror schele împletesc o 
broderie de aur, sînt îndemnați să se 
înalțe spre soare, sub garanția că nu 
vor avea de împărtășit soarta mește
rului Manole (motiv frecvent în poe
zia actuală). Eroii trecutului patrio
tic și social, străjuiți de „neturbu
rata stea", au o făptură luminoasă. 
Ciclul petrolului, „Focurile sacre", îl 
fascinează prin jocul misterios al focu
rilor subterane, înlănțuite în ori
ginale constelații terestre ; „O, aș pu
tea să caut pe cîmp și să citesc / Atî- 
tea rare forme, celebre constelații". 
La hidrocentrala de la Bicaz e urmă
rită munca de noapte pentru că 
„seînteile sar și se-mprăștie-n roiuri/ 
Albe ca noaptea brazilor cărunți". 
Macaralele șantierului gem pe „tala
zul galben de soare". Tînărului bri
gadier, soarele în apus îi „pare 0 lu
mină ca un sărut pe față". Inginerul 
de drumuri „așteaptă-n soare / să-l 
trezească vîntul de pe creste". Lumi
na Bicazului domină pîlpîifea lumi
nării de sbu din schitul vecin, Durău, 
făcînd să se desprindă din „fumul 
zugrăvelii, <fe plictiseală sfinții lui 
Tonitza". Viitorul, iradiat de lumina 
socialismului, ia forma feerică a unui 
castel „cu marmuri azurafe/Aprins 
mărgean și argint strălucitor". Ștafe
ta păcii, „torță cu albă lumină", pare 
pasăre albă ce-și ia zborul de pe 
copacul veacului nostru. El însuși se 
simte năpădit de lumina lumii de azi 
întocmai grădinii care străbătind a- 
notimpurile reînvie fertilă: „La fel cu 
voi arn înflorit și eu/ Al brumei foc și 
floarea mea o-nseamnă / Se va-ndoi 
de frucle pomul greu / Cînd frunzele 
vor zăngăni a toamnă?/ Se vor opri 
drumeții-n fața lui, / Pe drept cuvînt 
să binecuvînteze / Și solul de spb 
care străbătui și ploile luminii pururi 
treze? Mărul de pe masă „de lumină 
îmbată foile, cărțile, camera toată" 
De pe Ceahlău, „sub pînzele albăstrii 
ale luminii" (Bicazului) se întinde in 
spre orizonturi ..același spectacol al 
țării iluminate". Iar spre liniștirea 
spiritelor alarmate exagerat de in
vazia toamnei în poezia ultimelor 
luni, trebuie să arătăm că toamna,

des invocată și fn „Focurile sacre", 
nu are nimic deprimant. Toam
na. la Aurei Rău, desfășoară 
valuri de lumină, ba suscită chiar a- 
sociații priruăvăratice, surprinzătoare, 
vesele și vag topirceniene: „Intr-o 
zi frumoasă / Cum se-ntîmpiă des / 
Cucerit de toamnă rătăceam pe șes. / 
Urmăream sub marea galbenă a lu
minii / Cum își lasă frunza, fără vînt 
arinii, / Cum scriind în aer zboruri 
de rachetă / își destramă scaii floa
rea violetă" Orașul e privit de sus,la 
înălțimea lutfilnltor Tui artîtfriate 
peste care planează însă dîra lungi 
prinsă de luneta astronomică: „...Și 
juna va să plece / Cu zbor domol, 
iluminat pe sus. / ... Pentru-un minut 
din somnu-i de gondolă / se va trezi 
și lung va tremura / Cînd ca un vracf 
luneta din cupolă / Hipnotizant va 
prinde-o-n raza sa / S-o reculege-apoț 
spunîndu-și lină / Că-s oamenii lq- 
crînd și care vor mat re
și lumină..." Idilism? fi
idilic dacă ar trdta’ lacruri grave, si
tuații încordate în conflictul dintre 
nou si vechi, în modul optimismului 
stupid, gînguritor și dulceag. Mdtjyul

ențe, să mediteze solemn, pînă la 
ostentația gestului larg, dominator, 
asupra timpului maiestuos. Aurel Rău 
schițează din citeva notații tablouri în
cadrate în ramele spațiului și de care 
leagă. în fire subțiri, înțelesuri soci
ale, istorice și de ordin general-filo- 
zofic, referjtpare la succesiunea orîn- 
duirilor, la contrastul dintre trecutul 
izgonit și prezentul ridicat de mun
citorii petroliști, în „Focurile sacre“, și 
de minerii Bicazului în ciclul „Dintr-o 
nouă călătorie în munții Neamțului11, 
la durabilitatea edificiului socialist, 
la rolul creator de perspective al 
constructorului. Totul cu mișcări len
te, despletite. întrerupte, visătoare aș 

1 zice, dar apte să 
rile, în punctele 
perceptibile, din 
— al inginerului 
realizare, al tînărului brigadier care 
parcă nu știe de ce s-a legat de șan
tier, dar nu-1 poate părăsi — înlocui
rea treptată a peisajului, ori freamă
tul noului repercutat în foșnetul bra
zilor, în murmurul apelor, în T 
sarea norilor spre 
Ceea 
tului

i reflecte transforma
tor ascunse, greu 

sufletul oamenilor, 
depășit de propria

Sau :
Tînărul acela-ngîndurat
Care trece absent peste pădure...
Oare ce-ntrebări cumplite-1 bat 
Ce tărîmuri tainice să fure ?

de

lui favorit, al luminii, cristalizează b 
aspirație către frumusețea orizonturi
lor vieții, o satisfacție 
intea ei. Aplauzele cu 
munca, mai exact t 
opera, și priveliștea!:1 
sînt puternice. Incintarea 
exuberanța pe care apelul" 
mină ar presupune-*, Sînt sporlBice 

 

și netipice exclamațiile euforice ca: 
„Sînt mîndru de vtnul spfttaps, \int 
beat de amurgul frutaos, 7 fluiettad,/ 
rătăcesc printre crame", sau: ..Sitea 
de a fi crește în ploaia de-afară". sau: 
„Mă voj curăța de toată smoala tres 
cutulaî / Pe-aceste meleaguri Jjn să
nătatea pămîntului l Simt -igm t> 

nouă putere / îmi umple sta<ele J 
Trebuie căutat un ritm al cîntecelqr 
în aer liber. / Un șpajiu larg ca P 
mare pentru corăbii". Starea naturală 
a poetului, proprie temperamentului 
sau educației lui artistice, e bucuri* 
lină, plutitoare fără să fie vagă, tempe
rată prin distanta pe care o pune în
tre sine și obiectul admirat, șl nițel 
poetizată sau caligrafică cum îi spu
ne Radu Popescu. Atitudinea îl apro
pie de A. E. Baconskv ca și înclinați* 
de a privi în timp fenomenele. Aces
tuia din urmă ii place, cum se știe, 
să Ie cuprindă In linii mari și flu-

rpetuă ina-

lu-

aluță 
uncii, 
e nu

Aici,

il bra- 
depli- 

... zări nelimitate,
ce dă un farmec al necunoscu- 
lucrurilor cunoscute.

în dreptul nostru a fost pro
babil Cornu, 

Sat vechi pe unde Ștefan și Rareș 
s-au oprit 

Din drumul lor de lupte... Ori rău îți 
pare, ori nu 

s-au șters în 
infinit.

Și truda lor și satul

Pe unde-or fi minerii

Dar cei care durară 
Trăiesc? Sînt veseli?

Cîntul
Ca munții ce-1 veghează

ce-n munte 
adine scobiră ? 
barajul uriaș?

ce-1 urziră 
uimește pe 

urmași.

Iar asta întristează pe cei oe n-au 
crezut, 

Și bucură pe cei care-au crezut, ca 
mine.

Sau :

Ei vin din vremea cînd se făceau 
legendele 

Deasupra văii pe coasta-nsorjtă, 
Iată-i Cum vin din vuietul surd al 

secolelor
Și ramuri înnegrite spre noi întind

împărțind cu Baconsky tendința 
a capta ecourile în timp și în spațiu 
dezvoltate de acțiunea transformatoa
re a so-cialismului asupra naturii și a 
omului, Aurel Rău i-a împărțit și u- 
nele instrumente. Șj el. Rău, stă 
„culcat în iarbă", aude „un vuet 
milenar, /Adînc la mii de metri 
sub mine", coboară să asculte 
„înțeleptele murmurări ale Bistriței de 
pe treptele fostului palat regal", iar 
luna aduce „nopți albe inimii mele / 
cea îndrăgostită de toate acestea". 
Intervenția subliniată a propriei per
soane în circuitul _ lumii, _ iluzia că 
scena tării, a universului, se popu
lează pentru sine, sporirea proporți
ilor obișnuite spre evidențierea gran
diosului, utilizarea epitetelor măreției 
(„Ce maiestos peste Bicaz fumurile 

fabricii de ciment...") sînt gdentifica- 
i bile în poezia lui A. Rău. Lasă că a- 

ceste influente obîrșesc nu numai din 
Baconsky, ci și din Geo Bogza pe 
care Rău îi citează intr-un motto al 
ciclului său petrolifer. Prezența tor 
nu este însă nici strivitoare și nici de 
pus pe seâma Vanității molipsitoare a 
conducătorului revistei „Steaua" cum 
procedează Dan Costa. Criticul, in
tr-un articol din „Viața romînească" 
nr. 6, intitulat: „Despre etica eroului! 
liric și... modestie", considera că for
mulele hiperbolice ale lui Baconsky 
gen „timpul mare ai vfsetor de aur"' 
sau „marea primăvară care vine", 
„taina marii melodii a oamenilor a- 
Cestor zile" etc. sînt „alături, de tot 
ce e exprimare pompoasă și pre
tențioasă... formă de manifestare a 
unui morb epic, cocoașa unei malfor- 
mațiuni spirituale". Minat parcă de 
resentimente, în orice caz de porniri 
subiective, Dan Costa amesteca mai 
departe jud'ecata aceasta de lip clinic 
cu procesul de intenții, făgăduind 
poețului „tarat" dreptul de a se în
chipui paratrăznetul poporului său în- 
tr-0 poezie care, de altfel, o recu
noaște și Costa, aparține „unui poet 
neobișnuit": „Paratrăznetul e — la 
urma urmei — un accesoriu aproape 
nebăgat în seamă, dar eei care aspiră 
să-și compare meritele proprii cu u- 
nica însușire — redutabilă — a mo
destului mecanism și cu atît mai mult

cei care se socotesc de pe acum chiar 
paratrăznete spirituale în acțiune își 
asumă o gravă răspundere în fața 
cititorilor care obișnuiesc să judece 
după fapte, nu după sonoritatea vor
belor ...Imaginea folosită de poet 
(„Spre fulgere dușmane cu brațele-a- 
mîndouă, stau ca un paratrăznet pe 
marile clădiri"), în cel mai bun caz 
prezumțîoasă, tot așa cum imaginile 
pseudomodeștilor, situate la polul opus, 
sint ipocrite", (pag. 211 op. cit.). De 
ce dacă paratrăznetul e un „mecanism 
modest", la Baconsky devine un sim
bol al unei trufii monstruoase, de ce 
versurile poeților trebuie să fie con
fruntate cu faptele tor (faptele poe
ților sint doar versurile lor!) și dp ce 
modestia sau mîndria în artă sînt a 
priori simptome ale ipocriziei ?1 Am 
mai avut prilejul să combatem con
fuzia dintre orgoliul artistic și cel 
personal, dintre criteriul estetic și cel 
moral, văzut, acesta din urmă, sim
plist. Am arătat că ambele înfățișări 
sint egal de îndreptățite, în principiu, la 
fe| de compatibile cu realismul socia
list, și că ele nu ne pot irita decît 
dacă devin abuzive, stereotipe. sau, 
în cazul dat, al „autorecomandării", 
decît dacă trădează individualism, 
dezacord cu voința colectivă. In arti
colul „Dialog despre poezie" atră
geam atenția lui Baconsky asupra ten
tației manieriste care-1 pîndește. Cred 
că un viciu estetic, dacă este, nu-1 pu
tem ataca decît cu argumente este
tice.

