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ROMANTISM REVOLUȚIONAR
Din cele spuse în articolul nostru 

trecut, socotim necesar să re
petăm și să subliniem un sin

gur lucru, atunci cînd este vorba 
despre problema revenirii in limba
jul criticii literare a unor noțiuni ți 
expresii care au cam lipsit o bucată 
de vreme. Astfel de expresii nu ur
măresc să înlocuiască ințelegerea 
complexă a realismului socialist, nu 
urmăresc să ne întoarcă la" o restrin- 
gere a sferei sale la citeva formule 
simplificatoare și foarte lesne de a- 
plicat, atunci cind literatura se mă
soară mecanic, cu metrul sau cu kilo
gramul, în loc să fie cercetată și a- 
preciată după specificul ei.

Nu vom reduce deci fenomenul 
foarte cuprinzător al realismului so
cialist la simpla „îmbinare (sau îm
pletire) organică a criticii realiste 
cu romantismul revoluționar". Dar 
nu trebuie să omitem nici o clipă 
că atît critica realistă cît și roman
tismul revoluționar fac parte din com
ponentele realismului socialist. Și fac 
parte în așa fel incit lipsa unuia din 
aceste două componente în structura 
operei literare sau preponderența u- 
neia în dauna celeilalte, au drept re
zultat o îndepărtare de la adevăr, 
așadar de la realismul socialist.

Nu se poate imagina literatura 
realismului socialist fără condamna
rea orînduirii trecute, fără atacul îm
potriva a ceea ce e vechi și înapoiat 
și mai dăinuie anacronic, fără dezvă
luirea contradicțiilor care se mani
festă în viața noastră socialistă. Toa
te acestea presupun critică, o critică 
întru nimic mai puțin ascuțită decit 
aceea pe care au făcut-o Ia timpul lor 
marii înaintași, în special marii rea
liști critici din secolul trecut și din 
secolul nostru. Ba chiar avem tot te
meiul să spunem că, in critica trecu
tului insăși, literatura realismului so
cialist trebuie să meargâ încă mai 
departe ,pentru că ea se bucură de 
instrumente superioare in ce privește 
înțelegerea fenomenelor sociale din 
orînduirile anterioare, în toate cau
zele lor altă dată puțin vizibile sau 
chiar invizibile scriitorilor de atunci.

Părerea noastră este însă că o lu
crare literară, oricît de însemnată ar 
fi valoarea ei artistică, oricît de rea
listă ar fi ea — dacă sensul ei este 
numai unul critic, ea nu este realist 
socialistă nici chiar atunci cînd se re
feră la o epocă mai îndepărtată, cind 
critica se dezvoltă împotriva orin- 
duirii anterioare. Din acest punct de 
vedere, noi credem că este necesară 
o reexaminare a aprecierilor care 
s-au dat unora din căîțiic literaturi 
noastre actuale și despre care a putut 
reieși că sînt realist socialiste. Mai 
mult decit atît, în anumite cazuri, 
dacă o operă literară are numai un

sens critic, ea poate să se situeze nu 
doar in afara realismului socialist, 
dar chiar și in afara realismului. Ne 
gindim la acele lucrări care, vorbind 
despre actualitatea construirii socia
lismului. se opresc numai la aspec
tele negative, înapoiate. A releva in
tr-o operă literară numai ceea ce e 
negativ, din toate fenomenele vieții 
noastre, aceasta înseamnă că genera 
Uzarea se desfășoară cu intenția de a 
demonstra artistic că însăși esența 
vieții noastre e negativă. Ceea ce, e- 
vident, este un flagrant neadevăr. A 
scrie o operă numai critică despre 
actualitate, aceasta exclude realismul 
pentru simplul motiv că esența orîn- 
duirii e pozitivă, umană și nu nega
tivă, antiumană.

Ceea ce ferește de antirealism ope
rele literare închinate actualității, ori- 
cît de intensă și adincă ar fi critica 
fenomenelor negative pe care o dez
voltă ele, ceea < 
realismului socialist operele 
in care dominantă e critica 
împotriva fenomenelor 
orinduirilor trecute, este 
revoluționar, acela care 
perspectiva viitorului.

Oricît ar fi de săracă 
pre împletirea organică 
rea organică a criticii realiste cu in
dicarea revoluționară a sensului dez
voltării in viață și societate, oricît ar 
părea ea de depășită, această formulă 
nu poate lipsi din definiția și mai ales 
din ințelegerea realismului socialist.

Complexul de stări, sentimente, ati
tudini, concepție, punct de vedere des
pre rolul literaturii, despre teme și 
idei în artă — acest complex pe care 
il numește poate insuficient de exact 
și cuprinzător expresia „romantism 
revoluționar", — este totuși acela care 
asigură criticii celei mai îndîrjite și 
posibilitatea aflării unui orizont către 
care să merite să te îndrepți.

La operele care nu fac decit să în
fiereze ceea ce e negativ în viața 
noastră, noi credem că în mod cu to
tul indulgent și neprincipial lipsa ro
mantismului revoluționar a fost nu
mită criticism și negativism. Astfel de 
opere sint de-a dreptul naturaliste 
obiectiviste. Pot fi oricît de reale ra
cilele dezvăluite — dacă opera se re
zumă la atit, înseamnă că ea s-a 
oprit la unele din laturile fenomene
lor, că a omis esențialul (care constă 
tocmai in tendința de a lichida ra
cilele) și că a dat neesențialul drept 
esențial, drept adevăr. O operă exclu
siv critică despre actualitate nu în
seamnă că face în condițiile societății 
noastre cee ce a făcut realismul cri
tic în condițiile societății din timpul 
său; față de actualitatea construirii 
socialismului, realismul critic nu mai 
este cu putință, căci atunci nu mai e
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— Hm, versul alb i-așa și pe dincolo...
— Ei aș, el este unicul, modernul!
— Dă-mi mie, colo, un sonet—eternul...
— Rondelu-i slăbiciunea lui Apollo...

Natura-i mai cum’nte ca pedantul,
Ea face urși, viței și căprioare,
Iar noi ne-nduicșăm cînd mielul sare 
Și ne-nchinăm cînd trece elefantul.

realism critic, ci devine naturalism; 
sau, poate exista, dar numai „împle
tit organic", „îmbinat organic" cu ro
mantismul revoluționar, dar atunci 
nu mai e realism critic ci devine rea
lism socialist.

Ceea ce nu înseamnă că astăzi nu 
se poate scrie și o literatură realist 
critică. Dimpotrivă, noi credem că 
poate exista azi, și că există chiar 
realism critic, dar numai în zugrăvi
rea unor aspecte ale societății din 
trecut, în unele cărți cu subiecte din 
istorie. Sînt ele de condamnat? Sînt 
ele mai puțin artistice? Nu vom afir
ma niciodată acest lucru. Noi socotim 
pe deplin posibilă existența realis
mului critic în condițiile in care me
toda principală a scriitorilor, aceea 
care stă la baza majorității operelor 
create azi, este realismul socialist. 
Problema e că scriitorii care se re
zumă la realismul critic nu vor depăși 
niciodată viziunea atinsă de înaintași. 
Iar dacă forța lor artistică n-o va 
egala și întrece pe a înaintașilor — 
și nu e prea lesne s-o poată face ! — 
atunci în chip firesc ei nu vor stîrni 
entuziasmul cititorului. Căci acesta 
așteaptă de la contemporanii săi 
ceva în plus fată de înaintași. în pri
vința posibilității de a cunoaște mai 
adine lumea și viața.

Romantismul revoluționar definește, 
după părerea noastră, foarte exact 
poziția literaturii și atitudinea scrii
torilor în fața problemelor vieții, pen
tru a putea afla și dezvălui sensul 
dezvoltării, orizontul către care să se 
îndrepte pașii eroilor și ai cititorilor. 
E vorba deci de o concepție despre 
viață, dar și despre rolul literaturii, 
un rol activ în viața socială. Ajun
gem la o altă .formulă" pe care lim
bajul criticii literare ar trebui s-o 
frecventeze mai des, și mai cu seamă 
să examineze operele literare din 
perspectiva ei. Ne gîndim la ceea ce 
se denumește prin rolul educativ și 
transformator al literaturii. Evident 
că nu numai criticii au mai mult in 
atenția lor această formulă și prin
cipiul pe care ea îl desemnează; scrii
torii deopotrivă nu pot să nu gindeas- 
că operele pe care le creează din 
punctul de vedere al rolului educativ 
pe care îl vor avea aceste opere prin 
ideile lor, prin felul revoluționar ro
mantic pe care eie îl transmit ci
titorilor prin perspectiva către care 
ii călăuzesc.

Intr-o vreme se mai credea că e 
foarte romantic și revoluționar să 
așezi un sfirșit fericit la capătul unui 
șir de evenimente cit mai tragice șl 
senzaționale, pentru a fi sigur de 
perspectiva viitorului; sau măcar să 
pui pe un erou să viseze la viitor, să 
facă planuri, in clipele cele mai di
verse și cit mai des cu putință. Vor
bind brutal, un fel de sfirșit de co
medie pentru dramele cele mai adinei.

Ni se pare că trebuie gindit din nou 
raportul dintre comedie și tragedie în 
condițiile noastre. In cele mai tra
gice momente, chiar acolo unde eroii 
sînt descumpăniți, disperați, scriitorul 
el însuși nu poate să nu afle sîmbu- 
rele optimist care marchează triumful 
vieții noastre dincolo de toate vicisi
tudinile. El trebuie să-l arate citito
rului — firav și slab cum e. dar în 
toată strălucirea lui de sîmbure al 
vieții căruia îi aparține viitorul. A- 
ceastă atitudine este rezultatul ro
mantismului revoluționar. Al scriito
rilor sau al eroilor lor. Sau, mai 
exact, și ai scriitorilor și al eroilor 
lor. și prin aceasta și al cititorilor.

Năvala romantismului revoluționar

Mihai Gafița
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Măicuța are ac. baros și daltă, 
In talger pune-ocaua, pune dramul, 
încearcă ba o formă, ba cealaltă

(Continuare in pag. »')

Și uneori alege filigramul. 
Desprinsă dar, de slavă și de hulă, 
Ia-ți drumul tău sub soare, libelulă.

JUDECATA CELUI DE MtlNE TEODOR BALȘ: „1907“

Așa cum sîntem, ne va lua cu dînsul, 
Grăbiți, fanatici, mistuiți în fapte.
Va ști că ne-am iscat pe brînci, din noapte. 
Ne va-nțelege chiotul și plânsul.

Ne va ierta pentru un cînt de-o oră. 
Pentru ce-i rupt, învălmășit ca norii. 
Va spune; aspre căi au luptătorii 
Și va vedea în singe auroră.

Va fi judecătorul drept, sensibil, 
C’nsti-va marșul nostru prin viitoare. 
Dar vai, cînd glasul neted, blind, teribil,

Va hotărî _■ „Aceasta nu-i, ci pare. 
Prefacă-se în praf cîntarea calpă." 
Iar timpul greu o va strivi sub talpă.

MIRA J

Cunosc mirajul lumilor perfecte, 
Cu hore în lumină desfătate. 
Puhoiul T'mp din calea lor se-abate 
Să nu rănească gingașele spectre.

Pe
In
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Disprețuind deciinul și tristețea.

pajiști am văzut cum Frumusețea 
brațele-Adevârului horește 
iarba cum strâluce nefirește,

De-acolo am strigat cu spaimă mare ; 
Vor in:ma, vor inima să-mi fure!

T'mpule, dă-mi tulburea-ți suflareO,

Și 
Cu
In

nedesăvîrșitele conture — 
tot ce moare și cu tot ce crește, 
aspra-mbrățișare mă primește 1

Maria Banuș

Sint fenomene 
ale vieții naturale 
șt sociale care, în 
declanșarea lor, ri
sipesc atita strălu
cire, atîta grandoa
re, incit încovoaie 
mai totdeauna pe
nelul sau pana 
artistului care se 
încumetă să le e- 
ternizeze măreția. 
Și dacă e adevărat

că artiștii din toate timpurile au 
fost cu osebire atrași de marile și 
nerepetabilele fenomene ale vieții, 
nu e mai puțin adevărat că au înge- 
nunchiat, cei ' mai mulți, covirșiți, in- 
frințl de inaccesibilitatea modelului. 
Nu' știm pictori care să fi înviat pe 
pînză arderea nepămlntească, ireală, 
sublimă a aurorei polare. Capitulările 
ariei înaintea grandiosului nici nu 
sînt toate rușinoase, fiind în natura 
lucrurilor. Iar cei care au ieșit birui
tori — cel care au răsturnat natura 
lucrurilor — sînt atît de rari, incit se 
cuvine să fim comprehensivi și cu 
înfrînții, care, nu o dată, sînt oameni 
înzestrați, valoroși. Istoria artei nu 
poate fi Istoria geniilor.

Intr-un tirziu, vă readuc, obosiți 
desigur, la obiectul notelor de față. 
Poemul lui Teodor Balș nu este o o- 
peră, nu este, dacă vreți, o victorie a 
artei asupra vieții. Poetul, cu expe
riența sa restrinsă, a fost copleșit de 
greutatea marilor evenimente recon
stituite.

Și nu e nici surprinzător, nici revol
tător: e normal. Să cuprinzi in ver
suri cutremurul social din 1907 este 
neînchipuit de greu, dacă nu chiar 
eroic. — Bine, veți obiecta, dar a 
făcut-o Arghezi. Cu atît mal 
In poemul lui Balș se simte 
lucru. E o continuă oscilare 
ecourile durerii șl revoltei din 
populară și asprimea nobilă a 
lui arghezian, cu acel sarcasm distilat 
care numai la Arghezi setnteiază ve

mult. 
acesi 
intre 

poezia 
versa-

„Compoziție'ROMUL LADEA

însemnări

Dicționarul eminescian

t

GURA LUMII ’
Măgarul, călărit de un unchiaț,
II duce fiul de dîrlog,
Și nici nu au intrat încă-n oraș,
Că trei muieri, cam slobode, mă rog,
Ii dau cu tifla : — Cum ? Nu ți-e rușine
Să-ți lași copilul desculțat pe jos
Și să te care el pe tine ?
Și mai și rîzi, bătrîne puturos?

Bătrânul n-are ce să spuie 
Și ocărit cum fuse în zadar, 
Oprește-n loc, descalecă și suie 
Numaidecît băiatul pe măgar, 
Și ia dîrlogul, ca să-l ț;e el. 
Gînd’ndu-se la cele întîmplate, 
Unchiașul, cam slăbuț și mititel, 
O ia scîlciu prin tîrg cu greutate.

Dar doi moșnegi înjură pe bă'at;
— Iți șade, nesimțitule, frumos 
Să stai acolo cocoțat
Și lași pe taică-tu pe jos?
Bă'atul sare iute de pe șa
Și tatăl și copilul se întrebară
_  Ce facem de ne-o merge tot așa ?

Un grup de cercetători, temeinic 
pregătiți și hotărîți să-și ducă 
treaba ia capăt, a început la 

Institutul de lingvistică din București, 
alcătuirea unui dicționar al limbii lui 
Mihasl Eminescu. Lucrări lexicografice 
consacrate limbii unui mare scriitor 
național s-au tăcut sau sînt pe cale 
să se desăvirșească în mal multe miș
cări științifice. In Uniunea Sovietică 
a apărut, de curînd, primul volum al 
unui dicționar Pușkin. Academia de 
Științe din Berlin întocmește un dic
ționar goethean, din care au și apă
rut citeva coli, publicate în vederea 
discuțiilor care au avut loc, astă-vară, 
în cadrul unei sesiuni academice. Un
gurii au consacrat lucrări de același 
fel lui Petofi, poilonezii lui Mickiewfcz, 
francezii lui Racine, italienii lui d’An- 
nflnzio. Cercetarea Ie a-lini scriitori
lor, în forma lor cea mai completă, 
adică în torma unui dicționar, răspun
de uncia din nevoile științifice ale 
timpului. Era firesc deci ca ideea ți
nui dicționar eminescian să se impună 
și filologilor noștri. La drept vorbind, 
problema limbii lui Eminescu a mai 
produs citeva cercetări, ca acelea cu 
un obiectiv mai restrîrvs ale lui D. 
Mazilu, D. Macrea, D. Caracostea, Gr. 
Scorpan, Al. Rosetti și, dacă mi-este 
îngăduit a le reaminti, acele pe care 
le-am consacrat eu însumi aceluiași 
subiect. Niciodată însă problema lim
bii lui Eminescu n-a fost pusă în 
toată întinderea ei, cu metode capa
bile să o rezolve în întregime,. ca în 
noua inițiativă științifică a Institutu
lui de lingvistică din B'ucurești. A- 
ceastă lucrare fiind deci cea dinții, 
în fortaa și întinderea ei, impune 
justificarea' marelui efort de cerce
tare cerut autorilor, prin arătarea 
scopurilor și utilității ei.

Cititorii nepreveriiți se vor întreba 
poate de ce este necesar un dicționar 
eminescian, cînd avem mai multe dic
ționare ale limbii romîne, printre care 
Dicționarul limbii literare romine con-

temporane, în patru volume, și dic
ționarul aceluiași sector al limbii 
noastre, Intr-un singur volum, îmbo
gățit prin indicarea etimologiilor, sînt 
pe cale să apară în întregime, ca 
opere ale aceluiași for științific care-și 
propune acum studiul aprofundat al 
limbii iui Eminescu. Eminescu scrie 
în limba romînă, se va zice, și înțe
lesul cuvintelor folosite de el, poli
semantismul lor, funcțiunile gramati
cale ale cuvintelor-noțiuni și ale celor 
care indică legăturile sintactice, for
mele lui arhaice sau regionale, felul 
derivărilor sau compunerilor lui, va
riantele lui fonetice sau morfologice, 
pronunțiile lui, toate acestea pot ti 
urmărite în dicționarele existente, cu 
atît mai mare folos cu cît textele 
eminesciene au fost excerptate în ve
derea elaborării noilor lucrări lexico
grafice și atestează înregistrările lor. 
Acestei întrebări a bunului simț ne
prevenit i se poate răspunde însă că, 
mai întîi, nu toate operele lui Emi
nescu au fost excerptate, nici măcar 
toate operele Iui literare, apoi că un 
dicționar consacrat operei integrale a 
unui mare scriitor urmărește scopuri 
pe care un dicționar general al limbii 
nu și le poate propune și 
atinge.

