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LENIN ȘI NO I
' Timpul tși are 
culoarea sa pro
prie, epocile își au 
sunetul lor care 
cristalizează desă- 
vlrșit în anumite 
opere, în anumite 
figuri. Fiecare epo
că istorică își are 
propriul său chip 
care sintetizează în 
cel mai înalt grad 
aspirațiile perma
nente și majore ale 
umanității către 
progres și fericire.

Figura care sin
tetizează aceste as
pirații majore ale 
epocii noastre, fi
gura care reprezin
tă tot ce e mai înalt 
și frumos în aceas
tă epocă a noastră, 
figura care repre
zintă biruința cea 
mai deplină a u- 
manității aflate în 
drumul său ascen
dent, este figura 
lui Lenin. Sărbăto
rind cea de a 87-a 
aniversare a naș
terii lui Vladimir 
Ilici Lenin, numele 
genialului nostru 
învățător, înteme
ietorul Partidului 
Comunist al Uniunii 
Sovietice și al pri
mului stat socialist, 
ne apare viu și strălucind de o inten
să puritate.

★
Problema care constituie pentru noi 

toți, și pentru fiecare dintre noi, în 
parte, problema principală este aceea 
de a crea o literatură durabilă de ac
tualitate. Este așadar problema—sau 
mai bine zis complexul de probleme — 
înfățișării la nivelul marii arte a e- 
pocii noastre, a vieții contemporane. 
Și în soluționarea acestei probleme — 
sau mai bine zis al acestui complex 
de probleme — trebuie să pornim, 
spuneam, de la teoria leninistă a o- 
glindirii. In „Materialism și empirio- 
criticism" Lenin demonstrează că „lu
crurile, mediul, lumea există indepen
dent de senzațiile noastre, de conștiin
ța noastră, de Eul nostru și în general 
de om“. El demonstrează că „există 
independent de noi alți oameni și nu 
numai simple complexe ale senzațiilor 
mele de înalt, galben, Jos, tare etc. — 
aceeași experiență ne creează convin
gerea că lucrurile, lumea, mediul există 
independent de noi. Senzațiile noastre, 
conștiința noastră nu sînt decît o 
imagine a lumii exterioare și e de la 
sine înțeles că o imagine nu poate 
exista fără obiectul reflectat, acesta 
din urmă existind însă independent 
de cel în care se produce imaginea" 
(Lenin despre literatură, pag. 115). Și 
demonstrînd teoria materialistă, teo
ria oglindirii obiectelor în gîndirea 
noastră, Lenin scrie: ...„lucrurile există 
in afară de noi. Percepțiile și reprezen
tările noastre nu sînt decît imagini ale 
lor. Verificarea acestor imagini, dis
tincția ce o face intre cele adevărate 
și cele eronate, ne este dată de acti
vitatea practică" (pag. 146).

Iată aici expus, cu obișnuita clari
tate leninistă care merge drept la e- 
sență, la veriga principală, cri
teriul fundamental în aprecie
rea literaturii ca realistă sau anti- 
realistă, ca reflectare obiectivă sau 
subiectivă a lumii reale. Firește că 
arta este în orice caz, chiar atunci cînd 
e realistă, o reflectare limitată și se
lectivă. Caracterul ei obiectiv realist,

numele lui Lenin sau subiectiv antirealist, se delimi
tează însă în înfățișarea raporturilor 
intre fapte și oameni, a raporturilor 
dintre oameni, fie ca raporturi o-biecti- 
Ve, reale, fie ca viziune subiectivistă a 
realității concepută ca o simplă proiec
ție subiectivă a unei stări psihologice. 
Putem spune, în trqacăt și sumar, <ă 
mijloacele tehnice care contribuie la 
această viziune subiectivistă—ne refe
rim, de pildă, la dicteul automat, oni
rismul, autoanaliza neraportată la 
date obiective etc. — constituie mij
loace artistice care nu pot reliefa, nu 
pot face transparent un conținut o- 
biectiv realist. (Evident, afirmația ne- 
cesilă dezvoltare).

Opera de artă reflectă realitatea dar 
nu în totalifatea ei, lucru îirește impo
sibil, de unde caracterul ei eminamente 
selectiv. Scriitorul alege anumite fapte, 
senzații, afecte etc. și lasă deoparte 
altele, in această selectare se relie
fează atitudinea lui estetică, filozofică, 
politică, atitudine care nu se poate 
identifica mecanic cu cea declarativă.

Opera de artă așadar nu este nu
mai o realitate reflectată aidoma în 
imagini, ci o realitate oglindită in
tr-un anumit mod, conform unei vi
ziuni personale. Cel de al doilea ter
men, cel care reflectă (artistul), nu 
este un simplu element pasiv, o oglin
dă care „redă realitatea așa cum este 
ea“, ci un sistem selectiv de oglinzi.

De aceea, scriitorul, artistul în gene
ral, nu este un copist, un fotograf, ci 
un creator care creează o lume—opera 
artistică — din elementele realului. 
Această lume poate fi însă o defor
mare a realității, o deplasare a rea
lității într-un anumit sens. Acest sens 
în care artistul deplasează realitatea 
este reductibil la o atitudine de clasă. 
Antirealismul claselor exploatatoare nu 
este o chestiune de gust artistic, ci o 
necesitate obiectivă de a deplasa rea
litatea ostilă într-un sens favorabil 
clasei respective. Firește, clasele ex
ploatatoare nu pot tepretiza fățiș a- 
ceastă atitudine. De aceea ele au des
coperit, au elaborat, o întreagă teorie 
filozofico-estetică despre raportul na- 
tură-artă și conținut-formă. Această

— de fapt
numeroase

teorie, 
există 
variante ale ei, dar 
ne referim aici la 
esența lor — por
nește de la o reali
tate : particularită
țile artei, modul 
specific al artei de 
a exprima realita
tea, expresia rea
lului într-o formă 
anumită, elemen
tele formale și ra
portul dintre ele, 
etc. Aceste date 
reale .sînt însă 
absolutizate, devin 
— în această teo
rie a artei pure — 
singurele admisi
bile. In însăși pro
blema reflectării 
realității apar di
ferite teorii bur
gheze care, prin 
mărirea enormă a 
unor trăsături ne
importante, prin- 
tr-o viziune subiec
tivistă, duc la de
formarea, denatu
rarea sau chiar abo. 
lirea realității os
tile claselor exploa
tatoare.

Sîntem convinși 
că noi, criticii, am 
săvîrșiț o serioasă 
greșeală, ocolind

tocmai acele probleme ale specificului 
artei și procesului de creație, ale con
strucției artistice etc. Neluminînd a- 
ceste aspecte, critica noastră a lăsat 
ca asupra lor să domine concepții bur
gheze care au contaminat numeroși 
scriitori, îndeosebi tineri, de bună cre
dință, dar neavizați.

Lenin ne-a avertizat că fenomenul 
oglindirii este complex și că neînțele
gerea dialectică profunda a realității 
poate duce, indiferent de bunele noas
tre intenții, la idealism filozofic sau 
la antirealism în artă. In „Caiete filo
zofice" Lenin nota: „Cunoașterea omu
lui nu este (respectiv nu urmează) o 
linie dreaptă, ci o linie curbă care se 
apropie infinit de o serie de cercuri, 
de o spirală. Orice segment, porțiune, 
bucățică din această linie curbă poate 
fi transformată (unilateral transfor
mată) într-o linie dreaptă indepen
dentă, întreagă, care duce (dacă nu 
vezi pădurea din cauza copacilor) in 
mlaștină, la clericalism, unde ea este 
consolidată de interesele de clasă ale 
claselor dominante. Atitudine recti
linie și unilaterală, rigiditate și scle
rozare, subiectivism și orbire subiectivă, 
voilâ rădăcinile gnoseologice ale idea
lismului. Iar clericalismul (= idealis
mul filozofic) are, desigur, rădăcini 
gnoseologice, el nu este lipsit de te
ren, el este o floare sterilă, fără în
doială, dar o floare sterilă ce crește pe 
copacul viu al cunoașterii omului, care 
este vie, rodnică, adevărată, vigu
roasă, atotputernică, obiectivă, ab

solută".
Lenin lămurește aici, printre altele, 

și o problemă importantă pentru noi și 
delicată. Marx și Engels au arătat, 
analizîndu-1 pe Balzac, iar Lenin scri
ind despre Tolstoi, realismul acestor 
mari scriitori, realism manifestat 
împotriva anumitor convingeri poli
tice, filozofice, ale Iui Balzac și Tolstoi. 
Mai pot fi date și alte exemple de 
scriitori care au fost realiști, împo
triva anumitor convingeri ale lor sau 
al căror realism i-a făcut să oglin-

Paul Georgescu
- (Continuare în pag. 4)

Săptămîna

Pablo Neruda în lanjuri
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FLORICA CORDESCUDesen de

D Argentina știam pînăespre „ . __ r _
acuma cîteva lucruri: că e o 
țară bogată, că exportă canti

tăți colosale de carne, de grîu, de 
piei, de lînă... Că pe nesfirșita ei 
Pampa vitele trăiesc în deplină liber
tate; că mîinilor capitaliștilor ameri
cani (din Nord) le place foarte mult 
să mlngîie lina berbecilor și oilor 
din Patagonia (platou în partea me
ridională a Argentinei), lînă pe care, 
tunzlnd-o o transformă în aur (ope
rație mai mult decît simplă, care lui 
Jason nici măcar nu-i trecuse■ prin 
cap)...

Mai știam și cîteva versuri, printre 
care cele ale poetului Henry Jean- 
Marie Levet, intitulate „La Plata" și 
fermecător tălmăcite cîndva de An
drei Tudor, evocă, nu fără ironie, o 
Argentina văzută prin monoclul unui 
diplomat și conquistador pălit de 
spleen „Nici curselor de cai pe Pam
pasul întins, / Nici argentinienelor 
frumoase nu li-e dat a / Vindeca de 
spleenul de care e cuprins / Consulul 
general al Franței din La Plata.. **

O recentă știre ne sporește cunoș-

POLEMICI PRINCIPIA^ 
SAU INVECTIVE , 

f - m rn )

parte, notițe în care nu se militează 
pentru idei, nu se ridică probleme 
importante pentru dezvoltarea litera
turii noastre, nu se face un schimb 
argumentai și deschis de opinii, in 
vederea unui scop constructiv, ci se 
lansează diferite aluzii și insinuări.

Revista „Steaua" combate, de altfel 
vehement, metoda insinuărilor, dar 
din păcate numai atunci cînd este fo
losită de alții la adresa „Stelei".

O metodă la fel de nedemnă și re
probabilă este aceea a denigrării 
unor scriitori. Rubrica de „Mențiuni 
și opinii" din „Steaua" dă impresia 
că revista are o listă de „proscriși", 
începlnd cu poeți consacrați ca Eu
gen Jebeleanu, Mihu Dragomir, Dan 
Deșllu și pînă la tineri poeți ca Ion 
Brad sau Ștefan Iureș. Criticarea nu
măr de număr a acelorași scriitori, 
înlocuirea oricărei analize serioase 
prin ironizarea în bloc a întregii lor 
activități, inclusiv a proiectelor de 
viitor. Ironizare menită să ducă la 
intimidarea celor vizați, vădesc o po
ziție preconcepută, exclusivistă.

Partidul nostru reunește forțele 
scriitoricești în Jurul țelurilor comune 
ale socialismului. Existența unor gru
pări rivale șl exclusiviste, care nu se 
situează pe o platformă comună de 
discuție, este expresia spiritului de 
grup, contrar intereselor dezvoltării 
literaturii noastre realist-socialiste. 
Acele polemici care nu pornesc de 
la o platformă comună, creează un 
teren neprielnic creației și tot atît de 
nefavorabil unor dezbateri vii și rod
nice, neturburate de șilcanări reci

proce.
In mod unilateral a fost alcătuită 

rubrica „Negru pe alb" a „Romîniei 
libere" din 7 aprilie 1957, unde din

(Articol apărut în „Scînteia" nr. 
3881, din 14 aprilie 1957)

(Continuare tn pag. 4-a) .*

In paginile publicațiilor noastre 
au putut fi urmărite discuții in
teresante, fertile, duse pe un ton 

tovărășesc, în jurul problemelor crea
ției literare. Așa a fost, de pildă, în 
liniile el esențiale, discuția despre 
spiritul modern, care a dat „Gazetei 
literare" prilejul să tragă concluzii 
utile.

Lupta principială de opinii e o dis
pută de onoare, care face cinste com
batanților ei. Ce poate fi mai demn 
și mal onest decît să-ți susții cu pa
siune punctul de vedere într-o dezba
tere deschisă, urmărind prin forța 
ideilor și argumentelor să contribui 
Ia un real progres al cunoașterii și 
creației?

In ultima vreme primim însă la re
dacție sezisări atît din rîndurile scri
itorilor cît și ale cititorilor cu 
privire la faptul că în presa 
noastră literară se strecoară cu 
lot mai multă insistență șl unele 
polemici care nu au nimic comun cu 
adevărata luptă de opinii. E vorba 
despre articolele și notele „de scan
dal" sau „pistol", cum li se spunea pe 
vremuri în sălașul lor natural, în 
presa burgheză. Articolele și notele 
„de scandal" se disting prlntr-un 
mare vid în ce privește principiile, 
singurul lor scop vizibil fiind acela 
de a „lichida", de a „distruge", de 
a compromite un adversar literar, 
învinuindu-1. pe baza cîtorva fraze 
trunchiate, falsificate, sau chiar fără 
nici o asemenea „dovadă", de furt li
terar, prostie, incompetență, etc. etc., 
ba chiar și de., urîțenie fizică. Ase
menea intervenții nu pot crea decît 
o atmosferă de confuzie, iritare si 
neîncredere între literați, ele submi
nează spiritul de partid și colabora
rea tovărășească.

Citim astfel în „Steaua" diverse 
notițe pretins subtile și spirituale 
despre „criticul Y“, „poetul X cel 
mare", „criticul X“, și așa mal de

tințele. Argentina mai are o bogă
ție: închisorile. Intr-adevăr... Agenția 
americană „United Press" anunță 
arestarea, la Buenos Aires, a 360 de 
membri ai Partidului Comunist. Prin
tre cei arestați se află și Pablo Ne
ruda.

Poetul se afla într-un spital, unde 
se supunea unui tratament medical.

Bolnav, așadar, autorul lui „Can 
to General" a fost dus la pușcărie. 
Dus nu pe Jos ci cu targa, — preci
zează informata.

Iată-1, așadar, pe poetul care a 
cîntat splendidele tradiții naționale 
și revoluționare ale țărilor Americii 
de Sud; pe cel care a reînviat ma
iestuos, fierbinte, pătimaș, sacerdo
tal staturile atitor superbi răzvrătiți: 
pe Tupac Amaru, și pe Bolivar, pe 
San Martin și pe O’Higgins ca și fi
gurile unor luptători contemporani 
cum a fost Recabarren, întemeietorul 
Partidului Comunist Chilian, sau cum 
sînt Luis Carlos Prestes, La Passio
naria, Lister; iată-1, așadar, pe Pa
blo Neruda în ghiarele acelor .,cloțan> 
murdari ai banilor norodului", pe care 
nu odată i-a țintuit la stilpul infa
miei.

Cel în versurile căruia bubuie ocea
nele și se oglindesc milioanele de 
chipuri anonime ale umanității în 
marș, cerul cu pflzderia-i de candela
bre și natura în veșnică prefacere, 
veșnic renăseînd din ea însăși — ia
tă-1, așadar, într-o celulă...

II revăd, astfel cum mi-a apărut 
prima oară, pe o terasă a unui res
taurant din Budapesta, în 1949: un 
uriaș surîzător. Ii aud glasul — ală
turi de al lui Nicolas Guillen și, mai 
pe urmă, cînd am învățat, și de al 
nostru — cîntînd serile, aici, la noi, 
în București, „Rio-Rio“...

Glas puternic, statură înaltă, poe
zie puternică și înaltă...

încap toate acestea într-o celulă?
Naivii bandiți cred că da. Se în

șeală.
De după zidurile închisorii, cînte- 

cul lui se aude mai bărbătesc. Iată 
acel glas, glasul-conștiință, adresîn- 
du-se tuturor țărilor dominate de 
Dolar:

.... vor. să spînzuri,
să ucizi, să nimicești, să-nfigi 

cuțitul asasin.
ținut de pumr.ul din New-York; 

vor să frîngi prin foc 
mîndria omului ce iese la lumină 
de pretutindenea, de parcă-1 naște 
pămîntul însuși tăvălit în sînge.
Trebuiesc înarmați Chang, josnicul 

Gonzales;
să le dați bani pentru car- 

ceri, artpl 
bombardeze pe compatriot!; 

trebuie să le dați 
gurii, cîțiva dolari; ei fac 

restuL
Ei mint, corup, dănțuie pe mor

minte, 
în timp ce femeile lor își plimbă 
sclipind blănurile cele mai scumpe. 
Puțin le pasă de-agonia poporului; 

chinurile-astea 
sînt cerute de domnii stăpînl 

aramei; sînt fapte:
Eugen Jebeleanu

Discuțiile și polemicile neprincipia
le, combătute de articolul publicat în 
„Scînteia" au constituit un aspect 
profund negativ al luptei de opinii 
din presa noastră literară. Referirile 
concrete ale ziarului „Scînteia" la a- 
numite articole și note apărute în 
„Steaua", „Romînia liberă", „Tînărul 
scriitor", „Viața romînească" și „Ga
zeta literară", au dezvăluit caracte
rul îngust, de răfuială personală, de 
discreditare reciprocă al acestor arti
cole și note care, în nici un caz, nu 
au avut menirea de a dezbate pro
bleme esențiale, de principiu, ale 
literaturii noastre.

Este limpede că acest gen de „po
lemică", sprijinită pe jigniri și invec
tive îndreptate sistematic și exclusiv

împotriva anumitor persoane sau re
viste, întunecă și înveninează atmos
fera literară, zdruncină unitatea fron
tului literar și abate atenția de la 
adevăratele probleme care se cer dez
bătute. Ofensele și învinuirile reci
proce (dintre care multe sînt neînte
meiate), nu servesc nici preopinenților 
angajați într-o astfel de „dispută", 
nici maselor de c titori, știut fiind că 
numai argumentele de principiu, in
vocate cu discernămînt și cu con
știința responsabilității, pot convinge 
de justețea unor opinii.

Și, mai ales, aceste procedee așa

G. L.

(Continuare tn pag. 4-a)

MIHAIL SADOVEANU: „Opere", Vili

trebuie

ca să

de-ale

ai

(Continuare în pag. 4-a)

a

Lucia Demetrius

nu le chinuiește mai 
răspunderea față de 
de om in general, de 
de cultură, de omenirea

Luni după amiază a sosit în Capi
tală poetul Nazim Hikmet, membru 
al Consiliului Mondial al Păcii, ca 
oaspete al țării noastre.

O ȘTIRE DE DOUĂ RÎNDURI
Lumea e plină de frumusețe, de 

peisaje extraordinare pe care mîna 
omului nu le-a atins, nu le-a stri
cat și de opere extraordinare pe 
care le-a făurit omul de la un 
cap la altul, acel om care poate 
și strica uneori, dar care poate fi 
egal cu minunatele forțe ale na
turii, atunci cînd omul tși adună 
și-și purifică puterile. In fața unui 
oraș strălucitor și monumental, a 
unei galerii de pictură, a unei 
simfonii sau a unei catedrale, în 
fața lui „Faust" sau a operei lui 
Tolstoi, a ,,Divinei Comedii" sau 
a Acropolei, a palatelor din Le
ningrad sau a Piramidelor, cu
prins de o mare, sfîntă emoție, 
uiți că omul poate fi crud, egoist, 
sălbatic, lacom șl te închini in 
fața lui, smerit și plin de nă
dejde. Iți spui: într-o zi închisoa
rea Sing-Sing are să fie dărlma- 
tă, ca odioasă și inutilă, pentru 
că oamenii nu vor mai avea ne
voie nici să închidă, nici să fie 
închiși. Intr-o zi, pe toată fața 
pămintului, toți inșii vor fi liberi, 
exploatarea va pieri, interesele 
sălbatice, exclusiviste se vor frin
ge, neamurile vor colabora fră
țește între ele și de expansionism 
și subjugare ne vom aminti ca azi 
de rugurile inchiziției. Dar vor 
rămine versurile lui Dante, vor 
rămine palatele din Leningrad, 
și victoria de la Samotrake și 
opera lui Shakespeare și templele 
din China și muzica lui Bach. 
Pentru că in fața lor nu poți să 
nu crezi în înțelepciunea omului 
dincolo de trecătoarele și primej
dioasele lui accese de demență, in 
veșnicia omului peste vremelnicile 
lui crize de elan destructiv, în 
frumusețea omului peste unele 
aparențe hidoase manifestate în 
actele de jaf. exploatare și exter
minare, localizate din ce în ce 
mai mult tn ultimii ani pe anu
mite părți ale globului.

Dar iată că o știre oficială a 
strecurat un fior de gheață tn 
unele inimi. 0 știre scurtă: ame
ricanii vor avea baze militare în
zestrate cu arme atomice, la Ve
neția.

In definitiv, de ce nu? Aseme
nea baze mai există și tn alte 
puncte din Europa, guvernele ță
rilor în care au fost ele așezate 
n-au avut nimic împotrivă, sînt 
gazde politicoase, afabile, care nu 
știu refuza nimic. Poate că în 
fond sînt și naive, tși închipuie 
că în cazul unui război vor sări 
in aer alte țări, în special unele 
care vorbesc prea mult despre 
pace și democrație, și un zid ne
văzut și providențial se va întinde 
tn văzduh între țările lor și altele, 
ca să le ocrotească de efectul 
propriilor lor arme sau al celor 
pe care și aceste alte țări le pot 
avea. Răspunderea față de propria 
lor patrie 
mult decît 
alte țări, 
civilizație, 
de mîine.

Și totuși această veste scurtă 
m-a tulburat. Există oameni pen
tru care Veneția este orașul a că
rui frumusețe întrece orice fel de 
închipuire, a cărui frumusețe te 
face să întrebi încremenit și feri
cit: e adevărat? Orașul ăsta e 
adevărat? Nu visez? Dar pot eu 
oare visa chiar atit de frumos? 
Mintea mea nu poate visa așa!

In aerul ei limpede, umed, lu
minos, pătruns de cele mai adinei 
și crude și verzi și complicate a- 
rome ale mării, orice sunet se 
ridică înalt, curat, tare. Sub ce
rul ei larg, scînieietor, orice cu
loare prinde o viață nouă: mar
mura e mai albă, roșul caselor 
mai înflăcărat, verdele canalelor 
de smarald topit, contururile mai 
limpezi și liniile mai pure și mai 
zvelte. Palatele se oglindesc cu

grație in ape șl apele îmbrățișea
ză din toate părțile palatele. Sub 
nenumăratele poduri deschise ca 
niște evantaie, sau ca niște bolți, 
sau aruncate ca niște lăcuste fra
gile care ar sări de pe un mal 
pe celălalt, sutele de canale și ca
nalele își lunecă șerpii verzi și 
clipocitori pînă la Canal Grande, 
cel larg, albastru, viu. De-a stin
gă și de-a dreapta acestui safir 
uriaș și curgător se ridică palate 
și biserici, piațete și grădini, peste 
care soarele Italiei topește aur. Și 
înăuntrul lor, al palatelor cu co
loane grațioase, al acestor clădiri 
a căror înălțime nu strivește, ci 
dă un soi de liniște și destindere, 
al bisericilor bine așezate, bine 
echilibrate, fastuoase și calme, se 
află „Assunta" lui Tițian și le
genda Sfintei Ursula a lui Car
paccio, și scene din viața Sfîntu- 
lui Rocca și a Sfîntului Marc, 
ale lui Tintoretto, și Sflntul Se
bastian al lui Mantegna și Sfîntul 
Gheorghe al lui Rafael și sculpturi 
de Canova, șl grădini interioare 
umede, răcoroase ca niște fintîni, 
cu o vegetație ciudată și bogată, 
puțuri sculptate de mîini iscusite, 
ca scări de marmură, ușoare ca 
niște păsări în zbor sau calme și 
așezate și armonioase ca niște 
largi ape care coboară lin. Tfecutul 
sîngeros al istoriei e uitai sub 
triumfala frumusețe a orașului. El 
e trecut și f.amusețea e aici, măr
turie că durabil peste vremuri 
este elanul omenesc care a schim
bat lespedea de piatră în aripa 
care plutește fără să obosească, 
care a transformat mlaștina în așe
zare monumentală și strălucită, 
lutul tn turn, arama în clopot șl 
muzică, haosul în ordine, frumu
sețe și fericire.

Și lîngă această Veneție a lui 
Tintoretto, Tițian, Veronese, Anto
nio Rizzo, a palatelor sclnteietoa
re, a podurilor zvelte, a biserici-

lor împodobite, a cheiurilor albe, 
sonore, luminoase, lingă această 
Veneție care stă intre ape ca un 
giuvaer uriaș, la desăvîrșirea că
reia au lucrat generații de artiști 
geniali și a cărei imagine face să 
ți se taie răsuflarea și să nu poți 
crede in neînchipuita ei realitate, 
lingă Veneția se va stabili o bază 
atomică. Oriunde pe lume sînt oa
meni și oriunde iot ce e clădit 
e ridicat de mîinile lor. Oriunde 
s-ar declanșa forța atomică ucigă
toare, ar fi deopotrivă de îngrozi
tor și păgubitor. Dar această așe
zare, lingă un oraș oare cuprinde 
in sine attta rod al geniului ome
nesc, pare o crincenă batjocorire a 
elanului creator al omului, pare 
un lucru făcut așa ca să te doară 
adine, ascuțit, inima pentru tot 
ceea ce slăvim și iubim.

Pentru că omul tinde să de
vină liber, să înlăture exploatare 
și abuz, 
materială 
poată în 
spiritual, 
neficieze 
ca să 
un plan 
nici îmbrăcămintea să nu mai fie 
o problemă capitală, ci satisfac
țiile minții și sufletului lui.

Și clnd se face o apropiere atît 
de mare între o izblndă a omu
lui, între o desăvirșire artistică 
cum e Veneția, și amenințarea dis
trugerii totale pe care o repre
zintă forța atomică transformată 
în armă de luptă, o apropiere în 
spațiu atît de izbitoare ca un sim
bol a ceea ce se poate pierde în 
cazul unui război nuclear, nu se 
poate să nu ne îngrijorăm pentru 
gradul de opacitate, de ură, de in
conștiență la care tinde să ajungă 
politica imperialistă.

să-și rîndulască viața 
pe baze drepte, ca să 
sfîrșit să se dezvolte 
ca să poată să be- 
de bucuriile culturii, 

poată să trăiască pe 
pe care nici hrana,

Poetul Nazim Hikmet 
în București

Cititorul repetă lectura cărților 
al căror preț ștă exclusiv în 
construcția epică, numai atunci 

cînd înlănțuirea episoadelor s-a topit 
de mult în uitare. Melodiile și ver
surile îl desfată insă orieînd. Scrie
rile maestrului Mihail Sadoveanu ti 
sînt de asemenea prieteni bineveniți 
tn orice împrejurare. Pentru că fie
care pagină sadoveniană e poezie, și 
e cîntec.

Volumul VIII al seriei de Opere, 
a cărui apariție o salută nota de 
față, dar asupra căruia vom reveni, 
prilejuiește cititorilor bucuria reînttl- 
nirii cu trei dintre cărțile maestrului: 
„Venea o moară pe Șiret", „Țara de 
dincolo de negură", „Hanu Ancuței". 
Alăturarea, Mărită de criteriul or
ganizatoric al ediției, care e cronolo
gic, pare numai la tntîia privire a 
nu se sprijini și pe temeiuri de con
ținut. In realitate, de la o scriere la 
alta, (create între 1923 și 1928) poa
te fi urmărit același arc de boltă care 
dă unitate întregii creații a maestru
lui. Este vorba nu numai despre ca
racterul popular al creației sadovenie- 
ne, ci și de concretizarea acestuia în 
afirmarea simpatiei scriitorului față 
de țărănime. E adevărat, în „Venea 
o moară pe Șiret", pe primul plan 
se află reprezentanți ai boierimii de 
pe la 1890, Alexandru și Cosii Filoti. 
Dar viața acestora este surprinsă mai 
ales în mediul sătesc, și nu din pri
cină că acolo îi aduceau preocupările 
de agricultură, ci pentru că scriitorul 
se interesează de relațiile lor cu lo
cuitorii obișnuiți ai satelor. Romanul 
zugrăvește două lumi aflate tn con
flict, angajate într-o luptă cînd surdă, 
clnd declarată și fățișă. Nu există 
punct în care între boieri și țărani sa 
fie posibilă o înțelegere, o comunitate 
de interese. Viața latifundiarilor se 
desfășoară pe un plan, a sătenilor pe 
altul. Orice încercare de trecere tn sus 
sau în jos, nu poate duce decît la 
un final tragic. Anița, fata moraru
lui, e o ființă inclntitoare în coche

tăria ei firească de țărancă. Smulsă 
din lumea ei, instruită pentru a de
veni „mademoiselle Anette", tși pier
de prospețimea sufletească, e tristă 
și rătăcită. Iar fiindcă tn tentativa de 
evadare din lumea străină care-i ră
pise demnitatea de om liber, se spri
jinea tot pe un vlăstar boieresc, Anița 
trebuie să piară. Conflictul dintre bo
ierime și săteni se cristalizează nu 
numai in ciocnirea ascunsă dintre 
patima lui Alexandru Filoti și dra
gostea flăcăului Vasile Brebu, ci și in 
efortul impresionant al lui Androne 
Brebu, de a nu se stipune boierescului. 
Romanul „Venea o moară pe Șiret" e 
In egală măsură un elogiu adus vigoa- 
rei morale a oamenilor de la țară și 
un document al descompunerii boie
rimii. „Apa și boierii curg la vale..." 
rostește aspru, cu îndreptățire aprigul 
Ciornei.