Intorcîndu-ne la Rău, observația si
milară care ni s-a impus și nouă, a 
luat în gura contractată a lui Dan 
Costa o amploare nejustificată. Fostul 
critic clujan vorbește de „vasalitatea" 
lui Rău față de Baconsky. Hiper
trofierea estetică a eului și implicit 
prestigiul lui Baconsky a lăsat msă 
urme tot mai slabe și, mat important, 
n-au alterat temperamentul poetului 
nostru, iar orientarea celui dinții 
către semnificațiile eterne și universale 
ale noilor așezări a constituit un în
demn pentru o vocație de care poate, 
altfel. Rău singur nu ar fi luat cu
noștință. Cine citește ciclul „Dintr-o 
nouă călătorie în munții Neamțului" 
și are în minte versurile ulterioare 
publicate de autorul tor în revista 
clujană, își da seama că Rău se des
prinde de sub înrîurirf Aș spune chiar 
ca mergînd pe același drum cu

Baconsky, direcția sa este opusă. Ba- 
consky își denunță la tot pasul pre
zența, pe cînd Rău înclină să o di
zolve, să-și resoarbă eul în impresii
le generate de oameni, de istorie, de 
elemente. Glasul lui Baconsky răsună 
în atmosferă, multiplicat, vocea luî 
Rău are surdină, se estompează. Cînd 
și-o umflă, efectul e teatral și ușor 
ridicol: („La Operă ce splendidă mon
tare! Rusalka! Traviatal"). Notația Pe 
care o cultivă în ultima vreme, alcă
tuirea îmginii prin 
abandonarea de sine 
taților, înclinația de 
truns ca de o umbră
liar, d» întrebările neliniștitoare fie 
și pentru o clipă, pentru că atît struc
tura cit și ideologia sa ii oferă răs
punsuri tonice, fac din el un 
care se caută încă, dar
capabil de a sta... pe propriile lui ver
suri. A-l îndruma către evocarea por
tretistică sau chiar către baladă („Drum 
în toamnă" are o sprinteneală deli
cată dar e minoră), cum zice Dan 
Costa, mi se pare a-l abate de la spe
cificul său pe care acum și-l relevă, 
de poet mai degrabă contemplativ, un 
contemplativ îndrăgostit de viață, în
crezător în societatea noastră, dispus 
să-i recepteze poezia secretă, deci un 
realist socialist. A. Rău este o sensi
bilitate.

sugestie, ca și 
în vraja reali- 
a se lăsa păJ 

de mister fami-

poet 
autentic și

Mihail Petroveanu
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Pe marginea romanului „Eroica" CEASUL RĂSPUNDERII
IV r*

r

A dispărut steoa înfricoșăt: zre 
din ,Cotul Donului; nu ~-.
nici’Imaginea înzăpezită a c~- 

mului spre Mihailovca. Furda .. 
tunecat pe care se mișcă eroii <ta 
pârtea a treia a „Oameni':r tara gri- 
rii!" se limitează acum la perimetrul 
unui simplu vagon. Aci insă, concen
trat și la mare tensiune sufletească, 
trebuie să se dezlege pr~: =—' r - 
odată cu ele, destinele oamenilor, fn 
primul rînd pentru câ așa a cerut 
însuși adevărul vieții; în al ihiitti 
rînd, pentru că fantezia creatoare a 
autorului a permis Imurandtefca 
liniilor compoziționale aci și. geneia- 
lizînd faptele personalelor 41 
puternic individualizate, 
rea mesajului vibrant, 
contemporaneitate, 
al vremurilor și 
față de ele.

■Cred că nu e 
omul să apară i 
chm este, ' _ _ _
descoperit, cum i se nrtîmris

msa sx
cos

7 ■ -
r

cc-
ce

minești de pe frott indemnîndu-le 
să arunce armele și—" cum spune el

.-...-„i i ir. ceie-
gajie printre Dezbaterea e

îinSoasi a tui Giur- 
gtî, frătr’rrtarea ofițerilor, atitudinea 
. -: :• jța : „Eu
em! Ove nu credeți c-a venit vre
mea să aibă drept la cuvînt și Cei 
care m tăcut toată vremea?" Se 
:*i— - «• Cotrierescu: „Trădare ar
fi acesta?" 
-.rd primul 
cnviate din
::<v:mt și

și ocupa zona renană. „Tunurile a- 
tomice se instalează în vecinătatea 
Munchenului, iar ziarele clamează' 
forțarea militară â „cortinei de fjer" 
cu scopul aservirii lumii către ace- 

totul e însorit 
ideologică fas- 

Fulga parcă te 
fii trează! Ro- 
cucerit cu atîta

stin-'
despriafc- 

pătruns de 
adine mtetesde

răspunderii ornai

loc în tae
pînă la capăt a; a 

cu sufletul in intregiie 
... ----  . —------ _□ la În

chisoare sau în lagăr. Nu pentru 
că aci ar fi ceie mai mari s_ e-v: 
neapărat, nici poate cele mai drama
tice clipe din viața omului. Ir : - - 
ma linie de foc, pe front, sau :n 
cazematele siguranței, la interogato
riu. în fața plutonului de execuție 
sau în alte împrejurări, d. ersele 
trăsături se conturează precis, 
împrejurări mult mai tragice.
î~ ”. “ U- u.L.1 
lungi, clipă de clipă se poate 
mări dezvoltarea multilaterală 
oamenilor, reacțiile lor față

in 
.u ... . - Aci

însă, sftuația durînd luni și ani pre- 
: ur-

a 
-----_____________ de 

situația anormală, dar îndelungată, 
în care au fost puși. Aci nu te poț 
ascunde. Ia „Eroica" acest fenomen 
începe chiar în vagonul care poartă 
pe prizonierii romini înspre lagăr 
Oamenii pentru care personal răz- 
bpiul a încetat, cărora li s-a dezvă
luit adevărata, față a umanismului so 
vietic, își pun acum alte întrebăr 
(Jare 
va fi 
ostași 
luptă, 
fi cu 
Și, în . .... . ----- ,
el înșiși „d’upă“„.

Pe un Giurgea afirmația „Rușii 
sînt mai tari" ii face să vadă roșu. 
Qtn cu sufletul secătuit, cinic și pie
trificat, colonelul caută să se a_- 
tosugestioneze, să transmită convin
gerea și celorlalți. „Avem nevoie de 
credință sălbatică și nimicitoare* urlă 
el. Pledează cu argumente din ve
chiul și răsuflatul arsenal antones- 
cian ideea războiului total, ca sa' 
ajungă la concluzia: „Amăgirea e 
bună pentru babe și fete proaste*— 
„nu dumnezeu comandă lumea— ci 
gloanțele și obuzul", șj aurul, și 
sîngele omenesc". E prizonier și totuși 
țfpă- ca ieșit din minți: „Dacă vreți să 
vă feriți țara de invazia bolșevicilor, 
atunci pîrjoliți-le voi mai tatii țara... 
Treceți-le copiii prin foc și sabie, na le 
lăsați nici piatra de mormint pe care 
să-și culce capul și să plîngă...” In- 
tr-adevăr, poziția 
vărșunat, devotat 
tsi care l-a făcut 
și agită credința 
luU„,fericit"; cînd „Peste tot să co
mande dictatura militară... Răriboi 
total' împotriva gîridiriî iiîdîridnâle". 
Iar în spatele acestora se ascunde 
marea lui frică, neliniștea, neîncre
derea în viitor. Cînd Condeiescu 
înțelege zbuciumul său — Giurgea 
izbucnește: „Mă înăbuș! Mă roade 
îndoiala. Vom învinge?" Cu multă a- 
dîncime în persoana lui .Giurgea 
autorul zugrăvește pe unul din mi
litarii struniți de regimul capitalist; 
dar acest colonel este redat nesche- 
niatic, cu tot ce l-a dus încoace, 
cu tragedia familială — (vina pen
tru pierea soției și copilului il a; 
mereu), cu unele zvîcniri de cm: 
(înapoierea ceasului ofițerului s: 
Revolta sa 
firească, tot așa ca și rezi 
în fața inițiativei ostașilor cu 
soarea, tot așa ca și oscilarea 
pocker, ședințe de spiritism și cr:re 
sufletești 
cidere.

Fasciști 
drone se 
moșierul 
al îngrozitorului jurr.al. s:
pune nu atît sub semne crizelor 
sufletești, ci al sahării proprii- De 
unde și concluzia lui Androne- _Frt>- 
pbherea mea este o 'fnvirirtte la ca
muflatul cel mai inteligent cu 
țință". De unde și cuvăitarea 
criță a lui Hariton la zi
Tambov. E ceea ce vor face și 
dfterenții* de tipul hi Norac 
ce visează numai mincare și 
în vagon pe confrați. E ceea « 
face pînă și popa GheorghtM. 1 
cuvînttnd 
In fața lor 
acpzator acel jurnal găs 
torul Ancuța. 
mant care dă 
nu doar ca ceva c 
rădelegile lui în

” ostașii
că

o 
viață.

va fi soarta războiului? Ce 
cu acei camarazi ce arme 

și ofiferi, care stau în tranșee, 
se supun ordinelor?... Ce va 
tara, cu cei dragi de acasă? 
funcție de toate, ce va cu

unui dușman în- 
trup și suHet cas- 
colons'. De aceea 
în venirea timpu-

■n:e
■ÎB). 

contra lui Hariton e 
ca și rezistența 

scri- 
între

care-1 duc

învederați, 
orientează 

Hariton și

x-

..d .H—.e
in visul celor dia 

trâsâturâ e însec- 
it urare a mai precisa 
tai ales pentru rub- 

de neîmpăcat diâ- 
iului nedrept și crie 
m reproșa roate au
ri sint htr.gîmi 
e asemenea, proce-

tot aduceri

papi man
15 pagini 
cârti fârâ 
înt și un 
wff!czoT?c* 
u linia dire

ertze—e —f 
car au om 
ide. de u 
replica ci 

rea indep;
chiar și-n pagini de 
sețe. cum ar fi acele 
fâțișează pe ohțeri 
timp ce Corbu cintă „Sc 
nei*. Te simți profund 
profesia de credință a su 
tului care prin focul ni 
războiului a știut să ducă, 
nea unui prunc, vioara tui și 
grijeascâ ia fel cu dragostea 
Oxatta cm suflet:

_Aț fi vrut să trăiesc și 
întorc acasă numai pentru a 
omenirii că — *_1 _

cr

sa

•aîă. vom m- 
ărtări curioase 

mare frumu- 
a care ne în- 
lâcrămînd în 

rta Oxa- 
lițcat de 
ocotenen- 
iciter al 

aseme- 
S-o în- 
pentru

să mă 
dovedi 

omenirii câ un cintec de vioară e 
mai birnîtor și etern decît tot sîn- 
gele vărsat pe cimpurile de luptă... 
E spus frumos. Dar e îndoielnic gin 
dul ridicat aci de autor la înălțin 
de principiu. Depinde de cîmpul de 
luptă, depinde pentra ce a fost văr
sat sîngele. Cuvintele sună pacifist, 
nițel popește. Cum de altfel, este 
explicată și influența muzicii asupra 
celor din vagon, drept răscolitoa- 
rea unei ficțiuni care îi face să fie 
fericiți, muzica „magician al evocă
rilor calme", mai tare „ca orice dum
nezeu mincinos". Doctorul Ancuța, 
pesemne foarte „materialist", ad
miră muzica drept un mijloc de a 
combate... foamea $i te miră, cum 
tocmai artistul L. Fulga nu a înțeles 
ceea ce singur ne-a înfățișat., anume, 
faptul că . muzica a răscolit. ceea ce 
auj-oameriii mai hun și mai. frumos, 
mai adine și mai uman, aducînd nu 
doar „evocări calme", ci înălțare su
fletească și limpezire.