Mai întîi, dicționarele 
zale, acelea consacrate 
mare scriitor, sînt menite 
țească cunoașterea limbii naționale 
intr-unui din aspectele ei rămase ne
reflectate în lucrările tradiționale ale 
lexicografici. Cînd a început să se 
întocmească dicționare și atunci cînd, 
în secolul al XlX-lea, numărul Ipr a 
sporit în mare proporție pentru toate 
limbile, cercetătorii nu lucrau încă cu 
noțiunile de stiluri ale limbii sau de 
stiluri individuale, noțiuni care

Cu o găină-n traistă,
La tîrg nu-i mare treabă.
Dacă știam, ai dracului să hie
Și ochii să le iasă.
Nu mai plecam cu noaptea-n cap, life, 
Mai bine ne-am întoarce, băiatule, acasă. 
Se chibzuiesc, mai stau, se mai frămîntă, 
Se uită înainte și-napoi,
Și, cu nădejdea tîrgului înfrîntă, 
încalecă măgarul amîndoi.
Dar o nevastă și un gospodar
Ii. întîlnesc pe drum, la o răscruce. 
Și-i plîng : — Nenorocitul de măgar 
S-a-ncovoiat și nu-i mai poate duce.

Mai rămînea să facă o-ncercare, 
Să ia de'-acuma dînșii măgarul la spinare.

Tudor Arghezi

») Din volumul „Stihuri pestrițe", sub tipar la 
Editura Tineretului.

DISCUȚII

Analiza psihologica

nu le poate

individuall- 
limbii unui 
să îmbogă-

au

Țudor Vianu
I

(Continuare țn pag. 4)

T brăileanu se exprima categoric: 
I „Creația e superioară analizei.

Artă literară fără analiză poate 
să existe. Fără creație, nu". Adică 
artă literară fără „ceea ce autorul 
cetește în sufletul personagiilor sale 
și ne spune" poate să existe; fără 
creație — înțelegind prin aceasta 
„înfățișarea personagiilor și compor
tarea lor, cu alte cuvinte totalitatea 
reprezentărilor concrete, pe care le 
putem avea despre ele" — nu. Evolu
ția prozei, a romanului în special, o 
adus tnsă, aproape paralel, pe lingă 
lărgirea orizontului social, dezbaterea 
problemelor psihologice, generate de 
ambianța socială specifică, ceea ce a 
însemnat implicit dezvoltarea mijloa
celor analitice. Făcînd această consta
tare, nu mergem împotriva ideii lui 
G. Ibrăileanu, ci observăm numai 
că, — deși poate exista artă literară 
fără analiză — împletirea creației cu 
analiza, în proză mai ales, s-a dovedit 
nu numai binefăcătoare, dar aproape

T

arhitectură frumos 'decorată dar' di
formă. Ne emoționează, e drept, fap
tele, pentru că le cunoaștem din is- 

■■ torte și din literatură și credem în 
ele. Am vrea să ne emoționeze 'emo
ția poetului in fața faptelor. Parcă 
ne-am apropia mai. mult de Poezie.

S. Dumitrur
O dimineață clară

Cartea s nouă -a 
unui scriitor ma
tur îți făgăduiește 
bucurii bănuite, te' 
apropii;

nui • debutant

ritabil. Pe Balș îl auzi, cînd doinind pe 
note folclorice: „Blestemată viață duc, / 
Ca un pui golaș de otic: / Sînt străin 
pe unde-apuc...“ (Cîntă un erou), cînd 
alternînd antitetic imaginile și tonul, 
cu procedee argheziene: „Plîng toți. 
Ambasadorii plîng / Și plîng și da- 
mele-n tribune. / Nu-ți plîng. copiii 
tăi, Zăburie... / Nu pentru ei la piept 
se string / Și își sărută muierește -/ 
Obrajii n care s-au scuipat" (In par
lament). Ce se înttmplă insă? Ar- -, 
ghezi, simțind, ca poet, rezistența 
unor țărmuri inacostabile prin mij
loacele epicului, a dat citeva diaman
te, pe care le-a numit „peizaje", Poe
tul a învins modelul prin . strategie 
subtilă, nu prin asalt nurnerlc. Pe 
Teodor Balș l-a atras amploarea, mag
nificul răscoalei, și a încercat să-și 
adapteze uneltele poetice. A dat in
tr-adevăr ceva amplu, cu dezvoltare, 
epică, gradație, capitole, epilog etc. 
Ceva în felul „Răscoalei" lui Rebreanu, 
cu etape distincte: pregătirea răscoa
lei, desfășurarea ei, represiunea.' Con
strucție care, într-un roman, constituie 
fundamentul de sprijin al acțiunii, dar 
Intr-un poem o simți grea, deasupra, 
ca un eșafodaj imens care apasă și vorbește cu glas emoționat și couvin- 
sufocă poezia. „Răscoala" îți accele
rează respirația. Poemul lui Balș ți-o 
îngreunează, fără a fi „prost scris".
(E scris, cum se spune, curgător, cu o 
ușurință — nu ușurătate — a ver
sificării remarcabilă). Capitolul „Răz
merița" ni se pare, chiar plin de dina
mism, de o trepidație molipsitoare, 
antrenantă, care ne determină să re
cepționăm cu încredere mesajul poe
tic. Răscoala e văzută ca o dislocare 
masivă a înseși elementelor firii: „Ce 
codri plecară / De-a valma, prin țară, / 
Cu coame stîrnite-n ț Viforniți cum
plite? / Ce mări, peste maluri / Cu
tremură valuri / Prin diguri surpate / 
De ape-nspumafe? / Ce munți de mî- 
nie / Urnești, RomîriJe, / De-a lungul, 
de-.a latul, / Să-ți curme oftatul?" 
Poemul nu e lipsit, de altfel, de 
imagini răsco’itoare, conflrmlnd pre
zenta unui filon gros de fantezie 
poetică. Ansamblul rămine însă ane
voios, oarecum străin. Ca o operă de

apropii: de • ea
calm. Volumul u-

. e 
prilej de emoții. Ai 
înainte un mesaj 
autentic sau un 
bilet necîștigător la 
loteria eternității ? . , '

In Poemele'lui Petre Stoica te în- 
tîmpină dimineața clară a poeziei 
autentice. Sînt mai ales sefiițe și 
acorduri ale unei armonii încă neîm
plinite, dar dincolo de stângăcii îți

gător poetul. In trăsături parcă gră
bite, ca să prindă pe viu frumuseți 
trecătoare, Stoica înregistrează un 
peisaj, în elemente sumare dar suges
tive, reține pîlpîirea de fluture și 
rază a unui sentiment. Un poem — 
pare să ne spună — se scrie nebănuit 
de ușor: o mamă 
din holde, ca să-l 
pruncului pe care-1 
prietene, poemul!" 
surprins o fată cu basma galbenă; o 
fată scoate palmele albe pe fereastră, 
în ploaie; curcubeul se pleacă înse
tat peste ape, să bea; e plăcut să 
treci prin ploaie; un pescar, după ce 
a încărcat în lotcă aurul și argintul 
bălții ,se-ntoarce spre casă; în apa 
fîntînii se oglindește sărutul îndră- 
gostiților; iubita coboară din tren cu 
mireasmă de ozon în plete și pe mîini 
— iată poemele. In cele mai multe te 
surprinde plăcut nu ineditul frumuse
ților creionate — sînt lucruri de mul-

rupe un mac roșu 
pună lingă obrajii 
va alăpta: „Iată, 

Un flăcău privește

te ori văzute, și știute — cî ingenui
tatea celui ce le privește și-ți comu
nică impresiile. Dar nu tocmai în a- 
ceasta stă secretul poeziei?

In poemele lui Stoica sînt culori vii 
și e belșug de soare. Bucuria de a 
trăi respinge firesc elegia, chiar cînd 
natura predispune la întristare. Sub 
ploaie, plăcut este... In opoziție cu 
ploaia bacoviană, ploaia cîntată de 
Stoica e mîngîietoare și, într-un fel, 
luminoasă. Cîteodată, în azurul poe
melor se topesc, întunecîndu-1, și tris
teți, de care însă poetul e eliberat 
prin dragoste (Cîteodată). Mai răsu
nă, în cîntecul sprinten al flăcăului 
cu maci la pălărie, ecourile grave ale 
unor împrejurări tragice: războiul. In 
1943: „Treceau soldații / în uniforme 
de culoarea / cîmpului pe care / în
tristați l-au părăsit... Erau frații noș
tri / cu ochii roșii / de praf și de ne
somn..." Nu mult după aceea, ve
ghind, zguduit, împreună cu prietenii 
săi de vacanță lîngă un ostaș sovie
tic căzut în cîmp, poetul s-a despăr
țit de copilărie.

Chiar ciclul Ultimul cocor vestește 
rentoarcerea primăverii libere, pe care 
ciclul următor, Piinea și viața, o slă
vește. Soarele e, acum, vultur de jă
ratic, roșu ca inima omului (Tablou); 
viața e mai frumoasă, iar dacă poetul 
mai e solicitat, uneori, de triste amin
tiri, și pentru el e de neînfrînt certi
tudinea gospodarului că „Holdele 
omului vor rodi" (Mulțumiri).

In Poemele lui Petre Stoica, pros
pețimea simțirii nu a acceptat forma 
clasică a versului tăiat în strofe și în- 
copciat în rime. Melodia e interioară. 
Rima se arată numai atunci cînd s-a 
prins singură în condei; poetul o în
găduie, din păcate, chiar dacă e ba
nală (smolită-adormită, veriRserii).

Efortul de a pătrunde în adîncimea 
lucrurilor, de a cuprinde un registru 
tematic mai bogat (peisajul citadin și 
cel industrial nu lipsesc dar sînt prin
se deocamdată în aspecte decorative), 
va duce, credem, la împlinirea pe care 
Poemele o vestesc.

I. Roman

istoric necesară, evident, cu precum- 
pănire într-o direcție sau tn cealaltă.

E foarte necesar să reconfirmăm 
drepturile istorice ale analizei alături 
de creație, deoarece această idee are 
o însemnătate deosebit de actuală în 
combaterea tezei dogmatice, dună 
care orice analiză psihologică trebuie 
ocolită cu oroare, ca fiind o manifes
tare a decadentismului, psihologis
mului sau chiar a naturalismului — 
la noi cel puțin. Este banal dar nu 
și inutil să susții că și creația fără 
analiză ar fi avut de suferit sau că 
există stări de spirit, simțăminte care 
nu pol răzbi în afară, care nu se pot 
topi tn fapte, în gesturi. Nu este inu
til mai ales, dacă ne amintim că nu
vela lui Marin Preda, „Ana Roșculeț", 
•i stlrnit la apariție indignarea criti
cii dogmatice, care a văzut numaidecît 
in analizarea stărilor de spirit ale 
urni muncitoare, tendința autorului de 
a concesiona psihologismului mic-bur- ' 
ghez o eroină pozitivă. Citită astăzi, 
vechea nuvelă a lui Marin Preda ne 
apare stlngaci realizată, rudimentară 
și totuși pozitivă prin efortul de a lu
mina viața interioară a eroinei sale, 
de a explica saltul ei moral, trecerea 
de la o existență întunecată la o exis
tență demnă de muncitoare conștientă, 
înaintată.

Dar cu atît mai actuală ne avare 
dezbaterea acestei probleme, cu cît 
vechile rigidități în aprecierea unei o- 
pere de artă din acest punct de ve
dere, renasc cu candoarea unui nou 
născut. Tovarășul Nicdlae Moraru face 
în articolul „Adevăr artistic și ideal 
estetic", al cincilea scris pe marginea 
romanului „Eroica", o lungă listă de 
principii sănătoase pe care își propune 
să le observe, cerlnd și altora să nu 
fie cumva dogmatici nesocotindu-le. 
Dar cînd trece la aplicarea lor In 
practică, optica i se schimbă radical. 
De pildă, iov. Moraru, făctnd o pro
fesiune de credință antidogmatică, 
scrie. „Realismul socialist presupune 
varietate de stiluri, de procedee, cea 
mai largă posibilitate de a folosi mij
loacele de expresie cît de liber și 
larg. Să nu le discutăm deci în ab
stract, ci în felul concret cum sînt 
folosite, subordonate formării imaginii 
transmițătoare de idei, de conținut, 
de mesaj". După care tov. Moraru 
face următoarele aprecieri: „Nu e 
bine, desigur, să judecăm după frag-

Georgeta Horodincă

(Continuare în pag. 4)
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Discuții pentru un dicționar curent

Antirealism; curente; modernism
Se impune o explicație, referi

toare la caracterul rîndurilor 
de față și al celor care le-au 

precedat. Nu avem pretenția (nici 
față de noi înșine) de a veni cu re
zultate definitive ale unor cercetări 
îndelungi și profunde, întreprinse în 
istoria literaturii. Aducem în discu
ție doar cîteva păreri, ipoteze, ati
tudini — vechi și noi — a căror 
valabilitate va fi confirmată sau 
contestată în dezbateri.

Antirealism. Problema antirealis
mului prezintă asperități, zone obscu
re și, inevitabil, accesul unor inter
pretări multiple și contrarii. Se su
prapune arta nerealistă antirealismu
lui ? e posibilă o identificare, sau 
avem a face cu arii distincte? Apoi, 
In sfera valorii: realismul acoperă 
singur sectorul valabil al literaturii, 
sau există și opere nerealiste valo
roase? In sfîrșit: o modalitate care 
nu se încadrează strict realismului 
se manifestă întotdeauna în opoziție 
deschisă, fățișă, cu realismul?

La prima întrebare — aceea în le
gătură cu identitatea probabilă dintre 
arta nerealistă și antirealism s-ar 
putea răspunde și negativ și afirma
tiv. Nu e vorba de o contradicție in 
logică sau de un oportunism ai gîn- 
dirii. Dar credem că răspunsul se 
modifică în raport cu înțelesul pe 
care-1 acordăm termenului realism. 
Dacă vedem în realism o etapă isto
rică în evoluția literaturii, deci nu 
numai o atitudine filozofic-estetică, 
cl și o anumită modalitate de expre
sie, proprie doar unor creatori (rea
liști critici, realiști socialiști), nu 
putem confunda literatura nerealis
tă cu antirealismul (deși, din pă
cate, confuzia s-a produs uneori). Nu 
pot fi expediate clasicismul sau ro
mantismul în categoria curentelor an
tirealiste, — așa cum s-a încercat — 
prin răsturnarea formulei lui Engels 
referitoare la realism. Și discuția ră- 
mîne încă deschisă cu privire la sim
bolism, bunăoară, care e socotit de 
mulți un curent antirealist, în ciuda 
faptului că a manifestat, prin anu- 
miți exponenți (Poe, Baudelaire, Ver
laine, la noi Macedonski, Anghel, Ba- 
covia) o atitudine direct sau indirect 
realistă (despre aceasta însă la un 
alt capitol).

Dacă vedem în realism ceea ce a- 
rătam la „capitolul" respectiv, adi
că o atitudine, o poziție filozofică a 
artistului față de realitate, (exprima
bilă în moduri sau modalități dife
rite : clasic, romantic etc.) atunci 
— prin extinderea sferei realismului, 
— ceea ce rămîne în afara acesteia 
(naturalism, suprarealism, dadaism 
etc.), se suprapune antirealismului, 
deoarece în acest caz e afectată ati
tudinea față de viață a creatorului. 
Nu intră de data aceasta în discuție 
o modalitate ^au alta de oglindire 
a realității, un stil sau altul, ci în
săși credința în existența realității 
obiective, în cognoscibilitatea ei, în 
posibilitatea de a o exprima artistic. 
Cu acestea ne-am spus părerea și a- 
supra celei de a doua probleme. 
Unii critici au pus semn de egalitate 
între realist și valoros, refuzînd să 
perceapă în operele „nerealiste" 
(clasice, romantice, simboliste), o 
valoare proprie. In felul acesta s-a 
ajuns la o adevărată competiție, pe 
terenul istoriei literare, in vederea 
descoperirii „elementelor" sau „accen
telor" realiste în creații de altă 
factură decît cea realist-critipă. Or, 
e clar acum că nu apartenența la o 
anume modalitate artistică, incad.a- 
rea într-un anumit curent sau școala, 
determină valoarea unor opere sau a 
unui scriitor. Adevăr ignorat și de 
adversarii realismului socialist care, 
sprijiniți inconștient pe aceleași dog
me, se străduiesc să explice unele 
nereușite individuale, izolate, printr-o 
așa zisă îngustime structurală a 
metodei realist-sociaiiste. Dar, așa 
cum clasicismul (fără a fi realism 
critic) a dat un Racine și un Mo- 
liere romantismul (ia fel) un Byron 
și un Hugo, și realismul so
cialist a dat literaturii universale un 
Gorki și un Șolohov. Valoarea nu poa
te fi raportată la metodă în abstract, 
ci numai la individualitatea artisti-

jurul revistei Tînărul scriitor", 
„curentul revistei Albina" sau „cu
rentul scriitorilor X, Y, Z“), ceea ce 
e ridicol. (Este interesant de remar
cat faptul că sintagma „curentul din 
jurul revistei Steaua" e folosită mai 
ales de acei care nu se consideră ca 
făcînd parte din „curentul" respectiv și 
îndeosebi, de adversarii acestuia). De 
aceea credem că „orientări", „tendin
țe" (sau „stiluri" — făc'ndu-se insă 
în acest caz delimitarea de stilurile 
individuale—) ar fi denumiri mai po
trivite. Chiar „spirit modern" — 
deși foarte vag — ni se pare mai 
propriu decît „curent modern".

Modernism. Am fi dorit să înce
pem prin demonstrarea improprietății 
acestui termen, integrat în ceea ce 
s-a numit „curent", „stil", „orien
tare" sau „tendință" modernistă in 
literatura noastră actuală. Dar ni se 
pare că intervenția ar fi tardivă, de
oarece în urma unor precizări b ne 
venite (H. Jacquier in „Steaua" nr. 
1/1957, articolul „In jurul discuției 
despre spiritul modern" în „Gazeta li
terară" nr. 11/1957). termenul (com
promis oarecum prin folosirea lui 
în desemnarea unor curente decaden
te) a fost abandonat în favoarea 
altui termen, se pare mai apropiat de 
ideea ce se cerea exprimată — 
modernitate. (Vezi articolul „Tradi
ționalism și modernitate" de G. 
Munteanu „Steaua" nr. 1/1957). A dis
părut termenul, dar au rămas unele 
opinii în legătură cu modernismul 
pe care ne încumetăm a le discuta. 
Înainte de toate, mult invocata opo
ziție dintre modernism (sau moder
nitate) și tradiționalism,1) care a 
resuscitat eterna „quereile des «.n- 
ciens et des modernes". Firește, o 
tendință inovatoare și una, sa-i zi
cem, conservatoare există. (Nu vom 
da exemple, deoarece s-au dat atî- 
tea și de atîtea ori, încit s-a creat 
impresia că opoziția cu pricina a fost 
născocită tocmai cu scopul de a spri
jini o exemplificare tendențioasa). 
Poziția scriitorului țață .le inovație 
determină negreșit valoarea operei 
sale, fiind în joc orig.nulitatea. Dar 
discutarea raportului dintre tradiție 
și inovație a avut și un alt aspect. 
Tradiția însemna pentru unii preopi- 
nenți — preluare (de la clasici, de la 
folclor etc.), iar inovația însemna... 
tot preluare (dar de la moderniști).2) 
In telul acesta, partizanii așa zisei 
„inovații" se declarau împotriva unei 
anumite tradiții, in favoarea altei 
tradiții. Pentru că, e știut, moder
nismul are o tradiț.e de peste un se
col în literatura universala(dac.i i! 
admitem pe Edgar Poii ca „.ntemeie- 
tor") și de cei puțin o jum.ttate de 
veac in literatura noastra (iarăși, 
dacă-i acceptăm începuturile în poe
zia lui Macedonski). De obicei adver
sarii „tradiționalismului" (ei înșiși 
tradiționaliști, cum am văzut) comit 
un paracronisrn, premeditat sau invo
luntar, aducînd pe cît posibil lite
ratura modernistă in contemporanei
tate și trecind cu vederea o tradiție 
apreciabilă, a cărei recunoaștere <.r 
fi provocat o reacție dizolvantă în 
„opoziția dintre modernism și tradi
ționalism".