„Tîrgul meu", „oamenii mei", ,j>ă- 
mintul meu" sînt expresii obișnuite 
în gura cuconului Alexandru Filoti. 
In ziua de sfîntul Alexandru, proprie
tarul primește firitiselile sătenilor de 
pe moșie ca un stăpîn pe veci al oa
menilor și locurilor. Și totuși, într-un 
răstimp atit de scurt, totul se duce 
la vale, ca și moara luată de pu
hoaie. Că adevărații stăptni ai pă
mintului slnt cei ce-l muncesc de tot
deauna, ne-o spun și tnctntătoarele 
pagini din „Țara de dincolo de ne
gură". In mijlocul naturii pe care 
o descrie ca un neîntrecut cunoscător, 
Sadoveanu întilnește meșteri vinători 
și pescari, oameni ai locurilor, pose
sori ai unei înțelepciuni adunate prin 
veacuri. De multe ori încovoiați și 
tăbăciți de lipsuri, oamenii aceștia au 
tn adele lor cutezătoare o măreție 
care uimește. Moș Calistru, în fața 
ursului mlnios,' tn timp ce vtnătorii 
(in armele in mîini ca pe niște seule 
netrebnice, nu dă tn lături, ci înitm- 
pină fiara și o doboară. Tot așa de 
neînfricat e flăcăuașul Micu, cioban 
fraged, care ucide cel dinții lup. Moș 
Barnea și moș Procor, moș Nechita 
și alții cunosc balta sau muntele atît 
de temeinic, incit nici o împrejurare, 
oridt de năprasnică, nu-i surprinde. 
„Țara de dincolo de negură" e o car
te de aventură și de poezie a naturii. 
Paginile despre acest paradis al vietă
ților, care e Delta compun adevărate 
poem:. în care amănuntul de mișcare, 
de sunet și de colorit te Incintă tn f.e- 
care frază.

După ce asculți, tn taină, șopotul 
giștelor și privești uluit pasajul rațe
lor seara, după ce pierzi — odată cu 
autorul — „atingerea cu realitatea’ 
la auzul numelui primăverii tn che
marea stranie a cocoșului de munte, 
părăsești cu regret, cititorule, minu
nata țară de dincolo de negură, pen
tru a face popas la „Hanu Ancu(ei"<

Ion Roman i
(Continuare în pag. 4)



O CARTE ASTEI’ TATA

K. H, Zambaccian

văzut de CORNELIU BABA

De mulțl ani, din vremea cind a 
apărut la „Casa Școalelor", în- 
tr-o frumoasă tipăritură, cartea 

cu titlul Pagini de artă, atit de bo
gată în sugestii, am surprins fh tem
peramentul liric al lui K. H. Zambac
cian o vină de memorialist. Poezia 
este sarea pămîntului. Nu știu cine a 
făcut această simplă reflecție. Aș spu. 
ne fără ironie că e la mintea coco
șului, deoarece, chiar dacă eroul din 
Chantecler nu și-ar putea revendica 
răsăritul soarelui, nu e mai puțin a- 
devărat că îl vestește din trimbiță de 
aur. In orice lucrare a spiritului ome
nesc. lirismul, într-o dozare diversă, 
dă acel element inefabil de savoare, 
ca și grăuntele de sare în bucate.

La cunoscutul amator de artă, K. H. 
Zambaccian, entuziasmul iiric se îm
pletește strîns cu înțelegerea și ex
plicarea fenomenului plastic. Tempe
ramental', este sensibil îndeosebi la cu
loare, ca un adevărat meridional în
văpăiat. Rațional, de bună seamă, pre
conizează și linia, desemnai, volumul, 
prin alte cuvinte o sinteză indispensa
bilă creației. De aceea colecția sa res. 
pinge formulele abstracte ale cubis
mului și expresionismului, hibrizi ce
rebrali, neinsuflați cu viață și neîn
corporați material. Gustul său sigur 
l-a îndepărtat din vreme de acade^ 
mismul care stăpînea arta noastră 
plastică, în tendințele ei oficiale, îna
inte de. întîiul război mondial. Uceni
cia oricărui colecționar tînăr și sărac 
începe cu cromolitografiiîe și trece la 
pînzele accesibile. Capitolul prim al 
însemnărilor lui Zambaccîan nu esca
motează anii de dibuiri ale Inițierii 
și prin sinceritatea lui servește o lec
ție de modestie viitorilor colecționari. 
Ispitiți să-și împărtășească experiență, 
cu eludarea acestui paragraf incomod 
al amintirilor. Treptele inițierii sale 
plastice sînt așadar nu numai instruc
tive, dar șl educative. înainte de a 
ne duce de mină printre capodopere, 
călăuzul a fost un pur receptiv, a cărui

Din viața
Uniunii Scriitorilor

Secția de traducători tnvtt* 
pe membrii Uniunii la Casa 
Scriitorilor „Mihail Sadoveanu", 
la seara de cenaclu, experimen
tală, de vineri, 26 aprilie, ora ÎS, 
consacrată traducerilor de fil
me.

Se va pune In discuție tradu
cerea unul film francez care va 
rula în seara cenaclului.

★

A sosit in Capitală, ca in
vitat al Uniunii Scriitorilor 
din R.P.R., scriitorul Her
mann Werner Kubsch din Re
publica Democrată Germană.

*

Vineridupă masă, Ia Casa 
Scriitorilor „Mihail Sadoveanu", 
Titus Popovici a citit In cadrul 
cenaclului secției de proză un 
fragment inedit din romanul In 
lucru „Mitru". 

formație depășește interesul strict per
sonal, învestindu-se cu o certă exem
plaritate, garantată de timbrul fran
cheței.

Nu știu în ce măsură mediul cos
mic e determinant în structura sufle
tească a artistului și cu atit mai pu
țin a colecționarului, deoarece pro
blema nu e așa de simlpă, cum a vă
zut-o criticul de artă și filozoful fran
cez Hippolyte-Adolphe Taine. Există 
oare un tipar al amuilul de la mare, 
altul al munteanului, ș.ajn.d.? Zam
baccian s-a născut la Constanța, în 
1889 și a păstrat o amintire emoționată 
a orașului portuar liniștit de altădată, 
în care se stabilise tatăl său, originar 
din, Cezareea Capadociei. Marea e 
însă aceeași, de totdeauna, cu vastita
tea ei tulburătoare, înaintea căreia 
„omul rămîne în extaz, orbit de imen
sitate și vrajă" (pag. 7). In preaj
ma ei, retina sensibilă a viitorului co
lecționar ' s-a deprins cu o nesfîrșită 
gamă cromatică de tonuri și nuanțe. 
Un anumit sector al naturii, poate cel 
mai felurit și mai ’’dinamic, a contri
buit la formarea dispoziției muzicale 
a sufletului său, cum spun germanii, 
die musikalische Stimmung. înainte 
de a se arăta receptivi față de fenome
nul artistic, unii inși descoperă fru
mosul natural. K.H. Zambaccian este 

„însemnările unui amator de artă" 
de K. H. Zambaccian

unul dintre aceștia. De aceea nu m-a 
surprins că prima pagină a memoria
lului său artistic e închinată cu o stă- 
pînilă fervoare lirică mării, momen
tului crepuscular de neasemuită bo
găție cromatică, urmat de „o liniște 
solemnă pe apă, pe cer și pe pămînt".

Scrisă în decurs de mai bine de 
zece ani, în răgazurile dintre activi
tăți, printre picături, cartea lui Zam- 
bacu, așa cum îi spun prietenii, e pe 
cît cu putință reținută în elanuri, frî- 
nată. Așa este bine. Tumulturile i-au 
rămas, dar scriitorul și le stăpînește. 
Cartea nu-șî propune dezvăluirea tem
peramentului neguvernabil, paroxistic, 
care-1 caracterizează intim. Este plă
cerea cititorului ager să-l descopere 
pe acesta în filigran sau printre rîn- 
duri și datoria noastră să-1 indicăm 
numai, ca pe o linie de direcție. Dacă 
Zambaccian s-ar dezlănțui, ar fi de la 
un cap la altul numai entuziasm, nu
mai exclamație șl delir dioniziac. Dar 
nu 1 Memorialistul știe să se domine, 
să se tempereze, să se orienteze în 
propriile sale emoții plastice și să-și 
intelectualizeze afectele cu rigoarea 
definitorie a criticului de artă. Astfel, 
procesul său de inițiere, Început ca 
student la Institutul superior de co
merț de la Anvers, a cunoscut reve
lația, le coup de grăce, Înaintea colo- 
risticii geniale a Ini Rubens. In același 
muteu, o pînză impresionistă, de pe 
un șevalet, i-a dat .revelația artei mo
derne*.

.Autodidact, ml-am licnt e educa
se _â rebours" și totuși nu regret. cSri 
în loc să mă înalt la frumusețea da- 

prin acrlpetele formelor didac
tice, am descoperit-o singur, tSrln- 
du-mă pe brfnci spre piscurile ei și 
consider aceasta ca un privilegiu* 
(pag. 21).

Să nu ne eperlem de calificativul 
autodidact. Binefacerile unei instrucțil 
metodice sînt netăgăduite, dar într-o 
măsură notabilă cea mai bună școală 
rămîne propria experiență, după ce 
am luat contactul direct cu o disci
plină sau alta. Școala sub raportul 
artistic, n-ar fi putut oferi unui tînăr 
din generația lui Zambaccian decit 
noțiuni generale, formule de-a gata, 
cristalizări dubioase. Dacă pregătirea 
științifică cu caracter didactic servea 
atunci tineretului, nu același lucru 
s-ar putea afirma despre școala de 
Bele-Arte, cu filiația academica Stăn- 
cescu-Mirea, al cărei unic corectiv era 
reeducarea post-școlară sau ., autodi- 
dacticismul unui amator de rasă șl da 
clasă, cum este Zambaccian.

Cit despre presupusul neajuns al 
educației â rebours (de-a-ndoaselea). 
de la clasici la moderni, deși Zam
baccian are dreptate, preconicînd tre
cerea de la cunoscut la necunoscut, 
de la contemporani la clasici, cam 
așa a fost totdeauna. învățământul li
terar in școală manifestă nu știu ce 

sfială a oficialităților de pretutindeni 
față de fenomenul modern și o su
mară încredere în virtuțile formative 
ale clasicismului. . Școala este prea 
mult axată pe interese de natură eti
că și educativă, ca să procedeze psi
hologic și logic, cu’cunoștința resor
turilor emoționale și intelectuale ale 
omului.

A doua revelație, a impresionismu
lui, l-a dus însă ’pe Zambaccian la 
concluzia justă : „Culoarea e materie 
și forma rămîne suportul ei; a scăpa 
forma din mînă, în paroxismul cro
matic, înseamnă o beție de culoare" 
(pag. 23). Căutările unor pictori mai 
tineri, în această din urmă direcție, 
sînt astfel judecate: „...după cum ex
clamațiile singure nu sînt suficiente 
pentru a închega o frază, tot așa și 
dezmățul- de pete, „tașismul" excesiv, 
un fel de interjecții colorate, rămîne 
echivalentul unui bîlbîit plastic'*.

înainte și după întîiul război mon
dial, memorialistul a cunoscut așadar 
cele două fețe ale artei picturale în 
străinătate, opoziția violentă dintre 
stiluri și tendințe, fenomenul clasic și 
cel m etern. Apoi, a făcut cunoștință 
cu generația care s-a ridicat după Lu- 
chian. dar Luchian a rămas pentru 
el steaua de orientare, luceafărul că
ruia avea să-i închine minunatul panou 

din ilustrația de la pag. 213, în fața 
căruia mă opresc de fiecare dată cind 
îi vizitez expoziția, cu aceeași uimire 
și venerație. L-a admirat pe Luchian 
pentru sinteza lui solară de lumină 
și de culoare, pentru simfonia unică 
a valorilor lui plastice, în care cîntă 
deopotrivă materia și spiritul. L-a 
prețuit însă și pe marele înaintaș Gri- 
gorescu, despre care a scris cu atîta 
înțelegere și simțire și din care a 
colecționat cîteva din cele mai re
prezentative pînze. L-a cultivat și pe 
adîncul Andreescu, pe artistul sever 
și neseducător, care nu mai cîntă și 
încîntă cu pînzele lui, dar a cărui artă 
matură, bine reprezentată în colecția 
Zambaccian, a înnobilat cultura noas
tră sincronic cu Eminescu. Urmează 
apoi maeștrii contemporani, pe care 
i-a urmărit 'pas cu pas la fiecare ex
poziție, începînd cu acea „natură" care 
a fost Petrașcu, cel mai robust crea
tor între cele două războaie mondiale, 
ca un alt demiurg, disprețuind efec
tele și necăutînd seducția, „baciul" 
teluric și fecund; G. Palladi, boemul 
donchihotesc, împărțit între malurile 
Senei și ale Dîmboviței, vrăjitor nu 
în pastă grasă ca Petrașcu, ci în va
lori muzicale care s-au revelat tutu
ror la expoziția de apoteoză a crepus
culului său; Tonitza, răsfățatul poste
rității sale, pe linia lui Luchian, dar 
in tonalități delicate și maladive, atît 
de bine reprezentat, începînd cu sur
prinzătorul portret al Iul Gala Ga- 
laction și sfîrșind cu florile, nudur le 
și fetițele lu* clorotice; dintre cei vii. 
afift prezerți seniori. Fesau și Iser 
eu cela mai reprezentat-Tț p’nze.

Zambaccian trebuie ’nsă cunoscut 
en precădere ca stimulatorul ceior ti
neri, înainte de consacrarea lor, ca 
descoperitorul mereu la pînda talen
tului. care a surprins de la primele 
manifestații talentul unor înzestrați co- 
loriști ca Alexandru Gocurerm. Lu
cian Grigpresrc Henry Catargin. Pa
dina ți H. Damiar. Va colecționar de 
artă nu se valorjfici ncma: prin visă
toarea de opere ale e-*’ț*<or afirmați. 
Datoria Ini prjnocd'ală, ca ți a cri
ticului de artă, coastă în promovarea 
meritelor nerecunoscute, care-i pune 
în valoare .flerul* și-i pune mai ales 
la încercare generozitatea riseihii. da 
a .miza* pe art șt i handicapați prin 
virstă și notorietate. O colecție de artă 
trebuie să fie nu numai o arhivă a 
trecutului, d ți semnaT zarea viitoru
lui. Sub acest raport Zambaccian a 
trecut cu succes ca nici un alt co
lecționar. respectuos al valorilor da- 
sice. proba grea a examenului înaintea 
contemporaneității.

Deosebit de savuroase sînt paginile 
închinate colecționarilor predecesori, 
începînd cu Simu și Kalinderu. _me- 
cenați* respectabili, dar neorientațl 
pe caTe memorialistul li creionează 
mușcător, rezervîndu-ți simpatia pen

tru înaintașii mai apropiați ca Al. Bog- 
dan-Pitești, Lazăr Munteanu și docto
rul Iosif Dona sau, dintre mai tineri, 
ospătarul Apostol și doctorul Mircea 
Iliescu. Deși nu se poate cere nimă
nui, pe lingă gust, și simț etic, Zam
baccian satisface ambele exigențe și 
nimeni nu l-ar putea suspecta de in
vidie față de confrații săi, iluminați 
de aceeași pasiune, încercați de ace
lași demon.

Zambaccian și-a plătit cu prisosință 
tributul față de artiștii plastici ro- 
mîni și față de patria sa adoptivă, 
căreia i-a dăruit minunata sa colecție. 
Un alt admirabil sector al colecției 
sale, peste care nu se poate trece, e 
acela al școlii franceze coloristice, de 
la părintele ei romantic Delăcro.x, re
prezentat printr-o. odaliscă, la realistul 
Courbet, la Corot, la impresioniști și 
postimpresioniști (Renoir, Cezanne, 
Marquet, Rouault, Bonnard. Derain, 
Dufy, Segonzac și Matisse). In pragul 
expoziției, ne oprește pînza meșteru
lui italian contemporan, Massimo Cam- 
pigli, cu Două femei «lin Argeș, com
poziție într-un „stil propriu, un speci
fic ce ține de tradițiile etrusce de la 
care pornește pentru a le interpreta 
în sensul cel mai ac'.ual al cerințelor 
artei" (pag. T93).

Vizitatorii muzeului Zambaccian au 
așadar rarul prilej de a confrunta cele 
mai reprezentative opere ale geniului 
plastic național cu unele din modelele 
care au contribuit la formația artiști
lor noștri mari din trecut și din pre
zent.

Tn „însemnările unui amator de 
artă" (ESPLA, 1957) nu lipsește ner
vul anecdotic, stimulent al interesului 
pentru istoria ultimelor patru decenii 
de artă plastică romînească. Sufletul 
cărții e însă pasiunea artistică a co
lecționarului, dragostea de frumos, 
senzuală și spirituală totodată, unită 
cu simpatia caldă pentru pictorii și 
sculptorii romîni pe care i-a cunoscut, 
i-a frecventat, i-a Încurajat, i-a culti
vat și i-a promovat. înainte de a se 
completa colecționarul cu criticul de 
artă și cu memorialistul, Zambaccian 
a fost crainicul neobosit și nede rarmat, 
pe cale orală, al tuturor oamenilor de 
talent din jungla noastră artistică, 
tn care multă vreme academismul a 
tinuț calea creatorilor autentici. Iubi
rea, sub toate fo-mele. unită cu inte
ligența și cu voința de a servi, a fost 
motorul principal care a însuflețit ac
tivitatea fecundă a lui K. H. Zam
baccian.

Șerb an Cioculescu

Cițind „ScrisuT bănățean", e cu ne
putință să nu apreciem eforturile co
lectivului redacțional de a oglindi In 
paginile revistei probleme cit. mai 
diverse. In afară de rubrica de poezie 
și proză originală, înregistrăm nume
roase titluri de rubrici care dau im
presia unei varietăți lăudabile: Din 
Lteratura unhrersatâ; Cronica lite
rară ; Carnet wvretx; Varia; Minia
turi critice; Note de lectură; Limbă 
și sfc.; Recrtad Keratuce dinue an i 
1920-1944; Mxa atrooge; Spectaco
le; Figuri ți fapte din trecutul Ba
natului ; Instantanee. Dar diversita
tea „Sensului bănățean' are un du
biu Uif. Poete și imprăștierea aten
ției a contribuit la faptul că revista 
na a reușit încă să-și contureze un 
profil propriu, care, fără a chema mo- 
notonia. <d Imprime o anume unitate, 
contir—iUUe fi consecvență. Poate ca 
urmare a aceleiași imprăștieri în 
spaț „ și mai ales in timp revista are 
— în ciuda unor aparențe — prea 
puțin spațiu și prea puțin timp pentru 
problemele actualității. Presa de spe
cialitate dezbate cu aprindere proble
mele curente ale fenomenului lite
rar sau cultural în genere. „Scrisul 
bănățean' nu participă la aceste dez
bateri, sau Iți spune cuvintul în cite 
o notă cu caracter limitat, ca aceea 
din nr. 3 la rubrica Instantanee 
(„Realismul socialist"... etc.). £ drept 
că in paginile de beletristică intere
sul pentru actualitate este vizibil, cel 
puțin sub raport tematic. Apar prea 
des, de la o vreme, în revista bănă
țeană, o literatură ori idilico-artifi- 
ciolă. ori plată, impersonală. (Nu 
absoli.-:zăm, firește, pentru că amln- 
tdnit în aceeași revistă și versuri e- 
moționante și proză autentică). Or, 
o asemenea prezență in actualitate

HORI A DELEANU: 
„Triumful lui Goldoni'*

In monografia despre Carlo Goldoni, 
apărută de curînd la Editura tineretului 
(colecția „Oameni de seamă"), Horia 
Deleanu își propune, în mod evident, 
să ofere o informație cit mai completă 
despre viața și activitatea literară a 
marelui scriitor italian într-o formă 
vie, potrivită pentru tinerii cititori.

Urmărind de fapt pas cu pas „Me
moriile" lui Goldoni, scrise în franțu
zește Și publicate către sfirșitul vieții, 
în Franța (Paris, 1787, la tipografia 
văduvei Duchesne), Horia Deleanu 
prezintă în cartea sa un impresionant 
pachet de fișe de lector, foarte con
știincios culese, alegindu-și maniera 
„vieții romanțate", folosind narațiunea 
și dialogîndu-și amplul material infor
mativ.

In cele cîteva capitole care îmbră
țișează un material independent de 
„Memorii" (carnavalul, teatrul sau 
istoria Veneției), autorul monografiei 
prelucrează documentația după aceeași 
manieră. Amintim numai dialogul din
tre Goldoni, copil, și tatăl său (în 
capitolul „împărăteasa Adriaticii") 
istoria Veneției, o plicticoasă lecție de 
istorie dialogată care dăunează econo
miei cărții.

Alai interesante sînt capitolele des
pre reforma teatrului întreprinsă 
de Goldoni, despre trecerea de la măș
tile înțepenite ale tradiționalei
commedia dell’arte la caracterele vii 
și autentice ale italienilor din settecento. 
Socotim că acesta este sensul în care 
trebuia urmărit „triumful lui Goldoni".

Dînd prea mare amploare anecdoti
cului și amănuntului mai puțin semni
ficativ, Horia Deleanu ne prezintă lup
ta unui scriitor, cam trist și cam sin
gur, împotriva unor mai neînsemnați 
adversari din breasla teatrului și, în 
felul acesta, un triumf destul de puțin 
important. Or, în realitate, Goldoni se 
încadrează, alături de confrați nu 
mai puțin valoroși (Baretti, Becca
ria, Verri și ceilalți iluminiști italieni) 
într-un puternic curent de înnoire a 
literaturii, pe care Francesco De Sanc
tis îl denumea „Literatura Nouă" și 
pe care-1 prețuia de-o potrivă cu ma
rile descoperiri geografice. Conside
red că asemenea lui Galileu, Goldoni

„Scrisul bănățean* Nr. 3

este o falsă prezență, o prezență fan
tomatică, pentru că avem de-a face 
nu cu o oglindă a realității, ci mai de
grabă cu o umbră a ei, lipsită de 
culoarea, fizionomia și în special de 
viața „obiectului". Ni se pare că nu
mărul de care ne ocupăm încearcă o 
apropiere na vie, mai sensibilă, mai 
firească, de viață actuală. Pe Al. 
Jebeleanu nu-l putem felicita pentru 
„Zeița Păcii', odă stridentă, atit prin 
ton, di și prin versuri de tipul ■ „Cum 
au pornii spre tin’ profanatorii" sau 
.Elămlndă ca niciclnd după viață". 
Dar apreciem poezia „Stelele jucăușe" 
pentru finețea imaginii unei Reșițe a 
viitorului. Dar cum concordă pledoa
ria lui Leonard Gavriliu pentru 
emoția estetică (pledoarie la care 
subscriem bucuroși) cu următoare
le versuri, apărute în același 
număr cu amintita cronică a cri
ticului timișorean: „Dincolo, prin li
niști vegetale, / Lanurile individuale, / 
Se sufocă-n sterpele răzoare; / Parc- 
așteaptă toate ca să-mi spună / Cum 
unite-ar vrea de-acu.m spre soare i 
Să foșnească libere-mpreună"? (Din- 
tr-un „Motiv bucolic" al unui poet 
din care am citit deseori versuri bune 
— Lucian Valea). Restul sini poezii 
de dragoste, închinate iubitei, ghioce
lului și „mîinii care doarme", (Gri- 
gore Bugarin, George Bulic, Ilie Vic
torian Cucu). Iar in proză, actuali
tatea e prezentă într-o nuvelă a Lu
ciei Demetrius „Altundeva" și in
tr-o schiță — „Marea mută" de Mir
cea Șerbănescu. în nuvela Luciei De
metrius, o fată începe să citească, 
începe să viseze, începe să iubească.

făcuse din intuirea directă și imedia
tă a realului un adevărat telescop, ma
rele critic italian arăta în „Istoria li
teraturii italiene" că adevăratul triumf 
al lui Goldoni — discipol al lui Ma
chiavelli, dramaturgul, și al lui Mo- 
liere — constă în aceea că a impus 
intrigii din comedie caracterele, că a 
ridicat ca erou omul în locul hazar
dului și că a dat valoare cuvîntului, 
replicii, ideii — mai presus de gestu
rile și grimasele din comedia de pînă 
atunci, făcute doar să amuze și să 
stîrnească rîsul.

In contrast cu „romanțarea" amin
tită, Horia Deleanu folosește un voca
bular restrîns. Autorul ar fi trebuit să 
elimine concluziile rigide și didactice 
de la sfirșitul capitolelor, care nu au 
o utilitate deosebită. De asemenea, să 
evite nenumăratele expresii și întor
sături de frază, penibile, care ne sur
prind la un publicist cu experiență 
ca Horia Deleanu; cităm doar cîteva:

„Dragostea aceasta pasionată, cu pu
ternice intonații de temperament me
ridional..." (pag. 16); „...îl ducea pe 
Carlo să vadă spectacolele care abun
dau în haine diferite prin piețele Ve
neției..." (pag. 24); „Ca orice cititor 
pasionat, mergea deseori dincolo de 
capătul cărților..." (pag. 26): „...a in
trat în mintea celor mici..." (pag. 34 
și 198); „Satisfacția e însă destul de 
platonică fiindcă banii sînt bine pier- 
duți..." (pag. 92).

Florin Chirițescu

GEORGE SILVIU: 
„Întîmplări cu tîlc“

Int’mplările cu tîlc ale lui Georga 
Silviu își propun să critice unele de
fecte morale ce sg mai întîlnesc încă 
în societatea noastră. Concluzia pe 
care o trage cititorul în urma lecturii 
unor fabule ca „Atoateștiutor", „Plo
conire". are un sens precis. Spre regre
tul nostru, în unele strofe, autorul fo
losește, pentru aceasta,* versuri care 
sună gol și, prin lipsa unui filon ar
tistic care să le dea viață poetică, su
pără. Cităm în acest sens fabula 
„Macazul", în care erou! cu același 
nume, făcînd o analiză a muncii șine
lor, spune printre altele : „Văzind cum 
ați lucrat tovărășește / Simțeam că 
aluatul vostru-i bun".

O notă forțată introduce autorul în 
unele din „întîmplări" și prin modul

Evoluția e firească șl scriitoarea a 
desfășurat-o cu finețe analitică. Eroi
na, funcționară la poștă, trece de la 
lectura manualelor la romane. Lec
tura o predispune la visare. Și visu
rile unei fete nu puteau fi decit vi
suri de dragoste. Dar cărțile i-au 
deschis ferestre tainice spre melea
guri necunoscute, exotice, pe care 
le va avea apoi ca decor in toate 
visurile ei treze. Numai viața din vis 
t se arăta poetică, luminoasă, super
bă. Realitatea părea atit de banală, 
de prozaică! Substanța navetei este 
aflarea drumului către poezia reali
tății, a vieții contemporane, este des
coperirea frumuseții din jur. N-am in
clus la capitolul „actualității' cele ct- 
teva penibile „Scrisori din Vatra Dor- 
hef semnate de Virgll Birou, pentru 
că ele constituie o deformare a reali
tății. Alcătuite probabil ca o replică 
la idilismul unor proze antecedente 
din „Scrisul bănățean", aceste scri
sori conțin aprecieri In intenție „sa
tirice", în fond denigratoare la adresa 
oamenilor simpli din Moldova. Să 
nădăjduim că aceste scrisori sînt nu
mai un accident. Rămîne însă ca o 
problemă nesoluționaiă a revistei rea
lizarea artistică a unor intenții in
contestabil frumoase. Pentru că, cel 
puțin în domeniul beletristicii, revista 
promovează (poate insuficient) pro
blemele actualității, nu putem trece 
cu vederea necesitatea unei tratări 
artistice superioare.^

Cronicar 

în care exprimă morala. Sudura exis
tentă de obicei între fabula propriu-zisă 
și morala ei, aceea de la fapt la conse
cință, se realizează uneori dintr-un 
aliaj necorespunzător, care provoacă 
fisuri. In „Carapacea", prima parte a 
fabulei nu cere cu necesitate concluzia 
pe care o trage autorul în morală. 
In „Balena", la fel.