Tocmai pe linia acestei limpeziri 
’.ine problema răspunderilor. Pentru 
Hariton, Ancrone, Novac, Balmez. 
Zaba'on — e drumul de a scăpa de 
„. pedeapsa capitală iminentă". Aceștia 
se vor camufla. Nu și oamenii cin
stiți. Pentru ei altfel se pune pro
blema răspunderii. Cînd Elisei vă 
pofni în naivitatea lui „să scrie a- 
casă", cînd Iatagan va crede că 
se va găsi un rus să trimită scri
soarea. în mintea lui Mazilu iniția
tiva venită din masă se va con
cretiza altfel: „Ba o să scriu„. Nu
mai că va fi • scrisoare altfel decît 
toate scrisorile." Intr-adevăr, va fi 
manifestul „către toate trupele ro-

CondetescB:
far Ștefan Corbu, sent- 

pe listă, rostește cîteva 
:nimă exphmînd con- 

logica evoluției acestui 
caracter și situat:» tipici, generali
zatoare a stării de bpirit la cea mai 
caesta parte a masei ofițerești. E 

printr-o exolica- 
eiații. — ■ alături 

„fricoșii, o- 
Dar «u a-

acta

drept semnează —. | ‘
brtâ schimbare de relații 
ie oameni cinstiți și , 
porteiișttt. indiferenții", 
cest lucru este esențial in 
clipă, ci (aptul că in masă, ostașii 

ofițerii prizonieri trec pe o po- 
r.țre calitativ nouă in problema răz
boiului. că au parcurs un drum, o 
evoluție. Ia capătul căruia se află 
nu numai convingerea că rezistența 
nu are rost ci că războiul fiind ne
drept sarcina celui cinstit e6te s-o 
spună răspicat, in auzul lumii, che- 
mind ia ieșire «Un carnagiu. A- 
cesta și este mesajul „Oamenilor 
fără glorie". Autorul ași părăsește 
eroii tocmai în clipa sosirii în la
gărul din Oranki, încheind o fază 
ă drumului parcurs. Astfel, prima 
parte a „Eroicei" încheie un capitol 
al istoriei însăși, Un capitol întu
necat și dureros, despre care tre
buia să se spună totul și pînă la 
capăt.

Dar cu numai tn aceasta rezidă 
valoarea deosebită^ a jwn»ntttef. El 
e act trei țiu mwrai pentru faptul 
câ doar cincisprezece ani ne despart 
de drama ce se consumase pe fron
tul din răsărit. Un mic tuf al eri- 
zoțrfului politic internațional e s’> 
ficient ca să ne dăm seama cum 
..idealurile'" unui Androne capătă și 
astăzi greutatea unei politici de 
stat, iar spirite revanșarde pot pune 
sub comanda fascistului Spetdel pe 
francezi și belgieni. E drept că azi 
nu se propagă „dictatura militară" 
cum voia Giurgea, ci cu alți ter
meni de „doctrină" se justifică o- 
presiunea. teroarea, jaful, neortienia, 
etc. In Germania oce:dentală măr- 
șăluiesc soldații a 14 divizii oficiale. 
Exșct ca în 1936 cînd Hitler denunța 
clauzele tratatului de la Versailles

leași monopoluri. $i 
de aceeași avalanșă 
cistă. Cartea lui L. 
zguduie: „Omenire, 
mini! Apărați ce ați 
zbucium și trudă. Ceea ce am trăit 
să nu se repete. Nici pentru noi, 
nici pentru copiii noștri". E mesajul 
care se desprinde din manifestul 
semnat în acel ceas al răspunderii, 
în trenul ce gonea spre Oranki.

De aceea au mare dreptate citi
torii care subliniază valoarea ideo
logică și actualitatea cărții. Cum au 
dreptate și criticii care nu trec nepă
sători pe lîngă' mesajul ei zgudui
tor, vorbind despre om și omenie, 
despre pace și război, despre pro
blematica vieții. Nu putem fi de a- 
cord însă cu aceia care, așa cum 
face Boris Buzilă în finalul unei 
cronici, altminteri interesante, din 
„Romînia liberă" afirmă:

„Mai puțin realizat sub raportul 
construcției epice și al transfigurării 
artistice a materialului de viață, pri
mul volum al „Erofcet" va rămîne 
în primul rînd o carte de cutremu
rătoare autenticitate, scrisă cu curaj 
și bună credință, mărturie a unui 
participant ocular..."

Fără voia lui, călcînd pe urmele 
nu prea strălucite ale unora din ma
terialele de critică ce apar în ultima 
vreme, autorul -articolului de fapt 
desființează cartea. Căci, transfor- 
mînd-o într-un fel de memoriu, sau 
jurnal de război, sau știu ea ce fel 
de specie a genului istoric, el în
lătură valoarea ei LITERARA, esența 
ei artistică. Dacă „Eroica" are „au
tenticitate cutremurătoare", dacă e 
scrisă „cu curaj și bună credință", 
etc., toate acestea nu se pot des
prinde doar din intențiile autorului. 
Ele au ajuns la noi, ne emoționează, 
ne fac să gîndim, să ne frămîn- 
tăm tocmai pentru că au fost trans
mise prin țesătura artistică, prin 
imaginile literare realizate, prin ca

racterele zugrăvite. E vorba aci 
de raportul dintre adevărul vieții și 
adevărul artistic. E vorba de spe
cificitate artistică. E vorba de tipi
zare, în sensul situațiilor și carac
terelor. In fine, e vorba de ideal 
estetic. Despre acestea ne vom per
mite să vorbim în următorul nostru 
articol.

N. Morarii

Ghiocei'DORU POPOVIC!

'Coste! lonescu — Or. Sfalin. Aprt- 
ciem interesul cu care urmăriți fe
nomenul literar contemporan. Obser
vațiile judicioase din articolul „Me- 
megto vnsșre" sînt copleșite de multe 
locuit dâmfine. Ați plecat de la 6 idee 
int&resanță, dar pe parchr'sul celor 
nbiiă pagini v-ați pierdut în aprecieri 
lăturalnice scopului propus. Vorbiți 
despre; schematism, construcția erou-. 
lui, talent, inspirație, -- fără .să rea
lizați o sudură ’r.țjc idei, și, eă oferiți 
o concluzie, clară.. ^Așteptăm și alte 
articole. Dar mai concentrate.

Dr. C. Vtnd — Lcca. ■’Studiul dvs. 
abordează probleme de psihologie a 
artei, discuți nd pe alocuri unele pro
cese de creațte sub raport strict di- 
nic tcum e cazul consideratiilbr-asu
pra ârtei decadențe)..Pentru o revistă 
literară insă, prezintă «ntones discu
tarea in plan estetic a problemelor 
artei și literaturii. Studiul bortține și 
unde feze discutabile. Ați TnerrCtt, 
astfel, o definiție incompte’ă și con
fuzi a artei: artă tnfe’egem

crearea a tot felul de decoruri ți echi
valente (?) (verbale, picturale, mu
zicale etc.) care rS rețurtiveze in su
fletul nostru aceleași reacții afective 
pe '^MS t-^.iavea. . d^tUM^ins.iiitipdii 
creațiilor sate..." S-ar părea că dați 
.noțiunii ,de „artă" sensul „limitat de 
tehnică, de mijloace materiale menite 
să facă posibilă reproducerea unor 
reacții afective oarecare. Oricum, din 
discuție nu poate lipsi problema ra
portului esențial șt definitoriu dintre 
artă și realitate, a atitudinii artistu
lui fqță de realitate. Pe ce bază com
bateți atunci arta decadentă?

Dorel Ntcșulescu — Ploești. Re
marcăm în portretul „Knut Hamsun" 
informație temeinică țf sți! vipi. Ca
racterizarea pe care ați. intenționat 
să o realizați trebuit să fixeze liniile 
mari de evoluție a scriitorului și 
perei. Or tocmai acest lucru lipsește, 
însă în favoarea amănuntului nesem
nificativ. Viziunea de ansambiu asu
pra operei rămîne deficitară, lipsind 
perspectiva științifică. r. §.

Realismul socialist fi unele întrebări 
ale vremii noastre

< '

(Urmare din pag. 1)

altelist-sdcialiste și ar deosebi-o de 
metode artistice din trecut. Mi se pare 
că realismul socialist e una din acele 
mișcări largi și complexe, care nu pot 
fi expuse „pe puncte". Și de ce ar fi 
numaidecât necesar ? După cîte știu, 
Renașterea nu și-a formulat crezul 
inovator în patru, cinci sau mai multe 
puncte, totuși n-am auzit pe nimeni 
spurfînd că Renașterea a fost un lucru 
vag, cu o existență îndoielnică. Rea
lismul socialist este și el o Renaștere, 
un nou umanism care pătrunde în 
toți porii culturii contemporane, revo
luționează arta în ansamblul ei. N-ar 
fi oare o mărginire să-l reducem la 
respectarea pioasă a cinci principii 
sacrosancte ?

Realismul socialist nu are nevoie 
de un certificat de existență. Se poate 
afirma că principiul cutare sau cutare 
a fost inventat de cineva fără o bază 
reală, dar nu se poate spune că nu 
există „Azilul de noapte" sau „Donul 
liniștit", că nu există „Poemul lui 
Octombrie" sau „Strugurii și vîntul", 
că nu există ..Mutter Courage” sau 
„Vasili Tiorkin". Se poate oare nega 
că dezvoltarea clasei muncitoare, re
voluția proletară victorioasă, construi
rea societății socialiste, lupta între 
cele două mari forțe socialle antago
niste ale epocii noastre, au pus în 
fața-literaturii noi probleme, au cerut 
noi soluții artistice ? întreg acest pro
ces, mișcarea de idei, ’fenomenele ar
tistice determinate de avîntul clasei 
muncitoare și oglindirea țelurilor ei 
în literatură, se cuprind în noțiunea 
realismului socialist.

Nefiind o rețetă, realismul socialist 
nu poate fi învinuit pentru faptul că 
sub firma sa au fost preparate și nu
meroase producții 
rioară. Valabilitatea 
în artă se măsoară 
eșecurilor, ci după 
lor. Cîte eșecuri și 
uitate l-au pregătit pe Shakespeare 
sau pe Goethe ? Important este că 
realismul socialist a dat un Maia- 
kovski. un Alexej Tolstoi, un Neruda. 
Că alături de capodooefe s-au produs 
și numeroase rebuturi, este mai mult 
decît normal. Cine ar putea cita o 
mișcare literară ale cărei vîrfuri stră
lucite să nu se fi întemeiat pe un mun
te de mediocrități ?

Dacă cineva ar pretinde că deține 
formula magică a unor creații perfecte, 
iar într-un număr de cazuri această 
formulă ar da greș, eșecul ar fi evident. 
Dar realismul socialist nu este un 
asemenea cifru, ci e un drum, o direc
ție, o orientare pe care o pot fertiliza 
nymai talentele reale. Realismul so
cialist este, în arta contemporană, 
acea direcție care apropie arta de ma
sele oamenilor muncii și o pune des
chis în slujba acestora, acea direcție 
care îndeamnă pe artist să-și însu
șească marxism-leninismul și să sus
țină cauza socialismului, șă creeze

de calitate infe- 
unei noi mișcări 
nu după numărul 
numărul succese- 
imperfecțiunf azi

opere apropiate de sufletul poporului.
Realismul socialist, ca direcție ino

vatoare în artă (nu direcție pe care 
o dă cineva, ci mișcare generată de 
însăși viața omenirii), are consecințe 
nu numai asupra conținutului operelor 
de artă, dar și în domeniul formei. 
Aceasta nu înseamnă nicidecum că 
partidul ar agrea anumite forme ar
tistice în detrimentul altora, că — 
de pildă — poezia epică ar sluji mai 
bine partidul decît cea lirică, așa cum 
s-a pretins în mod eronat. Există 
chiar o rezoluție a CC. al P.C.U.S. 
din 1925 care spune limpede : „Discer- 
nînd fără greș conținutul social, de 
clasă, al curentelor literare, partidul 
în general nu se poate lega prin ade
ziune de vreun curent în domeniul for
mei literare..."

Servesc sau nu 
cauzei socialismului, 
educarea estetică, și 
porului ? — iată unicul criteriu va
labil al realismului socialist. După 
părerea mea, orice încercare de a sta
bili, în ce privește apartenența la rea
lismul socialist, criterii „mai concrete" 
privind anumite aspecte de detaliu ale 
măiestriei artistice nu poate duce decît 
la exclusivism, la impunerea gustu
rilor șt stilului unei grupări literare. 
Criteriul orientării generale a artistu»' 
Iui mi se pare absolut suficient. A- 
ceastă mișcare este destul de cuprin
zătoare pentru a nu respinge absolut 
nimic din ceea ce poate fi util astăzi 
pe plan artistic poporului, socialismu
lui.