Am fi mai aproape de adevăr, vor
bind de o întrecere între două sau 
mai precis între mai multe tradiții 
(așa numitul „tradiționalism" impli- 
cind o tradiție clasicista, una roman
tică, una realist critică etc.) sau in 
ultimă analiză intre diferite orientări 
ale stilurilor individuale.

Tot in legătura cu modernismul 
s-a ridicat și probfema insuș.rii de 
către poeții noștri a cuceririlor mo
derne in domeniul mijloacelor de ex
presie. Socotim că și în acest caz 
criteriul esențial in selecție il consti
tuie atitudinea scriitorului. Daca, 
spre pilda, Poe admitea deliberarea, 
luciditatea, în actul creației artistice, 
ceri un scop urmar.t raționai (ce,., 
preconiza o voalare a expresiei) 
moderniștii extremiști resping rațiu
nea pentru a dezlega subconștientul 
și a lașa procesul creației in voia 
capriciului ilogic. In Manifestul sau 
din 1924, Andre Breton definea aria 
suprarealistă ca un „dicteu ai gin-

dirii care exclude orice control al ra
țiunii, orice ingerință estetică și mo
rală". Ulterior, au apărut din ce în 
ce mai multe și mai categorice de
clarații antiraționaliste ale teoreii- 
cienilor moderniști. Dadaismul sau 
lettrismul își datoresc vicierea, de
gradarea, abstracționismul limbajului 
nu unor factori extrinseci sau, pur 
și simplu, unui ermetism lingviștii, 
ci însăși poziției f ilozofic-estetice 
de negare a realității și a posih I 
tății de a o exprima a’tistic. De 
aceea nu poate ti însușit de un ica- 
list nici „limbajul poetic" în cauză. 
Dar au ne putem opri aici. Moder
nismul a cultivat și mijloace de ex 
presie valabile (unele moștenite de li 
romantism, altele mai vechi înăl 
pe care nu avem dreptul să le con
damnăm numai pentru că au fost 
consacrate de unul sau altui dintre 
poeții moderniști. Simbol il. ca si mu
zicalitatea, (cînd nu e vidă, abs’r te
tă) sint elemente care ni se per nu 
numai compatibile dar și spec fee 
poeziei noastre moderne. De aseme
nea, analiza psihologică (pe care — 
trebuie să-l contrazicem pe L. Rricu 
— e greu, dacă nu peste putință, să 
o ccmb’năm cu dinamismul acț'unii) 
este o însușire necesară, de c!a*a a- 
ceasta a prozei moderne. Avem a fa
ce deci cu miil'iace preluab'le. Dar, 
ca orice tradiție de altfel, ca orice 
sector al moștenirii artistice, moi’cr- 
n’smul trebuie preluat critic, selec
tiv.

Dumitru Sslemon

1) Și termenul „tradiționalism" e 
impropriu și compromis, aducînd în 
memorie activitatea retrogradă, reac
ționară, fascistă, a unor scriitori din
tre cele două războaie Care s-au inti
tulat „tradiționaliști".

2) Vezi, spre confirmare, articolul 
lui George Munteanu din „Steaua" 
nr. 12/956, citat Și răscit.at ulterior.
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cu o prefață de Silvia n Iosif eseu, 
„Voica” de Henriette Yvonne 
Stah'h. cărțile „Masa umbrelor" 
și jjnțorrcere • în timp" de Io
nel Teedoreanu, romanul „Vinul 
de viață lungă” de N. D. Cocea, 
volume's . de nuvele „Trecut în
tunecat" de Ion Pas șl „A de
raiat un expres" de Ton Don- 
gorozl. O recoltă bogată deci, 
a acțiunii de valorificare a li
teraturii realiste dinainte de 

23 August 1944, acțiune ce s-a 
■desfășurat o vreme prea lent.

In scurtă vreme vor pleca la 
tipar romanele: „I30T" de Cezar 
Petrescu și „Chira Chiralina" 
de Panait ■ Istrati.

In momentul de /ață editura 
pregătește: un volum din nu
velele lui Aeîrbimanu; volumul 
II „Nuvele" din Opere de Gala 
Galaction; „Nuvele" de Ton Că- 
lugăru; „Par«da dascălilor" de 
Anton Holban (volumul cuprin
de ..Halucinații", „Romanul lui 
Mirel" și ..Parada, dascălilor"), 
romanul „Vcdirim și Veler Doam
ne" de Victor Ion Popa și un 
vn’um de Damian Stănoiu.

In numărul viitor, noutăți des
pre poezie și teatru.

Rep.

„Epilogul răscoalei"AL. CIUCURENCO

BREVIAR
„Satire populare"

întocmită cu pasiune și înțelegere, 
cu discernămînt critic și gust, cule
gerea „Satire populare" apărută în 
„Biblioteca pentru toți", a ridicat în 
fața antologistului multe probleme a 
căror rezolvare nu a fost ușoară. 
S-au căutat în primul rînd bucățile 
a căror direcție satirică este precis 
conturată, problema reprezentării tu
turor regiunilor geografice a fost sa
tisfăcută în limita existenței materia
lului (poate s-a insistat prea mult 
asupra Transilvaniei), s-a ținut seama 
de varietatea și autenticitatea mate
rialului, au fost introduse și unele 
bucăți inedite aflate în fotogramele 
Institutului de folclor, în sfîrșit s-au 
transcris textele în asa fel încit — 
fiind vorba de o ediție de populari
zare — lectura lor să nu fie îngreu
iată de un aparat critic prea compli
cat. Muncă —: în ciuda aparențelor 
-• deloc ușoară, de care antclogistul 
și redactorii ediției s-au achitat cu 
conștiinciozitate.

Sînt totuși de semnalat unele scă
pări care vor putea fi ușor remediate 
ia o eventuală nouă ediție. Astfel, 
strigăturile notate cu nr. 43, de la 
pag- 34, cu cele două versuri finale: 
„Dragă schimbă-ți purtarea / Dacă 
vrei să fii a mea" și cu nr. 164, de 
la pag. 59 (luată din „Albina") în 
care bețivul este numit „nea tulburel", 
ni se par că trădează pe autorul o- 
rășan. Intrucît ele nu sînt nici sem
nificative și sînt și lipsite de plasti
citatea expresiei populare, puteau 
lipsi din volum.

Ar fi fost bine ca grupările tema
tice să poarte și titlu; în felul acesta 
cei care vroiau să citească de pildă 
o bucată în care se satirizează lenea 
sau avariția. puteau să meargă direct 
la piesa respectivă fără să parcurgă 
din nou întreg volumul.

Pentru evitarea confuziilor, la pag. 
13 strigătura nenumerotată (de fapt 
nr. 19) ar fi trebuit să aibă expli
cație la cuvîntul „șpan" a cărui sem
nificație e cunoscută în generai numai 
în Transilvania. La fel trebuia ex
plicat cuvîntul ..rujdit" (nr. 208. pag 
102) „bota" (nr. 252, pag. 145) și 
„făgădău" (nr. 138, pag. 51). Rujdit 
djn graiul muntenesc nu este înțeles 
de un ardelean, după cum bota și fă
gădău din graiul ardelenesc nu sint 
cunoscute în restul țării.

Unele cuvinte din graiul ardelenesc 
(la rîndul lor împrumutate, din limba 
maghiară) nu sînt date cu corespon
dentul lor exact. Astfel: chindeu (ung. 
kendo) = basma, nu ștergar; hibă 
(ung. hiba) = năcaz, lipsă nu grijă; 

iosagul (ung. iosăg) înseamnă mai 
repede trai bun decît bogăție, iar 
nemiș (ung. nemeș) = nobil, fără 
superfluul ungur: ojină (ung. uzso- 
nya) este jumătatea după-amiezii. 
cînd se ia o gustare, „ojină", nu către 
seară.

Chiar dacă cititorul familiarizat cu 
regionalismele își poate da seama de 
proveniența unui text, cred că ,ar fi 
fost bine să se indice la sfîrșitul fie 
cărei bucăți, regiunea ei de origine 

Notele bibliografice, așa cum a» 
fest întocmite, sînt greu de folosit 
Cu mai multă ingeniozitate s-ar fi 
putut înlătura acest inconvenient.

L. Voita

ca, contemporaneitatea poeziei (în 
„Domeniul poeziei", „In chip firesc", 
„Contemporaneitate", „Tălmăcind din 
clasici" etc.) modalități și genuri 
(„Poezia de dragoste", „Poezia fapte
lor", „Poezia politică", „Știu" etc.) 
sînt versificate și argumentate pe viu, 
intercalînâ între poemele programa
tice cîteva medalioane lirice. („Prin
tr-o vitrină", „Domnul cu cățel", „Un 
meloman", „In castelul Pelișor", „Zbi
rul" etc.). Descriptiv, așa cum ne apă
rea încă de la primul volum, Petre 
Solomon nu se dezminte nici în noua 
sa culegere de versuri. Cu mijloace ar
tistice simple, izbutește uneori creio
nări sugestive: „Mai lesne ți-1 închi
pui suduind / Și străbătînd cu pas fu
dul moșia / De care-1 leagă și acum 
un gînd.../ II dă mereu de gol slugăr
nicia / Incît, văzîndu-i chipul prefă
cut / Iți vine să-l plătești pentru tre
cut" (Vechilul).

De altfel, poetul se află mai în lar
gul său în domeniul concretului. Ci
clul . Din lumea celor care nu cuvîn- 
tă" îi dă prilejul unor caracterizări 
plastice ,de cele mai multe ori inedite.

Tot așa se justifică și înclinarea că
tre reportajul versificat („Instantanee 
din lumea petrolului" și „Cîntecul a- 
pelor") pe care îl teoretizase mai îna
inte („Poezia faptelor"): „Faptele — 
multe, mărunte sau mari — / Isprăvi 
aie mîinii sau minții-nțelepte / Aș
teaptă rapsozi inimoși și hoinari / Să 
Ie urce pe ale visului trepte".

Modalitatea artistică constă în rela
tarea directă simplă (din păcate pe 
alocuri simplistă), cu mici interludii 
lirice.

Elogiul omului nou, prezent în fie
care bucată, prilejuiește iarăși autoru
lui o discuție despre poezia adecvată 
lui, în „Mica suită mitologică", creînd 
astfel un echilibru tematic al volumu
lui; realizarea ciclului însă nu se ridi
că la intenția lui majoră.

Fără să dovedească o paletă bogată 
în imagini și un timbru original evi
dent, „Drum spre oameni" este totuși 
un volum' de prefigurări meritorii, o- 
glindind realități și prefaceri care-și 
afirmă dreptul la poezie.

Nichita Stănescu

tea unui personaj ca inginerul Ml- 
roiu; episodul legat de persoana aces
tuia ni se pare a fi cu totul inutil. 
Am vrea să mai amintim preferința 
scriitorului pentru un anume limbaj 
standard, sărăcăcios. Mai multă so
brietate în investigația psihologică și 
mai multă grijă în notarea simp ă a 
monologului interior se recomandă cu 
insistență.

N. Ciobanu

PETRE SOLOMON:

„Drum spre oameni"

O vădită predilecție a autorului 
pentru definirea coordonatelor poeziei, 
un fel de ars poetica ce se multiplică 
revelîndu-și diverse fațete, se contu
rează încă din primele bucăți reunite 
în ciclul „Drum spre oameni". Rînd 
pe rînd noțiuni ca: domeniul, temati

NICOLAE VĂLMARU: 

„Capriciile lulianei"

Cînd tînărul și talentatul inginer 
Tudor Cosrna pleacă să lucreze în
tr-un orășel de provincie, în calitate 
de inginer-șef la o uzină de utilaj a- 
gricol, Iuliana, soția lui, rămîne des
cumpănită — iar pînă la urmă, gra
ție consecvenței cu care se minte jie 
ca însăși, bănuind existența unor în- 
c inații actoricești, refuză pur și sim
plu să-și urmeze soțul. Peste cîtva 
timp, însă, iubirea pentru Tudor o 
determină să revină la căminul con
jugal. Iuliana nu-și găsește nici acum 
echilibrul în viață. „Capriciile" con
tinuă s-o stăpînească, fuge de lîngă 
soț, și revine în Capitală. Această 
„escapadă" este hotărîtoare. Pe de o 
parte, tînăra femeie își dă acum sea
ma. cu toată luciditatea, de lipsa u- 
nui real talent actoricesc, iar pe de 
a.ta, vech&a pasiune, agronomia, își 
cere cu îndărătnicie drepturile. Și 
mai ales Iuliana se convinge că iu
birea pentru soțul ei este mai puter
nică decît și-ar fi închipuit.

Aceasta ar fi pe scurt povestea ca
priciilor lulianei. Autorul vrea să su
gereze ideea că personajul său, după 
ce a trejțt prin experiențele relatate 
mai sus, devine în mod firesc o soție 
bună, echilibrată, ca rezultat direct 
al faptului că-și găsește locul potri
vit în viață. Merită să fie evidenția
te posibilitățile scriitorului care a 
reușit să creioneze firesc și sigur u- 
nele personaje — părinții lulianei, 
cabotinul actor Vlădescu etc. Aceștia 
întruchipează convingător exponenții 
mediilor care au generat „capriciile" 
lulianei. Ne îndoim însă de necesita

ROBERTO J. PAYRO:

„Diavolul în Belgia"

Citind cartea lui Roberto J. Paj'rd 
„Diavolul în Belgia" (colecția „Me- 
ridiane“-ESPLA) ai impresia că pri
vești unul dintre uluitoarele tablouri 
ale meșterului Breughel-tatăl. Aceeași 
minuție de cronicar în zugrăvirea ar
hitecturii, costumelor, faptelor și o- 
biceiurilor. aceeași lumină caldă și 
îmbietoare, aceeași atmosferă plină 
de un optimism contaminant.

Cartea este de fapt un mic tratat de 
demonologie și e scrisă de un argen
tinian rămas în Belgia dinainte de 
primul război mondial și care îndră
gește cu vremea folclorul flamand. 
Pentru studierea lui, cutreieră satele și 
orașele, asculta la crîșme povestirile 
drumeților și-i descoase pe țărani, în 
casele cărora poposește peste noapte. 
Culegerea de fața prezintă cîteva din 
cele mai importante aspecte ale teniei 
pe care și-a ales-o scriitorul: cum 
se înfățișează și ce semnificație are 
în folclorul belgian dracul. Prezen
tarea e riguroasă; începînd cu o mi
nuțioasă mventarie*re a înfățișărilor, 
ocaziilor, ajutoarelor și mijloacelor pe 
care poporul le crede că dracul le are 
la îndemînă pentru a-și exercita pe 
pămînt puterea nefastă, cartea se o- 
prește de cîteva ori să comenteze s) 
să ilustreze literar intenția cu care a 
fost scrisă (viclenia țăranului care în. 
vinge întotdeauna răutatea diavolu
lui) și se sfîrșește cu o zguduitoare 
relatare despre vrăjitoare — cele 
mai de seamă ucenice ale iadului pe 
pămînt. Culegător harnic șt priceput. 
Intelectual încercat și subtil (cart, 
in cursul expunerii, se referă adesea 
la artiști și literați), Payro te c’șți- 
gâ prin dragostea și seriozitatea cu 
care adună în cartea sa naivele și 
încîntătoarele povești flamande. 
Din cartea lui Payro — și 
aceasta e una dintre primele calități 
ale volumului — iubitorii de folclor 
vor afla nu numai asemănările dintre 
folclorul celor două țări atît de depăr
tate — Belgia și Argentina, — ci și 
unele surprinzătoare potriviri cu bas
mele și povestirile de la noi (poves'ea 
Diavoiul arhitect îți amintește numai- 
decît de Dănilă Prepeleac). Acestea 
sînt idei sugerate și de Cuvintul înainte 
(Zoe Dumitrescu,Bnșulenga), care pro
pune comparația folcloristică, stabilind, 
cu nuanțe fine și precise pe lîngă 
asemănări și unele interesante deose
biri legate de condiții istorico-sociale.

Remarcabilă este de asemenea și tra
ducerea (Paul Teodorescu) : îngrijită, 
vioaie în respirație — după text, flexi
bilă, colorată cu unele neologisme care 
nu supără și unele moldovenisme care 
amuză.

Florin Chlritescu
i 

----------------- ------------------------------

Viața
Uniunii Scriitorilor

Secția de poezie invită pe 
scriitori la cenaclul de vineri, 
5 aprilie, ora 18, de la Casa 
Scriitorilor „Mihail Sadovea- 
nu“.

Vor citi versuri inedite poe
ții Vlaicu Bîrna și George Dan.

că reprezentativă. Iar valabilitatea 
metodei realist-sociaiiste n-o masori 
după derogările nefericite de la prin
cipiile ei, ci după succesele certe 
aie operelor bazate pe aceste princi
pii. La fel și în alte cazuri. Jude
cind naturalismul după opera lui 
Zola, părintele teoretic al naturalis
mului, ar trebui să-i acordăm o 
mare încredere cu mici rezerve. Dar 
Zola, creatorul, a fost mai puternic 
decît principiile sale naturaliste, — 
pe care le-au respectat alții mai pu
țin talentați și mai puțin emancipați 
în creație decît maestrul.

Și pentru că sîntem la naturalism, 
încercăm să dăm un răspuns și ulti
mei probleme enunțate. Ni se pare 
că tocmai naturalismul este un exem
plu de curent nerealist ce nu fare 
opoziție deschisă realismului, de la 
care împrumută chiar unele veșminte 
teoretice. De aceea, naturalismul a 
fost deosebit de primejdios atîta timp 
cît era caracterizat ca un apogeu al 
realismului, atîta timp cît trecea 
drept realismul cel mai crud (în sens 
bun) și cel mai autentic. Impostura 
a prins (la această a contribuit și gi
rul operei lui Zola) și la noi, de 
pildă, un critic de sistem ca Gherea 
numea cînd naturalismul — „realism *, 
cînd realismul — „naturalism", fără 
vreo intenție de reformă terminolo
gică, ci doar ca urmare a confuziei 
explicabile pe care formula natura
listă o provocase, „derivîndu-se“ din 
realism.