Alăturarea la personajele fabulei 
clasice: vulpea, ursul, leul etc., sim- 
bolizînd caractere precise, a unor noi 
eroi luați din lumea animalelor exo
tice, sau a uneltelor și a obiectelor 
aparținînd epocii moderne (cum ar fi 
cricul, macazul, cutia de conserve) 
este un fapt îmbucurător, dar acesta 
implică în mod necesar claritatea, în 
sensul că fabulistul trebuie să țină 
seamă de calitățile reale ale obiectelor 
luate de el ca personaje. Dar, pen;ru 
George Silviu argintul viu devine sim
bolul îngîmfârii șî al ruperii de mase : 
„In tubul meu de sticlă mă gă
sesc / Și totuși eu îndrum, eu soco
tesc. / Cind vreau cobor, și cînd îmi 
place sui / Și nu dau socoteală ni
mănui 1“ In realitate calitatea acestui 
metal este tocmai sensibilitatea maxi
mă la influențele mediului exterior, 
îmbogățirea caracterelor cu semnifica
ții speciale în fabulele lui La Fontama 
sau Krilov se realizează cu multă a- 
tenție și finețe, calități care lipsesc 
uneori din fabulele lui George Silviu.

Fabulei Î1 este caracteristică scur
timea, contragerea la maximum a re-’ 
latării subiectului, ceea ce o face in
compatibilă cu prolixitatea. La George 
Silviu întîlnim dezvoltări ale narațiu
nii, cu atît mai inoportune, cu cît a- 
necdota este foarte simplă. Lungimea 
rezultă și din combinarea fabulei cu 
pastelul. Din păcate, limitele fiecăreia 
dintre specii ramîn distincte în cadrul 
aceleiași „întîmplări cu tîlc", astfel 
incit pastelul diluează fabula, iar fa
bula alterează puritatea pastelului 
(„Balena", „Skiul și zăpada" etc.).

B. Anton

Nuvele și schițe

Oolecția „Biblioteca țăranului mun
citor" aduce un bun serviciu cititori
lor de la sate, înfățișîndu-le lecturi 
dintre cele mai atrăgătoare. Cărțile 
apărute pînă acum în această colecție 
au trezit un viu interes printre lecto
rii tradiționali ai poveștilor populare, 
legendelor lui Neculce și basmelor lud 
Creangă. A contribuit la o bună pri
mire a colecției în primul rînd modul 
judicios de prezentare antologică a 
scriitorilor. Din acest punct de vedere, 
un proaspăt exemplu ni-1 oferă și 
„Culegerea de nuvele și schițe din lite
ratura noastră clasică" (ESPLA, 
1957). Citjtorul află în cele peste 400 
de pagini pe cei mai de seamă scrii
tori ai veacului trecut, în genere cu 
lucrările lor cele mai reprezentative, 
cu bucățile lor intr-adevăr antolo
gice.

Indrumărea lectorului mai puțin 
avizat sau neavizat spre comorile lite
raturii clasice naționale este uri act 
patriotic de primă importanță și co
lecția reușește să-l realizeze cu suc
ces. Dovedind spirit de înțelegere în 
ceea ce privește gustul și ’ exigențele 
cititorilor cărora li se adresează, alcă
tuitorii ediției au apelat la scriitorii 
și la operele care se bucură de cea 
mai largă audiență. C. Negruzzi și 
Odobescu, Alecsandri și Ion Ghica, 
Creangă și Slavici, Caragiale și Dela- 
vrancea sînt nume care găsesc oricînd 
ecou în inimile cititorilor de la sate, 
nu numai pentru că i-a preocupat și 
viața țărănimii, dar pentru că au în
truchipat aevea aspirațiile populare.

Deși alcătuit cu chibzuință, sumarul 
culegerii se resimte de lipsa măcar 
a unui fragment din proza lui M. Emi
nescu, ca și de absența unei nuvele 
din opera pe nedrept uitatului Nicu 
Gane sau a lui Duiliu Zamfirescu. In 
selecția lucrărilor se pare că n-a fost 
respectat cu stringență criteriul adop
tat, acela de a ilustra genul scurt.

Evident, nu e deloc ușor să aduni 
într-un spațiu limitat toate paginile 
strălucite ale prozei clasice romînești. 
Culegerea de la ESPLA demonstrează 
eforturile depuse și în acest sens. 
Probabil că volumul al doilea care 
va cuprinde nuvela și schița după 
1900 se va contura și mai precis ca 
o antologie a genului scurt.

Tr. Ștefănescu

Anton Vrabie a stat în închisoa
re trei ani, pe merit. După ce 
fusese un refractar notoriu și 

agresiv la predarea cotelor, își tre
cuse pămînturile pe numele soției, 
Anița, se înhăitase cu alți certați cu 
legea ca să prade gospodăriile oame
nilor și instituții obștești locale.. Sur
prins la jefuirea cooperativei, izbise 
cu securea într-unul din urmăritori. 
Odată ispășită pedeapsa. Vrabie re
vine acasă plin de setea răzbunării 
ațîțată și de patima pentru nevastă. 
Eforturile sale de a-și redobîndi, lo
turile vîndute de Anița ca și suUetul 
femeii care, între timp se întorsese 
la prima dragoste trăind cu Simion, 
secretarul organizației, eșuează. In 
fața hotărîrii întregului sat, în frunte 
cu Simion, Anton părăsește varia. 
Mort în conștiința țăranilor intîia 
oară cînd fusese arestat, Anton Vra
bie moare a doua oară, de astă dată 
definitiv.

Problema și totodată interesul po
vestirii lui Nicolae Țic nu stă propriu- 
zis în lupta pentru pămînt și o 
lere", a unui chiabur, cît în bătălia 
aceluiași pentru recîștigarea puterii. 
Anton Vrabie se bizuie pe autorita
tea sa de cel mai cuprins proprietar 
din sat, pe forța personală, pe dis
prețul deseori manifest față de slă
biciunea tradițională a nevoiașilor 
dintre care nu puțini î-au fost, lui și ■ 
tatălui său, argați. Intr-atît e de pă
truns de efectul acestor resurse incit, 
chiar din noaptea sosirii sale, le a- 
plică. Apărînd în chip de nălucă Jui 
Coteliu, odinioară bogat, azi cărăuș 
tolerat și aproape îndobitocit de bă- 
trînețe și spaimă, obține de la el 
fără osteneală niște saci cu grîu. 
Amețit de primul succes și de vede
rea însăși a griului. Vrabie îi sfi- 
dează pe Gaspar Tudose și Parteme 
Stoian, țărani săraci și membri de 
partid, pretinzînd că i-ar fi căpătat 
direct de la „partid". Ceea ce era 
într-un fel adevărat. Președintele 
sfatului, Simu Fîrtîiș vînduse ilegal, 
din depozitul obște!, o anume canti
tate bătrînului. Cei doi. gata să-l taie 
pe Vrabie, îl suspectează de îndată 
pe Simion ca autor al fraudei, mai 
ales că îl știau ibovnic al Aniței, îi

Cronica literară
%

arată neîncrederea și răspindesc 
zvonul pe uliță. Stimulat de noua 
victorie, semănarea neîncrederii în 
Simion, Anton il determină pe Simu, 
fcstul lui complice de furt pe vre
mea rebeliunii legionare la Deva, să 
recunoască în scris că Anița a fost 
de fapt deposedată de avere.. La 
prima înfruntare directă cu Simion, 
îndrăznețul înregistrează Insă o în- 
frîngere decisivă. Secretarul îl des
cumpănește prin calmul cu care-i res
pinge insinuările referitoare la afa
cerea cu griul și legăturile cu Anița, 
ca și amenințările cu moartea și, 
printr-un gest aproape firesc, îi rupe 
din mînă declarația mincinoasă. Vir
tual și psihologic vorbind, aici e dez- 
nodămîntul povestirii. Resortul prin
cipal al revanșardului, credința în 
tăria puterii lui, se prăbușește. Pe 
de altă parte nici intimidarea unuia 
mai puțin virtos ca Simion, Gașpar 
Tudose, nu-i reușește. Mai degrabă 
din tenacitate, dintr-o încăpățînare 
a trufiei și a poftei de a trăi, deci 
mînaț de instinct, Anton reia asal
tul. Insă în mod dezordonat, zăpăcit, 
comportîndu-se ca un apucat.

Anton este un fanatic al chiver
niselii, dar nu apare deloc simplifi
cat. Obsesia lui, respingătoare etic, 
este în anume limite omenească, 
lntr-însul nu sălășluiește o fiară, ex
ploatatorul îndărătnic pur și simplu. 
F.l are ceva și din dragostea elemen
tară a țăranului pentru pămîntul 
simțit nu numai ca izvor de înavu
țire, nici numai ca sursă de existentă 
propriu-zisă, ci ca leagăn matern, ca 
simbol a! trăiniciei sale. In afara pă- 
mintului, Vrabie e un dezrădăcinat, 
un orfan. Sentimentul ținutului 
natal îl însoțește pînă în clipa 
finală, cînd își dă seama că orice nă
dejde e inutilă: „Știa că pămîntul nu 
va mai fi niciodată al lui, dar el sim
țea nevoia să iasă, să are ca-n fie
care primăvară". Anton o iubește pe 

Anița nu pentru că e un bun privat, 
inalienabil, ci pentru că o iubește. 
De aceea, deși simte întîi și agoi 
știe — chiar Simion o confirmă — 
că Anifa nu l-a iubit niciodată și l-a 
înșelat, totuși nu se poate despărți. 
O bate, o ocărăște, dar, ca să o păs
treze, se umilește înaintea ei. Ar fi 
ucis-o, intr-o seară era gata, însă nu 
era îp stare. Iar cînd Anița era să 
se arunce in fintină, el o salvează. 
Anton e brutal cu oamenii. Pe unii 
ii amenință crezînd că e suficient spre 
a-i supune, pe Simu il batjocorește. 
punîndu-1 să-l bărbierească, să-l 
spele, ii toarnă el însuși o vadră 
peste cap și, ca să fie sigur ca îi va 
iscăli declarația cu pricina îl „atin
ge". Nu o face însă din ferocitate. 
Anton Vrabie crede că prin asemenea 
mijloace răspunde unei necesități în
tîi, și in al doilea rind. că oamenii nu 
cunosc alt limbaj, fiind lași, răi, per
fizi.

Esențial e că Anton rămîne pri
zonierul mentalității sale de clasă, 
mai exact al incapacității de a ieși 
din ea și, ca să folosim un termen 
scump lui Marin Preda, a neputinții 
de a înțelege rostul schimbărilor care 
înseamnă, între altele Și în primul 
rînd, surparea puterii celor puternici 
și înlocuirea ei cu puterea celor slabi, 
a exploatatorilor cu a exploataților. 
Anton Vrabie nu-și va înțelege con
diția nici în momentul suprem al ple
cării din sat. Un motiv in plus și ho- 
tăritor ca să-și fi meritat oprobriul ge
neral, soarta de izolat absolut, nepo- 
sedind decit o ură imensă dar goală, 
căci e Ineficace, o ură absurdă. Im- 
pingîndu-și personajul să tragă con
secințele nu ale trăsăturilor sale per
sonale negative, cît ale unei con
cepții fatale respinse de viață, de oa
meni, Nicolae Țic a făcut din isto
ria lui Anton Vrabie, istoria destinu
lui unei clase.

Dacă Anton este opacitate șd ego

ism mărginit, suspiciune și brutali
tate. Simion este claritate, convinge
re statornică și senină în invincibili
tatea cauzei sale și cu deosebire 
demnitate. Simion are toate temeiu
rile de a-1 dușmăni pe Anton. I-a 
răpit iubita, a abuzat de agonia mai- 
că-si pe cart, la îndemnul bătrînului 
Vrabie, a silit-o să le cedeze pămîn
tul — scena și poate chiar faptul ca 
atare nouă ni se pare de prisos, de
testăm și așa perechea de chiaburi

—, în fine, I-a tocmit slugă. In acea
stă situație, Simion a fost obligat să 
spele picioarele și lui Anton și Ani
ței. Alt detaliu superfluu. Simion nu 
profită însă o singură clipă de avanta
jele poziției sale pentru a plăti polița 
înjosirii, ba are grija de a-1 restitui 
pe Anton în unele drepturi de gospo
dar și-i caută de lucru. De ce? Fiind
că un secretar nu trebuie să se răfu
iască din motive personale, chiar 
dacă e pe deplin justificat. Atitudinea 
e dictată de o înaltă conștiință $1 

etică și politică. Simion a lnteîes 
ceea ce Anton nu putea înțelege; pu
terea lui Anton asupra oamenilor și, 
implicit, asupra lui a încetat pentru 
totdeauna, indiferent de amploarea 
acțiunilor fostului stăpin și de riscu
rile personale. Răzbunîndu-se, ar fi 
recunoscut puterea lui Anton în fata 
satului și în loc să contribuie la ri
sipirea rămășițelor teroarei exercitate 
cîndva de familia Vrabie printre să
teni, le-ar fi întărit poate. Gîndul lui 
perseverent este să-l înfrunte nu nu
mai el pe Anton, dar in primul rînd 
oamenii. Cei mai slabi trebuie să nu 
se mai teamă, să fie ei inșiși, să nu 
se încovoaie. De aci și forța Iui Si
mion care izbutește a-1 dezarma mo
ralmente pe adversar.

In virtutea aceleiași optici despre 
relațiile între oameni, despre min- 
dria lor, Simion așteaptă ca Anifa 
să vină la el după ce se va fi elibe- 
laț de frică, întelegînd ea singură, 
prin ea însăși, sau cel puțin prin lu
mina dragostei pentru el, că Anton e 
de fapt fiinfa slabă și deci lipsită de 
vreo putere asupra ei.

N. Țic ține să evidențieze încrede
rea în oameni drept una din compo
nentele cele mai caracteristice si care 
îl detașează pe Simion de ceilalți. Ca
lea pe care a ales-o ni se pare însă ar
tificială. Vă amintiți că prietenii lui 
Simion, Tudose și Partenie îl învino
vățesc direct pe secretar de a fi vin- 
dut grîu lui Coteliu. pe baza aluziei lui 
Anton. Simion, văzind că indignarea 
sa nu e o probă in ochii acuzatorilor, nu 
se străduiește să le dezmintă părerea, 
din mîndrie și din dorința ca tovară
șii să! să se lămurească el înșiși a- 
sttpra infamiei. Desigur, știm că ță
ranii sînt suspicioși din principiu șl 
foarte sensibili la „gura lumii". De
sigur că un asemenea mijloc reliefea
ză figura lui Simion și, în mintea 
autorului, sporește datele conflictului. 
Totuși e ciudat că niște tovarăși și 

prieteni de genul frie-ului Simion, 
Tudose. Partenie. uniți— cum subli
niază Țic—prin legături vechi, cid atît 
de iute la bănuială. Și apoi chiar pentru 
desfășurarea conflictului. îndoiala 
asupra eroului este un factor fără 
consecințe căci Anton nu-l exploatea
ză în măsura așteptată. Ne vine să 
credem că Țic a urmărit astfel să 
înmulțească izbînzile trecătoare ale 
lui Anton, să mai ridice o problemă 
în fata lui Simion și poate să-i dea 
de lucru lui Tudose, liber de sarcini 
în economia povestirii. Era suficient 
pentru drama de bază, pentru ciocni
rea dintre cele două concepții ca Si
mion să aibă de rezolvat exclusiv 
problema Aniței. Iubirea pentru ne
vasta chiaburului constituia, cum ni 
se și arată, destul prilej de frămîn- 
tare, căci nimeni din jur, începînd 
cu tatăl său Ichim și sfirșind cu prie
tenii, nu i-o aprobase. Deci trebuia să 
lupte cu morala satului, spre a cu
ceri stima obștească și în această di
recție. Simion, prin exigența lui e- 
tică. pe deplin veridică pentru că nu 
reprezintă un simplu atribut statutar, 
ci o însușire dezvoltată din adîncu- 
rile fostei lui situații de umilit, prin 
tactul combinat cu o energie liniștită, 
izvorîtă dintr-o educație anume, este 
în cadrul modest In care-1 fixează au
torul, un izbutit erou pozitiv.

Anița trăiește prin feminitatea ei, 
cam primara, e drept, dar perfect con
formă propriului ei tip. Uzează de ter
tipurile ei „clasice*, cînd spre a-1 a- 
propia, înșelător și atunci, cind spre 
a-1 depărta. Are accese de vitejie al
ternate cu altele de teamă îngrozi
toare sau deznădejde în raport cu An
ton. Anița știe să lupte pentru Simion. 
Goana ei prin sat, după secretar, sfi- 
dînd fie și inconștient „opinia publi
că", dezvăluie în ea tăria și îndreptă
țește cerințele, altminteri aspre ale 
iubitului, față de ea însăși.

O vedere constructivă precisă ar 

fi dat și cuplului Gașpar-Partenie 
un rol și mai conturat și mai activ 
î». angrenajul povestirii. Amîndoi 
sînt chipuri a la Marin Preda, în
chise, ursuze și chinuite de lungi 
privațiuni și șicane ale vieții, dar 
cu rezerve de umanitate nețnărturi- 
site. Ultimul e copleșit uneori pînă 
la întunecarea conștiinței sub po
vara traiului, trecînd de la porniri 
teribile, ucigașe, Ia resemnare și su
punere prostească față de Anton. 
Gașpar e mai combativ, în orice caz 
dîrz împotriva chiaburului, mistuit 
undeva, în fundul cugetului, de o as
pirație puternică către dreptate, o- 
menie, cinste, credincios ca unei fi
ințe partidului de care și-a legat 
ultima speranță. Altfel nu s-ar ex
plica demersul lui la raion, stăruința 
în căutarea pînă Ia spital a secreta
rului, cînd își spune că Simion a 
dezonorat partidul. Cum însă dru- 
™u,v ,a„ora? Și spital — unde și a- 
sistă răscolit la o scenă de cinism 
profesional din partea unui medic 
— rămîne fără rezultat practic și 
pentru el și pentru desfășurarea ul
terioară a lucrurilor, impulsul lui e 
pur demonstrativ. N. Țic ar fi trebuit 
să-l antreneze temeinic în de
mascarea lui Anton și în mobiliza
rea satului pentru același scop.

★

Prin „A doua moarte a lui Anton 
Vrabie", N. Țic are dreptul la mai 
multă generozitate din partea cri
ticii, pînă acum prea rezervată cu 
autorul schițelor din „Scînteia ti
neretului", „Viața romînească" sau 
„Gazeta literară". îndărătul încli
nației sale, fie și excesive, către e- 
Iementele sumbre și apăsătoare din 
viața noastră, să deslușim o iniția
tivă, pasiune pentru însănătoșirea 
etică a omului tn spiritul socialis
mului. Povestirea de față, prin ima
ginea stimulatoare a lui Simion, e 
un gaj sigur al acestei năzuințe.

Sobră, aridă, uneori tulbure, cău- 
tîndu-și drum, acum sub influența 
lui Marin Preda, pasiunea lui N. Țic 
>și va găsi forma proprie.

Mihail Petroveanu
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POEZIA LOCOMOTIVEI
Cînd mă întorc din vreo că

lătorie cu trenul, coborând 
din vagon și îndreptînd-- 
mă spre ieșire prin mulți
mea grăbită a oamenilor, 

printre cărucioare, bagaje, măriur 
îmi place să mă opresc lîngă income- 
tivă și s-o contemplu. Glfîind sa
cadat, cu icniri scurte, nervoase, slo
bozind alene prin supape fuioare sub
țiri de aburi, monstrul de oțel. calm, 
nepăsător, parcă privește peste umăr 
îndărăt spre sutele de kilometri par
curși într-o goană de foc, fum ș. 
peisaje năruite la rînd, ca niște 
decoruri prea șubrede. Bielele, în
cremenite într-o încordare supremă 
ca picioarele unui atlet oprit în ;z 
elan, cilindrii enormi, cu pistoane'; 
punctînd orizontul In sensul lor ob
stinat rectiliniu, cuptorul, centru as 
cuns de forță și energie, cazauut 
nădușit, compresorul, arcurile, țevi- 
ria, — au în articularea lor riguroasa 
perfecțiunea unui organism cu o 
lungă și încercată filogenie. Mă u’t 
și la roți, roșii, masive, cu bara de 
greutate acceleratoare, pline de o 
aroganță suverană în diametrul I r 
emfatic, și mă simt deodată mic. 
ușor, prea ușor, alcătuit dintr-o sub
stanță imponderabilă. Dar iată că 
namila închingată în brîiele galbene 
ale alămurilor, tresare. Pe scara în
gustă, lungă, a cabinei de comandă 
cu spatele întors, ținîndu-se cu a 
mîndouă mîinile de margini, cob 
ră solemn Omul.

Privirea mecanicului e alta dec: 
a celor din jur. Privirea unui stăpân. 
Și pasul, altfel. Pasul unui :r. t 
tor părăsind arena. Cu o pomrî 
de ulei în mină, îl văd vîritidu se. 
aplecat, între roți. Stă acolo un mi
nut, două, mișeîndu-și capul tatr-o 
parte și alta, cercetind, ve :;: 
apoi iese, își îndreaptă tnipr. 
ză grijuliu pompa pe o plat: i
își șterge agale palmele cu un șo~ 
moiog de bumbac, își dă pe ceafă 
șapca slinoasă, și, cu o mină 1- 
șold, cu fața mînjită de fnniagăw, 
începe să privească încruntat Talul 
călătorilor. Mie atunci mecamcnl ai 
se pare un om fără seamăn, un se
mizeu. Și-mi vine sâ mi duc la 
el, să-l salut rîzînd. să-i în : a 
țigară, să-l domesticesc, să-' întreb 
ceva, să-l fac să vorbească. Dar, 
mă rușinez. Ascuns dupi an stllp. 
întîrzii cu geamantanul în mir.â : 
mă gîndesc: azi-noaptecînd dormeam, 
și trenul străbătea, șuieri-.: 
mecanicul, cu pieptul incendiat de 
văpăile cuptorului, cu ochii urmărind 
pulsul neliniștit al instrumentelor de 
bord, atent la focurile semafoarelor. 
— în timp ce trenul, cutremurindu- 
se, trecea vijelios, cu o încredere ma
tematică, peste macazuri — mecani
cul ținea între degetele lui firele a 
cîteva mii de vieți omenești—

Și de fiecare dată, cînd mă urnesc 
în sfîrșit din loc spre poarta gării, 
mai învăluind într-o ultimă privire 
Omul, Mașina — ochii mi se opresc 
pe o placă mică de fier, care îm
prăștie vraja, umanizînd monstrul, 
preschimblndu-1 într-un simplu pro
dus industrial: Combinatul Metalurgic 
Reșița, Viteza maximă 80 de kilo
metri pe oră...

Cine nu a fost la Reșița — Ceta
tea oțelului. Marea făurărie a țării, 
cum îi spun de obiceî oamenii scri
sului, cu o metaforă grandilocventă, 
în care realitatea se pierde în evanes
cența imaginii — nu va înțelege ni
ciodată ce înseamnă complicația mo
dernă a producției de oțel și mașini- 
unelte.

întoarcere o altă înțelegere a lucru
rilor. Atunci, trenul în care te urc!, 
motoarele, construcțiile mecanice, de 
la cele mai complexe, ptaă la ce! 
mai neînsemnat șurub, nu ți se mai 
par date indiferente ale realității, ci 
printr-o năzdrăvană retrezire a sim
țurilor — ființe vfi, născute dintr-o 
îmbrățișare strânsă a spiritului cu 
materia îmbătată de forme.

La Reșița, unul dintre numele 
magice ale copilăriei, care 
iubește universul meeant-c.

I ajungi In doua ceasuri cn 
un tren de linie secmdară. 

după ce ai schimbat accrieratvl la 
Caransebeș. Calea fsratâ aleargă șer
puind printre cotise Mă. ca zăvoaie, 
căsuțe singuratice, idilice. adtacite 
intr-o senna reculegere. Era ara 
9 dimineața, starețe strilacra pr. 
măvăratic pe n cer albastru, și 
meandrele tresnhau turljlnân-se zglo
biu printre dealuri, neaa ta undui
rea lor ceva din turele vesele, câm
penești. aie Pastoralei tai Beechover 
A trecut o ori. o cri și .uxitate 
Cînd. iată că. treptat. peăajai se 
schimbi. Un ăb'ol rerSîi a postr 
parcă pim.'utu! Să fi rărit tare ak* 
m meteorit? Sâ fi erupt a rzcac- 
In preajmă. cât vezi o ocSta. na se 
ma: zărește un pom. Total e ars. cal
cinat. acoperit de aa strat subtre te 
zguri Cerni se t.xsxmtrta-i Ir 
zare o p’artatie gigarăcă de co
șuri străpunge boita ctralk ea o cia- 
moare bem urgiei de trimb-'t. eagne- 
riene Undeva sas. în gara zam coș. 
flîffie ca o fiatxxi abastri ta fa- 
tnina cernită a z3ei. • hsăâ sare 
de foc Și din ce ta ce mk ăestaș- 
se aade un vaer rrâmr. te «wa-i 
izbită. însoțit de as met ct-xsal 
Aici, poate, imbrbbenac de statoare 
cu pirul bălai cu* peste frunte 
ca cn csocan sriaț ia arinâ. își fâa 
rește Siegfried s;itx Impui se 
oprește in ioc O altă tame ;are eâ 
se zămislește, titaxeâ. stărteâ- 
tnrije vechi: tami. Trend șc .âoe. Abia 
ma: Înaintează De ba fereastra vago
nului privesc aim* cârirfje turnăto 
rieî de la Moriar. arb:resce=ta geo
metrică. fantastici, a fmsaje.tr. regn 
absolut al mte' gerte pe care natura, 
invidioasă, ar vrea să-l tat-te. încă 
o—6 minute, ș< u’ă stă la căpăta* 
drumului.

Reșița este unu! Către orașele cele 
mai ciudate ale țâre Iu nici un alt 
oraș industrial nu ai ca an impre
sia certă că ssrăzâe. caste sint o 
simplă anexă a locul:: de mantă — 
an fel de odaie de cuc are a fabrici
lor care, cu sirenele lor marcând 
schimburile. dirijează timpul și viața 
oamenilor. Uzinele se întind peste 
tot, nu izolate d rirtte între case 
cu poduri ce le leagă peste străzi 
ca niște liane și de pe care vezi, 
cînd Iți arunci ochii pe ferestre, in
terioare neașteptat de liniștite — nn 
bărbat în pijama săpun induși bar
ba, o femeie curățind cartofi. In vre
me ce alături, suspendate, trec zdrăn
gănind vagonete cu cărbuni. Uite 
Cocseria. Furnalele, Oțelăria Siemens- 
Martin. Laminoarele. Forjele, Secția 
bandaje, unde se fac roțile vagoa
nelor și locomotivelor, Secția produse 
refractare, unde se produc cărămizi 
pentru cuptoare, Turnătoria, Fabrica 
de locomotive, Secția motoare elec
trice, unde se construiesc motoare de 
3000 de kilowați. Hala nouă unde se 
fac turbine pentru energia electrică 
și piese pentru turbine.