Se ivesc nedumeriri în legătură cu 
poziția reailismului socialist față de 
lirica erotică, față de pastel sau pei
saj (în pictură), ețc. Cutare poezie 
de dragoste e oare realist-socialistă 
sau nu? Or, pentru a fi realist-socia
list poetul e obligat să introducă o 
strofă în care să arate că iubirea îl 
însuflețește în muncă și învățătură ? 
O „natură moartă" poate fi realist- 
socialistă ? Și dacă da, unde se vede 
deosebirea de poziție artisticăt față 
de un tablou de Luchian, spre exem
plu ? Aceste întrebări sînt prost puse. 
In fața unei probleme artistice deose
bit de complexe, cura e aceea a rapor
tului inegal între dezvoltarea produc
ției materiale și a celei artistice, Marx 
observa că dificultatea constă în a 
formula just problema. Mi se pare că 
în cazul de față ne aflăm în fața unei 
asemenea dificultăți. Realismul socia
list este o orientare și nu poate fi 
raportat la fiecare poezie în parte, 
ca un tipar. Este o anumită atitudine 
față de viață, care străbate ansam
blul literaturii, ansamblul creației ți
nui scriitor. Această orientare se ma
nifestă de pildă în faptul că în poezia 
noastră predomină tratarea ternelor 
sociale, în combaterea hotărită a for
malismului și pesimismului desuet, 
ș.a.m.d. Nu înseamnă că în creația 
unui poet realist-socialist nu ar avea 
ce căuta o poezie despre toamnă, des
pre dragoste sau despre moarte. Dacă

operele literare 
contribuie ele la 
ideologică a po-

si mi-

nu doar 
in v

a prin mj- 
a areszarea

Hariton și An- 
altfel. Pentru 
ofițerul autor
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La centenarul mor ții luiALEXANDRU SIHLEANU
masa dată 4e sovimci 

însă se ridică

partizanii, 
ci pentru 
filozofie, 
despre 
acționau nenumărat: 
„războiul stint". Cv 
concepție? lată: „D 
premă e s’ngele. e —
ților de pe cîmjral de la a-
ceastă primăvară crimirt»! ce fna- 
moasă, îmi dau saSisfacr 
Satisfacții, la fel cu violare» »h 
femei îngrozite de bemba-dam-m ț: 
ucisă Apoi de el. la fel ca ptegări- 
rea și apoi uciderea uaei capete c- 
vreice, la fel cu... Dar c r « a -• 
cut acest „civilizator" din oastea 
lui Hitler? E tocmai aeda mc:’ 
și acea morală care îl face să scrie 
în zilele încercuirii:

„De rușinea țării puțin îmi pasă, 
dar de viața mea tremor și țip ca 
o fiară turbată. Odată ciutam ci 
pot arde pe rug pentru idnlemete. 
dar uite că acum le dau dra;ui_i 
de idei — dacă dracul îmi dă in 
schimb o simplă bucată de p’îne-.

La așa idei — așa 
asta se i'

khari$ti? De
și îngrozește generahii- 

ostaș, omul 
Ancuța însă 
procesele, în vreme ce ger.r-i . 
î._ 
ofițeri’ Se năruie sup’?’_ :

Condeiescu DociorJ 
explică frăm’rriir. e.

îrițelege cumplita decădere a ujuitor 
ofițeri. Se năruie sup-v:
de „lovitură teribilă de cuțit z- • 
au primit-o drept în inima idealu
rilor lor..."

■ Der oamenii adevărați. rănria ••- 
meni. Condeiescu, Ancuța. Ș-.tt- 
Corbu, în ciuda suferințelor perso
nale ajută îngrijind cu fapta și cu 
vorba. In timp ce Zabalon Er - 
mez caută calea scăpării șl nn con
tenesc nelegiuirile, omenia îui Iata
gan și Cirbici se vede însăși :n ci
tirea „Tatălui nostru" la căpăti.V 
unui ostaș necunoscut care moare. 
Sprijinul lor .moral e simplitatea, o- 
nestitatea. Și Mazilu, comunistul, cel 
care deschide S portiță spre viitor,

ea

tatii

ajrrt» t?U.
aaw •*?-> ®o- 

Șc ar n spms
-ar sai

s-ru rr-r* SMesă. Zar"-Kt e. •»- 
ti! poetului, s-a ales ha ÎMI ca de
putat Jn Obșteasca aduEare a Țâră 
Roebnești. a fast vaadat ia 27 de
cembrie ia urma une. carte sta;», a 
fost ales in cotr„sia adisimscrati-. ă 
a adunării și a funcțxmat ca depu
tat pini :n 1M6 In timpul revoluției 
din 1648. ia reccicandarea consah:- 
lui Kotzebue către Mitropolitul Neo- 
iit, 3r ii âost nunii : aerniuisiraior al 
județului Slam-Rîmnic In această ca
litate a intrat ia conflict cu guver-

fixează două trăsături 
poetarâi: paterei de 

spirit spontan, m- 
gDraeț. sarcastic și

li 
nu- 

ie. portretul fizic 
S—-tears ? Prietenul

un spirit glumeț ^i sarcastic, o ima- 
£.națiune aprinsă și o producțiune 
testricioass, care se ascundeau toate 
sub o aparență de lenevire, de zbur
dalnici nepăsare, zugrăvite pe fața-i 
oacheșă ș: palidă, dar fină și plăcu
ți Cînd citește cineva comica des
criere ce ne-a dat el despre hoinarii 
dia grădina Qșmegiului, cînd citește 
strofele din La Patrie, Veghierea, 
Strigoiul, mai multe sonete și alte • 
bucăți ale lui. mi poate nimeni tăgă- 
em că talentul acelui poet avea di- 
■amte-i im viitor strălucit. Ș-acele 
daruri ate naturii. însoțit^ de toate 
der- -erdârite hunii noastre, tinerețe, 
gratfe, avnre, toate s-au nimicit, a- 
cra patra am. printr-o boală extra- 
•rtanari. aarartrysctrtS chiar de me- 

trist fenomen al naturii, care 
tetr-o nucă babă eșită pe buza 
jrtrtei-i. cangrenă in cîteva ore. tot 
trecui sau. Tină ral poet n-avusese 
Iaci tnaptel a preția chiteurile și-a- 
■ărâârtrtîle vieții, și d, tai desiătă- 

'usar trai de plăceri închina 
i aceste înfocate strofe*, ț) 
■e a£u decît Odobescu ar 

treioca în cîteva rinduri
*a_ c- aCu mite

vi-

șe’

■«ten de mai 
ttr» . at Ie. OBtteoi. in dezvoltatul 
s'M-z re care l-a consacrat poetului, 
rs» -sre tis* «eama âe aceste pre- 
toase retraSi. ca să treacă ’a o 
csBsaracxs sarartz. de tipul ertăcrt 
te» Taree. cu aptecări f'aitlog: 
este c iaraiUK aceociti ț: Mturi'i. 
c o preia atâșteeoare. mai nutt un 
iwesaea decît uc car Sessftr. rtutea 
eUrere» a acesacr s=Be*.e rău echi- 
' brate «Se la jeepet. tn opoziție cl 
atsostera nrailosteTa re te «coc uri. 
fcjcriarțeazâ o îr.taWltate morbidă, 
care trece in artă* Criticai di4 rre- 
rlztă pe Srtiteaa» ca pe ua poet „bles
temat. tfupi formula lui Verlaine. 
„SnfleW fel" ar fi venit pe finr.e .cu 
o facuftate singulară de a simți da- 
rerea". ca și modelele hu romantice. 
Byron șr Musset „In adevăr, tempe
ramentul la Sihleanu are același grad 
de tensiune ca al poetter săi favo- 
riți„ e capabil de aceleași surescitată 
și exacerbări-cerebrate, de aceeași a-, 
prindere violentă și excesivă..." An
ghel Demetriescu sezisează numai un

"isTe

.a

aspect al poeziei lui Sihleanu, pe cel 
sumbru și exaltat, ignorind latura 
senină a inspirației sale și fluența 
lui armonioasă, din contactul cu poe
zia lui Alecsandri și a lui Bolinti- 
neanu. „Tot este întins l0) și crispat 
în versurile lui: expresiunea țipă mai 
mult decît descrie, inima c mai mult 
turburată decît mișcată, iar strofa 
tîrăște în cursul ei valuri de simțiri 
vehemente". Criticul stabilește însă 
un just paralelism între poemele 
„epico-lyrice Logodnicii Morții și 
Păgînul și creștina și poemele lui 
Byron cu titlul Oscar de Alva și 
Mireasa din Abydos. Iată cum apre
ciază mai departe filonul satiric al 
poetului romîn. „Dar, în fine, cu 
citeva zile înainte de a muri, Sih
leanu a cărui rană începuse a se ci
catriza, u) găsi prilej de a fi vesel. 
Atunci el încearcă a rîde, și rîsul1 
lui fuse o rinjeală, Cișmlgiul. In 
această satiră, el atacă toată lumea. 
(...] așa cum este, această satiră 
nu este oglinda, ci caricatura Cișmi- 
giului. 
genul 
leanu, 
Iar în 
mentă 
nemilostive, 
mai mult pentru suferință decît pen- 
tm bucuriile vieții". încă o dată poe- 
tul blestemat, respins de o societate 
ostilă și predestinat durerii I

.’■lai clarvăzător decît constructivul 
Anghel Demetriescu este N. lorga, 
care știe să dsstingă intre firea 
nativă, sănătoasă. a inspirației iui 
S;bleanu și imitațiile, ele însele fi
rești la vîrsta fragedă a debuturilor, 
tyigpctd - literar descifrează cn pers
picacitate covîrșitoarea influență „a 
triumfătorului Alecsandri" in unele 
din poeziile de iubire ale lui Sih- 
leairj, cu „tonul potolit, cuminte, de 
rim^re discretă" și tn predilecția lui 
pentru diminutive și anumite viziuni 
cukege. lorga relevă și romantismul 
byroman al autorului Armoniilor 
intime, cu strigăte de deznădejde, cu 
„nebuna plăcere a orgiilor", .cu „sufe
rințele sufletului care rîvnește spre 
Înțelesul deplin al lucrurilor și nu-I 
poate afla". De la Hugo, după lorga, 
ar fi luat Sihleanu „strigătele pasio
nate, sentimentele suite la diapazo
nul eroic". Scenele de „crudă Închi
puire bolnavă" le atribuie cu dreptate 
prestigiului lui Byron, iar nu, ca An- 
ghel Demetriescu. unei structuri de 
poet blestemat. I3j Mai tirziu, cu

(...] un tablou umoristic in 
lui Hogarth. 1!) In fond, Sili
ca și Hogarth, este trist", 
concluzie: „... o natură vehe- 
și aruncată în împrejurări 

un suflet predestinat

prilejul ridicării unui bust In bronz 
al poetului la Sihlea, din grija su
rorii poetului, Elena C. Grădișteanu, 
lorga a recunoscut iarăși în Sihleanu 
un „poet de chemare", care „,„ca 
orice tînăr smuls dinlr-o civilizație 
începătoare și aruncat în vîrtejul unui 
mare oraș de strălucită cultură, el 
imita, o candidă imitație caTe-și în
chipuie serios că e originalitate, pro
dus spontaneu al propriei închipuiri, 
răsunet dintr-o suferință adevărată". 
Intuiția e justă și îi dictează seve
rului educator care a fost N. lorga 
o generoasă indulgență față de sec
torul satanic, de imitație, al Armo
niilor intime. „Ce âr fi scris acest 
talent după atingerea cu viața, care 
i-ar fi dat dureri adînci și marile 
fericiri pe care le zăbovește uneori, 
aceasta se poate prevedea. Tiîiere- 
ței unui scriitor i se cere atîta: a- 
vînt, sinceritate, pasiune, instinctul 
cuvîntului poetic, expresiv, cald; ce
lelalte lucruri vin de la sine, pînă 

Ja dulcele dar de toamnă al măsurii 
și pînă la sclipirea de gheață a în
țelepciunii".

Intr-adevăr, ce ar mal f! dat Sihlea
nu ?

Șerban Cioculescu

1) Bucuresci, Imprimeria Iul Ferdi
nand Om, 1857, in. 8,119 p*g. i Scara 
(I—XXIV). Citatele noastre urmează 
ediția originală. Ediția II, cu o pre
tați de G. Crețeanu, In 1871 ți cu 
două poezii adaose. o alt» Inedită la 
I. Gane ((vezi nota 15).

2) Documente donate de familie Bi
bliotecii Academiei R.P.R.

3) D. Bodin: Citeva date no! privi- 
toare la familia Sihleanu, tn Revista 
IstoiUcft rooaină, 1932, in. 1.

/■ 4) Ang. Demetriescu: Alexandru 
Sihleanu, îh Literatură și artă roml- 
nă, 1901, Iunie, iulie, august (număr 
de vacanță).

ă) Pompiliu Eliade: Din arhivele 
Sorbonei, In Viața nouă, 1906, pag. 
223—232 ; 99 romînl trec bacalaureatul 
înaintea- Sorbonei, Intre anii 1818 ți 
1880.