Curente literare. După al doilea 
Congres Unional al scriitorilor sovie
tici a început să fie dezbătută în 
publicistica noastră literară chestiu
nea dezvoltării unor „curente și stiluri" 
diferite pe fundamentul metodei realis
mului socialist. S-au scris articole 
interesante asupra stilurilor în poe
zie și proză. Dar, fie din dorința de 
a ilustra cît mai exact prin exemple 
aborigene tezele congresului, fie din- 
tr-un exces de importanță, s-au ivit 
în presa literară și unele formulări 
cel puțin curioase: „curent modern" 
(sau . modernist"), curent „tradițional" 
(sau „tradiționalist"), „curentul li
terar creat în jurul revistei „Steaua" 
etc. Dar istoria și teoria literaturii 
ne-au obișnuit cu o anumită accepție 
a termenului „curent literar". Incit 
rămîne fie să considerăm • „curentul 
modern" (sau cel „tradițional") o 
mișcare literară amplă, cu o bază 
ideologică și estetică proprie, miș
care declanșată ca o replică ex
clusivă și categorică la o alta. — 
cum a fost Renașterea, romantism:'!, 
simbolismul etc. — și atunci trebuie 
să admitem o independență față de 
metoda realism .lui socialist, ceei ce 
e absurd, fie să conferim oricărei 
tendințe, orientări, reviste sau gru
pări literare, calitatea de „curent" 
sau dreptul de a-și întocmi un „cu
rent literar" propriu („curentul din

r

I NICUȚĂ TĂNASE: „DERBEDEI?
Despre ceea ce se numește „manierism" se vor

bește de obicei, în legătură cu un maestru al 
scrisului, într-un anumit stadiu al creației sale. 

Maestrul, ostenit, după ce a atins o culme, începe să se 
autopastișeze, să facă din modalitatea sa originală, din 
stilul său personal, o manieră sterilă. începe, adică, să 
producă în serie, după tiparul propriei sale formule 
artistice. Manierismul este semnul descensiuniî unui 
scriitor care nu-și mai poate conlinua ascensiunea din
colo de un anumit punct atins. Creatorul de mare va
loare își descoperă însă, de obicei, noi potente și. pentru 
el, faza manieristă rămîne doar simbolul unui moment 
de criză.

Manierismul presupune deci un drum anterior, o as
censiune în impas (momentan sau definitiv). Pentru 
un tinăr scriitor, maniera nu poate fi decît deosebit de 
îngrijorătoare, pentru că în acest caz nu e nici măcar 
înghețarea unei formule artistice originale. Tînărul sp 
amăgește cu ideea că și-a descoperit modul propriu de 
exprimare și se repetă cu ineîntare, fără să-și dea seama 
că se sterilizează înainte de a se fi format deplin.

Nicuță Tănase este, categoric, un tinăr talentat. 
Aceasta au dovedit-o neîndoielnic chiar primele sale pa
gini publicate. Volumul său de debut cu titlul tip Șalom 
Alechem — M-am făcut băiat mare — a primit o unanimă 
apreciere privind talentul și virtualitățile scriitorului.

Nicuță Tănase apărea ca un scriitor în căutarea unor 
maeștri. Era clar că scriitorul are un bagaj încărcat de 
documente omenești, în mare parte trăite de el însuși. 
Șalom Alechem i-a oferit modelul unui umor tragic. 
Temperamental, tînărul avea nevoie de umor pentru a 
povesti lucruri adeseori triste și arareori vesele fără să 
se dea în spectacol, fără lamentații și fără expansiuni. 
Nicuță Tănase și-a însușit tonul povestirii din Șalom 
Alechem și l-a reprodus, printr-o sinteză surprinzătoare, 
intr-un stil calcat după cel al lui Zaharia Stancu. Cartea 
debutantului dezvăluia cu limpezime sursele inspiratorii, 
adesea pastișa era chiar supărătoare, dar,'în ansamblu, 
cartea era citită cu plăcere, a'mosfera unui anumit mediu 
era evocată impresionant, tipuri diferite erau, cu o dis
creție voită, sugerate și interesau, atrăgeau. îndărătul 
formulei încă tributare altora, se simțea căldura proprie 
tînărului care are ceva de spus.

Evoluția acestuia era urmărită cu interes. Dar cu- 
rtnd se vădi primejdia gravă pentru o creație abia la în
ceputul ascensiunii sale. Nicuță Tănase devenea „manie
rist" înainte de a se fi găsit pe sine. Maniera sa, fiind o 
autopastișa în faza formulelor încă împrumutate, consta 
defa.pt înlr-o pastișă—mai mult sau mai puțin fidelă, 
mai muli sau mai puțin colorată personal — a modelelor 
sale. Nicuță Tănase ajungea la impas curînd după por
nirea ia drum. Un laltnt cert risca să se cheltuiască iară 
folos. Se simțea mulțumirea de sine pentru fiecare pa
gină și mulțumirea de sine e fatală artistului.

Nu se poate spune că „Derbedeii" constituie o defini
tivă scăpare din impas. De la primele pagini te izbește 
ciudata reluare a unui stil pe care Zaharia Stancu, după 
ce-1 ilustrase, îl depășise el însuși: „S-a mutat pe Ciu
lești un popă. Și-a adus bagajul cu patru camioane trase 
de cai zdraveni. Avea ceva bagaj popa.

Au ieșit femeile la porți"... etc. etc.
Totuși pastișa, din cînd în cînd etalată cu ingenuitate, 

nu mai ocupă în „Derbedeii" decît un suațiu redus. Este 
evident un moment din ascensiunea scriitorului, care și-a 
păstrat modul de a povesti — aparent — glumeț și de
gajat drame și evenimente ale sufletului omenesc.

Scriitorul a renunțat însă la persoana l-a a istorisirii, 
care-1 lega lesne de modelele corespunzătoare tempera
mentului său.

La neutrala persoană a IlI-a povestirea implică un ton 
diferit. Nîcuță Tănase a intuit bine aceasta și s-a re
găsit pe sine în căutarea fonului o- 
biectiv. Secretul descoperit es<e acela 
aj creării unei aparente contradicții 
intre gravitatea faptelor și ușurința 
povestirii, între caracterul angajant al 
conflictului epic și indiferența afișată 
de povestitor.

Istoricul unor procese de transfor
mare a oamenilor poate fi solemn ; 
poate fi sentimental ; poate fi agitato
ric ; poate fi analitic, poate fi senza
țional. Nicuță Tănase povestește insă 
ca și cum faptele istoriei sale ar fi 
oarecari, găsite pe toate drumurile. Și 
tocmai pentru că înțelegem că nu e 
așa, că e vorba de lucruri mari, epo
cale, tonul povestirii lui Nicuță Tănase 
e mai emoționant decit oricare ai ul.

Nu știu, cum am spus, dacă impasul 
timpuriu al scriitorului e depășit acum, 
după „Derbedeii". Dar știu că „Derbe
deii" e o carte bună, pe care o citești 
pe nerasuflale dc;i nu e senzațio
nală și care iii umple ochii de lacrimi
deși nu există nici un episod lacrimogen.

„Derbedeii" își desfășoară acțiunea in primii ani de 
după eliberarea patriei, în timpul luptei eroice pentru 
refacerea industriei distruse de război și a agriculturii 
lovite de secetă. Eroii povestirii sînt tineri încă mai ieri 
fără căpătîi, care fac cunoștință, la Hunedoara, cu viața 
de colectiv, cu onoarea muncii și cu satisfacția pre
țuirii sociale in regimul popular. Aș-tlar si data și in
cul acțiunii reproduc, cel puțin pe o anumită latură, 
sfera romanului „Oțel și pîine" ai regretatului Iun L„- 
lugăru (cu care are comune chiar unele episoade, cum 
ar fi acela al incendiului).

Povestirea lui Nicuță Tănase e axată însă unitar pe
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procesul ae transformare revoluționară a conștiinței 
eroilor săi. Ea se integrează într-o literatură tipică xre- 
muritor noastre și căreia i-au fost imbolduri puternice 
cărțile lui A. S. Makarenko. Scriitorul urmărește cu 
pasiune intrarea în rîndurile oamenilor — și chiar in 
primele rînduri — a unor tineri care altădată n-ar fi 
rămas decît drojdia societății. Povestirea lui Nicuță lă- 
nase e înrudită cu „Unsprezece" a lui Eugen Barbu și 
presupune aceeași profundă, intimă, cunoaștere a lumii 
lumpenproletariatului în care pătrunde, treptat, lumina 
conștiinței proletare.

Eroii lui Nicuță Tănase sînt. în primul rînd, „șme
cherii", „șmecherii de București", sau, cel puțin, „șme
cherii de Ploești", neamuri apiopiate cu primii. Sînt 
tineri care trăiesc la periferia societății civilizate, for
mați la periferia moravurilor îndătinate de burghezie.

te, într-o formă rudimentara, aceea a 
capitaliștilor, constînd in împărțirea 
lumii în „deștepți" și „fraieri". Fraierii 
muncesc în sudoarea frunții, pentru 
deștepții care trindăvesc. Dar. in timp 
ce deștepții capitaliști numără milioa
nele și se plimbă in limuzine, deștepții 
din lumea șmecherilor nmr de foame, 
„împușcă nanul" și nu știu de.unde să 
împrumute o pereche de pan atoni • a 
să nu se plimbe cu fetele în zdrențele de 
fiecare zi. Tinerii -mecheri. ucenicii la 
școala șmecheriei, nu sint nici leneși, 
nici răi, adeseori, dar Ie e rușine să 
muncească, le e rușine să se emoțio
neze : nu vor să fie „fraieri".

Nicuță Tănase a creionat cu mină 
sigură o întreagă galerie de tineri 
șmecheri. A descoperit in unii sunbu- 
rcle de omenie și i-a despărțit de cei 
vjermănoși pinc n inimă. A adus do
cumentele .transformabiiității celor in 
lond buni, sub influența muncii educa
tive a parlidului clasei muncitoare.

A descoperit resursele de „erou pozi
tiv" ale adolescentului Răduș, băiat harnic și cuminte, 
molipsit de putregaiul șmecherului cu experiență și fără 
îndreptare, Ilie Chelie. A scos Ia iveală capacitatea orga
nizatorică a lui Ioniță Bozolan, tinăr din Grant, mîndru 
de titulatura de „șmecher de București", dar întotdeauna 
împotriva furtului și aprig păstrător al curățeniei. A de
monstrat că PIoeșteanu, șmecherul care se pricepe la 
furtișaguri și afișează un scepticism monstruos este, in 
iond, capabil de cinste și de entuziasm.

Nicuță Tănase folosește mijloace simple pentru miș
carea și caracterizarea eroilor săi. Aceștia acționează 
după anumite legi nescrise, nedezmințindu-se, parcă,

Evanghelia lor

niciodată. Dialogurile sînt extraordinar de firești, Ni
cuță Tănase dovedind că are această rară calitate a re
producerii vorbirii fără să se simtă intervenția unifor
mizatoare a limbii scrise. Ticurile verbale abundă, dar 
nu supără în atmosfera cărții, așa cum nu supără abun
dența expresiilor din jargonul lumpenpr; Setărilor.

Arta lui Nicuță Tănase constă în a nu schimba tonul 
și atmosfera odată cu transformarea revoluționară a 
mentalităților. „Șmecherii" continuă, aparent, să fie 
„șmecheri", gesticulează ca atare, vorbesc ca atare. 
Dar, treptat, expresiile lor tipice tncep să fie purtătoa
rele unui conținut nou. Limbajul și comportările se 
vor modifica ulterior, ultimele pagini oferind această 
perspectivă.

Scena in care Răduș, spitalizat după acțiunea eroică 
din timpul incendiului, primește oaspeți, e reprezenta
tivă. Duioșia și spiritul tovărășesc al derbedeilor se 
manifestă straniu, sub scoarța brutală a grosolăniei 
voite, „șmecherești":

„Năvălesc înăuntru o droaie de derbedei:
— Răduș!
— Erode !
— Băi acesta, ce-i cu tine? Te-au pus ăștia în scu

tece ?
Răduș ii privește cu ochii plini de lacrimi. Derbedeii 

vin pe rînd la el și-1 sărută.
— la uite la el! — se miră Neagu Mircea. A ajuns 

icoană".
Șmecheriile înseși încep să aibă un țel colectiv (și 

imaginația lui Nicuță Tănase în inventarea situații’or 
reliefante e apreciabilă !). Jan șoferul iubește ordinea și 
e supărat foc pe tovărășii sui de ca,a:u, dezordcnaii 
și murdari. Singura soluție ar fi un responsabil pentru 
curățenie, care să țină în mină toată cabana. Un res
ponsabil energic și temut, cum nu poate fi el, ci numai 
Ioniță Bozolan care n-are poftă să ducă muncă organi
zatorică. Singurul argument convingător ar fi să i se 
dovedească că, fără responsabil, campania lui de depa
razitare cu D.T.T. e inutilă. Și pen ru că realmente, în 
cabană nimeni nu mai are păduchi, șmecherul de Jan 
șoferul se duce să cumpere, cu bucala, ca să-l sperie 
pe ioniță.

Nicuță Tănase a izbutit, cu „Derbedeii" lui.

Savin Bratu

defa.pt


EPOPEEA RĂSCOALELOR (III)

Monologul lui Darie*)
Dacă la Tudor Arghezi o expe

riență întreagă de prozator sa
tiric și poet s-a transformat in 

„1907" în vers, celebrînd marea răs
coală. la Zaharia Stâncii, autorul ro
manului „Desculț", o veche experien
ță poetică s-a transmutat in prost., 
fără însă a renunța la țilonul liric. 
Această carte, extrem de originală și 
de o mare valoare artistică, trezește 
întrebarea legitimă: este „Desculț" 
un roman ? Fără îndoială, in accep
ția clasică a noțiunii (așa cum a 
creat-o romanul englezesc, cel frai* 
cez și rus al secolelor XVIII și XIX) 
„Desculț" nil este un roman. In ac
cepția modernă insă, modificată de 
experiența ultimelor două secole ș: 
mal ales a secolului nostru, cărții lui 
Zaharia Stancu nu-i poate fi refuza
tă integrarea In romanesc. In 
nostru, romanul este genul tuturor li- 
bertăților, puțind utiliza orice tehr.:- 
că și orice mijloc de expresie, sp-e 
deosebire de poezie și dramaturgie, 
mai puțin libere din acest punct de 
vedere.

De fapt, cu .„Desculț" urcăm în 
timp la vechile izvoare ale genului, 
la epoca de tranziție cînd epopeea se 
stinge, renăscînd în roman. Inlr-ade- 
văr, prin cea mal mare și impresio
nantă parte a sa, „Desculț" este un 
vast poem al vieții rurale, efluviile 
lirice neputlnd fi mascate sub haina 
de altă croială a prozei. Caracterul 
liric al cărții este determinat și de 
faptul că o unică subiectivitate, aceea 
a tînărului Darie, reconstituie prin re
memorare o epocă întreagă.

La ora actuală, „Desculț" este una 
din puținele cărți ale literaturii mon
diale care cunoaște o răspîndire ex
traordinară. Tradusă în peste douăzeci 
de țări ale lumii, cartea Iul Zaharia 
Stancu circulă pe toate meridianele, 
fiind un adevărat ambasador al noii 
țfpastre literaturi.

•„Desculț", dincolo de caracterul său 
poematic, este o vastă monografie a 
unul sat din clmpia Dunării în epoca 
dintre 1906—1917. Răscoalele țără
nești sînt cuprinse numai intr-un 'ca
pitol, „Brazdă îngustă și adîncă", dar 
cartea este astfel construită, incit in 
ansamblul ei constituie o profundă moti
vare a permanentului clocot de rettol- 
tă al maselor țărănești. In ultimă in
stanță, personajul proeminent al ro
manului este mizeria. Din atitudinea 
față de această fantastică și zgudui
toare prezență, din susținerea ei prin 
asuprire și din suportarea ei de-a 
lungul generațiilor, iau ființă zeci'.e 
de figuri care cutreieră prin pagi-, : 
cărții. Totul este în funcție de aceas
tă prezență tutelară.

Dintre aparițiile episodice ale ci’’!::, 
răsare halucinant portretul olar:. :,: 
Vice nț Buiu, gușatul, și povestea lui 
îți rămîne cu accente de tragică me
tope e: „Boreasa mea, se lăuda ola
rul, are o mîndrețe de gușă, de două 
ori mai mare decît a mea! Și co viii 
mei, slavă domnului, au gușă, afară 
de cel mic, un băiețaș, care a rămas 
însemnat. N-are gușă. Ne culcăm și 
dormim. Adorm intîi copiii. Le antă 
gușile în somn, ți-e mai mare dragul, 
numai cel mic, fără gușă, tace. Bo
reasa, înghețată de frică, U pune 
mina pe inimă să vadă dacă e cald, 
dacă mai trăiește. Ne temem să nu 
se p-ăpădească în somn... Dacă n-are 
gușă? Pe-aici, spune olarul, e ral. La 
noi, la deal, pămlnt roșu, piatră, să
răcie șl bir... Greu, greu... Noroc că 
viața trece repede".

Acest „noroc că viața trece repede" 
este o sumbră filozofie, rezultat al 
unei realități inspăimintătoare. Intre 
moșia boierului și peticul de pămird 
al țăranului( atunci cînd îl are) prio
ritate are moșia. Cînd boierul Ghera- 
sie Ologu sădește din nou via, tot sa
tul este adus cu sila și lucrează sub 
paza jandarmilor, cu armele încărca
te. La cîmp, oamenii lucrează sub 
paza logofătului Filip, al lui Pisicu. 
o fiară in slujba boierului, care bi
ciuiește oamenii cu harapnicul, cerir.- 
du4e stereotip să tragă „brazdă în
gustă și adîncă". La culesul viilor, 
oamenilor li se pun botnițe, pentru 
a nu se atinge de nici un bob dt 
strugure.

Asuprirea și mizeria îl încolțesc pe 
țăran de pretutindeni. Popa Tom.ti 
Bulbuc refuză să continue slujba c: 
paști, pentru că un flăcău sărac nu-i 
poate da leul cerut, dijma sacră. Mul
țimea aflată în biserică, încep; si 
murmure. Popa Bulbuc se retrag; 
altar. „Ridică în sus mina în care 
ține crucea și mina cealaltă în tt.-t 
păstrează ulceaua cu mir: — 1 . 
nu vă potoliți, vă blestem, :u-z. 
mama voastră de mirlani".

Alți reprezentanți ai exploatări: 
primarul Bubulete, notarul S:z.’.;::-. 
Juvete, șeful postului de jandarmi, 
jandarmul Mielușel, care ar.: 
copii pentru un delict imaginar, 
gindit-le o pisică în sin Sub că~—z 
cusută, pe care o lovește pină :e c-~„- 
malul, înnebunit, sfișie pieptul ce— 
anchetat.