Despre muncitorii reșițeni, mai a- 
les despre oțelari. s-a scris mult. 
S-au dat cifre impresionante, procen
te în tone, s-a vorbit despre depă-

șiri de plan, considerabile după 1 
ianuarie 1957 cînd, analizîndu-se 
unele deficiențe de producție, com
binatul a început să lucreze într-un 
ritm mai viu. Pe mine însă, dintre 
toate secțiile, îndeosebi mă intere
sează Laminoarele și Fabrica de lo- 
comotive, cele mai spectaculoase 
prin prestigiile lor. La secția Lami
noare se fabrică șine de cale fe
rată, traverse, fier-plat, fier-rotund, 
trame, tablă pentru poduri, pen
tru locomotive și o serie întreagă 
de profile metalice. Aici, lingou- 
rie trimise de turnătorie sînt vi
rile în cuptoare unde se încălzesc 
tina se fac roșii. Cînd se atinge tem
peratura indicată, ușile cuptoru- 
'.x se deschid, macaragiul își intro
duce ca o ghiară cleștele în vîlvătăile 
t ttăuntru, extrage lingoul, rxecutăo 
st scare înceată de rotație și, cu o 
trecauție de automat, îl așează pe 
ti reversibilă, un fel de punte 

aaob-lă. De aici, lingoul este purtat 
spre valțuri, adevărate tăvălu- 
gtzri. care strivesc, turtesc, întind ma 
rria. așa cum ai face dintr-un 

« .at covrigi. Tabloul, mai cu sea
mă noaptea, e fascinant. In- 
cripciti-vă un lingou incandescent 
gros de aproape un metru și lung 
de trei, cărat de linia reversibilă 
spre vaițzri cu un vuiet formidabil 
ie tanc ce se năpustește asupra 
-ae: cazemate. Ajuns în fața pri- 
n Tor cuzineți. deschizături de felu- 
r.te cafibre, lagojl. zbătindu-se. 
n’ro nde se. e hâpăit cu o lăco- 
zk de balaur. presat. Îndesat, cu 
scrâșnete; a opinteU valțul e gata 
gata sâ crape: ca falele unui boa 
ce și-a a’es o pradă prea mare, ro
țile ta* fncetinesc o clipă mersul, 
dar Mocai de oțet cc un geamăt, 
ca arM ex'opk. scapă, sfîrte- 
cat tortnrat roțile încep iar să se 
firrfrte arte, na m=!t tunp însă, fiind
că Iș<oal. sebriat acnm. este tras 
îndărăt de Baia rererștbhâ — co- 
mandată de sns de am pod razant — 
înghițit de al d:-Jea cnzinet. ceva 
ca mic. valtsr.le sfirue sfirfie de 
«pa ce curge peste eie. biocal e iar 
tăvălit ca o brataîitaie bestială, tur
tit, hmgrt și zta nrajt și cazna a- 
ceasta se repetă de câteva ori pină 
cînd peste linia reversftQâ vezi alu- 
necind. roșu, șuieriad. cu capul ridi
cat matestnos. i:ng de aproape o sută 
de metri, cn șarpe de foc $i șar
pele arde, dogorește gcoește bezme
tic de-a i-^jgtJ pamțz mobâc izbin- 
du-se la cotitwi de marginea de 
oțel. îndoindo-sc apa i se prelinge 
pe spinare, neagră, clocotind, ca o 
diră de singe tnren ttit Ședeam la 
capătul linie reversibile 'imărasuit 
In fața aceste: nașteri faba'.oase. a- 
mețit de huruitul macaralelor, al scri
peților, a! podurilor rulante re treceau 
deasupra mea. în sus, în jos, 
încrucișinda-se. serirUad. mătâ’hâ- 
loase. figurile nuni monstruos ba
let aerian. Dar ce se petrece în 
fund, dincolo, ia capătul celălalt al 
linieL la o depărtare de aproape 
200 de metri ? Un viscol solar se 
dezlănțuie, din end in end. însoțit 
de un hîrîit asurzitor. Inverșuiut. 
ca de motor re taie kmne. — Aco- 
lo-i fierăstrăul, fierăstrăul care taie 
șinele, mă lămurește un muncitor. 
Am trecut apoi și pe Ia laminoarele 
care lucrează tabla, pe la cuptorul 
de țagle, niște lingouri mai mici, 
unde se laminează fier subțire. 
Aici operația e mai ușoară, mai de
licată. și omul parcă își recapătă 
brusc proporțiile normale. Scoțînd 
din mașini cu deștele benzile înguste 
de fier înroșit lungi de cite zece 
metri, lam.natorn par. In clipa în 
care le răsucesc elegant eu o miș
care scurtă, niște dansatori fiutu- 
rind pangi.c purpurii. Mă pierdu
sem prin hala vastă a laminoarelor. 
ca într-o pădure de pe alt târîm. Și 
ciad am ieșit afară, sub cupola In
stalată a nopții, mi s-a părut că vi

In schimb, cine a fost, capătă la

SPRE MOSCOVA

Și tu mi-ai dat-o. Și-ai zfmbit b 
Și hoinărind cum hoinăresc stri 
Râvnii un ram din bolțile grădinii 
»A1 tău e 1 — mi-ai zimbit. De ce

M-am dus... Deatunei, de 
Dă-n floare ramul răsădit 
Șd soare-mi dă din florile

In turnul
VREMII

Mă-ntrebi ee fac în ceasurile grele 
Cînd neodihna-ncepe să mă doară ? 
îmi iau atonei ocheanul subțioară 
Și urc grăbit în turnul vremii mde_

Un turn imaginar și fără seară — 
Dar eu l-ajung proptindu-mă de stele— 
De sus, ca dintr-un post de santinele. 
Mă uit în timp și-n lumea din afară :

Bătrîni și gîrbovi, eu sacaua suptă, 
Trec secolii de singe și rugină
Sub flamura lor putredă și ruptă...

Eugen Frunză

Mă uit la ei cum se tîrăsc prin tină — 
și odihnit și gata iar de luptă
Cobor din turn în veacu-mi de lumină.

Dar sâ te duci să vezi fa
brica de locomotive^ Aid, 
în hala de montare, loco
motivele pe care le pri
veam fermecat ta Gara de 

Xord. locomotivele sumbre, superbe, 
ccjoșU de aburi, oțel și foc. zac des- 
coopuse într-o vraiște primară, într-o 
satură empedoci.anâ, cu membre 
răspândite peste tot de la lonje- 
roane ptaă la cele mai mici piese, 
ayratr b riad, ta adeptarea prin
cipiului ordonator. Unul integTînd 
moitiplîcâatea. Intr-o parte a halei, 
tu fund, o locomotivă e gata. 1 s-au 
fâcst toate probele, și acum tehnicie- 
on. la observațule mecanicului care 
a încercat-o. fi aduc ultimele lm- 
baaitătaL No peste mult locomoti
va va porai. aoaă. imaculată, im
personală ea un lucru scos de la 
cutăe. spre cine știe ce depou, la 
Oradea, la Constanți, la lași, cu 
paaașal aegra fUfhnd ta vtaî. Ală- 
turi. alta. Pe asta o vopsesc. Miniul 
are ceva cochet extravagant de 
fard țipător. Dincolo, una fără roți. 
Cțrri muncitori. In picioare, umblă 
cocoțați pe ea. ca pe spinarea unui 
crocod ! Și toate poartă In frunte, 
sub •‘dinar, o cifră. Sînt locomotive 
GFJl. de tip ISOjOOO. Asta taseam- 
■ă că ao ta față o roată alergă
toare. Krsa'.ă de cinci roti de trac
țiune. In altă parte, văd cazane 
■ptazstadL priare de lanțuri. Și echi
pe de krei'.ori. de sudori, bătând ni
turi. sudmd E un vacarm nemai- 
pooăeșit Aparatele de sudură păcă- 
ne. ciocanele pneumatice dlrdiie ca 
așneate. cuțitele care rihtuiesc des- 
duzăturile țipă isteric, sfîșiind me
tilul. totul in jur vibrează, trepi
dează. saltă, se cutremură, se bîțîie 
ca o mașină ambalată pe loc. Iar 
oamenii, toți cu apărătoare pe față, 
stat ca mște ființe necunoscute, des
cinse de pe o altă planetă, sau ieși
te din băierile pămîntului, din lu- 
tr.Te primordiale ale pirosferei. Dar 
iată. într-un colț, o arătare deose
bită de celelalte. E o făptură mică, 
plăpindă, aplecată peste un cuptor 
ruginiu, cu un aparat de sudură în 
mtaă, cu apărătoarea ridicată ca un 
coif. Mă apropii, curios. Este o su- 
doriță, o fetișcană de 17—18 ani. Pe 
cuptor sînt făcute niște semne cu 
creta, și sudorița găurește tabla cu 
băgare de seamă, silitoare, ca o șco
lăriță scriind pe un caiet liniat. Jdih- 
nindu-se cînd și cînd pe suprafața 
zgrunțuroasă a metalului, palmele ei, 
neînchipuit de gingașe, cu unghii de 
copil, mici, trandafirii, parcă mîngîie, 
parcă dezmiardă... Mă gîndesc la 
cuptorul aprins, duduind înfundat, la 
locomotiva de mai tîrziu străbătînd 
iarna prin munți tunelele. plină de 
chiciura, clătinîndu-se învăluită în
tr-un nor alb, apoteotic, și gestul 
sudoriței îmi pare o acoladă tainică. 
Așa făceau pe vremuri castelanele, 
cînd falnicii lor cavaleri porneau 
ta armuri de luptă. — Iartă-mă, to
varășă, că te întrerup, strig eu. Dar 
de ce lucrezi fără apărătoare? Da- 
că-ți sare în ochi o seînteie? Și su-

dorița are ochi verzi, verzi, și atît 
de limpezi! Dar degeaba, nu mă au
de. Aici, la Reșița, trebuie să zbieri. 
Mai strig o dată tare de tot și o văd 
ridicînd privirea. Ce doriți ? parcă 
spun ochii ei. Și închizînd aparatul 
de sudură, se dă jos de pe scară, se 
apropie de mine, cu un aer întrebă
tor. Auzind în sfîrșit ce-i spuneam, 
dă din umeri: — Nu-i nimic, fără 
apărătoare văd mai bine... — Și cum 
te cheamă ? o mai întreb, apleeîn- 
du-mă spre ea. — De ce? aud parcă. 
Sprâncenele i s-au arcuit, mirate. — 
Uite așa... — Vera Poplacov, îmi 
răspunde puțin încurcată, după o 
clipă, silabisind. — Și cîți ani al ? 
— 17, și lasă capul în jos. Elevă la 
școala profesională. — Nu-ți vine 
greu ? mai. întreb. Cum de-ai ales 
meseria asta ? — Dacă-mi place... 
zice, și începe să rîcîie copilărește 
podeaua de ciment cu vîrful picio
rului. — Aș vrea să te rog ceva, 
mai spun eu după o pauză, n-ai 
cumva o fotografie ? Auzind asta, 
lasă în pace podeaua, își înalță ca
pul. mă privește drept în ochi, cu
tezătoare, cu sprâncenele încrețite, 
și-mi declară rar, răspicat: ,.Eu nu 
dau fotografii la bărbați 1“ Mie îmi 
vine să râd, dar mă stăpînesc. E dră
guță, cîrnă, vioaie, pata neagră de 
ulei de pe obraz îi dă un »er nițel 
ștrengăresc.

La rândul meu, mă simt și eu pu
țin intimidat, fiindcă nu știu să 
perforez tabla și n-am mînuit nicio
dată aparatul de sudură. Ca să nu 
mă înțeleagă greșit, îi explic serios: 
„Am venit să scriu un reportaj'... un 
articol... — și scot carnetul din bu
zunar și i-1 arăt... — șî-aș vrea să-ți 
dau poza la gazetă". In fața acestui 
argument irezistibil, Eva mea îndă
rătnică ,dură Minervă, cu masca de 
fier ridicată pe frunte ca un coif, se 
luminează deodată la față, deschide 
ochii mari și spune repede, într-o 
suflare: „Am o fotografie, cum să 
nu... am una, dar nu singură, m-am 
fotografiat cu o prietenă... V-o aduc, 
v-o aduc mîine, am s-o tai în două..." 
Dar, vai, a doua zi n-am mai putut 
veni la întîlnire I Ii cer iertare că 
am dezamăgit-o.

Cînd am plecat din Reșița, 
era noapte. Schimbul trei 
își isprăvea munca și în 
uzine se pregătea să intre 
schimbul unu. Forfota noc

turnă a halelor, puzderia luminilor 
electrice aveau în ele ceva festiv. 
Iar flacăra mare din vîrful celui 
mai înalt coș, al oțelăriei, pîlpîia 
albastră, ca un salut.

Tîrziu de tot, după ce trenul a tre
cut de Caransebeș, rezemat cu frun
tea de geam, privesc afară în în
tuneric. Dar întuneric e și înăuntru. 
Tovarășii mei de compartiment au 
adormit. Nu-i mai văd, nu-i mai aud, 
și nu știu: noi înaintăm prin noap
te. sau noaptea curge prin noi ? Și, 
cintr-o dată, așa cum ți se întîmplă 
uneori în vis, cînd realitatea se dez
văluie, absurd, cu fețe neobișnuite, 
văd deslușit osiile, roțile, pereții, 
acoperișurile vagoanelor, încheietu
rile, inelele acestei râme de oțel, și 
mă gîndesc că toate, toate au tre
bui: să treacă, pulbere de minereu, 
prin bunkere, chible, în furnale, cup
toare, cubilouri, prin furcile caudine 
ale laminoarelor, mă gîndesc la tru
da. la mîinile, la inima oamenilor 
aplecați asupra lor, și o căldură 
bruscă mă învăluie, trenul se destra
mă, se desface, se topește, nu te mai 
ande țăcănitul roților la joante, zbu
răm. da. sigur, zburăm pe șine de foc, 
pe șine de foc — un salt în ge
nuni. — poate că ne-om fi și rătăcit, 
poare că ne-om fi și rătăcit prin ocea
nele Căii Lactee... Dar deodată aud 
locomotiva șuierând lung, perempto
riu. Visul se spulberă. Totul se re
întrupează ca prin minune, capătă 
iar evidența solidelor. Un sentiment 
de siguranță mă cuprinde. Și locomo
tiva aleargă, aleargă victorioasă, 
„Stemă a lumii moderne —i semn al 
mișcării, al puterii, puls al conti
nentului". I-ar trebui un imn, îmi 
spun, ațipind. Dar imnul i l-a închi
nat Whitman: ..„Noaptea, clătinîn- 
du-ți mute pe frunte lanternele / 
Frumusețe cu sălbatecă voce! / Treci 
cu roatele-ți grele prin cîntecul meu 
cu felinarele tale mișcătoare... / Ros- 
togolește-ți râsul, șuierător ca un cu
tremur de pămînt care trezește to
tul... / Trilurile tale — țipete stră
pungătoare pe care ți le răsfrâng 
înălțimile și stîncile, / Lansîndu-le 
peste vastele preerii șl marile lacuri 
/ Spre bolta cerului liber, fără frâu, 
vesel, puternic".

Constantin Țoiu

Comunicare
Stal Loire fruntariile patriei noas

tre niște locuri care, din vre
muri străvechi, se cheamă 

Jăr“. Așa slot Țara Moților, a Ha
țegului, a birsei și Țara Oașului. 
Onomastica asta pare să dăinuiască 
din negura multor veacuri, de pe 
vremea cnezatelor. Locul pe care 

mi-am îngăduit a-l boteza „Țara U- 
riașilor" nu are nici pe departe o 
istorie atît de veche. Sint abia vreo 
cițiva ani de cînd locul despre care 
vorbesc aici a intrat dintr-o dată în 
istorie, într-un mod atît de patetic, 
Incit intr-o zi va trebui inserts in 
șirul evenimentelor memorabile ale 
construcției socialiste.

Atlasele^ și hărțile, chiar cele de
senate meticulos, chiar cele pe care 
apar și copacii răzleți și casele stin
ghere, nu cred să fi consemnat încă 
la această oră evenimentul epocal, 
zguduitor, al dispariției unei înfrico
șătoare pustietăți și apariția canalelor 
de irigație, a tarlalelor de grîu șl 
porumb, a saivanelor pentru oi, a bri
găzilor de tractoare, a pășunilor cul
tivate în conveier verde șl, mai pre
sus de toate, apariția biruitoare șl ho- 
tărîtoare a pionierului, a Omului.

E vorba despre Balta Borcel, despre 
pămîntul cuprins între Borcea si Du
năre, undeva nu departe de Fetești șl 
nu departe de Călărași. Pînă nu cu 
mulțl ani în urmă în „Balta" asta 
hălădulau în voie: lupi înfricoșători, 
vulpi, șerpi, chiar șl mistreți, apoi un 
păsăret divers, de la rața mică și 
gălăgioasă pînă la barza înaltă și 
meditativă.

Primăvara, la dezgheț, șl toamna, 
la vremea marilor ploi, locul acesta 
se îneca repede sub apele încărcate 
de nul. Atunci, aci, între Pietrolu șl 
Bechet, pe o lățime de doisprezece 
kilometri se ivea peste noapte o Șr

Aș fi trecut uneori prin preajma pădurii 
Pe unde apele mării se-apropie-atîta de arbori, 
Incît abia mai au loc colibele galbene, 
Ale pescarilor veșnic rătăcitori în larg.

Lîngă țărmuri ți hmft.

IV. VORBEȘTE TATĂL

pe-un mormînt.

Florin Mugur

Glasul lor, 
îl auzi, fiul

Doar în tine trăiesc. 
Și mai vreau să trăiesc.

[ Dar era încă iarnă și toate stăteau în omăt, 
Marea sumbră era de culoarea pădurii —
Și în colibe pescarii coseau năvoadele lungi,

Desigur ml-ar fi plăcut nespus de mult
Să privesc bolovanii albi de pe plaja îngustă 
Și să-mi pară mereu că sînt umerii geților 
Care dorm prin aceste nisipuri.

sumbru, greu, 
meu?

Pietre-albite de vînt, 
lîngă țărm,

Iar tu stai și aștepți, omt(I șters, cenușiu, 
— cel de ieri, încă viu —

Generalul fascist Hans Speidel a fosft numit co
mandant al forțelor terestre ale NATO, pentru 
partea centrală a Europei.

„hai, ucide 1* să-ți spună. 
Lingă țărmuri și lună...

A. E. Baconsky

PADUREA APROAPE DE VALURI

Aș fi încercat să ghicesc după cîntec — cum
făceam altădată,

Cine e mai aproape, marea sau arborii,
In ce parte vor zbura pescărușii T___
Și care dintre valuri va fugi mai departe pe țărm Ascultînd cum vuiesc copacii și apele.

VÎNTUL CARE DESCHIDE FEREASTRA
Am visat astă noapte cocorii Și oamenii goi coborau de pe nava
Plutind pe un cer deschis, aproape verde — Oprită pe muntele Ararat 1 
Am visat țipetele lor singuratice, lungile gîturi

întinse, 
Și puful dulce al mîțișorilor de salcie. Frumos era, doamne I Frumoase pădurile,

Calde și dragi îmbrățișările soarelui,
Rouă din ierburi îmi tremura printre gene, 

Am visat astă noapte vișini uriași Și de emoție striveam în dinți muguri.
Acoperiți de flori albe cu o yagă lumină gălbuie 
Mai aud încă zumzetul blind al albinelor, 
Domra aceea duioasă atinsă de vînt.

Și toate păreau a fi după o ploaie-ndelungă, 
Și aveau strălucirea apelor mării și stelelor,

Și ce-a mai urmat nu mai țin minte
Știu doar că în zori cînd mă trezii,
Vîntul îmi deschise fereastra, aburi vibrau prin-^ 

tre crengi
Și mieii se auzeau zbierînd în ogradă.

POEMA DESPRE CEL CARE-A UCIS

L LINGĂ OCEANUL LEGĂNAT DE LUNĂ

La țărm, ghicind oceanul calm legănat de lună, 
visa balade stranii cel îngropat de viu, 
și se mira ce sumbre talazuri vin și-adună 
deasupră-i, scoici golite și alge și pustiu ; 
visa, cu-ndurerarca că-și isprăvise drumuU, 
un pămîntean din Franța, visa Ia drumul lui; 
din pipa lui suise un basm albastru fumuli, 
cîndva, un basm cu sălcii și țărmuri albăstrui; 
pe brațele trudite și bărbătești purtase 
ca pe-o femeie, pușca de partizan în munți; 
și-n șanțurile palmei de pămîntean, pietroase, 
din țarina de-acasă, grunzi de pămînt, mărunți. 
El asculta oceanul, pe gînduri, și știa 
că fără milă anii l-au părăsit sihastru, 
că amintirea-i piere treptat, precum suia, 
domol, spre albii nouri, al pipei basm albastru...

II. PIETRELE

Cel despre care valurile spun 
fu lingă valuri îngropat de viu; 
cel despre care valurile spun 
visează sub al plăjii pal pustiu; 
iar visul lui și gîndul lui — tăcut — 
au împietrit și pietre s-au făcut, 
albite de nisipuri și de vînt, 
alăturea de valuri, pe-un mormînt. 
Cînd vin, cu scoici și cu marine stele, 
albastrele talazuri, să le spele, 
duc vijelie apele, plecînd; 
și se pornește vifor și furtună, 
rostogolind în valul orb pe rînd 
înnebunite stele, soare, lună; 
și tunetele mută bolovani 
și fulgeră furtuna, să privească 
acele pietre, roase-adînc de ani, 
cum ard la alb de ură omenească.

IU. FIUL

Ordonase răcnit — omul șters, cenușiu : 
„Ingropați-1 de viu 1"

Lîngă țărmuri și lună...

Și soldații cu palide mîini, ca de morț;, 
’1-îngropară de viu,

Cîtă vreme spui nu, 
eu mai sînt încă viu; 
cîtă vreme spui nu, 
eu mal pot învia 
și mai pot reveni 
— poate-n seri fără stea, 
poate-n zori cenușii — 
să ivesc un copac 
în livada pustie, — 
sau, în geamul posac, 
lampa mică, tîrzie; 
cîtă vreme nu treci, 
plin de vorbe ce mint, 
peste pietrele reci, 
pietre albe, de-argint, 
cît nu treci, amețit 
de putere, și rău, 
peste gmdu-mpietrit 
a(l părintelui tău. 
Doar în tine trăiesc. 
Și mai vreau să trăiesc. 
Doar în umbletul tău 
și în sufletul tău. 
Doar în mîinile tale, 
mirosind a pămînt, 
și-n scrisorile tale 
de dragoste — sînt.

lîngă țărmuri și lună.

— Mic soldat ce porți pușcă și raniță porți,
A

geografică despre TARA URIAȘILOR
devăraiă mare. Vînătorii, ori oierii 
surprinși în „Baltă" de revărsarea 
apelor, erau atunci într-o primejdie de 
moarte. Mulți oameni, multe case și 
multe vite au măturat din fața lor 
apele dezlănțuite. De sute de ani, 
omul de pe' aceste meleaguri a tot 
încercat să cucerească pămîntul pro
lific între cele două brațe de apă, 
între Dunăre și Borcea. Dar sute de 
ani, fără încetare, apele s-au dovedit 
mai puternice decît omul. Pînă acum 
vreo opt ani în urmă, fiindcă abia in 
acești ani omul a biruit forțele ele
mentare ale apelor. Și le-a învins 
într-un mod atît de uluitor și de 
patetic, în niște împrejurări atît de 
dramatice șl de spectaculoase, incit 
locul acesta me
rită pe deplin nu
mele de „Țara U- 
riașilor", iar oa
menii care au în
făptuit această vic
torie memorabilă, 
numele de uriași.

Aci, vreme de doi am, suie de bul
dozere, screpere, gredere, drăgi și ex
cavatoare au ridicat în fața apelor un 
dig de peste 45 de kilometri, un dig 
în fața căruia de atunci încoace apele 
se frămintă și urlă de o durere și o 
minie neputincioasă.

Iar dincolo de dig înflorește de a- 
tunol, pe o întindere de mii de hec
tare, un pămînt care dă recolte uriașe, 
așa cum nicăieri, nici în Bărăgan, 
nici în Torontal, nu dă vreun alt pă
mînt. Totul este aci uriaș, de pro
porții neobișnuite. Ca să fie arat, pă
mîntul pe care crescuseră codri de 
trestie, ă trebuit să fie defrișat. S-a 
dat foc la sule și sute de hectare de 
papură șl trestie. In cenușa fumeglndă 
au Intrat plugurile cu cite șapte

SCRIITORULUI

brăzdare, pluguri trase de tractoare 
uriașe, de Sialinețuri. Un tractor mic 
s-ar fi oprit în hățișuri, înlănțuit in 
vegetația sălbatică, seculară, înfrico
șătoare.

Acolo unde hălăduiau pînă nu de 
mult pădurile de trestie, azi, pe sute 
de hectare se întind canalele de iri
gație ale unei grădinarii uriașe. Apa 
udă din nou pămîntul acesta pe care 
ea l-a stăplnit in voie sute de ani, 
dar astăzi, imbllnzită și educată, vine 
cuminte șl numai în cantitățile pe 
care le ordonă mecanicii uriașei stații 
de pompaj. Pompa a fost fabricată 
la August". Ea este un uriaș de 
oțel, un Setilă modern, in stare să 
soarbă intr-o singură secundă 800 de 

litri. Toamna vin 
aci șlepuri și zile 
întregi, săvtămîni 
întregi, sute de oa
meni încarcă zeci 
de vagoane de 
grlu, porumb, floa
rea soarelui și sfe

clă de zahăr, butoaie cu brlnză și caș, 
vagoane de ceapă, roșii, vinete, ardei 
grașt, usturoi, morcovi șl felină, roa
dele neînchipuit de bogate ale acestui 
pămînt cu o istorie atît de recentă.

Gospodăria de stat de la Piefroiu 
are o turmă de aproape paisprezece 
mii de oi, o crescătorie cu mii de 
porci, 0 secție avicolă cu mii de rațe 
șl gtște, d prisacă neobișnuită, cu 
sute de stupi. Pășunea modernă, se
mănată în conveier verde, are și ea 
citeva mii de pogoane. Cînd vezi în 
zare profilul saivanelor uriașe, al im
presia că vezi enigmaticele ringuri go
tice din desenele cărților de istorie. 
Sint peste o sută de ciobani aci și is
toriile povestite de el întrec 'chiar șl 
cea^ mai prolifică imaginație, 'scriitori- 
dAhs?.^

Andrei Apolzan mi-a povestit, fără 
emfază, ce ierni îngrozitoare se lasă 
asupra acestor locuri. Intr-o astfel de 
iarnă, pe un viscol nemaipomenit, s-a 
prăbușit un saivan, cuprinzind, ca 
intr-un uriaș copîrșan, sute de oi. Cio
banii au săpat adevărate tunete în 
muntele de zăpadă, s-au iirît ca mi
nerii în aceste înfricoșătoare abataje 
albe și au salvat oile de la o moarte 
sigurii. Numai patru oi au trebuit să 
fie sacrificate. Numai patru oi au 
pierit atunci. Și puteau pieri cîteva 
sute. In vifornițele cumplite, iarna, aci 
urlă lupii turbați de foame. Ciobanii 
păzesc turmele lor ca pe front, ca 
pe linia întii. Mulți lupi au fost aci 
uciși cu ciomegele, în lupte atît de 
grele și deznădăjduite, incit ciobanii 
pot fi socotiți pe drept cuvlnt niște 
soldați nefricoșl, niște oameni a căror 
condiție primordială de viață este cu
rajul, este eroismul.

Ii vezi vara pe pășunile verzi cin- 
tind din fluier, șl nu-ți vine să crezi 
că numai cu patru-cinci luni în urmă 
ei desfundau flnitnîle cotropite de 
omăt, el deschideau drumuri de acces 
între saivane cu tractoarele Stalineț, 
cu pluguri uriașe, deszăpezind zeci de 
kilometri de drum între secțiile gos
podăriei. Odată a nins atît de tar^ 
incit era primejdie ca oile din saivane 
să fie înmormlntale sub zăpadă. Toată 
noaptea n-au dormit ciobanii, stînd 
între ol, plimbîndu-le în aria saivane^ 
lor, ca să calce zăpada. La ziuă, oile 
călcaseră attta amar de zăpadă, înctt 
se făcuse în saivane un podiș înalt 
de peste doi metri.

Integrate în socialism, cucerite șl 
înfrumusețate de oamenii noi ai "pa
triei noastre, aceste locuri ar merita că 
prisosință humele de Țara Uriașilor, 
bif&lhțeles^ rid pentru geografie, ci 
pentru literatură^

Petru yintllă !

fmsaje.tr


Probleme ale șaniicnilui literar
in dezbaterea Organizației de Daza P.M.R.

LENI N Șl NOI

a scriitorilor din București
Lă 11 aprilie a. c„ la Casa Scrii

torilor „Mihail Sadoveanu" s-a ținut 
o adunare generală a Organizației de 
Bază P.M.R. a scriitorilor din Bucu
rești, avînd la ordinea de zi proble
ma reflectării temelor actuale în . li
teratură. Deschizînd ședința, tov. 
Marcel Breslașu, secretar al Organi
zației, a subliniat importanța acestei 
probleme, azi, cînd poporul muncitor, 
angajat în mari' eforturi constructive, 
așteaptă de la scriitori un ajutor cît 
mai efferent, o participare cît mai 
activă la cauza generală a bătăliei 
pentru socialism.

Un referat asupra problemei a fost 
prezentat de tov. Aurel Baranga. Ra
portorul a început prin a sublinia că 
sprijinul direct dat scriitorilor de că
tre Partid și Guvern, a dus la o 
sensibilă înviorare a creației literare, 
mai ales după Congresul al II-lea a-1 
P.M.R., și în unma studierii docu
mentelor Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S. Consfătuirile care au avut 
loc la Comitetul Central al Partidu
lui și îndeosebi ajutorul dat crea
torilor de artă cu prilejul adunării 
activului de partid din raionul Stalin, 
în mai 1956, au înarmat pe scriitori, 
eliminînd multe confuzii și indicînd 
cu' limpezime căile de urmat. Clari
ficările ideologice au rodit în cîmpul 
creației. Raportorul a înfățișat în 
continuare tabloul succeselor 'literare 
din ultimii ani, citînd numeroase o- 
pere de valoare, realizate de scriitori 
-apârțirrfnd tuturor generațiilor, uniți 
în jurul Partidului, în efortul de ă 
contribui prin creația lor la construi
rea socialismului.

Succese remarcabile au fost obți
nute prin creații noi în toate genu
rile literare, prin intensificarea mun
cii- de valorificare a moștenirii, în 
spiritul esteticii marxist-leniniste, 
prin apariția „Gazetei literare" și a 
revistelor „Koranic", „Teatru", „Tri
buna", prin reprofilarea revistelor 
„Steaua" și „Tînărul scriitor", etc. 
In tot atest timp, frontul literar s-a 
întărit cu numeroase forțe noi și a do
bîndit un prestigiu tot ’mai mare în 
rîndurile cititorilor din țară și de 
peste hotare,

In continuare, vorbitorul a arătat 
că tocmai aceste succese și necesita
tea dezvoltării lor obligă pe comu
niști să examineze cu atenție și lip
surile existente. Pornind de la ana
liza situației internaționale, caracte
rizată, printre altele, de ascuțirea 
luptei ideologice, și ținînd seama de 
existența unor confuzii alimentate de 
unele tendințe de a revizui principii 
fundamentale ale marxism-leninismu- 
Jui, raportorul^ s-ă ocupat de sarci
nile care decurg pentru scriitori din 
această situație. In acest cadru, ra
portorul s-a ocupat în primul rînd de 
dorința firească pe care o simt scrii
torii de ă răspunde prin lucrările lor 
problemelor celor mai arzătoare ale 
actualității, arătând că este de dato
ria comuniștilor să sprijine cu toate 
forțele lor această tendință. In acea
stă ordine de idei, se impune com
baterea unor manifestări evazioniste 
în poezie și stimularea liricii comba
tive inspirată direct din lupta poli
tică a maselor. Pentru eliminarea

oricărei confuzii, raportorul a' precizat 
că aceste cerințe se referă la acea 
poezie eu tematica stringent legată 
de actualitate, realizată Ia un înalt 
nivel artistic și că nimeni nu se 
gîndește să facă vreo concesie acelor 
greșeli ale criticii din trecut, după 
care o lucrare era valoroasă numai 
pentru că avea o tematică actuală.