6) Revista nouă, decembrie 189». fron
tispiciu.

7) A doua fotografie la D. Bodln; 
fotografia Odobescu—Comescu ia G. 
Căllneseu: Istoria literatura romtne, 
de la origini pînă In prezent, 1941. 
pag. 307.

8) Altă versiune la Ang. Demețries- 
cu: „ Sț zice că această boală a fost 
răpciugă (la morre), pe care nenoro
citul tînăr e "*

9) Odobescu 
5 strofe din 
îneepțnd cu:

18) încordat 
tends, Întins

11) E . vorba 
amoroasă.

12) William Hogarth, gravor
tor, precursor al realismului 
glia (1697—17M). ..

13) N. lorga: Istoria literaturii 
mâne ști Tn veacul' a! XIX-lea - 
la 1821 înainte — 
voltarea culturală
nH de 
urm.

141 N. 
xandru Sihlearn, In Brii 
Bucurățlț,. X, 8»f 4 art. ills.

z.

luase de 1» un cai”, 
citeexâ mal departe eele 
poezia Beția, partea V, 
,,O cerească ambroeie".
(tn limba franceză: 

șl încordat).
desigur de o decepție

w ta pJe- 
An-
T0- 

_______ de 
în leestură eu dez- 
a neamului, Văle- 

Munte, IM», vșl. Jir, pag. ai

Tor ga: TTn poet-«tudent: Ale- 
SîhJearu, îp Drum drept.

însă apare o modă a autumnalelor, 
dacă reviste întregi publică exclusiv, 
poezii lipsite de caracfer social, pSe- 
menea fenomene nu merg pe linia rea
lismului socialist.

Cred deci că problema poate fi pusă 
just numai privind creația în ansam
blului. In legătură cu aceasta, am im< 
presiia că este arbitrară următoarea 
clasificare care se face uneori la noi: 
cutare roman e scris de pe pozițiile 
realismului socialist, pe cînd cutare 
roman se ridică numai la nivelul rea
lismului critic. Ca și cînd ar fi vorba 
de două rețete deosebite. Oare în ca« 
drui acelei multilaterale mișcări ar» 
tistice care este realismul socialist, 
nu își găsesc locul șj unele opere 
consacrate pe de-a-ntregul criticii 
orînduirii vechi ? Lucrurile se prezintă, 
desigur, cu totul altfel în momentul 
cînd principatele preocupări ale scriitor 
rilor se îndreaptă exclusiv către demasa 
carea trecutului, fără a se manifesta, 
perspectiva noului, interesul pentru 
actualitate. E vorba în fond de direc
ția dezvoltării, de „curentul de opinie"; 
e vorba unde cade accentul.

După părerea mea,, realismul socia-J 
list imprimă o anumită direcție întregii 
creații a artistului, dar nu-șl propun» 
să dea un răspuns specific tuturor 
problemelor curente pe care,și de pune- j 
artistul, ci numai acelor probleme care 
se referă la orientare. Realismul socia
list îl ajută pe scriitor să găsească 
răspuns la asemenea întrebări: carg 
să fie atitudinea sa politico-socîală ? 
Sau: să se Base pare captat .de tenta
țiile ermetismului ? Trebuie avut fti 
vedere că realismul socialist este năs
cut în condiții istorice determinate, 
care pun în fața creatorilor de artă’' ■ 
două probleme fundamentale :

a) revoluționarism sau apolitism ?
b) ermetism, abstractism sau caraoa 

ter popular ?
In asemenea probleme, realismul 

socialist îl orientează pe artist. Dar 
realismul socialist nu își propune să 
răspundă la probleme concrete de ie- 
zolvare formală, cum ar fi: vărs alb 
sau rimă clasică, personaje reale sau 
simbolice (în teatru, în roman) etc.

Trebuie subliniat că realismul ĂnK. 
cialist rezolvă într-un chip cu totul 
nou problema: pentru cine scriem? 
Realismul socialist promovează o artă 
adresată nu numai unei subțiri pături 
culte, cl maselor largi (înțelegînd prin 
„mase" nu o noțiune statică, Ci una 
în dezvoltare. înțelegînd pe „cititorul 
de rînd" ale cărui cerințe cresc ver
tiginos șl care, dacă n-are încă antene 
pentru modernii Valăry șau Proust, în 
schimb îi gustă din plin pe nu mal 
puțin modernii Ehrenburg, Aragon, 
sau Arghezi). Se pune deci problema 
de a crea o artă profund populară, 
care să fie la îndemîna muncitorilor st 
Ițăranilor — și care totodată să îi. 
asimilat cele mai rafinate cuceriri al», 
tehnicii artistice, să însemne cu ader 
vărat un pas înainte în dezvoltarea 
artistică a omenirii. Căutarea acestui 
drum nou, cate îmbină accesibilitate» 
cea mai largă cu nivelul artistic înalt, 
e una dintre direcțiile de dezvoltar» 
ale realismului socialist. De pildă, poe
zia lui Beniuc „Sus în codru, la Vlă- 
deasa" e de natură să satisfacă toat» 
pretențiile estetice ale publitului in-; 
telectual al „Contemporanului" si tot 
odată — cum remarca un tovarăș, pe 
bună dreptate — ea ar merita să fie 
retipărită într-un cotidian de mare 
tiraj, ca să fie citită de sute de mii. 
de oameni ai muncii. Poemul „Despre', 
pămînt" al Măriei Banuș va cuceri 
aplauze la orice cămin cultural, Sar 
în aoelași timp el poate fi obiectul u- 
nui întreg curs de măiestrie la o școală 
de literatură. Nu neg că anumite crea
ții mai dificile, accesibile unui cerc 
limitat de inițiați. pot avea importanța; 
lor, mai ales în interiorul breslei- lite»1 
rare, în ce privește efortul de perfec
ționare a mijloacelor de expresie. Am 
însă convingerea că mari poeți ai »• 
pocii socialiste vor rămîne aceia care ■ 
vor reuși să rezolve sarcina de a 
împleti aceste două cerințe numai Tn ■ 
aparență opuse — maximum de 
popularitate și maximum de finbțe' 
artistică. Un asemenea geniu a fost 
Maiakovski. Poezia și teatrul lui, atît 
prin conținut cît și prin formă, oglin
desc spiritul inovator al realismului 
socialist.

Realismul socialist nu este o miș
care spontană, ci una conștientă, care 
implică poziția partinică a creatorilor 
de artă. E drept că adeseori — nu nu
mai în trecut ci și în prezent — între 
concepția filozofică despre lume și vi- ' 
ziunea artistică a scriitorului se pot 
manifesta contradicții vădite. A re
cunoaște această stare de lucruri nu v 
înseamnă însă a o idealiza. Drumul 
firesc este acela al unui vast prbcts 
de clarificare, de atragere și . 
ducare a oamenilor artei, pro
ces care se desfășoară treptat șf 
care se include în mișcarea complexă ., 
a realismului socialist. De aceea, după 
părerea mea, cînd vorbim despre rea’ 
lismul socialist nu ne referim la ceva 
gata fixat în anumite rame, ci 1» un 
întreg proces de creștere, cu toate 
Inegalitățile, nedesăvîrșirils, erorile și 
limpezirile treptate care s-au împletit 
în torentul zbuciumat al oricărei mari ' 
opere istorice.

0 astfel de înțelegere a problemei 
duce, cred, la concluzia că realismul 
socialist nu este o doleanță și cu attt 
mal puțin un normativ — care poate 
fi acceptat, impus sau respins — cf o 
fază necesară, istoricește superioară, 
în dezvoltarea artei. Șl, ca orice miș
care inovatoare, el trebuie să ducă o 
luptă împotriva adversarilor săi și 
propriilor sale slăbiciuni, și să învingă.

Andrei Băleanu
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romînă

„Narratîva", revista literară Ita
liană care apare la Roma, consacră 
ultimul număr, din 1956, literaturii 
romînești. Revista e condușă de prof, 

ur.iv. Gino Raya, care ne-a vizitat 
țara toamna trecută. Scriitor apre
ciat și om de o deosebită erudiție 

literară, Gine Raya în ar’icolul inti
tulat „București 1956“ dovedește un 
nu interes pentru dezvoltarea vieții 
și literaturii din țara noastră: „Din 
Roma pînă la capitala Romîhîei nu 
sînt mai mult de 10 ore de zbor. De ce 

să nu le faci? Două num» asemănă
toare, Roma — Romînia, care dezvă
luie aceeași moștenire latină. In afară 
de aceasta, mărturisesc că am făcut-o 
dintr-o curiozitate turistică și socială: 
în' sufletul meu de cercetător și de 
italian purtam marea dorință de a 
cunoaște o civilizație legată atît de a 
noastră, cit și de cea spaniolă".

Găsim în cuprinsul revistei paves 
tirile „Moartea lui Iacob Onisia" a 
fui Geo Bogza, și „Maria Nichifor" 

Tudor Arghezi, într-o .expresivă 
traducere lucrată de Gtosepi>e Pe
lt oiilo; un articol critic asupra „Mo
mentelor" lui Caragiale, semnat tot 
de Gino Raya; la rubrica de recen
zii sînt prezentate poveștile ș: amin- 

deliciosului povestito' romln" 
i ajutorul manuscri- 

parte Ia

peste hotare

A "te!

Literatura
“S

Coastei de Aur

âuRt,

In ziua de 6 martie a fost pro
clamată independența statului 
Ghana. Cu acest prilej, publicăm 
cîteva extrase din articolul „O 
privire asupra Coastei de Aur" 
de dr. J. C. de Graft-Johnson, fost 
profesor la Colegiul universitar al 
Coastei de Aur, actualmente pro
fesor la Universitatea din Delhi; 
articolul a apărut în ..Dări de 
seamă asupra politicii internațio
nale", publicate de Consiliul In
dian pentru politică externă, voi. 
V, nr. 10 — octombrie 1956.

CAMPIONUL AMERICAN LA OBSTACOLE
Desen de CIK DAMADIAN

CIOCLU BOMAXTLUI FBANCXZ

par-slxnpuficate șl centlmuu con
venționale".

Slavi domnului c4, de la venera
bilul Roșer Martin du Gard pină 

la combativii Pierre Gamarra sau 
Roșer Vailland. cel mal valoroși pro 
zjtori de azi ai Franței se Incăpățl- 
neazA totuși a urma exemplul lui 
Balzac și al lui Stendhal, și conunuă 
a acrie „romane tradiționale", cu 
personaje și dialoguri „așa-zise rea
lista" satlsfăcrud astfel marea pasiune 
pentru adevăr a omului de rtnd si 
ficînd toate eforturile ca să evita 
..profilurile complexe" șl sentimen

tele „In afară din comun" ale unor 
Proust sau Kafka.

tirile .................
I. Creangă: iar cu .
actor găsite parte în Italia, p„.L 1„ 
Biblioteca Academiei R.P.R., sînt nu- 
blicate cîteva din scrisorile ca_e dez
văluie strînsa prietenie dintre scrii
torul napolitan Salvatore di Giacomo 
și Elena Bacaloglu. soția cunoscu
tului filolog romîn Ovid Densușianu

Interesul revistei străine pentru 
manifestările literare romînești vă
dește dorința de cunoaștere și dă a- 
propiere între poporul it fii an ș ro- 
raîn.

ANA JOACHIM
★

In editură „Unione tipografie©- din 
Torino a apărut In colecția ...Marii 
scriitori străini" traducerea basmelor 
Iui Ion Creangă. Studiul introductiv 
n traducerea sînt semnate de 
Colombo.

Anna

Numărul din decembrie 1956 
vîstei „Stînca roșie" din orașul 
kin, a publicat traducerea în limba 

chineză a poeziei „Mierla Iui Hie 
Pintilie" de Veronica Porumbacu.

Aceeași revistă publică în numărul 
din ianuarie a.e. poemul _Tîe-ti vor 
besa, Americă!" de Maria Esnuș.

al re- 
Ciun-

...ztnt sau. mal precis, ar ține fcart» 
mult să fie, proaspeții „critici «t 
nvULfiras- Jacques Bubbe-GnUet 
$i Nathalie 8-arra.uie, In momentul d* 
față cei mal înverșunați cdvarrari al 
atît de coaspromițătorUor lor compa
triot! Balzac și Stendhal.