Nu mal puțin sălbatici, In rdațS 
economice, se arată circiuma.--. . :
Ocl sau doctorul Ganciu, sau aloca
tul Vică Georgescu.

Țăranul este strivit sub un adevă
rat teasc social.

Ura, dorința răzbunării, revolta care 
mocnește în suflete devin un sens al 
existenței. Mătușa Uțupăr gindefte: 
„Să trăim și noi mai bine! ..Mere* 
vrem să trăim mai bine și nu izzu- 
Hm. Trăiesc bine boerii, gulerațuL.

...Odată șl odată o să se nască al: 
Tudor, altfel o să-l cheme poale — 
unul sau mai mulți, să răscoale sa
tele... Să pună capăt puterii nesătule 
a neamului ciocoiesc, cu sabie, cu to
porul, cu focul, cu pirjolul". Darie po
vestește : „Dacă pămîntul ar fi al 
nostru. îl aud pe tata, am trăi cu to
tal alt fel. Am trăi mai bine. Dar 
pămîntul este al boerilor. al ciocoi':-. 
Trăiesc boerii bine. Trăiesc ciocoi: 
bine. Noi rte alegem cu oasele rup:e 
de muncă". Iar mama lui Darie blas- 
tămă: „Pămîntul e al boeri'.or, ve- 
dea-i-aș în pămlnt, cu iarbă pe piept". 
Dumitru Pălică izbucnește: „Poate r.ă 
o să punem mina pe par si să dăm 
la cap. Așa nu mai poate să meargă 
Muncim pînă dăm pe brinei și nu nt 
se mai ajung de nici unele". Iar Tu
dor adaugă profetic: „O s-o facem și 
pe asta într-o zi, dar dacă n-o s-o fa
cem cu socoteală, o să fie și mal rău 
pentru noi pe urmă. Nu e destul să 
crăpi ctteva capete..."

Răscoala este astfel izbucnirea 
unui vulcan, al cărui clocot interior se 
auzea de mult. Este ca pot o'tr ea unei 
arșițe interioare, cumplite. Boierii au 
fugit. Oamenii dau foc la conace. Dis
trug averile strînse de ei, din chinul 
lor. Victimă cade Filip Pisicu, logo
fătul. I se taie în piept șl pîntec cu 
fierul plugului „o brazdă îngustă și 
adîncă". Pedeapsa este executată de 
moș Uțupăr, în felul unui ritual. S- 
el este un însetat de răzbunare.

Cînd colonelul Pienaru, moșierul 
din Secara, vine cu armată de la 
București, și strîngindu-l pe oameni 
vrea să afle cine-s răsculații, iot sa
tul se repede asupra lui blestemin- 
du-l: „Ăștia au înebunit, domnule co
lonel' U seime acestuia Inspăimînlat 
căpitanul Cantacuzin. Zeci de țărani 
cad. secerați. Urban Precup Uțupăr nu 
e nimerit cu gloanțe și rămîne în pi
cioare ca un spectru al dreptății, pre
vestind in gura mare sfîrșitul neamu
lui ciocoiesc. Cade și el in cele din 
urmă.

„Desculț" este an pandemonium, un 
infern mode’.". în care forța -.iz: inii 
dantești apare înzecită prin fastul că

„DESCULȚ*—coperta a edițiadMezâ

zaz ca nuiaua In 
aminte de fiecare 

m băga:-o tn gură 
care am flâminzit. 
e fiecare sunet pe

si de .ecare zi i 
îmi aduc aminte
care l-am auzit. De fiecare cîntcc
care a râîunat și a pZrts in mine, de
flecare P*" mri pe care aturici ori mai
tîrziu l-âni primit in ceaiăt, în Goaste,
in obraz. Nimic din anii aceia n-a
murit în mine. Nu. Nimic n-am
uitat...•t

Alăiuri de mari drame. conștiința
copiiului reconstituie inir-advvnr viața 
satului in amănunte etnografice. 
Nunta și moartea, nașterea și botezul, 
superstițiile și obiceiurile satului du
nărean capătă un relief excepțional în 
interpretarea lui Darie. In existența 
crispată de mizerie a oamenilor, fie
care bușurie iradiază o lumină pu
ternică. ’ Răscoalele 
morții 
ritmul 
Ion de 
cente, 
răsărit

•au fost stinse, 
îngropați. Viața își continuă 
el. Tinerii se duc la dam (sa- 
dans), căutînd senzații adoles- 
Pe cîmp, peste morminte . au 
fire de iarbă și copilul, in 

nța căruia anotimpurile se ro
tesc lent, cu efecte stranii, ridică în 
monologul său un elogiu vegetației 
care continuă destinul biologic al dis- 
pâruțîlor. Elogiul este un poem de un 
efect zguduitor. In imaginația copilu
lui viziunea firelor de iarbă se îm
pletește spontan cu aceea a răscula-

Te unrrer-

U nem:reruj>~

ton

:lnd începusem și ex. drăguliii 
doanvze. « mă rd.xa băiețaș Ia casa

„Desculț" are cu totul altă ttr*& 
tură, destul de singulară în contex
tul literaturii noastre. Intre autor și 
faptele relatate se interpune o ființă 
— Darie. Nu aș putea spune despre 
Darie că este un personaj. Fugitiv 
aflăm intr-un loc despre el: „Sunt 
înalt și subțire. Am obrazul gălbejit 
și părul blond. Obrazul mi-e plin de 
pete". Ații. Și in alt loc aflăm ci 
este un infirm care nu poate parti
cipa la jocul copiilor. Izolat și în
chis in el, neputlnd îmbrățișa copi
lăria. el îmbrățișează, la modul in
fantil, universul. Fiecare fapt, fie
care fenomen se repercutează in a- 
ceastă conștiință izolată intr-un mod 
acut, prelungindu-se printr-un efect 
asemănător ecoului. Darie nu ros
tește fraze simple. Propozții'.e sale 
revin, sau se pierd intr-un ecou in
sistent : „Alături de patul, mai pitu
lat, un bordei. Trăiesc aci trei oa
meni, trei bărbați, megieși cu noi... 
Am sous că trei bărbați trăiesc aci..." 
sau „Pe Tudor din Vladimir l-au 
tăiat — in bucăți l-au tăiai", etc. 
etc.

Extrem de captivant, prin inedit, 
este monologul poematic al lui Da
rie. Copilul povestește un fapt. La 
un moment dai, un amănunt a ciupit 
o coardă a memoriei și un alt fapt 
răsare, care se cere relatat. Nu a 
terminat bine șl un aspect al natu
rii îl solicită. In jurul acestuia con
știința divaghează sau construiește 
ceva. Răsare un scurt intermediu 
sau un poem, rostit nervos, pe ne
răsuflate, ca rezultat al unei sensi
bilități supuse unei continue îrtcor- 
dă’i. Efectul este uluitor sl textul 
este afli de încărcat de nuanțe incit 
fiecare nouă lectură iți relevă altele, 
oină atunci nu îndeajuns de șezi- 
sate. <

Gîrtdirea estetică nu poate țace

decît să constate această structură 
intimă a romanului „Desculț", dar 
nu poate lămuri cauzalitatea ei. 
Ne-am adresat de aceea psihologiei 
și am aflat explicația de care aveam 
nevoie. Deosebirea dintre gîndirea a- 
dultă și cea infantilă constă, intre 
altele, in faptul că adultul „reușește 
să obție asupra unui obiect o sin
gură imagine, oricare ar fi variabi- 
litatea aspectelor sale. Această ima
gine are o putere de comprehensiu
ne extrem de mare, fiind capabilă să 
absoarbă toate modurile percepute 
sau eventuale ale obiectului. La copil 

dimpotrivă, un fel de dis- 
coKinuifate intre diferitele imagini 
ale unei singure realități. Ele sini 
ca mult mai numeroase șl mai sta- 

Idem-.țicarea se face prin insule, 
■jră ac::::idine de transmutare a 
-.-a ■n altele și de reducție intre 

ele" (H. (Fallon: „De l'acte ă la 
-F.ssai de psychologie corn- 
wee". Flammarion, 1942, pag. 208). 
F-:z.'-—.u! intelectual al copilului nu-i 
țOrintte acestuia să copieze, de e- 
r cu exactitate, un anume o-

:". De obicei copilul desenează o- 
• rexoectiv, servirtdu-se de me-
~rcr e si în virtutea unor scheme ex- 

d- smp'tficafe și mai mult sau 
mai puțin stereotipe. „Un fapt este 
mpe măsură ce-i sini evocate 

intr-un inventar mai curind 
::-’t'xlr dedi sistematic". (Ibid. pap. 
211).

Suita de monoloage inferioare 
Ls:". ".ue. întretăiate de mari erup
tă tirice. anini acuitatea și caracte
re! difuz al v:su~!or, constituie o 
Maici a cărții prin care este tăl- 
— : :ă. in —iznil artei, mentalita-

infantLă. De aceea, „Desculț" nu 
—.-—.o-iol sticâ și autorul a avut 

’isc e ie această prezentă proteică 
a că”.:, care este Darie, adică vîrsfa 
'-.:ăsi 3 cmtlăriă, surprinsă și re- 
Dedată ca un dat obiectiv.

Un lucru trebuie subliniat. Prin 
tt znica. mai ales a primei părți, 
: vu’:ea a doua a cărții, în care a- 
:.~s un Darie adolescent ’ șl ajuns la 
oraș ca ucenic în diverse inlreprin- 
1:~, are mai mult caracter memoria
ls:;, fiind de tipul „Universităților 
mele’ ale lui Gorki), „Desculț" poa
te fi asemuit romanului occidental 
de tip Faulkner, John Dos Passos, 
ia care monologul interior este in
strumentul tehnic principal. O ase
menea observație cere însă neapărat 
și o concluzie. In timp ce monologul 
interior pare 'să fi minai și ruinai 
caracterul realist al romanului occi
dental, la Zaharia Stancu el este un 
instrument al extraordinarului efect 
realist al romanului. Aceasta înseam
nă însă că nu instrumentul este de 
vină, ci atitudinea scriitorului față 
de viață, conținutul ideologic al me
sajului său. Decadența romanului oc
cidental, naufragiul său în insolit, 
paradoxal, instinctual, nu este un ‘fe
nomen de tehnică, ci de ideologie. 
Prin tehnica monologului interior 
Faulkner sau John Dos Passos se 
depărtează de realitate. Zaharia Stan
cu pătrunde cu aceeași tehnică în 
mod subtil în centrul șl esențialul 
real tății mărind capacitatea de ex
presie realistă a mesajului său. Aș 
mai adăuga că tehnica nu poate fi 
considerată total indiferentă față de 
ideologie, cel puțin în cazul de față. 
In timp Ce în romanul decadent oc
cidental monologul interior are o 
structură irațională, la Zaharia Stan
cu el este dominat de rațiune, de a- 
ceea și este capabil să reflecte reali
tatea. Monologul său inferior este, 
în ultimă instanță, confesiune lirică 
a sensibilității infantile.

Ion Vitner

•) Fragment din comunicarea „A- 
nul 1907 în literatura noastră actuală11, 
• -ai—! cetei de a V-a se-
s:::;e a Universității ,C. I. 
Parhon*.

ne PLAGIAT SAU NU?
Ia numărul din 27 decembrie 1956, 

revista amstră a publicat arti- 
calol .Din tehnica plagiatului'*, 

ia care VaL Panaitescu, de la Uni- 
versitatea „A. I. Caza" din lași, a- 
dacea categorice și grave acuzații 
Izi D Kineu. autor al unei cărți des
pre Heinrich Heins, apărută la in 
cepvtal anulai' 1956 la E.S.P.L.A. Ci- 
: ad • serie de pasaje din cartea iui 
Hjjce. preluate de acesta aproape 
tară schimbări din surse străine. V.i|. 
Pznaitescu califica această utiliz.tr: 
a surselor drept plagiat. Articolul 
coiabcratoruîui nostru de la lași 
oferea aparent o argumentare vredni
că de luat in seamă, ceea ce și ex
plici publicarea lui. Acuzațiilor for
matate pe un ton polemic, D. Hîncu 
le-a răspuns prin articolul de o vio
lență regretabilă. „Tehnica unei ca- 
loainii sau aventura lui Don Basilio 
din Tîcău“. tipărit in revista noastră 
din 10 ianuarie 1957.

.Gazeta literară" s»-a asumat de la 
incerat sarcina, rum.s-a și anunțat, 
de a întreprinde cercetările necesare 
pentru a putea arbitra în această po
lemică. Făcînd apel la specialiști, 
sintem astăzi, «estul de tîrziu, în 
măsură să comunicăm cititorilor con
cluziile la care s-a ajuns.

Intre timp, a-a primit la redacție 
un alt articol al lui Val. Panaitescu, 
care, e drept, aduce noi argumente 
ir sprijinul părerii că Hîncu, în car
tea sa despre Heine, se îndepărtează 
foarte puțin de izvoarele pe care 
le folosește, fără a adăuga însă ni
mic esențial. In principiu din cele 
două articole publicate reiese destul 
de clar punctul de vedere al autori
lor și o prelungire a polemicii 11-ar 
avea alt rezultat decît crearea impre
siei că dreptatea aparține celui care 
și-ar spune cuvîntul la urmă.

O precizare de la început: se con
sideră drept Dlagiat însușirea pro
prietății spirituale a altcuiva numai 
atunci cînd ea se face neloial, fără 
declararea izvorului. Pentru ca a- 
ceastă ascundere a surselor să fie 
posibilă, plagiatorul — spune Val. 
Panaitescu — face apel la lucrări 
mai puțin accesibile, cu o circulație 
mai restrînsă.

Dar, ca izvor principal, D. Hîncu 
a folosit Biografia lui Heine de 
Franz Mehring, carte foarte răspîn- 
dită în Germania, nublicată în mai 
multe ediții în Uniunea Sovietică și 
last not least tipărită la București, 
în ultimii ani. de două ori în limba 
germană, și anume în „Sammlung von 
kritischen Aufsătzen und Kurzbio- 
graphien zur Geschichte der deutschen 
Literator", Verlag „Das Buch" („Cu
legere de articole critice și scurte

Cel dintîi regizor al teatrului 
caragialian a fost însuși auto
rul său. Constantin Noțtara, 

ca director de scenă, îl asista pe Ca- 
ragiale care spunea întîi replicile. îi 
îndrepta pe actori, iar le spunea, iar 
ii îndrepta, pînă se declara mulțumit. 
Totul se petrecea într-o atmosferă de 
prietenie, care a fost eyccată în pa
ginile cele mai vii ale .memoriilor lui 
Nottara. Caragiaie își juca persona
jele într-un fel unic, schimbîndu-și 
vocea, intonațiile, mimica, gesturile, 
cu o demonie de inegalabil actor, 
care trecuse prin clasa de mimică și 
declamație a unchiului său. Costache 
Caragiali. Fiecare replică se mo
dela în acel atelier al meșterului, care 
era sala de repetiție a Teatrului Na
țional. Maestrul nu făcea teorie, nu 
enunța principii generale, nu intra 
nici în amănunte de ordin psihologic, 
ca să despice firul în patru, ci tra
ducea totul în acțiune dramatică, di
rect. Școala iui Caragiaie punea ca
păt tradiției emfatice și declamatorii 
a lui Mihail Pascalv si inaugura un 
realism psihologic sobru și expresiv. 
Ea a fost inteligent, urmată intîi de 
Nottara și îndată apoi da Paul Guști, 
care a transmis-o ca pe o nouă și 
trainică tradiție p’nă în zilele noas
tre, timp de jumătata de veac și mai 
bine. In acest fel, teatrul lui Cara
giaie și-a asigurat un stil propriu, în 
dacurs de patru sau cinej generații 
actoricești.

Vremile noastre asistă la o inte
resantă evoluție a regiei artistice în 
teatru. Directorii de scenă nu se mai 
mulțumesc cu un empirism care si-a 
trăit traiul, ci aspiră la o colaborare 
de ordin intelectual cu artiștii. Regia 
artistică năzuiește să ofere interpre- 
țiior adevărate planșe de anatomie 
morală, așa cum numeau romancierii 
francezi psihologici, de la sfîrșitul 
veacului trecut, analizele sufletești 
ale eroilor lor. Metoda lor consistă 
în desmembrarea fiecărei replici dună 
ritmul sufletesc al personajului. S-a 
spus că poezia lirică este inanaliza- 
biiă. prin alte cuvinta că nu poate fi 
explicată rațional și mai ales nu 
poate fi tradusă în echivalențe pro
zaice. Nu sîntem de această părere, 
colorată de intuiționism mist'c. Inter
pretarea fenomenului liric esta posi
bilă, dar ea cere ceea ca Pascal nu
mea Tesprit de finesse, spre deose
bire de instrumentul logicii formale, 
Tesprit de geometrie. Structura spi
ritului dramatic e, firește, mult mai 
logică decît aceea a sensibilității li
rice. Ea comportă o stringentă moti
vare a proceselor psihice și nu admite 
discontinuitățile visării. Un text dra
matic are logica internă a unei teo
reme matematice, deși materialul a- 
supra căruia se aplică e de ordin su
fletesc. Pentru acest motiv însă, in
terpretul care poartă răspunderea 
spectacolului trebuie să fie un om 
de teatru dublat de un psiholog, care 
poate sezisa intuitiv dar și explica ra
țional ondulațiile ascunselor procese 
sufletești învăluite în cuvintele repli
cilor. Școala de regie a lui Stanis
lavski, bunăoară, dublează textul ros
tit de actor, cu un „subtext" propus 
de regizor, care exprimă prin alte cu
vinte intenția, subînțelesul, rezerva 
mintală chiar a personajului, cînd u- 
nele replici se produc într-un conflict 
surd. Pe de altă parte, indicațiile 
scenice ale autorilor dramatici nu 
stăruie decît prea arar asupra stări
lor sufletești ale personajelor. Cara
giaie, în această privință; se arată 
mai grijuliu decît mulți dintre con
temporanii săi. Speriat de insuficiența 
„intuiției" dramatice atît a interpre- 
țiior, ciît și a regizorilor, un autor e- 
xigent, cam este Cărnii Petrescu, în
carcă parantezele indicațiilor scenice 
eu notații numeroase, unele utile, al
tele descriptive și lirice, ce pot pă
rea derutante. Datoria regizorului 
este de a da un supliment strict ne
cesar de „subtexte" și de îndrumări 
profesionale, atît cît trebuie, ca să 
ușureze interpretarea, iar nicidecum 
să o complice. Nottara și Guști și-au 
făcut „caiete de regie" sumare, eco- 

biografii pentru istoria literaturii ger
mane", editura „Cartea", București), 
și în Editura de stat pentru litera
tură didactică și pedagogică. Acest 
izvor principal al lui Hîncu este, așa
dar, probabil, una din cele mai răs- 
pindite scrieri din R.P.R. cu privire 
la Heine. Deci, în această privință, 
D. Hîncu a făcut exact contrariul de 
ceea ce. după părerea lui Val. Panai
tescu, trebuia să facă un pkgiator. 
Dar și celelalte izvoare ale Iui D. 
Hîncu, precum ediția operei lui Heine, 
publicată în editura „Aufbau" din 
Berlin, apoi „Schițe de istorie a noii 
literaturi germane" de Georg Lukâcs 
și „Literatura secolului XIX-lea și 
influențele ei principala" de G. Bran
des sînt cunoscute de acei care se 
ocupă într-un fel oarecare de litera
tura germană, fie ei critici literari 
sau profesori. Așadar, lucrările po
menite sînt departe de a putea fi 
mai puțin accesibile.