Eforturi tot atît de susținute tre
buiesc depuse și în domeniul prozei 
și al dramaturgiei, unde romane, nu
vele și piese 
viața de fiecare zi, precum și repor
taje literare punînd probleme legate 
de viața și strădaniile constructorilor 
socialismului, au apărut în ultimul 
timp mai puține.

Trecînd Ia problemele criticii lite
rare, și evidențiind succesele ei în 
domeniul reconsiderărilor, al istorio
grafiei literare și al urmăririi atente 
a fenomenului literar curent, raporto
rul a cerut ca pe viitor criticii să 
dea o egală atenție studiilor ample 
de generalizare și orientare. O sar
cină importantă a criticii este de a 
iniția o muncă susținută de cerceta
re a felului cum s-a dezvoltat crea
ția literară de la eliberare pînă azi 
și de a analiza mult mai temeinic și 
sistematic tributul plătit dogmatis
mului. Atenția principală trebuie în
dreptată spre dezbaterea prob!eme!o~ 
realismului socialist.

Raportorul a criticat felul cum au 
fost puse în unele articole problemele 
modernismului și tradiționalismului, 
reproșînd criticilor comuniști că au fă
cut prea puțin pentru a da o temelie 
științifică acestei dezbateri. Critica 
are sarcina să combată cu principia
litate acele producții literare care, în 
loc să însemne un pas înainte pe ca
lea unei literaturi cu o problematică 
adîncă și exprimată într-o superioară 
formă artistică, semnifică mai degra
bă întoarcerea la o literatură fără 
nici o problematică, într-o formă ce 
poate să pară nouă doar acelora care 
ignoră experiențele poetice antirea
liste dintre cele două războaie mon
diale. Raportorul a adus cîteva exem
ple din domeniul poeziei, avertiand 
totodată împotriva primejdiei pe care 
o reprezintă apariția unor manifestări 
naturaliste în proză.

In domeniu! criticii trebuie combă
tută tendința neștiințifică de a pre
lua global întreaga moștenire cultu
rală, fără nici o diferențiere în ce 
privește orientarea ocereior puse în 
discuție, cît și unele’ încercări de a 
pune un semn de egalitate între ma
nifestările reale de dogmatism și prin
cipii de bază ale esteticii marxist- 
leniniste.

In continuare, raportorul a subli
niat că activitatea scriitorilor mem
bri de partid trebuie să se desfășoa
re în primul rind în direcția împlini
rii acestor sarcini. De o însemnătate 
deosebită este stimularea creației le
gate de temele actuale. Qnd pe dru
mul oglindirii noului apare un lucru 
bun, el trebuie să >e' înconjurat cu 
cea mai mare dragoste și grijă. Scrii
torii membri de partid, care lucrează 
în redacții, edituri sau colective cul
turale aie ziarelor, — a spus mai 
departe raportorul — nu trebuie să

le teatru inspirate din

POLEMICI PRINCIPIALE
SAU INVECTIVE ?

(Urmare din pag. l-a) 

note, trei sînt îndreptate împo 
revistei „Steaua", iar cea de a 
conține o critică — de altfel

patru 
triva 
patra _____  _ _____ __ ____
nedreaptă — la adresa unuia din re
dactorii acestei reviste, poetul Aurel 
Rău.

Un spectacol degradant oferă o 
seamă de note și prin limbajul care 
le caracterizează. In „Tînărul scri
itor" un D’Artagnan împunge cu 
spada pe un D.F. de la „Gazeta li
terară", învinuindu-1 că citește cro
nicile literare „probabil la cafenea". 
Ca răspuns la o notă cu caracter per
sonal din „Viața Romînească", în 
„Gazeta literară" apare o notă cu 
caracter la fel de personal, uzînd de 
expresii ca: „Zoilă, păzește-te. Ve
ninul invidiei... riscă să ae reverse în 
sînge și să te otrăvească; ai „ficatul 
umflat", și așa mai departe. E de 
mirare cum nu se gîndesc autorii 
unor asemenea note în ce postură se 
pun față de publicul cititor, care iu
bește și stimează literatura și pe li- 
terați, dar nu critica de cafenea șl 
nici literatura de mahala.

„Polemicile" duse la periferia vie
ții literare nu urmăresc nici un țel 
principial, ci doar răfuieli personale 
și discreditări reciproce, se ocupă de 
lucruri care-s cunoscute numai de un 
cerc extrem de restrîns de persoane 
și care nu interesează și nu pot in
teresa pe cititori.

Cititorii, desigur, se plictisesc ș> 
li se face lehamite să mai urmă
rească „discuții" ca aceea semnată de 
R. Zamfir în „Gazeta literară": „După 
Lucian Raicu rezultă că H. Zalis îi 
reproșează incapacitatea de a formu 
la exact. Dar iată ce-am aflat reluînd

articolul lui H. Zalis: „In intervenția 
sa, D. Carabăț nu recunoaște ca exis
tent, deci sezisabil fenomenul mo
dern..." Atunci de unde tonul iritat 
al lui Lucian Raicu și mai ales mo
bilul răstălmăcirii la care a recurs?... 
Va avea infinit mai puține șanse ca 
Boris Buzilă de a fi „noutate sclipi
toare prin tot ce scrie".

R. Zamfir se plînge că Lucian 
Raicu l-a răstălmăcit pe H. Zalis 
care, referindu-se la D. Carabăț... etc. 
ețc. —și toate acestea de ce? Ca să 
se stabilească faptul major că L. 
Raicu va străluci mai puțin decît 
Boris Buzilă!

In ansamblu, toate acestea nu nu
mai că nu aduc vreun serviciu crea
ției și nu stimulează dezvoltarea lite
raturii, dar în fond cultivă neprinci- 
pialitatea și spiritul de crup, abat 
atenția de la problemele cu adevărat 
serioase și importante ale orientării 
ideologice și măiestriei artistice.

E cazul ca revistele noastre 
ofere ospitalitate în paginile 
numai discuțiilor corecte, bazate 
argumente, polemicilor în care armele 
ascuțite dar elegante ale satirei și 
ironiei literare să nu fie confundate 
cu insultele și procesele de intenție.

Opinia publică este în drept să 
ceară redacțiilor revistelor literare, 
conducerii Uniunii Scriitorilor și fi
lialelor sale să se pună capăt acestui 
soi de „polemici', care reînvie prac
tici proprii presei burgheze și care nu 
pot avea nimic i 
noastră, menită să 
educării publicului 
furii.

să 
lor 
pe

comun cu presa 
. slujească felurile 

și răspîndirii cul-

(Articol apărut 
3881, din 14 aprilie

în „Scinteia" nr. 
1957).

(Urmare din pag. l-a)

zise polemice, împrumutate din arse
nalul presei burgheze, n-u contribuie 
în nici un fel la dezvoltarea litera
turii noastre socialiste, la asigurarea 
unui oarcter științific, principial, al 
criticii noastre noi.

Desigur, combaterea acestui mod de 
discuții nu înseamnă combaterea luptei 
de opinii în general. Nu poate li 
vorba de necesitatea restrîn-gerii sau 
su-primării oricăror discuții și polemici 
din presa literară. Partidul a spriji
nit și încurajat întotdeauna lupta de 
opinii principială, bazadă pe fermi
tate ideologică și partinitate, pe res
pectul reciproc al preopinen-ților și al 
părerilor personale.

In paginile „Gazetei literare" s-au 
purtat și discuții care au fost apre
ciate — în liniile lor esențiale — ca 
interesante, utile, constructive, tocmai 
pentru că au fosil duse pe un ton 
tovărășesc și la un nivel în genere 
princip-al.

Dar „Gazeta literară" s-a făcut 
vinovată de a fi adăpostit în pagi
nile sale și polemici neprincipiale, cu- 
prinzînd referiri jignitoare la adresa 
unor persoane.. De exemplu, răspun-

caracter personal, 
discreditarea unui 
autorul notei din 
intitulată „Bietul

a-

zînd unei note cu 
în care se încerca 
scriitor de frunte, 
„Gazeta literară" 
Zoilă", s-a dedat de asemenea k
tacuri violente, cu caracter de invectivă, 
împotriva semnatarului notei din 
„Viața romînească". Asemenea „dis
cuții" nu au fost desigur pe placul 
cititorilor, care vor să găsească în 
„Gazeta literară" dezbateri serioase, 
lipsite dî spiritul nesănătos al deni
grărilor reciproce. „Gazeta literară" 
a greșit publicînid și altfel de note, 
în care disputa se afla pe terenul 
unor chestiuni minore, — ca aceea 
semnată Radu Zamfir. In această no
tă se ajungea, în ultimă instanță, la 
categorisirea și clasificarea arbitrară 
a unor tineri critici literari.

„Gazeta, lilterară" se angajează față 
de cititorii ei să nu-și mai ofere 
paginile unor polemici mărunte, per
sonale, înveninate, să combată ase
menea manifestări oriunde s-ar ivi și, 
în același timp, să promoveze și să 
încurajeze numai dezbaterile princi
piale, folositoare literaturii socialiste 
in neîntrerupia ei dezvoltare.

Q. L.

uite că poartă răspunderea pentru 
orice greșeli făptuite la locul lor de 
muncă și nu numai pentru acelea 
care poartă semnătura lor personală.

In continuare, raportorul s-a ocu
pat de unele aspecte nesănătoase ce 
există în raporturile dintre scriitori 
si ale căror ecouri se fac simțite și 
în presă. Comuniștii trebuie să lupte 
pentru lichidarea tendințelor de ră
fuială, alimentate de ranchiune per
sonale și stări de spirit revanșarde, 
pentru statornicirea unei atmosfere de 
adevărată tovărășie în viața literară.

In încheiere, raportul a subliniat că 
pe această bază trebuie să se desfă
șoare munca scriitoricească în întîm
pinarea a două mărețe sărbători : a 
40-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie și a 10-a 
aniversare a proclamării Republicii 
Populare Romine. E un prilej minu
nat de a înălța creația literară, acti
vitatea obștească și relațiile dintre 
scriitori la un nivel superior, demn 
de aceste istorice evenimente.

In cadrul discuțiilor ce s-au purtat 
in continuare, participants însușin- 
du-și tezele principiale din referat, 
i-au adus unele completări. Aștfel, 
mai mulți vorbitori au subliniat im
portanța deosebită a lămuririlor ideo- 
l?gice în actualele împrejurări. S-a 
cerut scriitorilor și mai ales criticilor, 
membri de partid, să fie în primele 
rînduri ale bătăliei pentru respingerea 
atacului perfid prin care se încearcă 
denigrarea metodei realismului socia
list— „Trebuiesc dezbătute mai mult 
și mai bine problemele metodei rea
lismului socialist — a arătat tov. 
Francisc Munteanu — pentru că o- 
glindirea noii realități revoluționare, 
socialiste, nu se poate face decît pe 
baza acestei metode, iar unii scriitori 
mai au neclarități în ceea ce privește 
aplicarea ei". In același sens, cerînd 
o mai mare combativitate partinică 
în dezbaterea problemelor realismului 
socialist, au vorbit și tovarășii Mioara 
Cremene, Gh. Talaz, Gcwril Mihai și 
alții.

S-a subliniat de către mai mulți 
vorbitori ideea responsabilității mem
brilor de partid în această dezbatere, 
în cadrul căreia trebuie să fie respinse 
atît tendințele de a folosi masca an
tidogmatismului pentru strecurarea 
unei atitudini binevoitoare față de 
manifestările ideologiei burgheze, cît 
și orice poziții care vădesc o îngus
time dogmatică. In acest sens, au 
vorbit tovarășii S. Damian, Liviu Bra- 
toloveanu, Letitia Papu și alții. In 
special s-a cerut criticilor comunișh 
să intervină în dezbaterea problemelor 
liricii, luînd atitudine împotriva ori
căror manifestări de îngustime și îm
potriva apolitismului evazionist care 
încearcă să se acopere cu formula 
„specificului liric".

Tov. Mihail Davidoglu a arătat că. 
după părerea sa, unii scriitori au 
acum dificultăți in oglindirea proble
melor actualității socialiste ți datorită 
faptului că in ^campama* așa-zăs an
tidogmatică orti erau gata „să scoa:3 
cămașa cu piele cu tot“. To>v. Davl- 
dogt-j a subliniat insă că g-eu’5ti> 
nu pot speria pe comuniști. Scrii:nri; 
membri de oartid trebuie să 
exemplu în atacarea curajoasă 
me’or actualității.

Mulți vorbitori s-au ocupat 
mosfera din lumea literară, ci 
pe membrii de partid din 
de conducere ale Uniuni: Seri 
și din redacții, pentru că n-au 
cu fermitate pentru stîrp:: 
lui de grup. Tovarășii Re—. 
Ștefan Iureș și alții au 
de 
ne 
ori 
de _
unui scriitor.

In altă ordine de :dei. s-a cerut 
biroului Organizație: de Bază să fie 
mai activ in susținerea tuturor ini
țiativelor de sprijinire a lucrărilor va
loroase pe teme actuale, militind pen
tru stimularea multilaterală a acelora 
care luptă pentru promovarea noului ta 
literatură. Din discuții a. reieșit că. 
fără a face vreo concesie spiritului 
de exigență în ce privește calitatea, 
datoria scriitorilor comuniști care lu
crează în redacții, edituri, consilii ar
tistice ale teatrelor etc., este de a 
sprijini în primul rînd acele lucrări 
care se inspiră din problemele arză
toare ale actualității oglindind artis
tic superioritatea sistemului socialist.

In cuvînful său, fov. Mihai Beniuc 
a subliniat că importanța ședinței 
constă în aceea că Organizația de 
Bază ia inițiativa unor dezbateri e- 
sențiale pentru dezvoltarea în viitor

a literaturii. Dacă posturile de radio 
reacționare îniproșcă în prezent cu 
noroi pe scriitorii noștri, pe Mihail 
Sadoveanu, Tudor Arghezi, Georg-e 
Căline seu, Camil Petrescu, Zaiharia 
Stancu, Eusebiii Camilar, Petru D.i- 
initriu și mulți alții, aceasta se expli
că, — a arătat vorbitorul — în primul 
rind prin aceea că, spre furia trădă
torilor, frontul nostru literar s-a ți
nut ferm în jurul partidului. E un 
succes însemnat, o mîndrie a noastră. 
Dar tocmai pentru a-1 consolida, tre
buie să luptăm pentru eliminarea a- 
celor lipsuri despre care s-a vorbit 
în referat. Tov. Mihai Beniuc a rele
vat în primul rind greșeala acelora 
care au pornit discuția despre moder
nista. fără a se situa, de la început, 
pe poziții bine clarificate. De aseme
nea, tretjue sever combătută tendința 
de preluare în bloc a întregii moș
teniri dintre cele două războaie mon
diale, uitînd că această epocă este 
cea mai contradictorie în istoria lite
raturii noastre, este epoca în care, ,a- 
lături de multe succese reale, lite
ratura a dat un tribut masiv decăderi- 
tismului. Datoria criticilor și istorici
lor literari comuniști este de a expli
ca temeinic aceste probleme, pentru 
a feri pe cei tineri de orice înrîuri- 
re a decadentismului. Tovarășul Mi
hai Beniuc a cerut ca acei care scriu 
despre .actualitate să fie stimulați pe 
toate căile. In încheiere a făcut ur
mătoarele propuneri :

— Biroul Uniunii Scriitorilor pre
gătește o plenară lărgită a Comite
tului, la care se vor discuta proble
mele reflectării vieții noi în literatu
ră; în vederea pregătirii acestei ple
nare, scriitorii și criticii comuniști să 
intervină activ în discuția ce se duce 
în presă, pentru a o înviora, și mai 
ales pentru a o îndrepta spre pro
blemele centrale ale realismului so
cialist.

— In întîmpinarea celei de a 40-a, 
aniversări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie și a celei de 
niversări a proclamării 
Populare Romine, scriitorii 
să fie în fruntea emulației 
pentru afirmarea temelor
combative, în literatură, la un nivel 
artistic cît mai înalt.

Adunarea Generală și-a însușit pro
punerile tov. Mihai Beniuc, dînd sar
cină Biroului Organizației să pregă
tească noi acțiuni pentru adîncirea 
și lămurirea multilaterală a proble
melor ridicate (de pildă : tema actua-’ 
lă în lirică, problema moștenirii lite
rare și altele). In mod special Biroul 
va ține o ședință cu comuniștii care 
lucrează în redacții De asemenea. Bi
roul va organiza un colectiv de cri
tici membri de partid cu sarcina de 
a cerceta stadiul actual al discuțiilor 
Irierare și de a prezenta adunării un 
raport Grupele de partid pe secții 
vor trebui să sprijine mai puternic 
activitatea cenaclurilor.

a 10-<a a-
Reputdicii 
comuniști 

creatoare, 
actuale,

d?3 
a te-

de at- 
ifidnd 

organele 
aritor 
luptat 

ea spirita- 
n Lien, 

arătat că e 
datoria comuniștilor să ia atitudi- 
fermă de condamnare, ori de cîte 
într-o revistă apare vreo încercare 
defăimare sau de distrugere a

(Urmare din pag. 1) 
dească anumite aspecte ale societății 
care venea în contradicție cu unele 
păreri politico-filozoîice ale acestor 
scriitori. Putem cita aici cîteva vo
lume din ciclul Comăneștenilor al lui 
Duiliu Zamfirescu, „Craii de Curtea 
veche" de Matei Caragiale etc. Ceea 
ce, firește, nu înseamnă deloc că un 
scriitor, pentru a fi fealist, trebuie să 
aibă o concepție mistică, iraționalistă. 
Dar fenomenul Balzac sau Tolstoi se 
poate desfășura, din nenorocire, și 
invers. Idealismul sau antirealismul în 
creație nu presupun neapărat o pozi
ție politică sau filozofică reacționară 
și, cu toate bunele sale intenții, un 
scriitor sincer comunist poate da o 
operă antirealistă, obiectiv străină de 
gîndirea revoluționară a clasei munci
toare. Fără a face așadar proces de 
intenții, așa cum s-a întîmplat uneori 
în trecut, critica militantă are datoria 
de a surprinde expresia artistică a 
unor asemenea reflectări deformante 
ale realității.

Așadar opera de artă, ca și oricare 
act public, conține, fiind o reflectare 
selectivă, o interpretare a realității, o 
atitudine implicită. Această atitudine 
este una de clasă, în sensul că indife
rent chiar de intenția autorului, ea 
folosește, respectiv dăunează, unei a- 
numite clase. Pornind de la această 
realitate obiectivă, Lenin s-a adresat 
creatorilor, cerîndu-le mai mult de a 
se lega deschis, pe față, de cauza ge
nerală a clasei care reprezintă progre
sul, de proletariat. Spiritul de partid 
decurge așadar dintr-o necesitate o- 
biectivă, dintr-o cerință a reafitații și 
nu este numai o doleanță etică. Scrii
torul participă obiectiv la lupta de 
clasă, chiar dacă subiectiv el dorește 
să rămînă în afara ei.

Lenin cere scriitorilor mai mult de
cît o atitudine implicită : să participe 
ia lupta de clasă, deschis, conștient, 
organizat. Se pune însă întrebarea : 
oare spiritul de partid nu presupune o 
îngustare a realității, o deplasare a 
realului într-un anume sens predeter
minat ? La această acuzație noi răs
pundem că mai întîi „acuzatorii" noștri 
nu numai că deformează realitatea 
dar mint, ascund cititorilor legătura 
lor inavuabilă cu burghezia. In al doi
lea rînd, raportul dintre cauza gene
rală a proletariatului și adevărul o- 
biectiv, științific, e un raport de con
cordanță. Nu noi cerem scriitorilor să 
nege realitatea și să creeze o supra- 
realitate, nu noi cerem scriitorilor să 
nege realitatea pentru a descrie viziu
nea subiectivă, delirantă, a unui Eu 
dilatat și nevrotic, ci, dimpotrivă, noi 
cerem o reflectare veridică a realității 
contemporane. Lenin a arătat în re
petate rînduri că nu noi stînjenim li
bertatea creației, ci burghezia care vor
bind mereu de libertatea creației, îi 
încătușează forțele creatoare. Intr-o 
convorbire cu Clara Zetkin, redată de 
aceasta, Lenin a spus : „Revoluția dez
leagă toate puterile ferecate pînă acum 
și din adine- Ie ridică la suprafața 
vieții® (Lenin despre literatură — pag. 
248). „Intr-o societate care se înte
meiază pe proprietatea privată, artis
tul produce mărfuri pentru piață, are 
nevoie de cumpărători. Revoluția noas
tră a eliberat artiștii de sub jugul 
acestei condiții destul de prozaice. Ea 
a transformat statul sovietic in apă
rătorul și clientul lor. Oricare artist, 
oricine se consideră artist, are dreptul 
să creeze liber, conform idealului său, 
independent de orice", (idem)

ne
total

unor lipsuri sau a unei do- 
elementelor negative 

într-un 
elementelor 
acuză de 

străini

„a- 
raport anumit 

pozitive. Acei 
acest lucru 
de gîndirea 

spiritul de par-

Spiritul de partid îl ajută pe scriitor 
să înțeleagă realitatea ca un proces 
dialectic complex care nu e linear și 
mei unilateral. Problema nu e aceea 
a ocolirii 
zări a 
rahjate" 
favorabil 
ce 
sînt
dialectică leninistă, de 
tid. A avea spirit de partid. înseamnă 
nu numai a dezvălui deficiențele cu
noscute, dar și a descoperi aspecte 
negative noi, a le spune cu tărie, fără 
ocoliș. A avea spirit de partid, în
seamnă a înțelege și a arăta cauza 
lipsurilor existente, a cunoaște și a 
arăta forțele pozitive care luptă îm
potriva elementelor negative înapo- 
iafe, a cunoaște și a arăta sensul is
toric al fenomenului.

Cine poate spune că „Desfășurarea". 
„Pasărea furtunii" sau „Bărăgan" 
sînt opere idilice, care ocolesc ascuți 
șui ciocnirilor ? Important nu este ca 
numărul de elemente negative să fie 
mic, ci raportul de forțe să îie ce! real 
noul să fie în ofensivă și perspectiva 
să fie cea reală, istorică. S-a discutat 
in presă despre problema perspectivei. 
S-au ironizat pe drept finalurile naiv 
alegorico-optimiste. Dar problema e- 
sențiălă este: are viața în general, și 
a noastră îndeosebi, un sens? Dante, 
Goethe în „Faust" și Tolstoi în „Război 
și pace", au dat un răspuns adecvat 
vremii lor. Credem că ceea ce deose 
bește o capodoperă de o simplă carte 
este, între altele, tocmai capacitatea 
artistului de a da un sens vieții umane, 
mai corect de a descoperi sensul vieții 
umane. Șj acest sens nu este general 
sau nu este numai general, ci istori
cește concret. Partidul a dat un sens 
vieții noastre, un sens care depășește 
ceea ce este meschin, strict individual 
și lesne pieritor. Datoria artistului este 
de a da acestui sens filozofico-politic 
o energie emoțională. Perspectiva unei 
opere nu se poate expedia într-un final 
lirico-simbolic; ea trebuie să se de- 
gaje din ansamblul operei, din struc
tura ei intimă. Dinamismul emotiv al 
operei de artă constă în autenticita
tea spiritului de partid. Opera de artă 
poate stăvili elanul sau îl poate forti
fica, poa'e inhiba sau elibera forțele 
morale. Spiritul de partid ajută scri
itorului să înțeleagă lumea și să o ex
plice, șă-i ajute pe oameni să degaje 
sensul propriei lor vieți, să Ie spo
rească forțele morale. Opera de artă, 
fiind un generator emotiv, nu e nicio
dată neutră eîic. Cînd nu are o in
fluență pozitivă, ea este o forță ne
gativă. In energia artistică nu există 
neutroni. Acționînd asupra efectelor și 
prin ele asupra conceptelor, opera de 
artă nu poate fi neutră, nici etic, nici 
filozofic, nici politic.

Scriitorul, însuflețit de spirit de par
tid, trebuie să fie conștient nu numai 
de mărea onoare ce-i revine in stalul

nostru, dar și de imensa lui lăspun- 
dere.

însăși capacitatea Iui de a influența 
gîndirea oamenilor îl obligă la o cu
noaștere multilaterală a vieții, la o 
înțelegere profundă, dialectică, a pro
cesului revoluționar prin care trecem

Tot într-o convorbire cu Clara Zet
kin, Lenin sublinia caracterul profund 
popular al artei socialiste. E bine cu
noscut faptul că Lenin disprețuia arta 
făcută pentru cîteva zeci de domni
șoare suprasătule. Dar e| disprețuia 
și arta superficială, de proastă cali
tate, și îi spunea Clarei Zetkin: „Mun
citorii și țăranii noștri merită, zău 
ceva mai mult decît distracții. Ei au 
dobîndit dreptul la marea artă ade
vărată. De aceea noi punem pe primul 
plan instrucțiunea și educația populară 
cea mai largă. Ea creează terenul 
pentru cultură..." (pag. 253) „Pe acest 
teren trebuie să crească arta comu
nistă într-adevăr nouă și mare care 
va crea forma corespunzătoare con
ținutului său. Intelectualilor noștri le 
revine astfel sarcina să rezolve pro
bleme nobile, de o enormă importan
ță. Injelegînd și rezolvînd aceste 
sarcini, ei și-ar îndeplini datoria fată 
de revoluția proletară, care a deschis 
larg porțile și în fața lor, care îi 
duce la eliberarea din acele condiții 
de viață inferioare, așa de măestrit 
caracterizate în Manifestul comu
nist". (idem).

Așadar Lenin vedea revoluția cul
turală ca o etapă pregătitoare pentru 
a face accesibile marilor mase „marea 
artă adevărată".

★
Opozitul idilism-negativism consti

tuie un fals antagonism. Ambele ten
dințe absolutizează o latură a fenome
nului și deformează realitatea. înfăți
șarea unei dezvoltări unilineare, recti
linii, fără lupte, contradicții și salturi, 
micșorează tocmai eroismul real, efor
tul uriaș al constructorilor socialismu
lui. Negativismul reprezintă o fo ogra- 
fie statică a unui moment dintr-un 
preces antagonic și complex, desprin
derea acestui moment din contextul 
general, anularea sensului general, 
deci o deformare a realității. Acei ce 
ne acuză pe noi că prin spiritul nos’ru 
de partid deplasăm realitatea sau o 
limităm, trebuie să înțeleagă că noi 
combatem toate spețele de deformare 
a realității și impunem artistului o 
singură obligație; să resperie reali
tatea. Leninismul este călăuza rigură 
în înțelegerea realității, ca un proces 
viu, antagonic, dinamic, complex. Nu
mai însușirea profundă a modului de 
gîndire materialist-dialectic, numai si
tuarea activă pe pozițiile revoluționare 
ale clasei muncitoare, numai spiritul 
de partid ne pot face să înțelegem 
eternitatea și măreția realității.

Pentru fiecare artist, ca și pentru 
fiecare om al muncii, Lenin este învă
țător, sfătuitor, prieten.

Paul Georgescu

MIHAIL SADOVEANU :

„Opere“, VIII

Pablo Neruda în lanfuri
(Urmare din pag. l-a)

generalii-și lasă posturile ca să 
poată sluji 

ordonanțe-n Chuquica- 
mata 

de salpetru, generalul 
„chilian” 

sabia: „foc!"

lui Staff, ca

și-n minele

comandă cu
■cînd fiii Pampei cer mărirea 

salariului.
Astfel pornesc poruncile de sus. 

de la punga cu dolari; 
în chipu-acesta primește ordine 

stirpjtura trădătoare; 
astfel generalii se fac jandarmi; 
de-aceea putrezește trunchiul 

copacului patriei “ 
Acuzația ridicată împotriva lui Ne

ruda? Iat-o: versurile
Neruda a îndrăznit 

vărul.
Și dacă milioanele 

din cele două Americi îl Îmbrățișează. 
New-Yorkul nu-I iartă.

„Sintem (spunea Pablo Ne.iuda 
acum cîțiva ani, la Congresul de Ia 
Santiago al scriitorilor din America 
latină) națiuni alcătuite din oameni 
simpli, care de-abia încep să învețe 
să scrie și să clădească. Pentru acești

lui.
să spună ade-

de muncitori

scriem noi... Scriem pentru 
cari sînt atît de umili, îneît

oameni 
oameni 
foarte, foarte des nu știu să citească. 
Cu toate acestea, poezia exista pe 
pămînt 
scrisul 
pentru 
pîinea 
între toți, 
toate imensele, fabuloasele, extraor
dinarele noastre familii de popoare..."