După bătăiosul Robbe-Grillet, uni
versul ..romahulul tradițional- _ ro

man care urmlrețte acțiunile unor 
anumite personaje — n-ar mai avea 
acum absolut nintle comun eu viata 
reală. Pe cititorul de azi nu l-ax maa 
interesa cttuși de puțin viața seme
nilor săi. d numai viața „lucrurilor-*.

După la fel de furibunda 
motselie" Sarraute rolul jucat edi- 
nioară — cu aHU strălucire — de ee! 
dai mar: emiteri coudaiauail ar 
H suplinit acum, ca cei crai declin 
succes, ds cinema. Filiae.’e și televi
ziunea ar fi am suficiente centru a 
satisface pasiunea pentru romane, per
sonaj și dlalerun asa-tlre realiste" 
ale omului e» rtnd. Romanul ar trebui, 
tn consecința, să se libereze de o 
tradiție care ar fi fost „pontă de 
toate connnuturtle ei" șl a-or mal 
servi acum declt „pentru a acoperi 
aaumite crude trăsături; profiluri bl-

O CARTE RATATA
Patruzeci de ani de prietenie cu 

Bernard Shaw tl calificau. In mod 
Incontestabil, pe dramaturcul irlandei 
St. Erviue. să scrie una dintre
cele mai comprehensive cărți asupra 
sclnteletorului autor al ..Profesiunii 
doamnei Warren". Volumul său de 
peste H4 de pagini, intitulat „Ber
nard Shaw: His Life, Work and Friends" 
(,-Bernarz Shaw: Viața, opera »1 prie
tenii săi") si tipărit de curtnd de 
editura Constable din Londra, eon- 

ttae tatr-adevlr o mulțime de amă 
coate Inedite asupra marelui „G.B.S.". 

o funesta prejudecata a autorului 
vitiaxă totuși această atit de intere
santa monografie. Deși precizează de 
la Început că. citind ..Capitalul", 
Shaw s-a convertit din tinerețe la co
munism ș. că ,.a rămas comunist tot 
re«tu! vieții sale" („he remained a 

communist for the rest of his llfe“), 
conservatorul Ervine nu pierde nici 
o ocazie de a-șl manifesta totalul dis
preț nu numai față de această avan 
sată pozit’e a „prietenului" său. dar 
chiar u față de pozițiile mult mal ti
mide ale Ini H. G. Wells sau ale Iul 
Sidney și Beatrice Webb.

Alf Adania

Curajul de a spune adevărul

Recent a apărut Ia Kiev ?r editura 
„Sov?t$ki pisatei' romanul .Dese"'*' 

de Zaharia Stancu. Traducerea ‘n 
limba ucraineană e semna’ă de t s 

Narubina și Iosif Ilici Feldstr.-.
In cursul acestei hmi roman. ■ .De» 

culț“ apare la New Delhi trades în 
limba urdu de Makhmur 
în editura .Mohamed Yosef*.

Romanul „Desculț* va ipet ’» 1 
acriile în editară .Foiket E d* 
Traducerea suedeză este semnată de 
Scriitoarea Ingegerd Granlur.l

it

Scriitorul olasdez T. d* Vries, au
torul unui cunoscut ro®« mspirat 
dm viata Iui Kari Marx. _Botera! Fo
cului* a trim:? ziarului genrzn 
-SooiHag*. următoarea scrisoare:

Stimați prieteni.

Revista iugoslavă „Republica", 
apare Ia Zagreb, a Închinat poez.ei 
tomînești două pagini’în nr. 6. Sfat 
înfățișați cititorilor șapte poeți ro- 
trîîni: Tudor Arghezi. Mihai Beniuc. 
Maria Banuș, Veronica Porumbacn. 
Nina Cassian, Virgil Teodorescu si 
Gellu Naum — fiecare cu cîte o poe- 
tie, o notiță biografică și fotografi:. 
Traducerile poeziilor sînt semnate de 
poetul Va»ko Popa.

In revista „Belgiqtîe-Roumanie* au 
apărut de curînd traduceri din versu
rile poeților romîni: Vasil* A’ecssn- 
dri, Mihai Eminescu. Tudor Arghezi 
M»gda Isanos, Demostene Bo’ez, Eu- 
gtfi Jebeleanu și Victor Tulbure.

Nr. 2 a! revistei sovietice „Inostran- 
daia literatura" publică în continuare 
traducerea romanului lui Petru Du- 
mitriu, „Pasărea furtunii" (capitolele 
XVIII—XXXV) și un articol de Mi
hai Beniuc: „După întoarcerea 
Ungaria".

f 1/ fUiAfiQ (4

N-am de gtnd să apăr 
„profunzimea" unui ar
ticolaș de trei pagini 

de mașină. Ar fi ridicol. 
Cu atit mai mult cu cit 
viziunea de ansamblu 
dală poetului e discuta
bilă. Dar nici învinui
rea de superficialitate 
făcută unui material me
nit să puncteze doar cî
teva probleme ale unui 
mare scriitor nu mi se 
pare lipsită de ridicol.

După tonul iritat al 
notei din „Gazeta lite
rară" mă așteptam ca 
Erik Majtenyi, să ridice 
tn discuție probleme im
portante.

„Două lucruri ciudate’ 
li atrag însă atenția.

1. Primul „lucru ciu
dat". E. M. e revoltat ■ că 
vorbind despre „Toldi", 
„cea mai ■ populară epo
pee a poetului și, tot
odată a poporului său", 
subsemnatul face urmă
toarea „apreciere... sin
tetică" : „Deși trădînd 
o viziune oarecum limi
tată, poemul prin suflul 
său fierbinte, patriotic, 
contribuie la formarea și 
trezirea conștiinței națio
nale", Logic, cititorul 
așteaptă contraargumen- 
tarea. Dar E. M. se li
mitează la' citat. E doar 
elocvent! E elocvent dar 
nu știu ce. Că țntr-un 
articol comemorativ tre
buie să fii supraelogios 
și nu e bine să vor
bești despre limite ? Nu 
prea cred că e elocvent.

Vi rog U faceți cunoscut presei 
germane că zm fost exclus din Pen- 
Clabu! Olandez. Pncna. atriudroei 
mea tari de camjaaia isterică dusă 
Kd tmpetriva L'aîaafi Srs-rrice tei 
r~ rB«m>r*t!e Uagaria. FaazZscă 
icestoi campanii »-*x recșît si ma a- 
tragl ș- pe imue și si ai defermișm 
să condzmu odată ca ei. întrrvewțla 
trupelor sovietice la Budapesta. Dim
potrivă. eu m ira strădui să expf'c 
colegilor mei ci evenimente 'e dm 
lngaria s-ea trans format p ni la 
urmă in acțiune contrarrvoiuțvnarz 
și In pericol de rizbel De ati per
secuția organizata Impotr.va mea.

Eu cred că mn intelectuali cla»- 
deai se fac că saferâ pentru fraged a 
maghiară din:--o conștiință (sau lip
să de conștiiață) a vinovăției și fricii 
lor și cactă acam. patologic »orbind 
o ieșire. Cele doaă expediții coloniale 
criminale Întreprinse In Indonezia 
i-au umplut de coșmarul penibil al 
vinovăției. In vremea .cind s-au pro
dus aceste expedrii, ei’ au tăcut. Ma
sacrele. incendierile, asasinarea a mii 
de oameni din insulele Celebes apa
și ci un plumb inimile ..senzitivilor* 
noștri umanitariști. Ca toate astea, ei 
au tăcut Au tăcut și ctnd s-a produs 
agresiunea în Egipt și Algeria. Dar 
acum noi ne așteptăm la o agravare 
a situației economice. Bugetele de 
război cresc, prețurile chiriile de ase
menea și cetățeanul de rind simte că

tn atmosferă plutește ceva apăsător 
Și fatal: scumpetea. riza. răzbruL.

Pe cine trebuie să învinuim de a- 
ceasU nesiguranță, de această țea
stă? Era nevoie de un țap ispășitor 
pe care să-l facem răspunzător. $i an 
survenit evenimentele din Lngaria 
și. ca niciodată pină atunci pe inte
lecte* Iii noștri i-a cuprins grija pen

se
Ș>

tru această țară și au început să 
agite spre a-și afina sirferinteje 
f*ăai>Ur!'-e Ier sufletești. Și. 
Mau de vial as fost . rxsS* ta: 
ceea, ca g.—i-ște pe csessaășriâ sa 
care, tei cav se știe, s-iat js 
■ai 
s^e a E salvată chiiizația. să se ia 
iwissri de s’guraniă impotriva tor.

Ce haos ndcal ș: nenorocit!
Ln lucrv iată este clar: ciad va trece 

și această neguri a nebuniei roșii. 
<e va însenina și vor apărea raaî îim- 
pezi pozițiile. In ultima declarație a 
scriitarilcr germani care este calmă 
ințeieaptă și militantă, se arată că 
acei care s-au îndepărtat de nai. _ta- 
tr-na viitor apropiat după aprecierea 
ultimelnr evenimente, se vnr întoarce 
Iir In frontul nostra împotriva răz- 
bcieîui rece.

Lumea merge înainte, se prevestesc 
furtuni, dar omenirea are mijloace 
mai numeroase și mai bene să pre:n- 
r’mpine furtuna. In același timp noi 
tartan, cam arată democrația apu
seană Ia momen’u! actual ce are ea 
morbid și incurabil și condamnat — 
mai carind sau mai tirziu — pieirii. 
Ceea ce nu piere tasă. ci se dezvolți 
și înflorește, este sortafismu! numai 
sub semnul căruia este posibil o în
noire a lumii*.

Wtf"

I

Coasta de Aur este, ca entitate 
geografică cu frontiere precis 
delimitate, de origină foarte 

recentă. Puțini știm că actualele 
frontiere ale coloniei au fost fixate 
pentru prima oară la -22 octombrie 
1906. Teritoriul ei este situat pe 
țărmul golfului Guineii, acoperind în 
total 78.802 mile pătrate. Colonia e 
împărțită în trei regiuni principale, 
și anume: Colonia Coasta de Aur, 
propriu-zisă, Ashanti și Teritoriile 
Nordice. Posesiunea britanică a terito- 
ritiluii Togoland este administrată ca 
parte integrantă a Coastei de Aur. Lo
cuitorii băștinași au preferat numele 
de Ghana care subliniază legăturile 
lor din trecut cu imperiul Ghana. (300 
—1076).

Din 1471 ș) pină In 1807 dezvol
tarea politică, socială și economică a 
Coartei de Aur a fost determinată de 
mai mulți factori, printre care: co
merțul cu sclavi, deplasarea triburi
lor, însoțită sau nu de războaie, a- 
pariția unor regate puternice, cum ar 
fi Ashartti și Akim, despopularea ge
nerală a ținutului, datorită războaie
lor dintre triburi și a comerțului cu 
sclavi. Gradul despopulării generale, 
pricinuită de comerțul cu sclavi, nu 
poate fi apreciat exact. Dar cifrele 
ce au putut fi stabilite sugerează o 
medie permanentă de 10.000 sclavi 
îmbarcați pe an din Coasta de Aur. 
Deci din 1471 pină în 1807 au fost 
exportați 3.360.000 sclavi. După 1807 
desfășurarea istoriei Coastei de Aur 
a fost determinată fa mare măsură 
de războaiele dintre Ashanti și en
glezi. sprijiniți de aliații lor de pe 
coastă. Guvernul britanic și-a asu
mat pentru prima dată controlul a- 
supra posesiunii britanice a Coastei 
de Aur fa 1821. La 25 aprilie 1822 
sir Charles Macarthy anunța nume’e 
primilor membri ai administrației 
Coastei de Aur. In 1852 Major Hill 
a încercat o experiență constituțio
nală. La 19 aprilie ei a convocat o 
adunare generală a șefilor și a oa
menilor de vază ce a constituit a- 
ceastă adunare î.-.tr-un consiliu legis
lativ. Noul constilegislativ a votat 
Decretul Capita*„hmii din 1852.') 
Populația Coaste; de Aur repudia De
cretul Capitațiun:; deoarece ea nu 
fusese consultată fa acest sens. In- 
cepfad din 1552 au avut loc și alte 
schimbări pe tărtm constituțional. In
tre 1868 și 1871 a existat o încercare 
a șefilor și a populație: însăși, de a 
crea un orgar. se- guvernamental, nu- 
—t Confederata Faati. Pnma ordo
nării pentru rrearoa unu; ccmiltu 
■treieri a Coastei de Aur a fast 
roCati fa 1S8 dar n-a fost niciodată 
apixaej , jj-jag tteră moartă. 
In 1894 t fost votată o nouă ordo
na r’â pentru crearea consiliilor oră
șenești.