Toate aceste surse, D. Hîncu le 
menționează; înainte de toate scrie
rea lui Mehring, pe care se pretinde 
că a plagiat-o, el o citează de ne
numărate ori.

In consecință, din niște premise 
juste Val. Panaitescu *rage concluzii 
exagerate. Intrucît D. Hîncu nu-și 
ascunde sursele, ci le citează, tre
buie spus că în cazul cărții sale des
pre Heine nu e vorba de un plagiat. 
Dacă însă Val. Panaitescu ar fi 
folosit materialul său pentru a de
monstra că Hîncu și-a întrebuințat 
izvoarele în modul cel mai puțin in
dependent, reproșul său ar fi fost 
întru totul întemeiat.

Nu i se poate imputa lui Hîncu 
faptul că, în privința amănuntelor 
istorice și biografice, nu s-a înde
părtat de predecesorii săi, și nu-1 
vom șicana pentru faptul că uneoii 
o face cuvînt cu cuvînt. Altfel stau 
însă lucrurile atunci cînd este vorba 
de chestiuni asupra cărora este obli
gatoriu să se formuleze sentințe, 
fiindcă, în acest caz, criticului literar 
i se cere să cîntărească și să exa
mineze părerea autorilor ale căror 
izvoare le folosește. Chiar atunci 
cînd izvorul este Mehring. Acesta a 
fost primul istoric literar marxist 
însemnat al Germaniei. In esență, 
biografia sa despre Heine este și as
tăzi valabilă, dar ea cere o multiplă 
revizuire în amănunte. O părere deo
sebită de a lui Mehring își îngăduie 
însă Hîncu — pe cît ne amintim — 
numai cînd un al doilea izvor al său 
este și el de o părere deosebită de 
aceea a lui Mehring.

Cităm cîteva cazuri cînd D. Hîncu 
se ține totuși prea aproape și une
ori cuvînt cu cuvînt de Mehring, deși

Probleme de reaie1 2)

1) . Sică Alexandrescu, maestru 
emerit ai artei din R.P.R., laureat 
al Premiului de stat: caiete de regie 
pentru o noapte furtunoasă, D-ale 
carnavalului, conu Leonida fată eu 
reacțiunea de I. L. Caragiaie, ESPLA, 
București, 1957.

2) . Clasicii romîni, c. Dobrogeanu- 
Gherea, Studii critice, ediție adno
tată și comentată de Horia Bratu, 
ESPLA, Bv-”.trețti, 1957, vol. II., pag. 
71. Sică z.icrc.ndrescu greșește cînd 
ia atitudine contra unei judecăți, cri
tice a lui Gherea și-1 categoriseștet 
„Afirmația iul Gherea că plea» ar fi 
un vodevil localizat este o calom
nie”. Gherea scrisese: „In D-ale Car
navalului, i.l. Caragiaie nu na <S* 
de loc icoana fidelă a n&ahalaML 
cade în farsă, ne dă un vodevfl 
trancez localizat, cu multă acți
une, dar cu o aproape complectă 
'ipsă de zugrăvire psihică a stratu
lui societății adus pe scenă", (ibld., 
pag. 150). Gherea a înțeles să spună 
nu că autorul ar fi localizat un 
anumit vodevil francez, ol mimai 
că a transpus în medtul nostru O 
acțiune specifică vodevilurilor iran, 
ceze. Nu e o calomnie, d. o apre
ciere valabilă.

nomice, de o eficacitate dovedită prin 
excelența spectacolelor. Caietele de 
regie moderne traduc însă adeseori 
aspirația la autorlîc a unor adevă- 
rr.ți sau presupuși intelectuali, rare 
fac o aproximativă literatură în 
marginea textelor teatrale, devenite 
pentru ei niște simple pretexte de 
a-și pune în valoare ingeniozitatea 
spiritului analitic sau chiar a fante
ziei lor „creatoare".

*

Lucrarea amplă a lui Sică Alexan- 
drescu e însoțită de o promițătoare 
declarație-program: „Străduindu-ne să 
reconstituim cît mai fidel autenticul 
„stil Caragiaie" al spectacolelor cla
sice, realizate sub conducerea mare
lui dramaturg, am căutat totodată 
să valorificăm întreg caracterul rea
list-critic al operei sale".

Autorul se situează așadar pe o li
nie de continuitate, fără să lămu
rească însă publicul în genere, pe 
lingă publicul special al actorilor 
prezenți și în formație, asupra na
turii acestui „stil Caragiaie" și a tra
diției regizorale pînă la un punct 
respectată, dar reînnoită în vederea 
unei alte valorificări.

Regia are implicații sociale care fac 
din periferia lui Caragiaie o oglindă 
răsturnată a moravurilor burgheze. Nu 
ignorăm însemnătatea verificată a imi
tației, în procesele de transformare 
socială. Socotim însă că mica bur
ghezie, mahalaua sau periferia are și 
specificul ei, o individualitate pro
prie, pe care marele dramaturg a sur
prins-o cu un ochi ager și nedifor- 
mant, oricît s-ar vorbi de „satira" sa. 
„Mitocanul" și „mitocănia" sînt niște 
realități care nu trebuiesc dispre
țuite, așa cum face Sică Alexan- 
drescu, ci interpretate cu un grăunte 
de simpatie re-creatoare, spre a le 
configura scenic. Eroii lui Caragiaie 
nu sînt în definitiv niște maimuțe-ma- 
rionete, acționate de unicul resort 
volițional al ascensiunii sociale, de 
viermele ambiției, așa cum a văzut 
cu exclusivitate Sică Alexandrescu. Să 
luăm bunăoară O noapte furtunoasă. 
Autorul caietului de regie x^ede țn 
jupîn Dumitrache, Chiriac și Spiridon, 
„unul și același personaj, prototipul 
parvenitului „comersant și aprooitar", 
înfățișat în trei momente diferite 
ale vieții lor", (pag. 13). E un punct 
de vedere ce se poate susține. L-a 
exprimat întîia oară Gherea, cu 65 
de ani înainte: „Nu știm dacă auto
rul a pus înadins în aceeași come
die pe băiatul Spiridon, pe tînărul 
Chiriac și pe jupîn Dumitrachi; ori
cum — în această treime avem un 
singur Titircă, dar la felurite vîr- 
ste“2). Și așa mai departe, criticul 
își dezvoltase intuiția cu caracter 
sintetic. Este adevărat că mai tîrziu, 
Caragiaie s-a gîndit să prezinte a- 
celeași personaje după douăzeci de 
ani, parvenite pe treptele cele mai 
înalte ale ierarhiei sociale, într-o co
medie cu numele „Titircă Sotirescu 
& C-ie“. Nu mai e îtjsă adevărat că 
autorul, nemulțumit în conștiința sa 
artistică de scenele pe care le scri
sese, le-a distrus înainte de a muri, 
așa cum afirmă Sică Alexandrescu. 
Caietele pregătite,. cu mici, variante 
ale distribuției, cuprinzînd și perso
naje din O scrisoare pierdută, au 
rămas în alb, iar relatările din co
respondența lui Caragiaie, despre u- 
nele scene sau fragmente ‘ de scenă 
redactate, sînt simple fabulări.

Să fi simțit Caragiaie dificulțățile 
proiectului său, de. vreme ce nit l-a 
dus pînă la capăt, sau pur și simplu 
nu și-a mar „auzit" ca altădată per
sonajele, ca să le transcrie replicile, 
printr-un proces de creație spontan? 
Cine știe? In orice caz, a lega per
sonajele din O noapte furtunoasă, 
viguros individualizate, așa cum le-a 
realizat autorul, de un program tar- 

era necesară mai multă independen
ță critică. Despre opera ultimilor 
ani de viață ai lui Heine, Hîncu 
scrie: „O operă care în desăvirsi- 
rea și frumusețea ei întrece de multe 
ori cele mai bune lucrări scrise In 
anii de tinerețe și de deplină sănă
tate și vigoare fizică" (pag. 275), 
modificînd foarte puțin părerea lui 
Mehring despre aceste creații: „care 
depășesc în plenitudinea lor matură 
și în frumusețe aproape tot ceea ce 
t' reușise în anii săi cei mai sănă
toși" (citat și în articolul lui Panai
tescu). Părerea contrarie însă, că 
Heine a atins apogeul artistic odata 
cu apogeul său revoluționar, adică în 
anii 1843—1844, ar fi cel puțin la fel 
de justificată. A cîntărit bine auto
rul lucrării romînești despre Heine și 
apoi și-a dat sentința, sau a preluat 
pur și simplu părerea lui Mehring ?

Mai departe: Hîncu preia aproape 
literal părerea lui Mehring cu privi
re la rolul pozitiv al lui Freiligrath 
în timpul emigrației (pag. 181). Din 
lectura volumului „Marx și Engels 
despre literatură și artă", ar fi pu
tut să constate că Marx și Engels fu
seseră de cu totul altă părere. Dacă 
Hîncu nu avea timp să studieze mal 
îndeaproape amănuntele de acest 
fel, și acest lucru n-ar fi fost obli
gatoriu pentru o carte ca a sa 
despre Heine — de ce face atunci 
mențiunea cu privire la Freiligrath ? 
Numai pentru a se ține cît mai 
exact cu putință de textul lui Meh
ring ? Nu era deloc necesar, mai 
ales că Hîncu nu pune nici acest 
citat în ghilimele (în ediția pe care 
o avem în față, Franz Mehring: 
„Contribuții la istoria literaturii de 
la Calderon pînă la Heine", Berlin 
1929, pag. 300).

Deci nu se poate imputa lui Hîn
cu faptul că s-a inspirat din operele 
altor istorici literari — căci aceasta 
trebuie s-o facă oricine — dar că a 
făcut-o într-un mod necritic.

In folosirea citatelor, D. Hîncu 
recurge Ia o metodă neobișnuită și 
acest lucru a dat, Ia prima privire, 
— dar numai la prima privire — a- 
parență de dreptate învinuirii de 
plagiat adusă de Val. Panaitescu. 
Este în general obișnuit ca textul 
luat din alți scriitori să fie pus în
tre ghilimele. D. Hîncu procedează 
altfel : el se limitează numai să men
ționeze izvorul — și aceasta îl scu
tește în orice caz de învinuirea de 
plagiat — iar după aceea transcrie 
aproape cuvînt cu cuvînt, fără «ă 
mai pună citatul între ghilimele. Les
sing, care își lua cea mai mare in
dependență față de izvoarele sale, 
nu se sfia cîtuși de puțin să repro

*
div al dramaturgului obosit, care a 
renunțat la tentativa sa, a le lega 
de configurația lor ipotetică, spre a 
le caracteriza ea atare, ca și cum 
am șvea înaintea noastră comedia 
berlineză caragialiană, și așa cum face 
Sică Alexandrescu, este o construcție 
care depășește datele concrete ale 
Nopții furtunoase.

Sociologismul complică și interpre
tarea comediei D-ale' carnavalului. Ju
decata de valoare nu este obligatorie 
într-un caiet de regie. E ca o floare 
la butonieră. „II prinde", vorba lui 
Caragiaie, sau nu. Problema pe care 
o pune expres Sică Alexandrescu, 
dacă D-ale carnavalului este o come
die de moravuri, alăturîndu-se tripti
cului „O scrisoare pierdută", „O noap
te furtunoasă" și „Conu Leonida față 
cu reacțiunea", credem că se re
zolvă negativ. D-ale carnavalului 
e o minunată farsă și nimic mai 
mult, care ridică nu o înaltă pro
blemă de axiologie critică, ci nu
mai dificultăți regizorale de limpe
zire a situațiilor, complicate o dată 
„sentimental", iar a doua oară prin 
abuațljl măștilor și al travestiurilor 
schimbate între actori. Caietul de 
regie propune în acest scop un mij
loc excelent: actorii să-și ridice cît 
mai des măștile, în actul al doilea al 
carnavalului, de cîte ori se feresc de a 
fi surprinși de către urmăritorii lor. 
De altfel, regizorul încercat care este 
Sică Alexandrescu propune, cu toată 
fervoarea sa caragialiană și cu toată 
cuviința față de text, maț multe re- 
tușe ale decorurilor, acolo unde s-au 
dovedit eronate și chiar unele amă

nunte veriste neesențiale, ca bună
oară folosirea căciulii în locul pălă
riei, de către Iordache, acțiunea pe- 
treeîndu-se iarna. Mai discutabilă 
e viziunea încordat sociologists a 
autorului caietului de regie, care 
vede și în bietul Catjndat spec
trul amenințător al bugetivoriei. Nu 
cumva exagerează? Alt vițiu socio
logist este prezentarea bigamiei lui 
Nae Girimea, ca lin reflex al moravu
rilor "burgheze. Așadar, un frizer nu 
își'ia ibovnică la mahala, decît pen
tru că boierii- au amante! Acesta să fie 
sensul „indicelui de clasă", preconizat 
ide Stanislavski? ■
: Mai supărătoare decît schematis
mul sociologist este încărcătura co
mentariilor în caietul de regie. Cînd 
jupîn Dumitrache, ca să explice aver
siunea ‘lui față de spectacolele de la 
„Union-Suisse" ale lui I. D. lonescu, 
vine cu argumentul de bun simț al 

ducă părerea altora, pe pagini întregi 
și cuvînt cu cuvînt. Dar el punea sem
nele citării și nu lăsa nici o îndoială 
asupra faptului că era vorba de |fS- 
rerea și cuvintele altor scriitori. 
Cînd reproducea părerea altora pe 
scurt, se înțelege că nu mai punea 
ghilimele, dar nu lăsa să rămină 
nici .o îndoială asupra faptului că 
era vorba despre părere»; altuia. Les
sing adăuga apoi dacă și in ce mă
sură împărtășește punctul de vedere 
reprodus, citat sau prescurtat. Un 
auter care procedează în aceșt fel 
este în orice caz scutit de primejdia 
de a fi învinovățit de plagiat.

Val. Panaitescu socotește drept 
plagiat chiar folosirea citatelor care 
au mai fost valorificata de alți cri
tici. In această privință., nu putem fi 
de acord cu el. Firește că unui cer
cetător îi poate fi neplăcut ca alții 
să tragă folos, fără trudă, din citi
tele pe care el le-a adunat poate 
din scrisori sau scrieri aproape ne
cunoscute — muncă de altfel foarte 
prețioasă. Așa ceva nu se poate lo
tuși evita. Este adevărat însă că 
uneori critici foarte onorabili fac pre
decesorilor lor '■jnstea de a-i men
ționa în subsolul paginii, arătînd 
ca. au folosit și ei citatul valorificat. 
Acesta este un procedeu, trebuie s-o 
spunem, rareori întîlnit și nu i se 
poate imputa nimănui dacă n-a fă
cut o astfel Ce mențiune. De altmin
teri, nici nu este sigur dacă într-ade- 
văr Brandes sau Alehring, din care 
Hîncu ar fi luat citatele, au fost 
neapărat primii care au folosit citatul 
arătat. Există unele citate pe care 
le întîlnim mereu și chiar la cerce
tători foarte onorabili.

In încheiere vom observa că atît 
Val. Panaitescu, prin pripita sa a- 
cuzație de plagiat, cît și D. Hîncu, 
prin tonul nestăpînit al răspunsului 
său, n-au contribuit la așezarea me
todelor polemice pe o mai inaltă 
treaptă morală. Dacă Val. Panai
tescu ar fi supus cartea unei critici 
obiective — folosind materialul pe 
care* l-a adunat — și ar fi arătat 
în ce măsură D. Hîncu a reușit sau 
nu să ne dea o imagine valabilă a 
lui Heine, și dacă D. Hîncu s-ar fi 
referit și el la aceasta, discuția ar 
fi putut fi mai utilă. Din păcate, 
cartea lui D. Hîncu despre Heine 
este o lucrare de comnilație ele
mentară, tributară surselor, față de 
care autorul nu și-a fixat o poziție 
personală. Firește, nu prin asemenea 
lucrări se poate aduce o contribuție 
la dezvoltarea istoriei literare și nici 
la popularizarea marilor scriitori ai 
literaturii universale.

Gazeta literară 

neînțelegerii cupletelor debitate fa 
limbi străine, ce rost mai are comen
tariul paremiologic: „Gura păcătosu
lui adevăr grăiește?" Dictonul popular 
se aplică în împrejurarea unei di
vulgări involuntare. Jupîn Dumitra
che nu vrea să treacă drept poliglot. 
Sau, mai jos, cînd același enunță o 
paremie personală, de om strîns la 
pungă: „mai bine punem banii în 
buzunarul ălălalt și spunem că ne-am 
dus", ce intenție psihologică traduce 
indicația scenică astfel formulată: 
„A încercat să termine pe (sic) o 
glumă, pe care o spune rîzînd galben?" 
(n. 85 și 86. pag. 32). Intîi că nu 
e o glumă, e un principiu savuros de 
filozofie economică, iar apoi enunță- 
torul lui n-are de ce rîde galben, îri- 
irucît în acel moment nu simte nici o 
contrarietate care să-i motiveze o 
reacțiune corespunzătoare.

Caragiaie nu e corectat în text de 
Sică Alexandrescu, dar e cenzurat 
in unele indicații scenice cît se poate 
de categorice. Mița Baston citește 
biletul ei de dragoste către Nae, lui 
Pampon. II citește, cum vrea au
torul, nervos. Sică Alexandrescu e 
de altă părere: „Nu are nici un rost 
să-l citească ea acum, așa cum se 
arată în indicație... A spus textul cu 
ochii închiși, cum închid copiii ochii 
cînd — cu cartea în mînă — vor 
să verifice dacă au învățat pe din
afară lecția" (n. 388—389). Ca să-l 
convingă pe Pampon, — pretinde au
torul caietului de regie — că biletul 
e al ei, tr^bie să-1 soună pe de rost! 
Iar cînd Pampon îi ia biletul înapoi 
Miței, comentatorul rectifică: „Aceas
tă indicație constituie o scăpare din 
vedere a autorului. Biletul se afla în 
nuna lui..." Da, biletul se afla țn 
niîna lui Pampon, după recomandă
rile caietului nou de regie, dar nu 
și în textul autorului!