...Asemenea adevăruri, proclamate 
într-o țară capitalistă, nu prea pot 
trece nici neobservate, 
depsite; lanțurile de la 
Neruda o mărturisesc.

Dar toate acele imense, fabuloase, 
extraordinare familii de popoare, că
rora Poetul Ie-a dat pîinea inimii Iui. 
nu uită.

Voința lor va sfărîma celula unde 
este

înainte de a se fi născocit 
și înaintea imprimeriei. Iată 

ce știm noi că poezia e ca 
și că ea trebuie împărțită, 

erudifi, și țărani, între

închis Cîntecul!...

nici nepe- 
miinile lui

Eugen Jebeleanu
In urma grevelor și protestelorP.S.

poporului argentinian, 91 dintre cei 
?60 de comuniști arestați au fost eli
berați. E o victorie, care — sîntem 
siguri — va fi dusă pînă la capăt.

€■ J.

LEONID MARTINOV

(Urmaire din pag. 1) 
Regretul piere de îndată. La „Hanu 
Ancuței" ești prins în mreaja far
mecului ce învăluie evocarea unor în- 
tîlniri de demult cu oameni ce au în
totdeauna a-și povesti unul altuia în- 
tîmplări mai presus decît altele. Sînt 
tntîmplări vesele, ca aceea spusă de 
loniță Comisul, cel ce a cutezat să 
smulgă de la voievod dreptatea prin- 
tr-o glumă țărănească. Sînt tntîm
plări dramatice ca acelea despre „Ba
laurul" ce împiedică o răzbunare 
cruntă împotriva unei iubiri sau des
pre o altă iubire care, de asemenea, 
era să se sflrșească în moarte la 
„fîntîna dintre plopi". Dar sînt și în- 
tîmplări mai cumplite, ca în „Județ al 
sărmanilor". Ca și Anița, fata mora
rului de pe Șiret, pe care Alexandru 
Filoti o răpește lui Vasile Brebu, I- 
linca e furată soțului ei de boierul 
Răducan Chiorii. Brebu își ucide dra
gostea. Schingiuit, bărbatul Ilincăi 
caută sfat și ajutor la haiducul Vasile 
cel Mare. Și haiducul, împreună cu 
cel obijduit, în văzul lumii, îl ju
decă pe vinovat, doborîndu-l în pulbe
rea drumului, așa cum moș Calistru 
sau ciobănașul Micu răpuseseră fia
rele. Alexandru Filoti și Răducan 
Chioru, vrăjmași ai oamenilor, ca și 
fiarele.

De la „Venea o moară pe Șiret" la 
„Hanu Ancuței", trecînd prin „Țara 
de dincolo de negură", tovarăși de 
drum îți sînt deci, cititorule, oameni 
ca Androne și Vasile Brebu, moș Ca
listru, loniță Comisul și Vasile cel 
Mare pe ,care-i cunoști bine și i-ai 
îndrăgit de mult. Tocmai de aceea 
te bucuri relntîlni'id'--i.

Ion Roman

Dintre poeții de generație mijlo
cie, e foarte prețuit în Uniunea 
Sovietică Leonid Martînov, care n-a 

publicat prea mult încă, dar s-a im
pus printr-o modalitate poetică ori
ginală, alimentată de un univers li
ric interesant, cu atmosferă foarie 
optimistă, lipsită de stridențe sau 
retorism.

In ultimul număr al revistei „Zna- 
mea" (nr. 4/IV/1957) poetul publkă 
zece poezii noi, de orientare uma
nistă, realizată liric într-o cadență 
gravă, domoală, cu soluția conținu
tului prezentată discret, nu însă fără 
vigoare.

Umanismul este chiar explicat în
tr-o poezie („Oamenii"), poetul —- 
tînd că pricina atașamentului 
față de oameni este aceasta:

Fiindcă-n beznă-aflîndu-mă că 
Cei ce-au venit la mine, ei erau. 
Și îmi strigară în al beznei toi: 
— Sîntem cu tine dacă ești cu noi_
Nu descripția, nici lirismul intim, 
nici poezia patetică, ci înclinarea 
spre o meditație de ecou social indi
rect este trăsătura specifică poeziei 
lui Leonid Martînov. Acest gen al 
său cuprinde toate însușirile poeziei 
combatante, rezolvate însă pe altă 
cale, uneori chiar prin anumite sim
boluri. De pildă poezia „Fundul mă
rii", pe care o traducem în între
gime:

M-am dus spre fund 
La fund am fost 
Am mers pe fund

ara- 
său

stau,

Să mă mai tem de-al mării fund.
Azi fundul mării eu îl știu; 
E plin de beznă și-i pustiu. 
Acolo, sfișiat de spleen 
E doar păianjenul marin 
Ș:-o stea de mare arde, /os 
Și-un șarpe șuieră sfios 
Dar eu?
Eu n-am acolo nici un rost 
Și cred că-acolo nici n-am fost.,.
Dar bate-n mal 
Puternic val 
Și țipă-un 
Boreal: 
— Ai fost
Te-ai dus
La fund ai fost 
Ai mers pe fund 
Și n-are rost
Să te mal temi de-al mării fund.
Ai spus chiar tu : — Nu cad la fund!

Tocmai de aceea — lucru vădit și 
în celelalte poezii publicate în ace
lași număr aj revistei „Znamea" — 
glasul poetului se ridică întru apăra
rea frumosului din viață, a liniștii 
oamenilor. Intr-altă poezie („După 
război"), înșiruind o sumă de bucurii 
de care omul cînd le are prea des 
începe să se plictisească, poetul evocă 
puterea cu care se impun acestea în 
conștiința omului care nu Ie mai are 
(de pildă, în război). Omul le-a în
țeles frumusețea mat bine, atunci:

Prin zgomot de motoare 
Cînd iarăși răsunară 
Și cîntecul, și cartea. 

Foșnindu-și fila-n seară, 
Și chipul alb al lunii 
Privind prin storul tras

Zimbind în primul ceas
De zori, abia născut,
In margini de pădure...
Și iată de ce, referindu-se la co

tropitorii fasciști care au dezlănțuit 
războaie, poetul exclamă cu indig 
nare:

Gindifi-vă! Și-au
Cîndva, să ni le
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£ditura literară de stat din Mos
cova (Goslitizdat) anunță un 

bogat program pe următorii doi ani. 
Din seria de opere complete vor 

intra în producție: Jukovski (4 vo
lume), Blok (6 vol.), Stanislavski 
(6 vol.), Secafimovici (7 vol.), E- 

mile Zola (25 vol.), Walter Scott 
(15 vol.), Mark Twain (12 vol.), 
/. Slowacky (3 vol.), Karel Capek 
(5 vol.). S-a mai planificat și edi
tarea unor ample culegeri din ope
rele scriitorilor: F, 
Ivanov, Furmanov, 

Alechem, Aragon,
Go Mo-jo. Se vor tipări și culegeri 
de opere alese din: Derjavin, Mai
kov, Odoevski, J.
Blasco Ibanez, Oscar 
Goncourt etc., precum 
pere mai de seamă, în ediții sepa
rate : „Jean Barois"" de Roger Mar
tin du Gard, „Fii și amanți" de 
Lawrence, „Mama lui Nils" de Karin 
Michaelis, „Vulturul de 
Aldridge, „Trei camarazi" 
Maria Remarque ș. a.

Gladkov, Vs.
Fadeev, Șalom

Thomas Mann,

/. Rousseau, 
Wilde, frații 

și anumite o-

mare“ de 
de Erich

A. B

„Dragoste și ură“
Cu „Dragoste și 

ură", poetul este 
pentru a doua oa
ră prezent în li
brării. Volumul 
său de versuri nu 
reprezintă 
afirmarea
personalități defi- 
nitiv formate, ma-^ 
tură pe deplin tn'ș^ 
meșteșugul sever''''' 
al poeziei. Ceea ce e mai bun și __
durabil în „Dragoste și ură" sînt cî
teva poeme ce trădează influențe po 
zitiv asimilate după modele de co- 
vîrșitoare autoritate lirică.

Argheziană prin vraja și transpa
rența versului, prin vehemența tonu
lui, prin cromatica lexicală, „Stăpt- 
nitorul de grădini" este de departe 
poezia cea mai realizată pe care An- 
drijoiu ne-a oferit-o în placheta sa. 
Poate surprinde, odată instituită 
comparația cu modelul, aprecierea 
stihurilor din „Stăpînitorul de gră-- 

Toi uși, An. 
un mod de 
a impresiei 
contrastelor, 
ce nu anu- 
virtutea lui 

de

mai

dini" drept remarcabile, 
drițoiu și-a însușit aici 
receptare și transmitere 
poetice, de organizare a 
de inventivitate verbală 
lează ideea sa originală, 
transfiguratoare. Stăpînitorul 
grădini nu știe ce-i frumusețea lumi
nii și a florilor și n-are deci cum s-o 
prețuiască, dimpotrivă, prezența lui 
maculează virginala puritate a na
turii. „Cînd te lungeai pe iarbă erai

vecin cu visul. / De bună seamă ast
fel a fost și paradisul / cu fructe-n- 
condeiate, fîntîni de porțelan, / cu 
flori mirositoare în ierburi și pe ram. 
/ Doar că minunea asta parcă ve
nind. din mituri, / boerul o păzește cu 
slugi, zăvozi și ziduri / nici ochiul să 
se-nfrupte și^ necumite gura / din 
ce sădit-a mina și a-mplinit natura".

Andrițoiu este un descriptiv și de 
aceea poezia sa are în invocarea u- 
niversului natal, îndeosebi a locu
rilor. copilăriei, o notă de reală sen
sibilitate și naturalețe. „întoarcerea 
la munți", „Montana", „Cîntec des
pre tata", „FunUcufarul", „Serală" 
evocă un mediu familial. De la infi
nitul mic al bobului de ghindă, de 
pildă, și pînă la dezlănțuirea forțelor 
naturale, totul se înscrie cu autentici
tate. într-un registru de sensibilitate 
încă resțrînsă, dar vădit capabilă de 
nuanțări și diversificare. In poezia 
construită pe evocarea unei anumite 
'.ntîmplări,. cînd nu forțează poanta, 
avem de înregistrat compuneri plas
tice, precum „Scenă de spital". Poe
tul nu are viziuni asociative inedite 
in^ ordinea grandiosului (cînd încear
că asemenea plăsmuiri, impresia de 
artificial trădează inaptitudinea), dar 
nu-i lipsesc ideile. Sentimentul de a 
fi părtaș, la o epocă unică în istorie, 
înalță și fertilizează gîndirea, dă 
prestigiu și substanță etntării sale, 

judecata", „Arbore genealo
gic „Ultimul credincios", „Comu
nism".) Cînd materialul inspirat es
te major, suflul de poezie se dezvă
luie viu, sensibil. Realitatea socialis
mului generează o senzație de pleni
tudine, incit poetul exclamă impre
sionat: „Zvîcnesc idei' sub bolta frun
ții : / așa-s și vremile ca munții, _
/ suim mereu și niciodată / nu ni-i- 
nalțimea-ndestulată". In „Grădini 
suspendate", omul muncitor este în- 
fățișat ca un demiurg, alături de r- —, .
fo/i regii și tiranii, căd 
suspendate ale Semiramidei 
sub bogăția grădinilor patrii 

câr2ra shhiiitorul se

Prometeul secolului 
mărturisiri trebuie să-i adăugăm și 
pe aceea din „Comunism", în cuprin
sul căruia Andrițoiu își vrea arta, 
„focului vestală" și „să te cînt, căci 
lumea, pe veci ne-o pui la cale, / în 
marea măreție a simplității tale".

Am citit în „Dragoste și ură" po
ezii antidinastice, unele convingătoa
re, corosive altele năpădite de re to- 
rism și difuze. Am mai citit poezii 
de dragoste, dar lipsite de fior ero
tic. Ș-ar cere ca poetul să-și supra
vegheze cu exigență sporită debitul 
liric și să nu se consume la întim- 
plare atunci cînd, de fapt, nu simte 
lăuntric nevoia de a spune ceva Nu 
sînt inserate în volum versificații 
penibile, lincede, și ne bucură asta, 
dar nici prea multe poezii la nivelul 
excelent al „Stăpînitorului de gră
dini Al. Andrițoiu este un poet 'ta
lentat, capabil de a-și înstruna. lira 

zb^umul acestor zile; celebrarea 
actualității i-a prilejuit nu o dată 
realizări meritorii în direcția liricii 
cetățenești de autentică și combativă 
semnificație politică. Pentru ca tem
peramentul său, în aparență molcom, 
sa-și poată, răspîndi seva generoasă 
șt regăsi ritmul celor mai bune vro- 
ducții, se cere o mai profundă trăire 
in contemporaneitate, contopirea de
plină, organică, a poetului cu tumul
tul el revoluționar.

Radu Zamfir

„ ■ ------- „e ca-
j't.^oe^u\. se soc°dte mai bogat decît 

j grfafonjie
l pălesc 
:ei în ale- 

... -........  iilimbă„tăios ca sînt contimporan și eu / Cu 
meu". Acestei



O ENCICLOPEDIE Congresul compozitorilor sovietici («)
Încă săptămîna trecută, presa noas

tră a publicat două articole din 
care cititorii au luat cunoștinl? 

de o parte din falsurile, mistificările, 
reaua credință și aberațiile transfu
gului Virgil Ierunca în redactarea 
capitolului pe oare Enciclopedia ..Ple
iade1* îl consacră Istoriei literaturi; 
romîne.

Numele lui Virgil Ierunca a fost 
multă vreme ținut mai la o parte în 
banda care, la posturi de radio pa
riziene, face patriotism, chipurile, rc- 
mînesc, plătit cu bani ai imperiali;- 
tilor. Numai numele — fiindcă, in 
fapt, colaborarea lui la terfelirea țâr:; 
din care a fugit hoțește se dovedește 
a fi fost continuă.

Iar cînd a fost totuși scos Ia lu
mină, cu poza unui cărturar și fii;- 
zof, a unui om de știință care afec
tează un spirit obiectiv și o amp's 
informație, atunci i s-a încredințat 
săvîrșirea unei grosolane și josnice in
famii, în legătură cu literatura țâr., 
noastre. Căci un capitol de enciclo
pedie nu e o carte oarecare, nici un 
articol într-un periodic și nid o emi
siune de radio care se perimează ș: 
se uită după o zi, după o lună sau 
după un an.

Nu putem să nu regretăm ușurin
ța cu oare editorul — Raymond 
Queneau — s-a lăsat înșelat de un 
transfug și un detractor cu aere de 
filozof.

N-am dori ca prin astfel de obser
vări să rănim la d-1 Queneau o sus
ceptibilitate de învățat și să lovim . 
menții care vor fi fost, poate .uns 
la originea lor.

Dar nu se poate să nu mire fap‘u 
că toate capitolele consacrate litera
turii din țările care construiesc so
cialismul au fost redactate de oamern 
care locuiesc în afara hotarelor aces
tor țări și care în mod vizibil sta 
pe poziții ostile respectivelor ori;, 
duiri interne de stat. Că aceasta e 
situația și nu alta, o arată dtn t 
lectura celorlalte capitole, consacra 
te literaturii ungare, cehe și slovace, 
bulgare, sîrbe, slovene, polone, ruse 
ucrainene și sovietice etc. Diformă - 
rile și inexactitățile în aceste ca? 
s-au reflectat în diferite feluri ș: în 
cuprinsul altor capitole, aiterindu-le 
din substanță; s-au reflectat chiar 
în prefața semnată de d-l Raymond 
Queneau și i-au înrîurit propriile 
puncie de vedere, cu inexactități ș. 
falsuri flagrante. De pildă, 'n 
ce privește literatura țării noas
tre, nu citim numai în textu
lui Ierunca aberația despre ma

rile aporturi ale lui Urmuz, ce! care 
„va rămine totdeauna pentru romîn: 
primul suprarealist" și care „scria 
precum Vache, gîndea precum Kaf-t- 
și murea precum Rigaud" (prin ce-o 
fi ținut el și de literatura romînă?!). 
d-l Raymond Queneau însuși ajunge 
să creadă cu seriozitate și să iscă
lească o atare frază izvorîtă probabil 
direct din deșteptăciunea lui ierunca: 
„Cit despre romîni, limba lor este una 
latină și literatura lor, veche de apro
ximativ două sute de ani, a și adus 
contribuții interesante la literatura 
mondială (Caragiale și Urmuz, mai 
cu seamă)".

Să-l lăsăm deocamdată pe Urmuz 
la o parte, uimindu-ne cum a putut el 
să ajungă cel mai important — ală
turi de Caragiale — reprezentant al 
aportului romtnesc la literatura mon
dială. Și să ne întoarcem la Ierunca, 
pentru a vedea cum se prezintă acest 
transfug, proaspăt investit istoric de 
literatură.

IERUNCA IGNORA DATE ELE
MENTARE DE ISTORIE ȘI ISTORIE 

A LITERATURII

Ierunca pretinde că revîst* „Con
vorbiri literare" a apărut în 1863, 
odată cu Înființarea grupului „Juni
mea**, cînd de fapt primul ei număr 
a ieșit abia după patru ani, în 1837; tot 
Ierunca spune că la venirea primului

CITIȚI ȘI RÂSPINDIȚI

Publicațiile Uniunii Scriito
rilor din R.P.R.

GAZETA LITERARA 
VIAȚA ROMINEASCA 
TINARUL SCRIITOR 
STEAUA
IAȘUL LITERAR 
UTUNK 
IGAZ-SZO
SCRISUL BĂNĂȚEAN 
NEUE LITERATUR

Abonamentele se primesc 
la toate Oficiile poștale din 
țară prin factorii poștali, di- 
fuzorii voluntari din între
prinderi și instituții, precum 
și la Uniunea Scriitorilor din 
R.P.R.-București, șoseaua Ki- 
seleff, nr. 10, raion I. V. Sta
lin.
j»; f- ■ ■

STROFE DESPRE LIMIX4
Odată, poate
aceste sălcii TOT spune : numai mintea sa.
aici, Nimic nu e mai frumos
sub mîinile noastre, decit mintea omului;
a stat un poet poate
și s-a gîndit multe, multe ceasuri numai inima sa.
la trecerea dragostei Binecuvîntată fie
și a anilor săi. această noapte de martie
Mă plec în fața voastră. care a adus
sălcii albastre in ființa mea
și mă rog vouă împreună cu mirosul pămintuloi
să nu uitați niciodată Împăcarea!
popasul acesta.
liniștea mare care s-a deschis *
în mine.

★
Ce blind e finii de tristefe

Ce bine miroase care trece prin bucurie!
a lumină și bucurie Iată, imi amintesc:
în această amiază de martie! a fost o primăvară odată
Mă închin fie, la fel cu aceasta.
lume, Sus,
și fie mă închin, cocorii își scuturau sudul de pe aripe
sufletul meu. Jos.
fiindcă știi să primești toate acestea mestecenii se scuturau de februarie;
și să arzi, flacără albă se cernea o zăpadă ealdă și bună,
în aerul primăverii. ningea cu lumină.

Ca și acum,
Nimic nu e mai frumos ochii mă dureau de atîta frumusețe
decît inima omului: și osteneam de atîta bucurie.

George-Radu Chirovrci

Hohenzollern, Romînia era „tînărul 
stat independent", deși Hohenzoller- 
nul venise în 1866, iar independența 
avea să și-o cucerească poporul cu 
ringe, in 1877; același Ierunca, pro
hab? -ndică drept dată a apariției 
romanului „Ion" de Rebreanu, anul 
1915. cînd acest roman n-a fost ter
minat decit în 1920.

Ierunca își începe capitolul „Epoca 
contemporană" cu aceste cuvinte: ^In
tre cele două războaie mondiale, pro
blemele. ** etc.... Deci, pentru Ierunca, 
epoca contemporană începe, să zicem, 
cu 1918, odată cu sfîrșitul primului 
război mondial. Peste două pagini, 
el îl așează aici pe Octavian Goga, 
căruia însă i s-a publicat după 1917 
un singur volum de versuri, „Din 
larg", alcătuit și acesta din poezii în 
mare parte scrise anterior lui 1918.

Cu astfel de informații, Ierunca se 
dovedește în primul rin'd un ignorant 
al unor date elementare de istorie și 
istorie literară.

Dar oare acesta e unicul, sau cel 
mai mic păcat al istoricului literar de 
duzină? Oare numai inexactități de 
cronologie alterează capitolul pe care 
el 1- a redactat în Enciclopedia „Ple
iade"?

Nu! Ierunca străbate și alte trepte 
care-i probează lipsa de calificare 
pentru a scrie despre literatura ro- 
aHnă.

SCAMATORUL ȘI MISTIFICATORUL

Te izbește la lectura capitolului 
respectiv lipsa unui uriaș număr de 
mari figuri literare rominești, artiști 
cu renume. Să fie oare aceasta numai 
o chestiune de preferințe și gusturi?

Ierunca nu-și manifestă numai gus* 
turi proprii, atunci cînd uită să po- 
raenească pe Alexa.ndrescu, Bolinti- 
neanu și Nicolae Filimon, pe Anghel, 
Iosif, Delavrancea ș: pe Duiliu Zam- 
flrescu, pe Topirceanu, Cezar Pe
trescu, Zaharia Stancu și pe atitea 
alte strălucite figuri ale literaturii 
noastre — dar înconjoară cu nimb 
de glorie pe necunoscuții și ratșții 
literați de felul lui Ștefan Bac.u, 
Horia Stamatu sau N. I. Herescu. El 
face aceasta ca sa demonstreze lipsa, 
sărăcia literaturii romîne.

Ca să reiasă că Lteratura și cultu
ra romînească au apărut tirziu, Ie
runca trece toți cronicarii romîni spre 
mijlocul Secolului XVIII, către perioa
da fanaricțitor, escamotînd astfel un 
întreg secol de cultură în limba 
romînă, cu strălucite figuri de cărtu
rari, precursori al literaturii.

Ca să sporească rolul „Junimii", ca 
factor decisiv al „renașterii" literare 
din a doua Jumătate a secolului XIX, 
Ierunca situează toată creația lui O- 
dobescu după apariția „Convorbirilor 
literare", deși cea mai mare parte a 
ei s-a desfășurat anterior.

Lipsa unei elementare onestități și 
obiectivități demonstrează de asemenea 
necalificarea lui Ierunca pentru a 
scrie uh astfel de capitol de istorie a 
literaturii romîne.

Dar nici cu aceasta nu s-a încheiat 
șirul infamiilor oe care la săvîrșește 
renegatul în textul său.

IERUNCA REDUCE LITERATURA 
ROMÎNĂ LA PAST1ȘARE,\ ȘI IMI

TAREA OCCIDENTULUI

Cînd Ierunca împinge istoria litera
turii cu secole mai tîrziu, el n-o face 
numai din ignoranță, și nici din dis
tracție. Ideea lui este clară și preci
să, și e urmărită tot atît de metodic. 
Mai întîi, el vrea să creeze impresia 
unui mare gol, a unei mari sărăcii 
intelectuale și culturale a poporului. 
Un popor care n-are cultură, o îm
prumută de unde o găsește 1

Iar poporul romîn, căruia i-a fost 
hărăzit încă de la început, zice ierun
ca, destinul de luptător „pentru a apă
ra porțile Occidentului, cu o abnega
ție și fervoare aproape cinice", firește 
că avea să împrumute totul de la Occi
dent. Ați aflat acum pentru ce 
și-a vărsat sîngele poporul romîn 
veacuri la rînd, alături de alte po
poare vecine? Nu pentru propria inde
pendență și ființă națională, ci ca 
un post al Occidentului, împotriva 
Orientului 1 De ce atunci să mai 
avem o istorie a noasră, o cultură 
a noastră, o literatură a noastră? 
încolo cu ele — și, în loc, paști- 
șarea și imitarea Occidentului 1

Ascultați vocea profetică a lui Ierun
ca : „Incepind din sec. XIX... literatura 
romînă s-a întors în mod rezolut spre 
Occident, cu totul decisă să-și apro
prieze formele lui..." — aceasta, pentru 
„a umple ridurile istoriei sale". Ați 
auzit? Nimic n-a izvorît din viața 
poporului, din realitățile noastre, to
tul a fost importat, totul a fost imitat 
Chiar și tradițiile rominești, clasicii 
noștri din sec. XIX, unde credeți că 
le-au descoperit? Tot în Occident! — 
zice Ierunca.

Un val de argumentări sofistice 
dezlănțuie Ierunca pentru a demonstra 
că literatura romînă e pastișă, împru
mut, imitare după Occident. Atunci 
cînd el spune că Iorga e un „Erasm 

al Balcanilor"; că Eminescu e un fel 
de Holderlin, ‘numai că poet al nopții, 
pe cînd adevăratul Holderlin era al 
zilei; cînd lerunoa măsoară mereu pe 
scriitorii clasici romîni după criteriul 
dacă au fost sau nu receptivi la in
fluența Occidentului și l-,au imitat — 
cînd le face toate acestea nu e vor
ba deloc de referințe la o scară de va
lori recunoscută cA toată lumea și mai 
ales cunoscută de cititori, ci e preo
cuparea continuă de a face praf din 
contribuția originală a unui popor la- 
cultura umanității. Nu de a vorbi des
pre schimbul de cultură, ci de a în
cerca să demonstreze vasalitatea spi
rituală — adică neputința spirituală 
— lipsa de înzestrare a unui popor 1

Nu ne supără comparația dintre E- 
minescu și Holderlin, după cum nu ne 
supără nici o raportare la valorile 
constituite, tocmai pentru că aceasta 
e de natură să sublinieze nu doar pa
ralelismul, ci, tn chip obiectiv, și di
ferențierile, adică să subliniere ceea 
ce e fond general de cultură, și ceea 
ce e original în creație. Dar să stre
cori cu perfidă subtilitate ideea că E- 
minescu e numai ceea ce e și c.ît e 
Holderlin, fără să oferi cititorului nici 
un element din care să deducă el în
suși originalitatea marelui nostru poet, 
aceasta înseamnă a-1 acuza pe Emi
nescu cel puțin de pastișă, (fie ea 
cît de meșteră), dacă nu chiar de mai 
mult decit atît. Ierunca nu se abține 
să insinueze acest lucru prin mersul 
general al argumentației sale.

Prin nimic nu se susține în capi
tolul lui Ierunca, ba chiar este dez
mințită, mențiunea cuprinsă în alt ca
pitol al Enciclopediei, datorit lui 
Gaetan Picon, după care există ceva 
propriu, ceva specific fiecărei țări, — 
fie reprezentat măcar printr-un cadru 
specific acelei țări — care se oglin
dește în opera marilor ei creatori de 
artă, în proză ca și în poezie.

Gaetan Picon arată că pentru crea
ția lui Eminescu geografia romîneas
că— pe care nu o vom limita la sim
plul relief geografic, de bună sea
mă, ci vom include peisajul social, 
cultural, politic — a jucat „un rol 
determinant". Cum rămîne atunci cu 
demonstrația lui Ierunca, după ca
re Eminescu e numai ce e Holderlin, 
dar noptatec? Și, lărgind afir
mația lui Gaetan Picon și la alte 
momente ale literaturii noastre, cum 
rămîne cu Alecsandri. acest cîntăreț 
pasionat al revoluției de la ‘1848, al 
Unirii și al Independenței, al pei
sajului social, politic, geografic ro- 
mînesc, — care, după Ierunca, este 
„un poet prea oficial și prea delicat... 
nu ostil totuși Occidentului"? E limpede 
teza fui Ierunca: Occidentul le-a reve
lat romînilor ceea ce e al lor. înțele
geți unde bate teoreticianul? E prea cu
sut cu a‘5 albă, ca să nu se vadă de 
la distanță! Dacă pînă și tradiția 
romînească a fost descoperită romtni- 
lor în capitalele occidentale, dacă 
toată literatura, și toată mișca
rea spirituală Ie-a venit romînilor 
din Occident, în ultimele două sute 
de ani, de cînd există, — zice Ie
runca — o cultură și o literatură 
romînească, atunci e limpede că șl azi, 
mai ales azi, soluțiile și orientările în 
literatură, tot de acolo ar trebui să 
vTnă 1

TRANSFUGUL — DESPRE SPECI
FICUL ROMINESC

Pentru a-și acoperi și mai ales a- 
credita aberațiile și mistificările. Ie
runca evită indicarea datelor istorice, 
a curentelor de opinie, ceea ce lasă im
presia că literatura romînă plutește 
în vid, că ea a fost generată de niște 
ființe anistorice, fără contingență cu 
viața reală a țării, putînd să fi trăit 
cu un secol înainte sau după perioada 
în care au trăit sau au creat. De aici 
o terminologie nebuloasă, mistică în 
esența și în amănuntele ei, care 
face mereu apel la transcendent, la 
metafizică, la anistoricitate. Iată cum 
e folclorul romînesc în teoria lui 
Ierunca: „In acest acord al omului 
cu pămîntul, în consimțămîntul său 
la capriciile destinului, poate fi des
coperită o a doua și foarte pro
fundă caracteristică a geniului romî
nesc. Poate nu e vorba aici în fond 
decît de o voință de a prelungi în 
moarte curajul de a nu mai trăi". 
Auziți? Curajul de a nu mai trăi! 
Pe versuri care îi vor fi devenit 
scumpe lui Ierunca, la fel se vorbea 
despre sfînta moarte legtonară care 
era cea mai dorită nuntă.