Să aruncăm acum o privire asupra 
transformăr-lcr constituționale, pri
vind guv?—ămfatu; cerilral. In 1897 
Coasta ce Aur avea un consiliu exe
cutiv format din 4 funcționari de 
rang superior $î un șef al justiției. 
Exista, de asemenea, și un consiliu 
legislativ. După constituția din 1916 
a fost întemeiat în 1917 Congresul 
Naționa' al Africii Britanice de Vest 
:ar în 1925 a fost votată o nouă 
constltu-re. Constituția Burns, 
așa-nxnral ^.Order-in-Council" 

Coloniei Coastei și Ashanti din 
februarie 1946 a introdus pentru 
nu oară o majoritate neoficială 
Consiliul Legislativ al Coastei 
Aur și a prevăzut de asemenea 
prezentarea directă a ținutului 
hantt Numărul de membri ai noii le
gislații era de 31, inclusiv președin
tele. Constituția Coussey din 1950 
prevedea Înființarea unui consiliu le
gislativ din 84 de membri și intro
ducea pentru prima oară în istoria

Coastei de Aur membri din terito
riile .nordice în legislația centrală. In 
1951 a ajuns la putere partidul Coni
ventului Poporului, sub președinția 
lui Kwame Nkrumah, astăzi prim-m-i- 
nistru al Coastei de Aur.

Ultimii zece ani au fost martorii 
dezvoltării unor organizații impor
tante în viața politică a Coastei de 
Aur. In august 1947 s-a alcătuit Con- 
ventul unit al Coastei de Aur sub 
conducerea lui George Grant și cu 
dr. J. C. de Graft-Johnson, avocat 
practicant, ca secretar. U.G.C.C. 
(United Gold Coast Convention) era 
o mișcare națională populară urmînd 
tradiția Congresului vert-African. La 
12 iunie 1949 Kwame Nkrumah a 
plecat din U.G.C.C. și a format par
tidul Conventului Poporului. (C.P.P.). 
In ianuarie 1950 C.P.P. a declarat 
Acțiunea pozitivă, (greva generală), 
ca protest împotriva Constituției 
Coussey, pe care Nkrumah o califica 
drept frauduloasă. Acțiunea pozitivă 
cerea imediata revizuire a Constitu
ției. Acțiunea pozitivă n-a avut ur
mări imediate; deoarece conducătorii 
C.P.P.-ului au fost arestați. Dar miș
carea națională care lupta sub lo
zinca „Astăzi-.autoguvernare“ și ac
cepta integral politica lui Kwame 
Nkrumah s-a intensificat.,, In urma 
alegerilor generale din ianuarie 1951 
Nkrumah a fost adus de-a dreptul 
de la închisoare pentru a fi numit

șef al guvernului. Inceptnd din 1951 
C.P.P. a devenit partidul politic do
minant al țării. Ultimele luni ale a- 
nului 1954 și tot anul 1955 au men
ținut Coasta de Aur intr-o situație 
politică instabilă, ca urmare a unui 
conflict puternic între partizanii 
C.P.P. și N.N.M. (Mișcarea de Eli
berare Națională care s-a format în 
Ashanti, la 3 luni după alegerile ge
nerale din 15 iunie 1954). Toate în
cercările de a găsi o soluție de îm
păcare au eșuait și tn 1956 Secreta
rul de Stat al Coloniilor a hotărît ca 
acest conflict să fie tranșat prin vo
tul liber al poporului. Intre 12—17 
iunie 1956 populația Coastei de Aur 
a mers la urne și rezultatul a fost 
revenirea la .putere a C.P.P. cu 71 
de locuri și o majoritate absolută 
de 31. Opoziția n-a izbutit să dobîn- 
dească nici un singur loc în regiu
nea cea mai populată a Coloniei, dar 
a cîștigat 12 din 21 în Ashanti și 15 
din 26 în Teritoriile Nordice. La 11 
septembrie membrii opoziției au ape. 
lat la biroul colonial din Londra, ex- 
punînd punctul lor de vedere. Puțin 
după aceea însă, ziua proclamării in
dependenței Coastei de Aur, sau noul 
stat Ghana, în cadrul Commonwealth- 
ului britanic a fost fixată perttru 6 
martie 1957.

Economia Coastei de Aur este orien
tată spre export și import. Princi
palele produse de export sînt: cacao,

aur, diamant, magneziu, bauxita șl 
cheresteaua, iar totalul valorii mărfu
rilor exportate pe anii 1939 și 1954 
era de 12.588.000 lire și 110.601.000 
respectiv. E de menționat faptul că 
în 1954 numai exportul de cacao se 
urca la 84.599.000 lire. Dezvoltarea 
industriei prelucrătoare de cacao și 
a indusltriei moderne de prelucrarea 
mineralelor datează din ultimul 
al secolului al XIX-lea. Astăzi 
Coasta de Aur este principalul 
ducător mondial de cacao. In 
Coasta de Aur producea ceva

sfert 
însă 
pro. 
1954 
mai 

mult de 10% din totalul producției 
mondiale de diamant. In 1950 apro
ximativ 76% din exportul de dia
mant al Coastei de Aur îl constituia 
diamantul industrial, iar în 1953 pro
centajul se urcase la 85%; Ea ocu
pă cel de-al doilea loc după Congo 
Belgian ca producător al diamantu
lui industrial. Ideea unei industriali
zări rapide a Coastei de Aur nu a 
existat, cu toate că fuseseră exami
nate proiectele construirii unei cen
trale hidroelectrice pentru extragerea 
aluminiului din bauxita locală. Adiăzi 
Coasta de Aur ’ și alte țări slab dez
voltate fac d’v industrializarea ra
pidă un obiectiv de frunte al eco
nomiei lor,

J. C. de Graft*Johnson
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Ce-l pasionează îndeosebi pe citi
torul operei literare? Uneori 
poate concepția originală de 

viață,frîntura de experiență umană 
sau dispoziția elementelor imaginii, 
armonia construcției compoziționale. 
Dar, mai cu seamă, emoția cea mai 
puternică i-o poate furniza recunoaș
terea acelui farmec unic al persona
lității artistului, care întrunește la
olaltă o seamă întreagă de determi
nări sociale, estetice și individual- 
umane. Ascultîndu-i din nou timbru! 
specific, acele inflexiuni care pot fi 
numai ale glasului său, avem certi
tudinea că scriitorul transmite în- 
tr-adevăr descoperiri unice care nu-i 
pot aparține decît lui însuși și pe 
care cu nici un chip el nu le-ar pu
tea înfățișa oricum sau altfel, la fel 
de bine. Și tocmai de aceea, urmări
rea acestui personaj bine cunoscut și 
totuși de fiecare dată atit de nou, 
care este autorul, poate fi deseori 
mai pasionantă decît cea mai palpi
tantă acțiune. Vera Inber este un 
autor ale cărui scrieri In proză nu 
contenesc în a o defini mai complex, 
mai nuanțai și mai profund pe poetă. 
Senzația pe care o ai citind volumul 
ei de „Opere alese" (proză) este a- 
ceea a unei confesiuni intime, plină 
de sinceritate și de sobrietate, tn 
care mărturiile se străduiesc să res
pecte la maximum sensul unui pro
ces sufletesc lipsit de retușuri con
formiste. Scriitoarea manifestă parcă 
ua interes excepțional .explicării’ a- 
mănunțite a stărilor de spirit, a im
presiilor și emoțiilor sttrnite de di
verse împrejurări ale vieții. Lirismul 
din poemele dedicate apărătorilor 
Leningradului nu transpare direct, 
voluntar în paginile sale de proză, 
înrudirea de sînge dintre poetă șl 
prozatoare se vădește îndeosebi atunci 
clnd Vera Inber afirmă, consecventă, 
lumea unică a simpatiilor și înclina
țiilor ei strict personale. Fidelitatea 
față de arta sa, de propria viziune 
asupra lumii este înțeleasă de scrii
toare ca o cerință elementară a rea
lismului, a adevărului pe care ea tl 
înfățișează prin literatura ei. Expri- 
mindu-se pe sine în chip desăvirșit, 
poeta exprimă de fapt mal plastic, 
mai firesc, ceea ce este esențial din 
vălmășagul vieții cotidiene semnifi- 
cind o tendință istorică obiectivă a 
societății: „Epoca 
vă la un moment 
nu este o epocă 
reci. Tot ce scrim
mic sau mare, e colorat prin partici
parea autorului la evenimentele des
crise da el. în toate adie respirația 
hii. Autorul există, el nu poate fi 
ascuns, el participa la toate, el a-

daugă și explică, dacă este nevoie 
de asta".

Vera Inber mărturisește această 
tendință către afirmarea intensă a 
personalității creatorului, implicit in 
atmosfera schițelor și a povestirilor 
în volumul ei de „Opere alese". Fap
tele și oamenii despre care scrie* 
poeta aparțin primilor ani de după 
Revoluția din Octombrie. Semnificația 
umanistă a revoluției își găsește un 
relief caracteristic in eroii și scenele 
unor schițe ca „Maia", „Crima lui 
Nor-bibi" sau „Tosik, Mura și co
munistul de răspundere". Personajul 
preferat al autoarei pare să fie co
pilul; prin ochii lui întrebători și 
naivi, uneori uimiți și gravi, ni se 
perindă lumea contemporană, așa cum

noastră — obser- 
dat Vera Inber — 
a depersonalizării 
noi, bun ori prost.

unui

Mărunțișuri

s?
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tîrlndu-mă 
unul din bu-

Capitaiet; 
si tn fele gi,

tn ctrdurile 
din moment 
cunoscut nici 

vocabularul 
Că s-ar

limite 
a tră- 
urmi 
tn o- 

pe care

in svnetuea e- 
dimpcrivi, 

necesitatea

în sociologism 
Dar dacă vei 
creația

lui Franz

jenau, pasă-mt-te,

încoronării lui. 
Iosef avea să!

Concepția lui E. M. ar 
fi prea depășită. Dar 
poate » „sociologism 
vulgar’ vezi 
la un scriitor care 
it cu un veac tn 
Dacă vei căuta 
pera sa idei 1 
doar veacul tău' ți le-a 
adus, fără îndoială vei 
cădea •’—
vulgar.' 
discuta

poet, căutind să-i delimi
tezi specificul tn func
ție de epoca, de ideile 
vremii sale tn corelație 
cu creația altor poeți 
contemporani, cred că 
nu mai poate fi vorba 
de sociologism vulgar. 
Oare viziunea poetului 
In marele său poem epic 
„Toldi" nu e limitată a- 
tunci cînd . răsplata ■ su
premă a eroului e doar 
în faptul că Toldi ajunge 
la Curtea regelui Lu
dovic ? ,,Condiții istori
ce" va replica poate E. 
M. Da! Dar In aceleași 
condiții istorice scrie și 
Petofi „Janoș Vitez". Și 
e o mică deosebire Intre 
năzuințele și viziunea 
poetică a lui Arany și 
Petofi. Eroul lui Petofi, 
Kukorica Jancsi, ajunge 
voevodul „Țării Zinelor"

care simboLzeczd o 
ne a 
aceeași 
Petofi 

soluțe 
ristentă. d.
vede necesitatea unes 
n-x societăți. Aranș in
să rămâne în cadrele a- 
celeiași societăți. Mei 
tirziu poetul va respmge 
soluțriie din ..Toldi". Iși 
amintește probabil E.M. 
de „Barzii dm Wales'?

2, Al doilea „lucru 
ciudat’. „Vorbind des
pre refuzul lui Arany 
de a primi o decorație 
din partea " ' ~
Iosef (N. B — pină Ia 
urmă Arany a primit-o, 
dar cu condiția să nu 
exprime mulțumiri și să 
n-o poarte) T.GM...“ 

etc. Să recitim împreună 
cu iov. Majtenyi ceea 
ce scrie negru pe alb 
tn articolul în discuție: 
„După 19 ani de la re
voluție, clnd Ia solemni
tatea 
Franz ___  ___ __
decoreze pentru merite 
literare cu crucea Sf. 
Ștefan, Arany refuză să 
se prezinte la solemni- 
i'atea decernării ordinu
lui". DeCi nu e vorba 
„refuzul lui Arany de 
a primi o decorație’, ’ 
de refuzul poetului de 
„a se prezenta la solem
nitatea decernării ordi
nului". 0 mică deviere 
de sensuri, tovarășe 
Majtenyi.