Nesfîrșit ar fi șirul observațiilor 
de acest fel, în marginea caietului 
de regie. Altele s-ar referi la unele 
gaguri propuse de Sică Alexandres
cu, cum ar fi manipularea cominato
rie a unor „foarfeci mari, de tuns 
iarbă" (n. 1404), cînd autorul, care 
nu admitea aceste trucuri ieftine, 
specificase pur și simplu: foarfeci 
mari.

Sică Alexandrescu a ținut să cla
rifice textul, cu explicații de natură 
lexicală. Glosarul respectiv e tratat 
pe aceeași coloană din dreapta — pa
ralelă cu textul din stînga — rezer
vată indicațiilor scenice. Locul mai 
nimerit al notei e în josul paginii 
sau la sfîrșitul cărții. Sînt Intr-adevăr 
turcisme, grecisme, franțuzisme, etc. 
care necesită o tălmăcire, mai ales 
pentru cercurile largi de cititori. No
tele din acest caiet de regie sînt a- 
deseori greșite. A manca nu e o 
vorbă prin care latiniștii noștri, vo
iau să înlocuiască vigurosul verb „a 
lipsi “ (pag. 50, n. 246), ci un fran- 
țuzișm. Asinuitate de la asin, în loc 
de asiduitate, în lectura articolului 
din Vocea Patriotului Naționale nu 
e o piatră a autorului în grădina la
tiniștilor, care „cereau să înlocuias
că pe măgar cu asin" (pag. 50, n. 
243); asin e un cuvînt mai vechi în 
limba noastră, apoi căzut în desue
tudine și pus iar în circulație mat 
tîrziu. Chiar, rădăcina cuvîntului la
tinist a chiarifica, n-a dispărut din 
limba noastră, cum crede Sică Ale
xandrescu (pag. 52, n. 263): a rămas' 
în expresia „din chiar senin", ca 
adjectiv, și a rămas ca adverb: 
chiar Sică Alexandrescu îl întrebuin
țează. Fandacsia cocoanei Eftimița nu 
e un franțuzism, de la fantaisie (n. 
201, pag. 320), ca modernul fante
zie. ci e un cuvînt derivat din neo
greacă, de la fandasia. Sireacul nu 
e „o formă șmecherească a cuvîntu- 
kii „săracul", care făcea parte pe 
atunci din argoul bucureștean" (pag. 
52. n. 260), ci un cuvînt vechi în 
limbă, din slava veche sirak. Pus îri 
dificultate de problemele lingvistice, 
pentru care nu-î acuză nimeni că 
nu are o pregătire specială, comen
tatorul atacă într-o notă lungă 
(262. p. 172), expresia: „Sînt aproape 
de douăsprezece", . ca un plural gre
șit, cînd de fapt, ca și la pag. 86, 
r. 2—3, în expresia: „Trebuie să fie 
trecute de unsprezece", se subînțele
ge: ore! Expresia viguros stilistică 
și populară a Eftimiței, despre valoa
rea „vo’.indirilor" lui „Galibardi": 
„Ceva tot unul și unul" nu e 6 
„apreciere cu caracter vag" (pag. 
310. n. 75). Iertarea cu caracter in
dividual nu e amnistie (pag- 229, n. 
821), ci grațiere. „Asta mă-mportă pe 
mine" nu derivă din forma imperso
nală a verbului francez „emporter", 
.din expresia „îl m’emporte beaucoup" 
(pag. 64—65, n. 393), ci din expre- 
s!a; il m’irr^torte. Vox populi. vox 
dei e tradus de Sică Alexandrescu: 
„Glasul poporului, e glasul zeilor" 
Ipag. 124, n. 1017), în loc de: gla
sul lui Dumnezeu.

Juste sînt însă îndreptările aduse 
vechiului text al lui Caragiaie: ma- 
stică pentru mască (pag. 228, ri. 
806) și personajul Pampon pentru 
Crăcănel (pag. 248. n. 1008). Regi
zorul a sezisat bine rostul punctua
ției în teatrul lui Caragiaie; însem
nările de la pag. 19—20 și 33—34 
sînt în acest sens profitabile. De a- 
ceea ne întrebăm cum a outut fi 
jucată O scrisoare pierdută la Paris 
într-un ritm accelerat și totuși cu 
respectarea punctuației, preconizată de 
Moș Virgulă?

Alte probleme ridicate de lucrarea 
meritorie a lui Sică Alexandrescu vor 
face obiectul unui articol publioat 
într-o revistă de specialitate.

Șerban Cioculescu

utiliz.tr


Frontul scriitorilor bulgar

Plenara CC. al Partidului Co
munist Bulgar, din aprilie 
1956, a limpezit problemele 

care preocupau pe. scriitori, indicîn- 
du-le, din nou, drumul firesc pe 
care trebuie să me'argă. După ple
nară, Uniunea Scriitorilor bulgari a 
organizat ădunări cu discuții însu
flețite, au apărut numeroase arti
cole, au fost combătute unele mani
festări dăunătoare și — așa cum 
spunea „Literaturen Front";

„Intelectualitatea creatoare a ră
mas fidelă tradițiilor glorioase de 
luptă ale poporului și ale înaintași
lor ei. Ea n-a manifestat înclinații 
serioase către ideologia și arta bur
gheză".......Creatorii au rămas fideli
realismului care — cum arată or
ganul Uniunii Scriitorilor — din an
tichitate pînă astăzi a parcurs nenu
mărate etape și forme, dar a rămas 
întotdeauna metoda de bază a sănă
toasei Orientări în literatura mondia
lă. El a dus o continuă luptă împo
triva tuturor școlilor și metodelor 
care îndepărtau pe scriitor de viață 
și de popor sau îl transformau în 
dușman al poporului. Este deci nor
mal ca realiștii cu conștiință socia
listă să creeze un nou tip de rea
lism — cel socialist. Așadar, tre
buie combătute toate pălăvrăgelile 
împotriva realismului, împotriva a- 
deziunii literaturii și artei la 
luota pentru socialism și construc
ția socialismului".

Scriitorii bulgari, în perioada ce 
s-a scurs de la plenară, au răspuns 
cu cîteva realizări valoroase.

In ultima vreme, Camen Caîcev 
a publicat romanul ..Familia țesăto
rilor" și Emil Coralov a scris ro
manul „Tovarăși de drum'*, ambele 
inspirate din viața constructori Im 
socialismului. Aceste două cărți 
constituie un răspuns prompt al 
scriitorilor bulgari la chemarea ple
narei din aprilie. De asemenea au 
apărut nenumărate povîstiri, repor
taje, schițe, lucrări ale poeților abor- 
dînd temele majore și actuale din 
viața oamenilor muncii. E de re
marcat în această privință exemplul 
dat de poetul Lamar, care, dună 
o lungă documentare în mijlocul con

structorilor noului centru industria' 
de la Dărdjali a publicat poemul 
„Orașul nou", strSbătut de un pu
ternic și contaminant optimism. Noile 
uzine și construcții, chipurile mun
citorilor, au găsit în acest poem con
tururi luminoase. Gheorghi Carasla- 
vov, unul din cei mai prodigioși pro
zatori bulgari contemporani, a ter
minat partea a doua a amplei tui 
fresce „Oamenii simpli* „El cune, 
scrie un critic, în această nouă o- 
peră, mai multă simțire și un lirism 
deosebit, cald se desprinde din ne
numărate pagini, care mărturisesc 
că scriitorul s-a aplecat asupra' 
manuscrisului cu mai multă căldură 
și pasiune".

Stoian Zagoricinov a scris un ro
man despre eroul popular Irailo, iar 
Dimităr Talev a revăzut pentru o 
nouă ediție puternicul său roman des
pre răscoala macedoneană din 1903, 
„Ziua sfîntului Ilie". Despre marii 
înaintași Botev și Rakovski a scris 
o carte romanțată Stepan Dicev. 
Entuziasmați de frumusețile încă insu
ficient cunoscute ale uoeziei popu
lare, tinerii poeți Ivan Burin și 
Dimităr Osinin au redactat o vastă 
culegere de folclor. Ivan Burin pre
cum și Gh. Lancov au scris poezii 
originale în tonalitatea pură a e- 
posului popular. Exemplul- lui Lamar 
a fost urmat și de tînăra și talen
tata poetă Blaga Dimitrova care și-a 
căutat inspirația la Rodopi, unde se fău
rește o lume nouă. Un impuls puternic 
l-au dat vieții literare și scriitorii Or- 
lin Vasilev, Hristo Radevschi, Slav- 
cic Vasev și alții, care au publicat 
în presa cotidiană nenumărate ar
ticole, înviorînd genul atît de efi
cient al publicisticii literare. Paveî 
Vejinov, St. T. Dascalov, Valeri Pe
trov au creat scenarii cinematogra
fice pe teme contemporane.

Despre toate aceste lucrări si 
despre frontul activ al scriitorilor 
după plenara din aprilie 1956, „Ra- 
botnîcesco Delo", organul central al 
partidului, scria într-un număr re
cent: „Noi producții literare... încă 
puține, nu destul conturate și totuși 
— suficiente ca să se poată vedea că 
literatura noastră merge înainte".

Gh. Dinu

Zece ani de la moartea lui

Jean-Richard Bloch

„TUTUN" — roman, de Dimităr Dimov
Perioada dintre cele două războaie 

mondiale se consemnează In is
toria poporului bulgar ca una 

dintre cele mai aprige, mai pline de 
suferințe si mai străbătute în același 
timp de împotrivirea eroică și de lup
tele duse de masele largi pentru do- 
borlrea regimului de reacțiune șl tră
dare națională. In această perioadă 
forțele revoluționare și progresiste 
au fost mobilizate și îndrumate de 
către Partidul Comunist Bulgar în 
acțiunea care a culminat prin răs
coala de la 9 septembrie 1944, cînd 
a fost răsturnat regimul fascist. 
Nenumărate sînt lucrările — romane, 
nuvele, versuri, piese de teatru, me
morii — care înfățișează, ca într-o 
cronică inepuizabilă, evenimentele a- 
r.estei glorioase pagini de istorie. Ce* 
mai izbutită dintre ele însă, realizarea 
r.ea mai artistică, mai amplă, mai pu- 
t-rn-'că. este romanul „Tutun" al lui 
Dim tir Dimov, apărut in 1954 și 
tradus la noi anul trecut.

Boris Morev, unul din eroii princi
pali ai romanului nu este numai un 
personaj împins de ambiția de a par
veni. de a se urca în vîrful piramidei 
ee'or ce stăpînesc prin puterea banu
lui. El este capitalistul monopolist, 
de proporții europene, care lasă cu 
mult in urmă pe cei la care rtvnise, 
pe care i-a ajuns, i-a întrecut și cu 
care se năruie și dispare în uraga
nul istoriei: magnați, oameni po
litici, agenții capitalismului străin —

destinul unei întregi clase. El trage 
după el și pe o fată, străină de idea
lurile lui mercenare, dar care se lasă 
antrenată din dragoste, ratindu-și 
viața. Lila, Pavel, Ștșco, Max, Dan- 
chin, muncitorii exploatați de magna
ții tutunului, sini ceilalți eroi — pro
letariatul, masa imensă a poporului 
condusă de partid In marea și deci
siva luptă. Cele două forțe, In desfă
șurarea acțiunii, se ciocnesc, se a- 
pâră, fandează ca Intr-un uriaș duel 
social, ca doi coloși pe arena istoriei. 
De o parte e o clasă care crește, 
care-și soarbe forțele din lava clo- 
cotindă a maselor, sigură de biruința 
finală, de alta, o clasă tn descom
punere și care nu se dă înapoi de 
la nimic, dar care este implacabil 
condamnată la pieire de istorie. Vic
toria a revenit celei dinții. Ofen
siva proletariatului începe prin 
acțiuni politice duse . de comu
niștii ilegaliști, . apoi prin grevele și 
sabotajul maselor, pentru ca pînă la 
urmă să se pregătească atacul înar
mat al partizanilor care .sprijinit de 
înaintarea armatei sovietice, duce la 
cucerirea puterii politice.

Lectura romanului „Tutun” ne face 
să luăm cunoștință cu emoție de 
grandioasă epopee a luptei de eliberare 
a poporului bulgar, redată de Dimităr 
Dimov cu mijloace de o remarcabilă 
măiestrie artistică.

G. R. '

Carnet bulgar
• In editura „Cultura Poporului" 

au apărut recent în limba bulgară, 
romanele „Apostol" de Cezar Petres
cu și „Pasărea furtunii" de Petru 
Dumitriu.

In ultimii ani în R.P. .Bulgaria au 
fost traduse peste 30 de lucrări ale 
scriitorilor romîni. Printre ele se 
află: „Nicoară Potcoavă", „Baltagul", 
„Mitrea Cocor" și „Nada Florilor" de 
Mihail Sadoveanu, „Desculț'" de Za- 
haria Stancu, „Oțel și pîine" de Ion 
Călugăru, „Bărăgan" de V. Em. Ga
lan, „Pîine albă" de Dumitru Mircea, 
„Nepoții lui Horia" de Petru Vintilă. 
„Antologia poeților romîni" etc. Sînt 
in curs de apariție „Răscoala" de 
Liviu Rebreanu, „Povestiri din răz
boi" de Mihail Sadoveanu, „Morome- 
ții" de Marin Preda.

• Acum cinci ani. a fost creat pe 
lîngă Uniunea Scriitorilor bulgari ca
binetul tînărului scriitor-

In acest răstimp membrii săi au 
dus discuții însuflețite, s-au cunoscut 
mai bine, și-au împărtășit' din expe
riența muncii lor creatoare.

• Editura „Cultura Poportilui" a 
început tipărirea unei colecții de „O- 
pjșre .alese" din scriitorii contempo
rani. Pînă acum ău fost publicate cu
legeri din Gh. Caraslavov, Orlin Va
silev, Hristo Radevschi și Mladen 
Isaev. In editura „Frontul Patriei" 
au apărut: romanele ,„Tovarăși de 
drum" de Emil Coralov, „Doberdob" 
de scriitorul iugoslav P. Voramț, 
„Diavolul' este în noi" de scriitorul 
turc Sabahatin Aii. In curînd vor 
mai apărea „Cronică europeană" 
de VI. Topencearov, „Aprilie 1925“ 
de M. Marcevski, „Partizanii din 
Rilo" de M. Avramov, „Bihori" de 
scriitorul iugoslav C. Siarici, „Cro
nica amanților săraci" de scriitorul 
italian V. Pratollini și cartea lui 
Yves Montand „Cu inima plină de 
soare".

LAMAR
poet bulgar

LACUL ROȘU
Acolo unde vulturii dau roata 
Și codrii poartă-n circă veșnicii, 
O taină omenească e-ngropată.
Nici fiarele n-o știu, și n-o vor ști.

: i
Se spune că prin locurile-acestea 
Se-ndrăgosti de-o fată un haiduc.
Iubirii lui i se dusese vestea 
Hăt peste munți, cum veștile se duc.

Dar fata la iubire nu-i răspunse: 
Pe altu-l-aștepta—un surghiunit. 
Haiducul într-o peșteră o-ascunse, 
De. apriga lui dragoste orbit.

Și plînse fata. Lacrimile-amare 
, Au curs șiroaie peste-acele stînci.

Pînă-ntr-o zi, cînd muntele cel «nare 
Se frinse peste văile-i adinei.

Cînd se sfîrși cumplita prăbușire, 
Se strînse-un lac. Iar sîngele aprins 
Al celor doi îi dete-o strălucire 
Care de-atunci încoace nu s-a stins.

Azi, Lacul Roșu tainic oglindește 
Carpații, de păduri învăluiti.
Și dac-aseulți, adîncul lui șoptește
Legenda celor doi îndrăgostiți...

In romîi-jește de Petre Solomon

Victor Hugo 

este sublim

dar este ridicol — ca 
să fim și noi în stilul 
antitetic al geniului — 
articolul „Imaginea sti
listică în proza politică 
a lui V. Hugo" apărut 
în „Analele Universității 
C. 1. Par hon" nr. 7 a.c.

In rezumatul francez 
se subliniază firul că
lăuzitor al studiului: „Me
tafora, aforismul, anti
teza constituie mijloace 
care pun în valoare ide
ile scriitorului privitoare 
la lupta împotriva des
potismului și a opresiu
nii și la apărarea progre
sului și a păcii". Iată 
o observație săritor tn 
ochi de exactă. Autorii 
articolului pomenit (Th. 
loachimescu și Al. Bolin- 
tineanu) scot insă, inspi
rați, concluzii de acest 
gen :

a) „...procedeulatît de 
obișnuit în scrierile lui 
Hugo al concretizării 
unui concept abstract 
într-un obiect sau acțiune 
reală. Această metodă 
f?) artistică își are în
fipte rădăcini puternice 
în însuși modul în care 
poporul gîndește, înre
gistrează fenomenele".

b) „Imaginea folosită 
de poet se lărgește, se 
adlncește, se îmbogă
țește” ;

c) Revoluția — leu mî- 
nios care pune pe fugă 
ctrdul negru al vulturilor 
cu două capete, consti
tuie una din cele mai 
reușite metafore concre- 
tizante ale polemistului 
Hugo. Ca pasăre de pra
dă, vulturul sugerează 
rapacitatea, cruzimea 
despotismului, rapacita
te și cruzime sporită 
prin faptul că acești vul
turi au două capete.

d) Din elementele 
creației populare întîlnim 
In opera polemistului șl 
'.forismul.
e) E limpede că simetria, 

datorită unei corespon
dențe lexicale perfecte 
care se referă aici pînă 
și la genurile substanti

velor jause în contrast, 
nu este deloc opera unui 
formalist, ci este pusă 
în serviciul unor idei îna
intate, al unui optimism 
sănătos . (Dintre exem
ple cităm: „Viitorul este 
al lui Voltaire și nu al 
lui Krupp, viitorul este 
al cărții și nu al săbiei, 
viitorul este al vieții și 
nu al morții”,)

f) ...„două fresce ale 
vieții, viața de huzur a 
vîrfului piramidei sociale, 
viața de mizerie a bazei 
ei”. Mai antitetic decît 
Hugo!

g) ...„voind să lo
vească cu toate formele 
artistice în asupritorii 

poporului” etc.
Sociologism vulgar ? 

Nu, fiindcă avem a face 
cu niște universitari, so
ciologism distins.

ANTITETIC

Cînfecul penei

In „Tribuna” nr. 7 a 
apărut poezia „Pana de 
herete" din care cităm: 
„In pana de herete caut 
harul; / De mult, săl
batică. prin slăvi cînta". 
O pană care clntă e lu
cru rar. Ar putea fi o 
prosopopee, după cum 
n-ar fi exclusă nici me
tamorfozarea penei tn- 
tr-o Ură, Dar iată ce ne 
spune mai departe au
torul: „Și pana am găsit-o 
într-un trîng / De ulmi, 
cu tjne, într-o seară

ză". Care va să zică 
pana nu devenise instru
ment muzical. Găsită cu 
prilejul unei promenade 
și strînsă în rrână, pana 
emite vibrații pe care 
poetul le recepționează 
emoționat. De ce? Nu se 
știe. După cum nu se 
știe ce mesaf exprimă 
poezia, cui i se adresea
ză și ce anume stări su
fletești au generat-o. De 
altfel, poetul însuși e 
conștient că heretele es
te o. pasăre răpitoare (o 
spune singur: „...semeț, 
nebiruit, tîlharul 7 Cu »- 
ripa haină văzduhul 
frămînta") șl prin ur
mare elogiul adus pene
lor lui, cu ații mai inex
plicabil cu cit este lip
sit de obiect. Să fie oa
re „Pana de herete" cu 
voie sau fără voie o 
laudă a gratuității? Și 
cui folosește echivocul 
imaginii, gratuitatea u- 
nei emoții vane, fără ra
port logic cu sensibilita
tea și gîndirea omului 
contemporan?