Și Ierunca, la distanță precaută 
de țara și oamenii pe care îi ter
felește, îndrăznește să aibă și astfel 
de teorii, care-1 liniștesc întrucîtva, 
probabil, atunci and vreo drojdie, 
nu de conștiință, ci de teamă, ii 
pricinuiește coșmare: „S-a insistat 
asupra faptului că poporul romîn 
acționează sau sErșește prin a acționa 
după o lege a măsurii. Măsura mă
soară actele sa'.e. Aceasta este ade
vărat, numai dacă se face o dis- 
tincț'e inițială între măsura occi
dentală ți măsură raurlneaccă. Pri
ma își ajunge «ieși, pentru că își 
are lăcașul în rațiune, a doua se 
așează alături de lipsa de judecată, 
ea oscilează între ironie și trans
cendență".

S-a cam făcut destulă vorbă
rie despre spiritul potolit al ro- 
mînftor. Dar să nu creadă Ierunca nici 
o clipă că poporul romîn ar sta la 
tranzacții, ar oscila „între ironie și 
transcendență", dacă transfugii și 
protectorii lor care-; asmuță, vor în
cerca să măsoare ei înșiși cu ce mă
sură măsoară poporul nostru pe 
trădător’ și agresori. A defiait-o încă 
acum opt decenii Eminescu, prin 
grșiul unuia din reprezentanții glo
rioși ai istoriei noastre, pe care Ie
runca îi uită cu bună știință. Spune. 
Mircea cel Bătrin, omul măsurat, 
către Baiazid, pomenind oarecum des
pre măsurile cu care e obișnuit po
porul nostru:

„Eu nu ți-aș dori vreodată să a- 
Jungi să ne cunoști !**

TRĂDĂTORUL ȘI UNEALTA 
JOSNICĂ

O
Dar de ce-o fi făcînd Ierunca lun

gul șir de netrebnicii? De ce-o fi in
sultat el literatura noastră, prezenttn- 
d-o drept o aglomerare hibridă de îm
prumuturi, imitații și pastișe? De ce-o 
fi eliminat el istoria poporului romîn 
din explicarea literaturii pe care 
au creat-o fiii acestui popor ? Ie
runca știe bine că istoria arată 

că poporul romîn rt-d trăit Izolat 
în această parte de lume, că 
limba sa, cultura sa, drumul său 
istoric nu se pot explica fără legăturile 
inilenare cu limba, cultura, drumul 
istoric al popoarelor vecine. în 
special al popoarelor slave. Teoriile 
cărora le dă glas Ierunca sînt stră
vezii și. cu tot limbajul modem în 
care sînt drapate, nu au nimic nou. 
Se încearcă demonstrația că poporul 
romîn constituie o masă izolată în 
mijlocul popoarelor din aceaslă parte 
a Europei, fără legătură cu ele, fără 
afinități, fără istorie. Aceasta ca 
temelie a încercării unei demonstrații 
ulterioare, nemărturisită dar sugerată, 
că nici în prezent poporul romîn nu are 
de ce să fie legat de popoarele din jur, 
nu are de ce ține la orînduirea sa so
cialistă, asemănătoare cu a celorla'.’e 
popoare din jur, mai ales că — zice 
Ierunca — în această orînduire nici 
nu s-a creat o literatură ! Drept care 
el și trece complet sub tăcere lite
ratura de după eliberarea țării de sub 
fascism. Poporul romîn ar trebui să-și 
țină ochii ațintiți spre Occident, pre
dică renegatul, deoarece legăturile 
principale ale poporului romîn au 
venit din Occident, au fost cu Occi
dentul și, crede Ierunca, vor veni și de 
acum încolo tot numai din Occident. 
Adică din parfea puterilor imperialiste.

Știți cum se cheamă asta mai pe 
șleau? Teoretizarea politicii atlantice, 
a doctrinei Truman de acum cîțiva 
ani, sau a planului Marshall, a unei 
variante pentru Europa a doctrinei Ei
senhower de azi — et ejusdem farinae.

Iată-1 deci pe descoperitorul noilor 
„tradiții", companionul legionarilor fu
gari, devenit teoretician și justificînd 
nu numai denigrarea țării noastre, 
a culturii sale, a istoriei sale, prin 
nesocotirea rolului și contribuției po
porului romîn la tezaurul spiritual 
universal, dar și justificînd politica 
imperialistă față de țara noastră. A- 
ceastă acțiune antipatriotică, trădă
toare, are rădăcini încă în celălalt 
veac ; ea a ajuns la un nivel cu totul 
abject îndată după primul război mon
dial și este urmată acum, ba chiar 
împindă și mai jos, de transfugii și 
stipendiații de feluil lui Virgil Ierun
ca.

Această acțiune avea în trecut un 
aspect în principal cosmopolit și era 
prin aceasta profund antipopulară. Di
ferite teorii și explicații iv.te după 
primul război au folosit vechiul cos
mopolitism pentru a încerca să justi
fice expansiunea politică a imperia
lismului apusean, să justifice anexiu
nea Romîniei la politica agresiumi 
antisovietice în pregătire. De vreme 
ce Romînia — se spunea — nu are 
o cultură proprie, ci spiritualicește 
există numai sau aproape numai prin 
exportul de spirit apusean, iar con
tribuția romînească, specificul autoh
ton, constau cel mult în izul balca
nic împrumutat occidentalismului ex
clusiv, — de ce ar fi de mirare ca 
Romînia devine o colonie europeană 
a puterilor imperialiste, fie ele Ger
mania, Franța, Anglia, fie chiar Sta
tele Unite ale Americii?

i
★

Despre proporțiile trădării ȘÎ Infa
miei lui Ierunca nu am spus nici pe 
departe totul în rîndurile de 
mai sus. Ne oprim însă deocam
dată, pentru a da loc unei întrebări: 
pe cine vrea el să convingă, cui 
se adresează el cu cele paisprezece 
păginuțe în care întoarce, deformează, 
cu perfidă subtilitate, adevărul despre 
literatura unui popor? Oare nouă, ro- 
minilor de aid. ne vorbește el? Fără 
îndoială că nu. Pentru că știe el 
prea bine că nu-1 cred decît cei de 
teapa lut, care duc dorul epocii foarte 
temporale a exploatării, a vasalității 
Romîniei. care duc dorul epodi ceva 
mai apropiate a fascismului și răz
boiului. Pentru aceștia, rîndurile lui 
Ierunca poate că mai sînt într-adevăr 
o consolare: așteptați, le zice viteazul 
de la distanță, rezistați, că Occiden
tul o să vă aducă iar fericirea, ca 
in ultimii două sute de ani 1

Dar Ierunca vrea mai cu seamă 
să convingă pe dtitorul francez mij
lociu că politica imperialistă față de 
Romînia e justificată, că e o datorie 
a imperialismului occidental „de a nu 
părăsi sora mai mică latină de la 
Dunăre", ca pe o „insulă în masa 
slavă" cu care, chipurile, romînii nu au 
avut decît legături de felul celor cu
prinse în subcapitolul lui Ierunca, in
titulat „Expansiunea intelectuală ro
mînească".

Pojghița de savantlfc șl de așa-zis 
spirit plesnește prea lesne, după 
cum se vede, și ies la lumina 
zilei urechile de măgar ale propagan
diștilor mărunței, nepricepuți și ne
demni.

Mihai Gafița
■LIV

I. Sp. Ștefan. Am primit articolul 
dv6. „Ceva despre realismul ocia- 
fist“. Cu _ toate că de la bun început 
ne preveniți asupra faptului că nu 
sinteți un „teoretidan", ci numai iu
bitor al literaturii, dovediți în multe 
rinduri o orientare destul de precisă 
în problemele artei. Trebuie să vă 
clarificați totuși unele noțiuni, pe 
care, după cum se vede din artico
lul trimis, nu le stăpîniți prea bine 
(ne gindim la sensul în care înțe
legeți dvs. clasicismul, romantismul 
etej. Incercind să urmăriți în cîteva 
paragrafe legătura dintre evoluția re
lațiilor de producție în capitalism șt 
dezvoltarea realismului critic, nu reu
șiți să convingeți, deoarece apropie
rile sînt în mod evident forțate, lip
site de suport. Feriți-vă de sociolo
gismul simplist și de apropieri arbi
trare. De ce nu încercați deocamdatî 
analize mai limitate asupra unor lu
crări literare ?

Prof. C. Parfene. Ne-a ți trimis un 
articol bine documentat, scris cu 
competență. Observațiile pe care ie 
aduceți sînt interesante. Din păcat?, 
studiul recenzat de dvs. se ocupă de 
probleme pur didactice și abia prin 
tangentă de literatură. De aceea vă 
sfătuim să puneți materialul ’a dis
poziția „Gazetei învățămîntului", Vă 
rugăm să ne trimiteți articole des
pre literatură, ținind însă seama de 
spațiul gazetei noastre. Vă așteptăm.

V. I. Cataramă. Subscriem observa
ția dumneavoastră. Ne lipsesc încă 
monografii documentate asupra prin
cipalelor reviste literare din trecut. 
Desigur că în vasta acțiune de re
considerare a literaturii noastre cla

Necesitatea combaterii curentelor 
decadente moderniste a ocupat un toc 
însemnat în dezbaterile congresului. 
In cuvîntarea sa tovarășul Șepilov 
a analizat legătura între modernis
mul muzical și criza societății bur
gheze. Această. muzică — a spus 
D.T. Șepilov — „construită pe com
binații moarte și nenaturale, asur
zește prin gălăgia și huruitul ei, 
prin originalitatea ei turbată. Tot
odată ea oglindește urletul nervos 
al individualiștilor isterici, îngrozifi 
de prăbușirea vechii lumi, condam
nate. Această muzică parcă snune: 
omul este slab și neînsemnat; el este 
ca și un firicel de nisip purtat de vi
jelie; soarta lui este supunerea pa
sivă tn fața destinului; iar dacă se 
gtndește la ceva — atunci numai la 
nevoile sale primare și cele mai jos
nice".

Propunindu-și să facă o analiză 
istorică a problemei modernismului, 
G„ Hubov emite teza că, în ceea ce 
pricește ultimele decenii ale veacului 
trecut și primele două decenii ale 
veacului nostru, nu se poate vorbi 
de existența unei orientări moder
niste (înțelegînd modernismul ca 
un fenomen decadent de cultură). 
Apar în această perioadă semnele li
nei istoviri progresive a forțelor spi
rituale ale artei. Impresionismul fi 

Lr. grup de comoezitori soviet. De la stingă la dreapta: M. Așrafi, .4. Ghedike, I. Meitus, I, Șaporin, E* 
Kapp, T. Hrennikoo, O. Taktakrșvili, D. Kabalevski, M. Burhanov, K. Dan kevici.

curentele paralele lui generează ceea 
ce Hubov denumește o „estetică de 
scurtă respirație". Totuși slăbirea 
forțelor nu înseamnă încă nimicirea 
lor. Sini încă vii tradițiile binefăcă
toare ale marilor clasici, apar opere 
scrise cu mare talent, deși exprimlnd 
un apus de epocă. Oricum ar fi — 
spune muzicologul sovietic — arta 
acestei perioade care și-a dat deja 
clasicii săi în muzică (Franck, 
d’Indu, Mahler, Debussy, R. Strauss, 
Ravel ș.a.) nu poate fi expediată în 
,gona modernismului" — fenomen 
care apare mai tirziu, avînd un cu 
totul aii caracter și sens social. In 
primul deceniu al secolului XX se 
accentuează căutările în direcția 
formei pure, încercările de evadare 
din lumea r'eală într-un exotism de
cadent. încep a se cristaliza tn crea
ția artistică trăsături formaliste, 
cosmopolite, nihiliste, elemente ale 
modernismului. Dar ca orientare, 
precizează Hubov, modernismul s-a 
constituit mai tîrziu, după primul 
război mondial. Ca exponent princi
pal al acestei orientări Hubov U 
conside-ă pe Arnold Schonberg, mai 
ales prin dramele sale muzicale „Aș
teptarea", „Pierrot lunaire", „Mina 
fericită".' Hubov caracterizează „co
dexul estetic" al modernismului: ru
perea de idealul caracterului popular 
și originalități naționale, disprețul 
față de tradițiile clasice, cultul mis
ticii și eroticii frenetice, rafinamen
tul intenționat al limbajului, rațio
nalismul abstract al formei. Cu a- 
jutorul mecenaților oare-l susțin, 
spune Hubov, modernismul a căpă
tat o destul 'de largă răspindire în 
S,U.A. și Europa. Manifestările sale 
cele mai importante sînt, duoă pă
rerea lui Hubov, muzica concepută 
după sistemul dodecafonic, compozi
țiile inspirate de porn.ri instinctuale, 
antiumane ca „Medium" de Menotti 
sau „Aventurile unui desfrinat" de 
Stravinski, lucrările abstracționiste, 
lipsite de’ țeluri expresive al căror 
prototip este considerat a fi „Opera 
abstractă" de Bor-.s Blecher și Wer
ner Egk. In legătură cu această din 
urmă lucrare pusă nu de mult în 
scenă în Berlinul occidental, Hubov 
face unele precizări: textul, subiec
tul, muzica lipsesc: personajelor nu 
li se îngăduie să cinle; ele strigă a- 
landala diferite vocale alternlndu-le 
cu vorbe alese la întlmplare; orches
tra constă din suflători, percuție și 

contrabas.

sice, aportul revistei „Viața litera
ră" nu poate fi neglijat. Semnalați 
pe bună dreptate unele lucrări inte
resante publicate aici de G. Topir
ceanu și M. Codreanu. Ele n-au 
fost încă discutate pentru că pînă 
în prezent nu s-au întocmit mo
nografii care să cerceteze exhaustiv 
creația respectivilor scriitori.

Cercetînd „Viața literară" și „Vîa- 
ța romînească" în legătură cu poe
zia „1907“ de Vlahuță, dvs, ajun
geți la concluzia că Vlahuță „a tri
mis poezia la ambele reviste". Vă
înșelați. „Viața literară" precizează 
că a reprodus poezia din revista ie
șeană : „Reproducem și noi din 
„Viața romînească" poezia „1907“ a 
d-lui Al. Vlahuță. Locul de frunte 
ce-1 ocupă d. Vlahuță în republica
literelor și în îrjireaga noastră pre
facere culturală dă acestei poezii o 
însemnătate istorică" (vd. nr. 21, p. 
172.)'.

Costel lonescu. Articolul ne-a sosit 
prea tîrziu, după cum ați văzut din 
numărul 15 al gazetei. întreprin

deți o lungă și atentă descriere a te
maticii volumului respectiv, fără nici 
o atitudine critică. Căutați să pă- 
trundeți mai adînc specificul poeziei, 
pentru a putea formula aprecieri în
temeiate.

V. Popa-Fălticeni. Articolul — mai 
ales prima parte — bine , scris, cu 
observații pe care le subscriem. „Ga
zeta literară", din păcate, s-a mai 
ocupat de această problemă, de altfel, 
și nu ni se pare util să revenim asupra 
ei. Așteptăm altceva.

Vt R.

'Analiza făcută în coraportul Iul 
Hubov asupra modernismului a 'siîr- 
nii o serie de replici din partea unor 
vorbitori care au reproșat raportoru
lui limitarea modernismului la feno
mene flagrant antiartistice, In mod 
greșit, spunea K. Dankevici, a po
menit Hubov ca prototip dl moder
nismului reducția de pian a unei așa- 
zise opere editate în R.F.G. Această 
operă ar trebui considerată poate' ca 
un fenomen de atavism, de barba
rism deoarece trece cu mult dincolo 
de Limitele elementar-acustice și este
tice ale reprezentărilor noastre despre 
muzică. Dacă modernismul ar arăta 
astfel ar fi extrem de ușor să luptăm 
cu el. Modernismul — a spus Dan
kevici — este însă un fenomen foar
te delicat șl înșelător al ideologiei 
burgheze.

Intr-un mod asemănător l-a. repli
cai Iul Hubov muzicologul I. Keld'tș. 
Raportorul, a spus acesta, a făcut 
apel la manifestările de extremă ab
surditate ale modernismului pe care 
este tndoelnic că cineva le poate lua 
in serios. Dacă modernismul constă 
numai in muzica produsă cu ajutorul 
tigăilor și mașinilor de cusut, n-ar 
merita să ne pierdem vremea cu 
combaterea tui.

In legătură cu modernismul, Hubov 
a abordat șl problema mai specială 
a disonanței. El a combătut tendin
ța de a considera aglomerarea dlso- 

nanțelor șl tensiunea ce rezultă din 
acestea — drept fenomen decadent. 
Disonanța, a arătat Hubov, are o 
uriașă importanță artistică, fără ea 
este cu neputință adevărul expresiei 
în muzică. La 'apariția lor disonan
țele noi sau mal puțin obișnuite pro
duc perplexitate, dar treptat ele se 
integrează conștiinței muzicale a pu
blicului larg. Așeztndu-se la pian Hu
bov a cintai un episod din cvartetul 
In fa major de Beethoven, a cărui 
sonoritate armonică speriase prin as
primea ei acum 100 de ani pe criti
cul Udblșev. Astăzi o asemenea so
noritate ne apare ca un loc comun. 
Din păcate, față de muzica ultimei 
perioade a Iul Beethoven, unii mai 
adojRă șl astăzi atitudinea lui Uli- 
btșev. Vorbitorul l-a citat pe muzi
cologul Rremlev care șl-a exprimat 
tn lucrările sale o părere negativă 
despre ultimele cvartete și simfonia 
IX-a de Beethoven, apreciindu-le ca 
greu accesibile și netipice pentru 
creația beethoveniană.

Declartndu-se In dezacord ca cri
tica făcută tn coraportul lui Hubov, 
Kremlev s-a oprit tn expunerea sa 
mai ales tn problema complexității 
limbajului muzical. El a făcut dis
tincție intre adevărata complexitate 
izvorîtă din bogăția, multilateralita
tea conținutului și pseudo-complexi- 
taiea generată de o neclaritate a con
cepției creatoare. Primul fel de com
plexitate nu stinjenește înțelegerea o- 
perei de artă de către mase largi și 
ca exemplu Kremlev a citai „Pe Do
nul liniștit" al lui Șolohov. Din cau
za subiectivismului și caracterului 
său confuz, cealaltă complexitate ac
ționează că o barieră între artist și 
publicul său. Vorbitorul consideră că 
muzica lui Șostakovici suferă de a- 
semenea defecte. Ca exemplu de mu
zică ce se bucură de adevărată popu
laritate, Kremlev a citat creația lui 
Dzerjinski, Hrennicov, Haciaturian.

Este important de amintit contri
buția pe care a adus-o tovarășul Șe
pilov la înțelegerea raportului dintre 
complexitate și accesibilitate. D. T. 
Șepilov a luat poziție față de acei 
teoreticieni care eincearcă să demon
streze că nu compozitorul este vino
vat, dacă din diferite motive, ,j.n 
condițiile istorice date", lucrarea lui 
n.j este accesibilă contemporanilor și 
că neaprecierea unei asemenea lu
crări de către masa largă de ascul
tători ar dovedi, chipurile, cultura 
muzicală, scăzută a acestora. Nouă, 
celor care stăm pe pozițiile unei 
înalte arte democratice — a spus to
varășul Șepilov — ne apare limpede 
inconsistența unor asemenea con
cepții care justifică crearea unor lu
crări cu un conținut îngust, cu o 
formă exagerat de complicată, „rafi
nată", adresată unui cerc „ales” de 
naturi ,deosebit de sensibile"».

Ținta principală către care au tins 
majoritatea intervențiilor în proble
mele menționate pînă acum a fost 
însă încercarea de a găsi un răs
puns la întrebarea ce frămlntă în mo
dul cel mai intens opinia publică mu
zicală : care este esența realismului 
socialist in muzică ? Dacă n-am adus 
un răspuns referitor la forma speci
fic muzicală de manifestare a aces
tuia, discuțiile au contribuit insă con
siderabil la înlăturarea înțelegerii li
mitative și subiective a realismului 
socialist. Anumiți muzicanți, spunea 
compozitorul armean E. Mirzoian.au 
denaturat principiile realismului so
cialist, au creat confuzie în aprecie
rea fenomenelor artistice. 'Afirmînd 
verbal că realismul socialist presupu
ne individualități creatoare diferite, 
diversitatea și plenitudinea reflectării 
realității, ei negau în fapt tot ceea 
ce nu se potrivea reprezentării lor 
despre muzică.

Abordînd problema realismului so
cialist in cuvîntarea pe care a ros
tit-o către sfîrșitul congresului, tova
rășul Șepilov a insistat asupra acelei 
laturi a metodei care se referă la 
oglindirea vieții prin prisma luptei 
noului împotriva vechiului. Vorbind 
despre lupta npului împotriva ve
chiului, spunea D. T. Șepilov, se ri
dică uneori întrebarea în ce fel. In 
ce raport se pot înfățișa aceste forțe 
tn luptă, ce „proporții" trebuiesc res
pectate tn oglindirea elementelor, 
pozitive șî negative. Trebuie să spu
nem că operele de artă nu se creează 
după regulile aritmeticii și nici după 
rețete farmaceutice. Aici nu tint ho- 
tdrîtpsu, șpunea tovarășul Șqpilop, 

rticl „proporția", nici „rețetele", ci id 
primul rînd poziția ideologică a ar
tistului șl talentul lui, criteriul apre
cierii unei lucrări fiind concordanța 
ei cu adevărul vieții.

Hubov s-a pronunțat împotriva a- 
celora care în cadrul discuțiilor re
duc problema realismului socialist la 
raționamente mărunte, naive și em
pirice despre limitele permise sau ne- 
permise ale lărgirii noțiunii de rea
lism. Nu este însă ciudat a pune ast
fel problema — a spus vorbitorul — 
tind știm chiar din tezele teoretice 
atît de cunoscute șl pe care adesea 
le repetăm, că realismul socialist este 
larg ca însăși viața ? Ce rost mal 
are să cerem „lărgirea" lui?

Deși discuțiile au scos la iveală. 6 
serie de divergențe de concepții în
tre compozitori și 'critici, participanta 
șl-au exprimat tn unanimitate con
vingerea că muzicologia este în mă
sură să joace un rol considerabil în 
progresul muzicii sovietice spre for
me si mai înalte. Multi vorbitori au 
analizat cauzele care împiedică mu
zicologia să intervină activ șl pozi
tiv în procesul de dezvoltare a crea
ției muzicale. Criticul L. Danielevici 
a amintit despre faptul că încă n-d 
putut fi înlăturată contradicția care 
există intre înțelegerea teoretică, mu
zicologică a muzicii și înțelegerea 
componistică, creatoare a acesteiarte. 
Vorbitorul a considerat că trebuie «4

existe • singură înțelegeri, ca ade
vărat muzicală, a acesteia. Criticul 
este dator să pătrundă adine în psi
hologia compozitorului, să cunoască 
specificul muncii sale creatoare. So- 
loviov-Sedoi a insistat asupra spri
jinului apropiat, permanent pe care, 
criticul trebuie să-l ofere creatorilor* 
In loc ca critica să devină o preocu
pare de fiecare zi a muzicologilor — 
a spus vorbitorul — tn loc ca el să 
fie intim interesați în crearea unor 
opere de înaltă valoare artistică, o 
serie de muzicologi își ascund păre
rile lor față de compozitori, acumu- 
lîndu-le tn vederea intervențiilor po
lemice la congrese.

Un loc însemnat a ocupat proble
ma raporturilor dintre critică și com
pozitori tn cuvîntarea tovarășalut 
Șepilov. Vorbitorul a criticat tonul 
de directivă abordat de unii critici 
care pretind a vorbi tn numele po
porului. Cel mai adesea în spatele 
poporului se ascunde un om care el 
însuși nu este prea sigur de propriile 
păreri. ,JJar dacă nu ne fac trebuință 
criticii-procurorl, a spus D. T. Șe
pilov, n-avem nevoie nici de avocațl 
elastici care servesc ba pe un client, 
ba pe altul". „Critica trebuie să fie ar
gumentată, tQvărășească, trebuie să 
nască în artist dorința de a cred 
mai bine, mai desăvîrșit. In același 
timp ea trebuie să fie profund prin
cipială și, pe baza principialității salep 
— combativă".

In legătură cu activitatea criticii, 
tovarășul Șepilov a vorbit desprS 
importanța pe care ar avea-o pentru 
dezvoltarea muzicii inițierea unor 
largi dezbateri. Discuția nu poate 
constitui insă un scop tn sine, a spus 
vorbitorul. Conducerea Uniunii și 
organele ei teoretice trebuie să orien
teze discuția, să tragă concluziile 
necesare îmbunătățirii situației iar, 
în cadrul ei, să limpezească îndoielile, 
și confuziile ce pot lua naștere în 
mintea artiștilor sub influența ideo
logiei burgheze. Fa(£ de asemenea 
fenomene nu putem rămîne indife
renți. ...,fn viață, spunea too. Șepilov, 
se ciocnesc diferite curente, suflă tot 
felul de viaturi, iar cel care vrea să 
plutească fără grijă, poate ajunge 
în cu totul altă parte decît ar fi 
vrut". i

Despre importanța dezbateritor teo
retice pentru dezvoltarea creației d 
vorbit pe larg, în cuvîntarea sa, Dml-, 
tri Șostakovici. El a subliniat nece
sitatea de a înlătura tot ceea ce mai 
frînează buna dezvoltare a unor dis
cuții principiale. „Dezvoltarea discu
ției. a spus Șostakovici. mai este încă 
împiedicată de una din rămășițele 
perioadei cultului personalității. Am 
în vedere astfel de metode inadmisi
bile de discuție care degenerează în 
discreditarea șl calomnierea uneia din 
părțile care discută. Din momentul în 
care una din aceste părți este ideo
logic discreditată, discuția de fapt în
cetează. Dar totodată se știe foarte 
bine că discută între ei oameni care 
stau temeinic pe pozițiile ideologiei 
sovietice, care tind către unul și a- 
celași țel, înțelegind diferit numai 
drumul care duce spre acest țel. Cui 
folosește oare ca, în ciuda bunului 
simț, în ciuda conștiinței, în ciuda 
intereselor cauzei generale să se re
curgă la o demagogie nefastă șl să 
se frtneze discuția creatoare atît di, 
necesară nouă?"

Este neîndoielnic că prezentarea a- 
mănunțită și analiza tezelor congre
sului în cadrul Uniunii Compozitori
lor noștri va avea o mare însemnă
tate pentru procesul de clarificare a 
problemelor, creației și criticii muzi
cale.

George Bălan

O inadvertența
In cuvîntul înainte, la traducerea 

mea din poeziile lirice ale lui Goethe 
(Editura tineretului) a apărut, dintr-0 
inadvertență, la pag. 9, rîndul 8, ruii 
mele poetului Șt. O. Iosif In toaul 
lui Panait Cerna. Rugăm cititartt să 
facă rectificarea cuvenită.

MARIA BAN'UȘ 

Rectificare
In numărul trecut al „Gazatei lite

rare" s-a tipărit un portret el lui V. I. 
Lenin, care dlntr-o eroare tehnică a 
foa^semnat cu numele pictoi-ului Pe-

»

Mirzoian.au


JEAN KANAPA A. Tudai

și responsabilitatea scriitorului

Broșura sa „Existenția- 
a contribuit,

ții poliției și cu rămășițele coloanei a 
cincea. Interesant și nou este felul în 
care autorul definește politica gaullis- 
tă din 1945. După cite șliim, nici un 
scriitor francez progresist nu a fă
cut-o cu atîta ascuțime.

„Cînd îl auzi cîntînd... „Ziua glo
riei a sosit...*2), te întrebi despre ce 
glorie e vorba : de a Franței sau de a 
lui? Numai dacă Franța nu o fi el 
însuși..." (pag. 120—21).

Situația Franței din 1945 e anali
zată cu luciditatea omului care a trăit 
evenimentele și a luptat împotriva 
încercărilor tot mai vizibile ale bur
gheziei de a gîtui libertățile republi
cane. E vremea, observă Kanapa, în 
care un popor riscă iar să se împartă 
în două, în timp ce în jurul său lu
crători nevăzuți încep să ridice, pe 
neobservate, zidurile unei noi închi
sori. In Franța, în Belgia, în Grecia 
(capitolul despre partizanii greci e 
poate cel mai dinamic, cel mai colo
rat), se înmulțesc măsurile de înșela
re a opiniei publice și de dezarmare 
a foștilor rezistenți. Lupta partidului 
pentru a împiedica fascizarea incipi
entă, dar sigură, a vieții politice, se 
împletește cu existența personală a 
lui Jacques, îndrăgostit de Natta, to
varășa lui de luptă. Partea întîi se 
termină cu plecarea lui Jacques la

In publicistica franceză de azi, Jean 
Kanapa este cunoscut mai ales ca cri
tic și polemist. Redactorul șef al re
vistei marxiste La Nouvelle Critique 
este mereu prezent prin articolele și 
studiile sale în lupta pe care Partidul 
Comunist 'Francez o duoe împotriva 
ideologiei și politicii burgheze impe
rialiste.
lismul nu e un umanism* 
prin 1947, tn mod eficace la cunoaște
rea reală și la combaterea filozofiei i- 
dealiste contemporane. Recent Kanapa 
a publicat o nouă lucrare: „Chestiune 
personală* — un roman care nu este 
cel dintîi (criticul francez a scris 
maj de mult alte două: „Ca și cum 
toată lupta...* și „Procesul judecăto
rului*).