Mai departe, reproștn- 
du-mi Că l-aș fi „re-

ci

de

•axsT pe Arany, E. M. 
p-ezmtă alăturat de tro- 
ducerea poemei a unui 
distih zi traducerea sa 
brttă. Socct că daci se 
păstrează socniul ima
ginii și al ideiu nia nu 
se peer? t -ad.ee altfel 
decît oarecum îndepăr- 
:lndu-te de anginal. 
Pentru faptul că nu am 
schimbat L-ud spiritul 
distihului cum afirmă 

E. M. pledează înseși 
cele // variante sense 
cu această ocazie de A- 
rany, precum și nnlrea- 
ga atitudine a poetului 
față de lumea habsbur- 
gilor. Nu mă îndoiesc 
că această atitudine nu-i 
e necunoscută lui Enk 
Majtenyi.

Prozatorul de mare ta
lent nerealizai, Gheorghe 
Jimblă, îmi vorbea fără 
întrerupere, 
de braț pe 
levardele 
„...Trebuie 
cu toate că ești mai tl- 
năr declt mine. Toate 
chestiile astea alungă in
spirația, îți taie pofta de 
a mal scrie. Este inadmi
sibil să-ți scotocească 
cineva cu luminarea tn 
tainele creației și să-ți 

scoată la iveală mărun
țișuri nesemnificative, ca

apoi să-ți dea peste nas 
cu ele. Dacă o operă e 
realizaid tn ansamblu, la 
ce bun să cauți pete ln 
soare? lată, ieri, un cri
tic (nu-ți spun numele, 
ca sd nu mă pun rău cu 
el) 'mi citește niște frag
mente izolate, rupte de 
context, din diverse schi
țe, reportaje, poezii, și le 
comentează, al să vezi 
cum... Nu-mi amintesc 
dectt vreo doctă exem
ple, dar ai să te lămu
rești Jntr-o povestire a 
lui Constantin Chintă, 
publicată in ultima „Fla
cără", domnul critic gă
sește următoarea frază: 
„Verbul „a cumpăra 
fruete" nu era cunoscut 
în rirdurile noastre". Și 
o comentează la modul 
ironic: că era, cică, fi
resc ca „verbul" să nu fie 
cunoscut 
respective, 
ce nu era 
măcar tn 
limbii romi ne.
tnm dțl, zice el, la nes- 
prșit, verbele romînești 
cu asemenea combinații, 
dacă numai eu ,a cum
păra’' se pot forma cite- 
va mii de așa-zise ver
be (a cumpăra ciorapi, 
a cumpăra ziare, a cum
păra suflete, ș.a.m.d). 
Ce Părere ai, nu-i stupid 
să te legi de asemenea 
fleacuri? Cum rămâne a- 
tunci cu ansamblul?

bau, toi in „Flacăra",

descoperise criticul nos
tru două versuri dintr-o 
poezie a lui Nicolae Tău- 
tu: „Tot ce-am rîvnit o 
viață, cu tîmplele cărun
te, ./ Ea (adică primăva
ra) le împlinise, simplu, 
în pomi, doar într-o sea 
ră!“ Criticul recunoștea 
că poezia i-a plăcut, dar 
U ‘

cărunte 
putea avea 
viată tntrea- 
poate imagi 
critic un co-

„tîmplele 
care nu le 
poetul ,to 
gă". Nu-și 
na domnul
pilaș blond, drăguț, cu 
ochi albașt/i și cu... Um
ple cărunte, fie el chiar 
viitor poet. Păi dacă 
ne-am agăța de toate fi
rele de păr (blonde, că
runte, sau cum or mai 
ți), unde am ajunge? 
Țt-am dat un exemplu 
cras de despicare a firu
lui tn patru.

Și tn „Tribuna" a gă
sit nu-ș ce bagatele, tn- 
tr-un reportaj al lui V. 
Nicorovici. Reporterul . 
scria • „Hunedosra își 
dezvăluie grandorile, ur
mînd exemplul naturii, 
care niciodată nu cople
șește prin surprindere, ci 
lucrează cu nuanțe". Iar 
criticii întreba cu prefă-

cută candoare: ce legă
turi o fi, sau ce opoziție, 
Intre surprindere șt nu
anțe? In ce consta deo
sebirea de procedee: yiu 
prin surprindere", ci „Cu 
nuanțe"? Să te miri așa, 
malițios, de orice lucru 
mărunt, e de-a drep
tul respingător, zău.

Nau, tot la V. Nicoro- 
vict: „Ele (adică marile 
șantiere șt combinatul si
derurgic din Hunedoara) 
nu stau față în față, ca 
două foi de carte, ci se 
întrepătrund și se suc
ced". Criticul s-a trezit 
remarcind că și foile unei 
cărți se succed și că, 
prin urmare, opoziția e- 
ra, cel puțin țe jumă
tate, falsă. Ei bine, cu 
mărunțișuri de-astea. ca
re nu contează In fond, 
te vlicFsesc diverși... 
Pardon. Scuză-mi o cli
pă. Alo, tovarășul cu 
„Informația Bueureștiu- 
lui“! Dă-mi și mie o ,Jn- 
f or mafie’I Așa... Unde- 
am rămas?... Ptiu, țir-ar 
al dracului de pungaș! 
Nu mi-a dai 5 bani res
tul. Hei, dă-mi restul!... 
Gata, a plecat. S-aiî dus 
5 bani! E groaznic, mi-a 
stricat dispoziția. Nu mai 
pot scrie un rtnd toată 
ziua... Auzi, să mj es- 
crocheze pe mine de 5 
bani! Mă ierți, dar, mi- 
am cam ieșit din fire. 
Nu ml s a mai intlmplat 
așa ceva...”

— Bine, dar ai spusei 
mărunțișurile nu contea
ză.

— Ctnd am spus?
I. A.

arSAa ea după revoluție. Greutățile 
refacerii par să maturizeze înainte de 
vreme copiii, ti fac să cunoască viața 
cu oarecare brutalitate. In schița 
„Tosik. Mura și comunistul de răs
pundere", cei doi eroi arborează în 
aceste clipe, cu o adorabilă gravitate, 
fizionomia unor tnțelepți care deși în
țeleg cum stau lucrurile, nu pot opta 
în nici un caz pentru defetism. Du
ioșia autoarei se nutrește dintr-o ad
mirație reală pentru seninătatea pe 
care copiii și-au păstrat-o în ciuda 
situațiilor grele tn care se aflau.

Scriitoarea a conservai acea atmos
feră inefabilă, pe nedrept și oarecum 
simplist denumită aroma copilăriei. 
Odată cu micii săi eroi, pătrundem 
Intr-un domeniu fa care predomină 
de obicei peisajul revelat de obser
vația scurtă, de o metaforă și un 
epitet folosit cu simțul fără greș al 
poetului. In „Lumină de toamnă?, 
micul Svei „de ar fi după voia lui, 
ar muia tot pămfatul într-un hîrdău 
cu vopsea verde*. Ochii lui — „care 
privesc totdeauna printre g«ne de 
parcă e prea mare strălucirea lu
minii ce se revarsă din adîncul lor" 
— sînt însetați de mirajul 
vii, strălucitoare. In care 
seva natura.

Și tn momentele când In 
îndrăzneț Imaginați cop 
spațiile și mileniile, din r 
titoarei răzbae pini la noi emoția 
omului matur, care trăiește perspec
tiva unei vieți necunoscute încă. A- 
cest impuls spre vis și reverie apare 
sensibil adesea fa povestirile Verei 
Inber, sub diverse înfățișări, uneort 
prin viziunea unor peisaje marine de 
o fabuloasă vegetație, care farmecă 
simțurile omului prin culorile lor. 
Oricât ar fi de intensă dmasfera 
aceasta, simțul realității, veghea ma
tură, nu lasă loc niciodată dulce
găriei. Cu umorul subtil care se aso
ciază în proza sa celor mai tandre 
descrieri, Vera Inber amintește în 
schița „Prietenul meu David* de un 
dialog deosebit de semnificativ. In
terlocutorul ei, un copil care „pose
dă un minunat simț artistic._, nu 
poate suferi nici un pic de exces, de 
exagerare și nici o falsitate". Scrii
toarea începuse tocmai să povesteas
că — „soarele a răsărit. Era de un

galben viu și mirosea a lămîie fier-, 
binte" clnd cel ce asculta istorisirea 
se pronunță morocănos: „Totdeauna 
duci lucrurile la mas. Mă tmir cum 
nu ți s-a aplecat!“ Oroarea manifestă 
pentru tot ce ține de poză, de osten
tație sau de arborarea unor, stări su
fletești de circumstanță, a asigurat 
Verei Inber o sobrietate și o distinc
ție deosebită prozei pe care a scris-o. 
Amintirile, dintre care numeroase fac 
parte din acest volum de „Opere a- 
lese" n-au fost pur și simplu „memo
rizate", transcrise automat după con
sumarea faptelor vieții. Fără a atenua 
nefiresc clocotul sau depresiunea unor 
împrejurări grele, asemenea povestiri 
cum sini „Un loc sub soare...", „Ta- 
ta", „Fata mea" și „Doar trei ani" 
(Iurnal de la Leningrad), lasă to
tuși impresia unei înțelegeri liniștite 
șl grave a evenimentelor prin care a 
trecut de-a lungul anilor poeta. Atmos
fera precumpănitoare a volumului o 
creează asemenea pagini de jurnal 
inspirate din momente cruciale ale 
existenței scriitoarei din primele ore 
ale puterii sovietice și pină în zilele 
marilor încercări din timpul Războiului 
de Apărare a Patriei. Drame perso
nale, ca și dureri obștești, s-au 
răsfrîni cu toată franchețea în aceste 
pagini prin prisma unică a sensibi
lității poetei. Acele împrejurări istorice 
prin care a trecut, au răscolit 
profund personalitatea ei. Clnd încă 
In 1905 salva trasă de crucișătorul 
râscutat Potemkin a făcut să se zgu
duie amenințător văzduhul, în conști
ința adolescentei care scria versuri 
aveau să se tnfiripe primele întrebări 
majore. Atunci, „cerul de peruzea al 
tinereții mele s-a luminat tulbure la 
flacăra îndepărtată, necunoscută". Și 
tot atunci, în fața primei demonstrații 
muncitorești, sentimentul răspunderii 
se plămădea odată cu senzația cople
șitoare a unor iminente delimitări: 
„Am tras aer în piept și l-am scos. 
Era aerul unei epoci tulburi, ctnd tre
buia să respiri puternic, ori să nu 
respiri deloc". Sentimentul răs
punderii pentru calitate, pentru au
tenticitatea artei sale, dă scrierilor 
Verei Inber ceea ce de obicei se nu
mește echilibru lăuntric, o seninătate 
dîrză, dar mai ales deschide drum 
larg șuvoiului de sentimente care au 
marcat clipe decisive în 
cercări ale vieții.

„Vremea caiselor", cum 
una dintre schițele Verei
a fost uitată tn nici un anotimp. In 
fața bogăției și a peisajelor naturii 
poeta observă, necontenit se glndește 
cu aceeași intensitate asupra inepui
zabilelor resurse ale coloritului și 
miresmelor toamnei.

De data aceasta insă, tabloul este 
surprins tntr-o după amiază calmă 
din Leningradul asediat și liniștea 
care străbate atmosfera nu este 
decît acalmia dintre două asalturi. 
Nuanțe noi ale sentimentului au făcut 
să vibreze pereții acelei gingașe cu
tii de rezonanță care este sufletul 
pcetei: „Cum acționează în prezent 
versurile mele ? In ce mod a func
ționat condeiul meu, arma mea, în 
Leningradul asediat ?... Asta mi-a 
răspunderea". Avem impresia că tn 
asemenea clipe — și pasiunea pentru 
imaginile strălucitoare ale naturii 
și meditația surprinsă la ceasurile 
tainice ale nopții — totul laolaltă, 
se răzvrătește, se Indlrjeșie în vllvă- 
taia unor ceasuri grele tn lupta cu 
dușmanul. In orice moment al vieții, 
poeta, prozatoarea, pictorița, femeia 
ca și mama, s-au afirmat mereu ca 
o unică ființă, care nu poate iubi 
fără a urî, care — după propria nă
zuință „participă la toate, respiră din 
tot pieptul suflul epocii".

Iată ce-l poate pasiona pe cititorul 
unei asemenea opere literare I
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