TUMIDUS

Aprozar: „N-avem me
re, dar vă putem servi 
cu spanac".

A. P.

„Mult e dulce...**

...Critici, prozatori, 
poeți, voi toți cei care 
cu atîta nesimțire, schi
lodiți limba romînească, 
în sfîrșit, a fost pro
nunțat apelul care să vă 
cheme la realitate :

„E timpul să ne tre
zim ...la limbă 1“ Ne-o 
spune răspicat, conștient 
de gravitatea momentu
lui istoric pe care-l mar

trează, / Și acum, tăcut 
în mînă cînd o string, / 
De vînturi tari, înalte 
o simt cum mai vibrea

Opinia babei

Poetul Ion Boldici stă 
de vorbă într-o poezie 
din „Albina" cu „o ba- 
bă-ntr-un zăbun". pri
vind „drumeagul" „des
fundat" „din cătun”. E 
o chestiune care, tn 
fond, îl privește. Dar, 
dintr-o inexplicabilă a- 
mobilitate față de res
pectiva babă și indis
creție față de cititori, 
poetul se grăbește să-i 
transcrie opiniile:
„încă nu-i asfalt pe cale 
și e rău; dar drept să-ți 

spun 
avem doftori, vezi ma

tale, 
și-ăsta-i lucru tare bun".

Ca vînzătarul de la

chează în literatura ro- 
mlnă, Gh. V. Foalelungi 
tn „Tlnărul scriitor" nr. 
3, în concluzia însemnă
rilor sale despre limbă. 
Pe un ton peremptoriu 
și solemn, el reclamă 
„preciziu-nea lingvistică" 
sau „migala cu(!) care 
(unii poeți — n.n ) tre
buie să scoată cristalul 
pur din dulcea limbă ro
mînească"... Și cacofo
niile sale se văd nu nu
mai atunci cînd se lăfăie 
alături de „cristalul pur 
din dulcea limbă romî
nească", ci și atunci ,clnd 
d-sa își dă cu părerea tn 
problemele artei la o 

altă rubrică a aceluiași 
număr al revistei. Cu 
sînge rece, fără a se lă
sa intimidat de soarta

celor ce, fiind săraci eu 
duhul și certați cu gra
matica, stilcesc limoa, 
el desfășoară o compli
cată perorație pentru a 
fixa „specificul” lui Tra
ian Coșovei. Delimitările 
sale, cu pretenții de 
înaltă estetică, încep 
cam așa: „Nu e vorba 
de un reportaj' SENZA
ȚIONAL ci de unul LI
TERAR", „în care comu
niunea omului cu peisa
jul dă prilej scriitoru
lui SA SE SALTE și 
să-l admire", (s.n.). Șt 
urmează apoi alte ex
presii în care avem im
presia că nu numai 
scriitorul, ci și autorul 

’ articolului se săltă el 
însuși peste măsură. 
Astfel avem de-a face 
cu: „impresia unei con
tinuități neîntrerupte" 
(!) cu un poet care „O- 
PEREAZA CU SENZA
ȚII asociate grație pu
terii de captare a izvo
rului însuși al impresiu- 
nii directe", (s.n.) cu 
fraze de tipul „Poetul 
nu caută prilej de reve
nire. nu e un admirator 
al naturii, ci un analist 
al ei și al’ stărilor sufle- 

t tești". (Stările sufletești
ale naturii?) șa.m d.
Lecția de limbă pe care 
ne-o servește. autorul 
recenziei este intr-ade

văr exemplară.’ E timpul, 
cred, ca Gh. V.Poalelungi 
însuși să se trezească 
(sau să se salte) la... 
„limbă" I

M. DRAGU

lui Zoii, pretinde că Pe
tru Dumitriu, în artico
lele publicate in „Gazeta 
literară” despre moder
nism și actul creației ar 
fi șters dintr-un condei 
prezumțios întreaga și a- 
tît de bogata activitate a 
istoriei noastre literare 
din ultimii zece ani. Iri
tatul din „Viața romî
nească” întocmește o lun
gă listă de critici, înce- 
pînd cu G. Călinescu și 
sfîrșind cu Oo. S. Croh- 
mălniceanu, spre a de
monstra aslfel inexistența 
presupusei „pete albe”. 
Cine citește senin, nu cu 
ficatul umflat, articolul 
incriminat (vezi „G. I.” 
nr. 3 a. c.) poate lesne 
să-și dea seama că scrii
torul „Cronicii de fami
lie" regreta numai ab
sența lucrărilor de sin
teză* de largi generali
zări istorice și estetice,— 
îmbrățișînd perioade, cu
rente, probleme funda
mentale ale artei, — din 
partea cercetătorilor în a- 
cest domeniu. Și oare pu
tem tăgădui adevărul a- 
cestei observații? Oricît 
s-ar supăra Zoilul și ori- 
cîte. succese ar fi obținut 
tagma sa în alte di
recții, să o respingem 
de ex. pe baza primei 
părți a introducerii la 
studiul concepțiilor este
tice apărută in „Viața 
romînească” tn vara tre

Bietul Zoilă

In revista „Viața ro
mînească” nr. 2 a. e. a 
apărut o notă intitulată 
„Mai multă încredere in 
noi înșine”. Autorul, foarte 
inspirat, cum se va vedea, 
în alegerea pseudonimu

cută și pe care N. Tertu- 
lian n-a continuat-o, pro
babil spre a se dedica, 
'timp de un an, primei 
părți a studiului „Critica

stilistică” tipărit tn nu
mărul de care vorbim al 
„aceleiași reviste”? Dacă 
Zoilul s-ar fi mărginit la 
apărarea panașului ciufu
lit al breslei sale, ne-am 
fi mărginit și noi la re
levarea sofismului ieftin, 
întemeiat pe ruperea unei 
afirmații din context și 
generalizarea acesteia, 
care i-a îngăduit să tra
gă amintita concluzie bi- 
lioasă. Zoii comite însă 
alt sofism mai strident, 
atribuind lui Petru Du
mitriu o confuzie între 
raționalismul obiectiv al 
realismului clasic și con
cepțiile subiective ale u- 
nora dintre reprezen
tanții săi (Tolstoi, Go
gol, Balzac). In fine, 
Zoii, și aici devine un a- 
devărat Zoilă, minimali
zează fără nici un argu
ment poziția scriito
rului nostru față de mo
dernism și, pe un ton in
suportabil de zeflemea 
grosolană, mahalagească, 
contestă și seriozitatea 
mărturiilor asupra crea
ției aduse de autorul 
„Cronicii de familie” și 
„Pasării furtunii” din ex
periența , sa artistică. Zoi
lă, bietul Zoilă a fost 
însă imprudent. Aluzia 
finală — in cauda vene- 
num — la, așa zisa Upsă 
de modestie și disprețul 
pentru critica manifesta
tă de Petru Dumitriu în 
tot ce a publicat de cî
teva luni în' „Gazeta li
terară” nu face decît să 
trădeze adevărata . origi
ne a ieșirii sale: invidia. 
Zoilă și-a onorat nu
mele,.

Un sfat medical: Zoilă, 
păzește-te. Veninul invi
diei' îndelung comprimai 
riscă să se reverse tn 
singe și să te otrăvească!

Și o întrebare: revista 
„Viața romînească” soco
tește că prin aportul lut 
Zoilă se află tn actuali
tate și și-a spus punctul 
de vedere tn problemele 
atacate cu sau fără mo
destie de Petru Dumitriu 
și de altfel de întreaga 
presă literară? Sau 
așteaptă să se pronunțe 
întîi toată lumea pentru 
ca apoi să pozeze în ar
bitru ca în căzu! roma
nului „Moromeții”.

TAMIIETOR

Cînd se va scrie adevărata isto
rie a literaturii franceze dintre 
cele două războaie ale veacului 

nostru, numele lui Jean-Richard 
Bloch va figura la loc de cinste. Va 
fi numele unui mare scriitor modest, 
al unui spirit lucid, veșnic în căuta
rea frumosului, a adevărului și a 
binelui. Se va vorbi atunci despre 
frumusețea stilistică a prozei din 
Les chașses de Renaud, despre locul 
eminent pe care-l dețin în dramatur
gia franceză contemporană piese ca 
Le dernier empereur și Toulon, des
pre vîna epică a realistului critic 
din romane ca Et compagnie, despre 
bogata fantezie și tîlcurile Nopții 
kurde...

Azi, cînd se împlinesc zece ani de 
la moartea scriitorului, să cinstim 
personalitatea morală a celui care, 
alături de Romain Rolland, și de 
Henri Barbusse, a întruchipat pe 
scriitorul militant al epocii noastre. 
Intr-o cuvîntare rostită acum 20 de 
ani la Congresul internațional al 
scriitorilor pentru apărarea culturii, 
Bloch punea din plin problema mi
siunii scriitorului și a legăturilor lui 
cu poporul:

„De veacuri, proletariatul nu-și 
• cruță sforțările, jertfele, sîngele pen

tru a dura o lume mai nobilă, pentru 
a ne așeza în această lume purificată 
și a ne restitui demnitatea de scri
itori. Nu e oare îndeajuns pentru 
ca intelectualul să se simtă veșnic 
dator și să nu plătească niciodată 
cit trebuie?”.

InțeJegînd inutilitatea dăunătoare 
a așa zisei „ahte pentru artă", rupînd 
cu mandarinii căutători de notații 
rare și de vocabule alese, Bloch a 
scris pe înțelesul tuturor și a reîn
viat astfel tradiția prozei clasice fran
ceze, rațională și limpede. Momentul 
de maximă eficacitate a artisltului- 
cetățean mi se pare a fi fost atins 
în vremea de urgie ta care, părăsind 
Franța, dar purtînd-o veșnic în su
flet, J.-R. Bloch a fost, din 1941 și 
pînă în 1944, vocea hotărîtă și pă
timașă a poporului său. In fiecare 
miercuri seara, postul de radio Mos
cova a redat țării cotropite de na* 
ziști gtodul fierbinte al patriotului, 
al luptătorului J.-R. Bloch. Ambasador 
al Franței, mai autentic decît toți 
diplomații cu frac și joben, Bloch a 
însumat în cuvântările sale (strtase, 
după eliberare, ta volumul De la 
France trahie ă la France en armes) 
înțe’epciunea, și mînia și eroismul 
galic. Cuvîntul său a înfierat pe co
laboraționiștii supuși nazismului, a 
îndemnat la rezistentă, a preaslăvit 
eroismul oamenilor sovietici — demn 
model pentru partizanii francezi —, 
a demascait ororile hitlerismului și ale 
războiului... O cronică, adevărată și 
patetică, a celui de al doilea război 
mondial, cu acel sentiment de trăire 
zilnică a evenimentelor, cu dureri și 
speranțe de la o săptămină la alta, 
o poveste a faptelor de eroism ale 
miilor de indivizi, și o evocare a 
marilor prefaceri istorice și morale 
— iată ce ne-a lăsat Bloch. Niciodată 
poate, de la marii oratori ai revoluției 
din 1789, un scriitor francez nu a 
fost ca el crainic și orator, cetățean 
și umanist, cu atîta fervoare, cu a- 
tîta abnegație, cu atîta înverșunare.

Și eficacitatea vorbelor sale, și 
demnitatea lui de scriitor, au răsărit 
din dragostea lui de viață, din ura 
adîncă față de război. Transcriu mai 
jos cîteva rînduri din acea Rugă a 
scriitorului, pe care a rostit-o Bloch 
întors din primul răzlboi mondial, cu 
trupul și suflatul zdruncinate de gro
zăviile frontului:

...,Jn clipa tn care iau din nou 
condeiul In mină, doresc din suflet 
ca pe suprafața acestui pămlnt, care 
ne poate cuprinde pe toți, fiecare om 
să-și aibă un cămin și un loc pentru 
a-și crește copiii, sănătoși și fericiți;

doresc din suflet ca pe suprafața 
acestui pămlnt, unde slnt cîmpii, și 
oceane, și mine pentru toți, setea de 
putere, de prestigiu, de dominație, de 
onoruri, interesele și rivalitățile între 
națiuni să nu mai fie niciodată az- 
virlite în calea fericirii oamenilor;

doresc din suflet ca pe suprafața 
acestui pămlnt unde aerul și grîul 
nu sînt privilegiul unora mai mult 
decît al altora, nici un bărbat, nici 
o femeie, nici un grup de bărbați sau 
de femei să nu poată, tn numele bo

găției, al nașterii sau al sărăciei, 
rlndui asupra restului lumii o tiranie 
care ar folosi fără doar și poate uzur
patorilor, oamenilor răi și fără 
scrupule...

...Șt acum fur să-mi închin mai 
mull decît oricînd forțele pentru a 
afla, a denunța și a sttr.pi asuprirea 
și mizeria omului, oriunde s-ar afla 
ele;

jur să-mi închin arta demnitățit 
umane, spiritului, suferințelor, bună
tății, prieteniei, înțelegerii, revoltei, 
muncii, independenței, bucuriei, încre
derii și generozității omului...

jur si nu uit niciodată. Amin". 1

Jean-Richard Bloch nu a uitat. S-a 
ținut de cuvînt și a fost, în mijlocul 
dramei pe care țara lui a trăit-o în 
ultimele două decenii, cavalerul spe
ranței și al bunătății umane, uma
nistul lucid și angajat în marea bă
tălie pentru pace, pentru libertate, 
pentru fericire, pe care o dau oamenii 
zilelor noastre.

Valentin Lipatti

Cadavrul viu

La Zurich, Geneva, Ber
lin, Paris apar de un 
timp încoace numeroase 

articole, studii (?), antologii, 
memorii și polemici în legătură 
cu decedatul curent modernist 
„Dada". Ba, la Paris — ah, 
Parisul! — s-a deschis o re
trospectivă Dada, unde, citez, 
figurează „cele mai viguroase 
și actuale opere” ale răposatei 
grupări, printre care, iar citez, 
cîteva „clasice, ca mașina 
optică a lui Marcel Duchamp, 
pînzele mecanice ale lui Fr. 
Picabia, colajele totdeauna e- 
moționante ale lui Kurt Schwit- 
ers". Tot la Paris s-a tipărit de 
curînd un fel de monografie- 
roman „Aventura Dada" al că
rei autor, sectant tnlîrziat dar 
fidel. Georges Hugnet nu are 
de pltns în entuziasmul său 
postum decît că numita miș. 
care, atît de antiliterară prin 
firea ei de avorton, a devenit 
cu timpul și mai ales tn con
știința posterității prea... lite
rară- Vă îndoiți poate de suc
cesul acestor exerciții de res
pirație artificială susținute si
multan tn numeroase caoitale, 
după atîta vreme de la înecul 
hibridului în apele efemerului 
sau ale ridicolului, nu mai țin 
minte exact ? O să-mi spuneți 
că operația e zadarnică și 
probabil nedorită chiar de pă
rinții bastardului, deoarece el 
înșiși l-au ucis cu mina lor, 
nemaiștiind ce să facă cu el 
cînd au devenit în fine lucizi 
dacă nu rușinați? Vă înșelați, 
realiștilor! Eu. în orice caz. 
avtnd în principiu o încredere 
religioasă tn știință în general 
șl în cea occidentală in spe
cial, sînt gata să cred fără a 
cerceta și în această senzație 
medicală, în învierea bietului 
„Dada". Ce nu poate Apusul! 
— Recunosc că în această con
vingere pe mine mă stimu
lează exemplul celui ce semna, 
lează emoționat vestea în 
„Nouvelles ITtieraires" sub 
titlul „Phoenixul-Dada” și con
sideră un cadavru îngropat de 
aproape treizeci de ani „cald 
încă". Sînt cuvintele sale

M. P.
i.

Agendă internațională
O SUGESTIVA EVOCARE A LUI 

ESOP

Pentru a înfățișa în mod cît 
mai pregnant cele mat impor
tante episoade ale vieții lui E- 
sop, Arnott Bronnen a recurs în 
noul său roman ,.Aesopos”, re
cent apărut La Rowohlt-Verlag 
din Hamburg — la următoarea 
ingenioasă tehnică. Aceste epi
soade sînt relatate nu „la rece“ 
de către autor, ci chiar de către 
cei care au jucat un rol în des
tinul celui mal mare fabulist al 

I antichității: neguțătorul de sclavi 
care l-a vîndut pe tînărui Esop; 
filozoful Xanthos, care a apre
ciat de la început ascuțitul spi
rit al sclavului frigian; prosti
tuata Rhodopis, care i-a Iubit 
din copilărie: diplomatul Main- 
dnios, care a făcut tot ce i-a 
stat în putință pentru a stăvili 
creseînda influență politică a lui 
Esop; și preotul suprem al ora
colului din Delfi, care l-a arun
cat pe Esop de pe o stîncă în 
mare.

O singură dată, în penultimul 
capitol, are cuvîntul și fabulistul 
pentru a relata — cu ajutorul 
propriilor lui fabule — momen
tele decisive ale continuei sale 
lupte împotriva forțelor întune
ricului de la Delfi.

ALBERTO MORAVIA DESPRE 
LITERATURA ITALIANA 

DE AZI

Cine ar fd mai autorizat a ae 
pronunța asupra valorii litera
turii italiene de azi decît unul 
dintre cei mad iluștri reprezen
tanți ai ei? Iată așadar ce spu
ne, în această privință, marele 
romancier Alberto Moravia, în
tr-un interviu acordat de cu
rînd revistei „II Contemporaneo'*:

„Inspirația multor scriitori Ita
lieni, înflăcărată — în primii 
and de după război — de că
derea fascismului, de luptele 
partizanilor și de mișcarea de 
rezistență, se pare că a secat a- 
cum aproape cu desăvîrșire. At
mosfera este azi în Italia mult 
mai calmă, mad somnolentă — 
ca o naturală consecință a unei 
situații de compromis cultural și 
politic. Nu trebuie să uităm apoi 
nici marea prcsdune exercitată 
de biserica catolică, prin cenzu
ra și conformismul ei.

In aceste condiții, nu-1 nici o 
mirare că pînă și cea mai vi
guroasă mișcare IdteȚară postbe

lică, „școală neorealistă" a de
generat, foarte repede în ma
nierism".

Ad.
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