„Chestiune personală*1) e o carte 
scrisă simplu. Interesul ei constă în 
varietatea problemelor puse, în re
prezentarea veridică a realităților 
franceze din ultimii doisprezece ani, 
In conturarea unor personaje carac
teristice.

Dacă Aragon a reconstituit în cele 
6 volume ale Comuniștilor istoria so
cietății franceze în ajunul și în pri
mele luni ale celui de-al doilea răz
boi mondial, arătind descompunerea 
regimului burghez și drama națională 
a Franței învinse de hoardele IFeAr- 
macht-ului, Kanapa prezintă, în partea 
întîia a romanului său, situația Fran
ței a doua zi după eliberare. In 1945, 
cînd războiul nu se isprăvise încă, 
problemele care se puneau clase: mun
citoare franceze și partidului ei erau 
multe și grele. Kanapa evocă lupta 
dusă de partid pentru a continua o- 
pera mișcării de rezistență și a stă
vili măsurile vădit antidemocratice 
ale ocirmuirii burgheze. Persona,— 
principal, Jacques Rebuffet, aetivrs; 
de partid într-un orășel din Franța, 
trebuie să facă față, dimpreună cu 
tovarășii săi, situațiilor celor mal di
verse, de la munca de lămurire ideo
logică la lupta corp la corp cu agen-

Note de lectură

Paris și eu sacrificarea, din partea 
Nattei, a dragostei lor. Parttea a doua 
a cărții se petrece la Paris, în 1950. 
Alături de viața lui Jacques, tînjind 
adesea după iubirea pierdută, Kanapa 
introduce noi episoade. Intîmplarea 
centrală o constituie procesul inten
tat unuj grup de comuniști (printre 
care și Naitlta) care sînt acuzați de 
a fi întîrziat plecarea unui tren cu 
trupe destinate reprimării mișcării 
grev.ste din Brest. Cea mai izbutită 
figură, prin complexitatea ei, mi se 
pare a fi cea a judecătorului Darmont, 
președintele secției a 3-a a Tribuna
lului unde urmează să se judece pro
cesul. Republican și liberal, Darmont 
crede în libertățile constituționale și 
trăiește cufundat în iluziile sale ju
ridice. Presiunile care se fac asupra 
lui de a-i condamna pe comuniști, 
pentru că slut comuniști și nu pentru 
„delictul* lor, manifesația populară 
dm ziua procesului, îi dau de gîndit. 
înțelege relativitatea noțiunii de „de
mocrație". Cinstit și curajos, preșe
dinție Darmont refuză tn cele din 
urmă să se Lase intimidat de mgerm- 
țele procurorului și-i pune în libertate 
pe acuzați.

Povestea de dragoste dintre Pierre 
(fost prizonier in Germania) și Marie 
(toata ocittti a usni mare mdustriaș) 
ream_ntește cuplul Cecrle WisDer — 
Jean de Moncey din „Comuniștii" lui 
Aragon. Fericirea lor care învinge 
toate piedicile li ya stîrnj o clipă

melancolia descumpănstului în dra
goste Jacques. In 6chimb Jacques va 
asista la apropierea lui Pierre și a 
soției lui de năzuințele muncitorimii, în 
timpul unei manifestații în care Ma
rie e rănită grav de un agent.

Partea a treia relatează înltimplări 
din 1953. Jacques care nu și-a găsit 
fericirea în dragoste, se întoarce cu 
avionul din Berlinul de Est. unde 
iusese invitat cu un grup de tovarăși. 
Avionul cu care plecase, cu o zi îna
intea celorlalți spre Paris, se prăbu
șește în Alpii elvețieni. Supraviețuiesc 
și sînt valizi doar Jacques și stewar- 
dessa avionului, o fată neexperimen
tată care se pierde cu firea. Jacques 
izbutește să-i ridice moralul și să 
aștepte cu tenacitate, ore în șir, îm
potriva frigului și a foamei, pe oa
menii care vin sa-i salveze. Reîntors 
la Paris, zdruncinat fizicește și obosit 
moralicește, Jacques pleacă să se o- 
dihnească. In căsuța de pe Loira unde 
stă cîteva zile și-i. aude pe oameni 
vorbind despre ororile experiențelor 
atomice, Jacques înțelege că nu exis
tă pentru al decît o singură lege și 
o singură mulțumire: lupta penltru 
înfăptuirea politicii partidului, lupta 
pentru pace.

Cartea lui Jean Kanapa e o oarte 
eminamente tonică. Imbrățișînd nu
meroase aspecte ale vieții franceze, 
de la politica guvernului la psihologia 
îndrăgostiților, adoptînd stilul roma
nului de aventuri ca și pe cei al 
jurnalului intim, Kanapa desprinde o 
concluzie esențială, implicită în toate 
episoadele romanului; cea pe care o 
marchează motto-ul cărții: „Tot ceea 
ce se întîmplă în lume este o ches
tiune personală pentru fiecare din 
noi...*. Destinul colectiv al omenirii 
nu este străin de viața fiecăruia. Și 
a te simți în a fata dezvoltării care 
însumează propria ta dezvoltare, a nu 
te interesa de viața tuturor care te 
cuprinde și pe tine, înseamnă a nu 
exista cu adevărat Personajul lui, 
Jacques, are tocmai această funcțiune 
demonstrativă de a-i dovedi citito
rului necesitatea integrării lui în cau
za tuturor, resimțită mereu ca o „ches
tiune personală*. Cu Jean Kanapa ro
mancierul, literele franceze s-au îm
bogățit cu un nou luptător pentru a- 
devăr, pentru omenie, pentru pace. 
Și responsabilitatea scriitorului s-a 
dovedit a fi încă o dată rodnică.

Valentin Lipatti

1) Question per son elle, Paris, E.F.R., 
1956.

2) Vers din „Marsilia»,'.

In S.U.A. există diverse libertăți 
democratice. Un alb are libertatea 
de a linșa un negru. Comisia pentru 
cercetarea activității antiamericane 

are libertatea de a funcționa și din
colo de frontierele S.U.A., de pildă 
in Canada. Departamentul de stat are 
libertatea de a schimba guvernele 
Guatemalei și iordaniei, dl. Dupont 
de Nemours are libertatea de a fa
brica bombe atomice, alegătorul a- 
merican are libertatea de a alege 
intre democrați și republicani, și 
așa mai departe.

Tot astfel, in relațiile dintre sta
te, diplomația americană se pronun
ță pentru liberul schimb al ideilor, 
informațiilor și persoanelor. Cine-i 
împiedică, de pildă, pe ziariștii 
americani să circule liber In spatele 
„cortinei de fier" ? După cum este 
cunoscut, guvernele țărilor comu
niste.

Ce importanță are faptul că un 
grup de gazetari americani nu 
poate pleca de doi ani de zile în 
Republica Populară Chineză pentru 
că Departamentul de stat consideră 
că aceasta ,,ar submina in mod se
rios conducerea lumii libere de că
tre S.U.A", tnvinuind guvernul 
Chinei populare că ,.încearcă acum 
să-și croiască un drum în comuni
tatea internațională prin schimburi 
culturale și prin alte mijloace" ?

Totul depinde de interpretarea 
exactă a unor termeni.

Clnd un guvern comunist dorește 
schimburi culturale, asta înseamnă 
că încearcă să-și croiască drum in 
comunitatea internațională, cu alte 
cuvinte încearcă să-și introducă 
prin contrabandă ideile sale. Clnd 
acordă viză de intrare gazetarilor 
americani în China, el subminează 
conducerea lumii libere de către 
S.U.A.

Clnd Departamentul de stat lasă 
cortina de fier între S.U.A. și 
China, cînd dl. Dulles și adjuncții 
săi se împotrivesc vizitei corespon
denților americani în China, nu în
cape nici o îndoială că America a 
fost, este și va rămâne modelul tu
turor libertăților democratice, 
inclusiv al libertății de circulație 
în lume a ideilor, informațiilor, per
soanelor.

„New-York Times" scria: Cu cît 
va renunța mai curtnd Departamen
tul de stat la poziția lui actuali în 
privința plecării corespondenților 
americani in China, cu atît va fi 
mai bine. După cum trebuie să-și 
fi dat seama dl. Dulles la confe
rința lui, presa americană este 
foarte interesată în această proble
mă și nu va renunța la insistențele 
ei.

Afirmațiile ziarului „New-York 
Times" au devenit suspecte. Ele sub
minează conducerea lumii libere de 
către S.U.A. Comisia pentru cer
cetarea activității antiamericane 
are cuvtntul I

Ion Mihăileanu

E H EA

Din toată lumea
Romanul rus în

Ne mărginim acum doar să 
semnalăm apariția amplului stu
diu „The Russian Novei in En
glish Fiction" („Romanul rus în 
literatura engleză” — Editura 
Hutchinson, Londra), in care 
profesorul Gilbert Phelps arați 
in modul cel mai amănunțit, ma
rea influență exercitată atit de 
către Tolstoi și Dostoevski, cît 
șl de către Turghenfev și Ce- 
hov, asupra celor mai importanți 
scriitori englezi ai secolului nos
tru. Vom reveni In curînd asu
pra-!, dlndu-i toată atenția cu
venită.

Nu ne-am putea însă reține de 
a nu semnala pină atunci șl o 
foarte curioasă notă asupra a- 
cestel atît de valoroase cărți, a- 
părută în revista „British Book 
News”. organul binecunoscutei

literatura engleză
oficine de propaganda „cultu
rali” „The British Council'’.

Scrie anonimul autor al celor 
cîteva atit de „obiective” rin- 
duri: „Influența rusă a lost le 
apoșea, luind formele ei cele 
mai Isterice (,anost hysterical"), 
intre 1312 și 1920", adică în pe
rioada In care — {rație binefă
cătorului contact cu capodope
rele rușilor — au înflorit 
marile talente ale unor Joseph 
Conrad, Arnold Bennett, Kathe
rine Mansfield și ale atitor alfi 
valoroți prozatori cu care se 
mindrește azi literatura engleză.

Furia scribilor reacționari tin
de, după cum vedem, să ia din 
nou „formele ei cele mal Isteri
ce" din faza războiului rece.

Ad.

O, ji e ceață
la poalele-oceanulul rece 
pe-un cap de pămînt unde cerul își varsă 
noroaiele peste pămînturi...
unde femeile surd pălmuite de vînturi 
tot merg, vălmășindu-s&-n spatele dricului.

Ele poartă doliul tuturor morților 
cernite-n crep negru, tot merg cu vîntu-n 

picioare,
crezînd că dau partea lor 
la greaua povară a oamenilor.

Bărbații-s plecați departe pe mare 
și asta le-ntunecă mut și le-apasă. 
Căci între două plecări ei le lasă 
cu răposați! de mîine în pîntec.

Obrazțov, omul cu păpușile, pare 
să fi găsit un limbaj serafic, 
care mișcă sufletele plăsmuiri

lor sale uimitoare, stabilind o ciuda
tă comuniune între păpuși și duhul 
lor omenesc. Știu că în jocul drăcesc 
al mogîldețelor din magazia teatru
lui său participă considerabil o teh
nică înaltă a mînuirii făpturilor alcă
tuite din cîrpe și vopsele. Despre a- 
ceasfă tehnică se pot scrie cărți pa
sionante și s-au și scris. Tehnica tea
trului lui Obrazțov devine însă admi
rabilă atunci cînd bețișoarele, sau cine 
știe ce fire nevăzute a căror existență 
ne place s-o ignorăm, izbutesc să ca
pete puteri de necrezut, jucînd rolul 
unor magice curele de transmisie 
între mișcările sufletești ale artistu
lui de sub scenă și alter-egoul său 
multicolor care se agită țanțoș pe 
scena minusculă, fără podea. „Mîi
nile omului* — ne mărturisește direc
torul teatrului — „sînt sufletul păpu
șilor noastre", iar noi înțelegem, tăl- 
măcindu-ne această declarație mo
destă, că mîinile nu sînt — la rîndul 
lor — decît priza de contact cu inima 
sensibilă a artistului mînuitor, dez
lănțuit, pradă euforiei actului de 
creație .Trupa veselă a păpușilor lui I 
Obrazțov se distinge tocmai prin de
pășirea performanțelor meșteșugă
rești. Tehnica mișcării păpușilor nu ui
mește în sine. Ea slujește captării 
undelor sufletești care electrizează și 
acordă o neașteptată verosimilitate 
personajelor care apar pe scena a- 
cestui teatru neobișnuit.

Teatrul de păpuși, amnlificînd și 
complicînd tradiți'a jocului vechilor

La asta sini buni 
căci mîngîierile sînt pentru hoituri 
copiii le-or fi învățați eum să spele cavouri 
«epitafuri* în aur, de praf cum se șterg.

Cînd sînt mari
sînt învățați ca să-mbrace lin, morțil 
să-i curete-alene de jeg.

Apoi, într-o noapte-n mareea scăzută 
rîndul le vine, întorși să se ducă la fund 
și să aibă-n vreme ce mor 
femeile toate 
la tălpile lor.

In romînește de
Nichita Stăneacu

păpuși
păpuși de bilei, a ajuns, pe nesimțite, 
la forme care reiau, într-un anume 
sens și cu anume limite, practici și 
procedee ale bătrînului teatru de

Desen de CIR DAMADIAN

măști. Fixat caracterologic prin ex
presia unică — chiar dacă revelatoa
re — a feței sale, personajui-păpușă 
acționează inevitabil pe coordonate 
fixe care, reducîndu-1 la anume tră
sături, li conferă — totuși — o pre-

FIZICIENII AU SPUS NU
Apelul celor 18 ataniști vest- 

germani cuprinde nume cunos
cute chiar și de profani. Și 

pentru noi, cei care ne uităm speriați 
la formulele fizicienilor și sîntem ne- 
voiți să recitim de cîteva ori artico
lele de popularizare despre structura 
atomului, nume ca cri al lui Heisen
berg, Otto Hahn, Max von Lane sînt 
familiare. Unul dintre întemeietorii 
mecanicii cvantice... Unul dintre des
coperitorii fisiunii uraniului- In afară 
de cancelarul Konrad Adenauer, nu 
cred să se mai găsească cineva care 
să le tăgăduiască semnatarilor cali
tatea de a-și spune cuvîntul în proble
mele energiei și armei nucleare.

Jonglerii atlantici cu bomba atomi
că primesc din nou un avertisment. 
Dar chiar din partea fizicienilor, ase
menea avertismente n-au lipsit în tre
cut — cu greutate științifică cel pu
țin egală. Au clamat-o și Einstein și 
Joliot-Curie. Apelul atomiștilor ger
mani are însă și altă semnificație. E 
un moment remarcabil 
eliberării de propaganda

Francezii au o expresie 
adevăr plastic: „bourrage

mergînd de Ia enormitate Ia nuanța 
păstrată pentru subtili. Practica îndo
pării țestelor e veche, dar perioada 
ei de esor coincide cu primul război 
mondial și cu începuturile propagan
dei antisovietice. De atunci datează 
cîteva dintre piesele antologice pe 
care Flaubert le-ar fi colecționat cu 
interes pentru dosarele prostiei ome
nești. In zilele războiului din 1914-1918 
au apărut In presa ceîor două tabere 
informații grave, în care savanți cu 
diplomă certificau că inamicii respec
tivi au din naștere și rasă miros res
pingător. Cît despre propaganda anti- 
sovietică, o culegere de perle din a- 
ceste patru decenii, de la canibalismul 
anunțat aproape zilnic la naționalizarea 
femeilor — ar oferi materiale pentru 
un volum uluitor.

Pe acest tărtm 
stata un evident 
tate și experiență.

a
număr special intitulat 
des crânes”. Acum, pes- 
de secol, „Crapouillot* 
caiet cu același titlu.

însă se poate cofl- 
progres în tehnici- 
Săptămînalul fran- 
scos aciim cîteva

O apariție remarcabilă
u romanul „Les compagnons de 
l’Apocalypse" (,,Le Mercur", 
1957) Georges Duhamel face, 

odată mai mult, dovada marilor sale 
caiiiăți de scriitor umanist. Poetul șl 
romancierul își închină arta, intr-un 
ceas de solidarizare a conștiințelor in 
condamnarea războiului atomic, lup
tei perdru progres social. In ciuda 
vîrstei, scriitorul participă la congrese 
șl manifestări, democratice, denunță 
primejdiile ce. plodesc cuceririle civi
lizației in cazul declanșării unei agre
siuni.

Energia nucleară trebuie să ser
vească vieții , și nu morțil, oamenii 
trebuie salvați de povara fricii, pen
tru a-și regăsi încrederea în viitor, 
pare să spună romancierul în noua sa 
operă.

Eroul ei, Dan Travel, e un om pur, 
sincer, înspăimântat de pericolul ato
mic. Pătruns de imperativul unei a- 
titudinl active, el întreprinde o ade
vărată bătălie împotriva planurilorj de 
violență și de aservire a științei, sco
purilor distructive. Alături de prietenii 
săi, Travel predică înfrățirea oameni
lor, pentru ca drumul spre război să 
fie stăvilit.

Dacă scriitorul catolic mal plătește 
tribut unei mistici depășite, conside- 
rînd o soluție eficace rugăciunea, în
singurarea șl bunăvoința divină, nu 
e mai puțin adevărat că prin ceea ce 
e curai și generos in planul lui Tra
vel, Duhamel convertește o temă de 
mare actualitate intr-o pledoarie ar- 
tist’rn pentru idealurile umanității.

Note iugoslave
La Zagreb a apărut primul număr 

din noua publicație „Literatura* 
care se va tipări în șase caiete 
anual. Redactor șef al publicației 
este apreciatul romancier și dra
maturg. croat Mirco Bojici.

★
Editura „Matița Srîbsca” a inclus 

în planul său editorial lucrarea în 
șase volume „Istoria literaturii iu
goslave* sub redactarea profesorilor 
Dragoliuib Pavlovid, Vido Letcovici și 
Mladen Lescovaț. Primele tomuri vor 
fi date la tipar la începutul anului 
1958.

în procesul 
războiului, 
de un mare 
des crânes*

— Îndoparea țestelor. E vorba de 
minciuna răspîndită sistematic, pe 
căile și în gradele cele mai diverse,

cez „Regards' 
săptămîni un 
„Le bourrage 
te un sfert 
publicase un 
Confruntarea e elocventă. Tehnica în
dopării țestelor a beneficiat de tot 
ce-i oferă secolul. In epoca lui „Cra- 
pouillot*, principalul mijloc era presa.

Oaspeți de peste hotare

R. Z

★
acordat de publi- 

i de la Belgrad 
roman

Premiul literar, 
cația săptămînală 
„NIN“, pentru cel mai bun 
iugoslav apărut în anul 1956, a fost 
obținut de poetul ‘ ‘ ~
Davicio, cu romanul 
și licurici*. Criticul Belibor Gligo- 
rovici, care are principii realiste și 
oare a făcut parte din cei cinci 
membri ai juriului de decernare a 
premiului, a votat împotrivă.

X
Conducerile editurilor „Matița 

Srîbsca* din Novisad și „Matița Hîr- 
vatsca* din Zagreb au hotărît să 
scoată o publicație comună de cul
tură și literatură intitulată „Unirea*. 
Revista va milita pentru unirea dintre 
literatura și cultura slrbă și croată 
și se va tipări la Zagreb cu caractere 
latine.

sîrb Oscar 
său „Beton

★
Teatrul de dramă din Zagreb a 

reprezentat la 9 martie a.c. piesa tn 
două acte a scriitorului Mirco Bojici 
..Leagănul triatului destin*. Aceasta 
este a cincea piesă a dramaturgului 
pusă în scenă de teatrul din. Zagreb 
în sezonul 1956—1957.

G. D

HERMANN WERNER KUBSCH 
scriitor 

(R. D, Germană)

MIKELIS IVANOV
Scriitor, directorul Muzeului 

de artă dm Riga 
(U.R.S.S.)

Desene de ROSS

Radiofoniâ își făcea primii pași. Azi, 
pe Itngă radio, televiziunea dă min
ciunii forța convingătoare a concre
tului. In noiembrie trecut, televiziunea 
franceză a proiectat scene cu „ororile 
de la Budapesta*. S-au găsit însă 
spectatori care să recunoască scenele 
și să facă oarecare gălăgie. Erau sec
vențe dintr-un film maghiar, prezen
tat acum vreo unsprezece ani: „Un
deva în Europa*. Cu ajutorul filmu
lui și al televiziunii, tehnica mai ve
che a fotografiilor trucate căpătase 
posibilități noi.

Au mai intervenit în acești ani și 
lecțiile unui specialist ca Goebbels, 
inventatorul minciunii cu zecimale, a 
minciunii precise și docte, sprijinite 
pe statistici și pe documente.

Cu acest arsenal de procedee, în
doparea craniilor a servit politicieni
lor atlantici la prepararea războiului 
rece și eventual a celui fierbinte. După 
răstimpul scurt de potolire care a 
urmat conferinței de la Geneva, or
ganizarea minciunii a reînceput în 
proporții nemaiîntîlnite. Proporția 
acțiunji e pe măsura dificultăților. In 
afara ospiciilor, e greu să convingi 
pe adulții normal constituiți că cel 
mai sigur mijloc să se’ ferească de 
primejdii este să se arunce pe fereas
tră. Nu e mai ușor de demonstrat că 
Uniunea Sovietică și țările socialiste, 
care n-au baze militare în alte țări, 
vor să atace Statele Unite care au 
impînzit globul cu baze. Că generalii 
lui Hitler, grupați la statul major a- 
tlantic, au devenit pacifiști convinși. 
Că singura cale de a evita războiul 
atomic este supralicitarea în înarmări 
atomice. Pentru a susține asemenea 
teze, verosimilul, faptele și logica 
trebuie înlocuite cu obsesia. Omul de 
pe stradă e încolțit de pretutindeni. 
‘II plodește ziarul cu știrile pe cinci 
coloane: farfurii zburătoare, conspi
rații roșii. Ii șoptește, între două șla
găre, difuzorul aparatului de radio, 
iar ecranul televiziunii îi pune înain
tea ochilor terifiante manevre comu
niste. Cînd vrea să se destindă, intră 
în sala de cinema și nimerește un 
mister de după cortina de fier. In 
roman/ul-reportaj al lui Vladimir Poz- 
ner „Cine l-a ucis pe O. H. Burrell* 
e urmărit treptat, pornindu-se de la 
un caz autentic, drumul spre psihoză 
și sinucidere al unui cetățean ameri
can asediat de minciună.

Destui intelectualii, mîndri de capa
citatea lor de discernământ critic și 
plini de dispreț față de formele primi
tive ale minciunii, n-au rezistat Ta 
formele ei mai rafinate. Intelectuali 
onești și incontestabil progresiști nu 
s-au îngrozit văzînd ce aliați le apar 
alături, descoperindu-se tovarăși de 
lulptă cu patronii de ziare reacționare 
și cu vechi conducători de organizații 
fasciste.

Nici alomiștii germani n-au rămas 
pe deplin imuni la organizarea min-

ciunii. Chiar în apelul lor, ei vorbesc 
de „lupta împotriva comunismului*. 
Trăiesc în Germania federală, unde 
progresiștii sînt vînați și S.S.-iștii măr- 
șăluiesc în formație militară, dar vor
besc de „lumea liberă”. Important 
este însă că în apelul lor se aude, 
îndrăzneț și răspicat, glasul bunplui 
simț, cu toată autoritatea pe care i-o 
dă competența celor care vorbesc. Pa
tronii de trusturi și politicienii lor 
vor să stimuleze înarmarea atomică 
în Germania, stăruind pentru mo
ment doar asupra armelor „tactice*, 
blajine arme defensive. Born, Gerlach, 
Pauli și ceilalți fizicieni precizează că 
„în prezent, o singură bombă atomi
că tactică poate distruge un oraș mic, 
că o singură bombă cu hidrogen poa
te să creeze temporar condiții inadec
vate vieții într-o regiune avînd o su
prafață egală 
Ruhr*. La fel 
și demagogia 
de renunțarea
există mijloc de apărare împotriva ei. 
De asemenea, declarația celor optspre
zece că ei „nu intenționează să parti
cipe la fabricarea, experimentarea sau 
folosirea armei atomice*. Astfel, cu 
toată subliniata lor ezitare și timidi
tate în problemele politice, fizicienii 
germani ajung de fapt la poziția pe 
care Uniunea Sovietică a susținut-o 
și a repetat-o fără osteneală, la ne
cesitatea de a se interzice necondițio
nat arma atomică și la folosirea e- 
nergiei nucleare doar în scopuri 
nice.

Apelul fizicienilor face parte 
tr-o mișcare mai vastă. In ciuda 
te lor, 
iluzia 
săpa 
să-și 
aceea

cu aceea a regiunii 
de dur sfîșie minciuna 
precizarea că în afară 
la arma atomică, nu

zență marcată în scenă. Nu este de 
mirare că basmul popular, caracteri
zat prin opunerea de caractere ire
versibile, în alb și negru, a regăsit 
în jocul păpușilor un cadru suav pe 
care înscenările teatrelor mari l-au 
alterat adesea, nuantînd termenii 
basmului excesiv. Aici intervine Dme- 
înțeles și ingenuitatea spectaioru- 
lui-copil, dispus să acorde gravitate 
și considerație păpușii costumate in 
zmeu. Pentru publicul de virstă ma
tură, păpușile ar încerca zadarnic sa 
pară niște persoane serioase. Violent 
rudimentare, vedetele de cîlți ar stirni 
rîsul nebun, dacă s-ar încăpătina să 
întruchipeze caracterele fixe ale dra
mei romantice. Disproporția dintre 
marile tirade și puținătatea actorilor 
ar transforma neîndoielnic spectaco
lul în parodie. Cu alte cuvinte, pen
tru copii păpușile pot suplini total și 
cu un anume ascendent pe actorul a- 
devărat. Pentru maturi, păpușa poate 
visa să devină o imitație cît mai 
strălucită a omului, cu supremul țel 
de a-i servi drept oglindă vrăjită în 
care dimensiunile fizice se subțiază < 
apreciabil pentru a reliefa mai deplin 
unele trăsături morale supuse exame
nului critic.

Obrazțov a înțeles foarte bine care 
e destinul păpușilor. El a reconstituit 
pentru copii cadrul feeric al poveștii 
lui Aladin și s-a adresat celorlalți 
spectatori cu armele satirei. Specta
colele satirice ale teatrului lui Obraz
țov au pornit tocmai de la realiza
rea unor contraste revelatoare, afri- 
buindu-se păpușilor minuscule .expre
sia și gravitatea oamenilor în toată 
firea. In acest joc, fețele expresive 
ale păpușilor au avut un rol de prim 
ordin. Seriozitatea supremă întipărită 
într-o uimitoare varietate de forme 
— pe fețele membrilor corului farma
ciștilor, zelul mecanic depus în inter
pretarea stupidei „cantate despre po- 
livitamină", dau impresia unui enorm 
și majestuos mecanism care merge în 
gol, mestecind aer și uzîndu-se fără 
sens. Osîrdia cu care dirijorul con
duce executarea unei bucăți absurde, 
ca și docilitatea coriștilor, calmul lor 
nefiresc în intonarea unor fraze sear-, 
bede repetate pînă la obsesie, ridi
culizează ucigător nu atît activitatea 
unei formații sindicale corale, cît 
mai ales convenționalismul, respecta
rea zeloasă a unor forme goale lipsite 
de sens. Artificialitatea, poza exte
rioară, ipocrizia sînt urmărite cu în
verșunare în instantaneele satirice 

interpretate de păpuși. Infățișîndu-ne 
o distinsă cîntăreață, pradă accente
lor sentimentale ale unor romanțe 
dulcegi, Obrazțov opune figurii pla
cide a interpretei, jocul nervos al 
mîiniior. Dar pentru a evidenția 
lipsa unei corespondențe reale între 
mișcarea abuzivă a mîiniior și sen
timentele cîntăreței, păpușarul împru
mută păpușii mîinile sale. Uriașe 
față de trupul păpușii, mîinile ca
pătă o ciudată independență, care 
subliniază covîrșitor artificialitatea 
interpretei de cîntece languroase^ 
Limbajul satiric al teatrului Iui O- 
brazțov, surprinzător de bogat pen
tru un ansamblu de păpuși, merită 
un studiu atent. Un capitol de seamă 
ar trebui închinat roiului pe care-1 
joacă animalele in jocul alegoric ai 
păpușilor lui Obrazțov. Rareori sim
ple apariții de divertisment, anima
lele figurează, ca și în fabulă, tipuri 
omenești, după o tehnică a tilcurilor, 
pasionantă și foarte diversă. Uneori 
coborînd intriga unei scene la nivelul 
clinilor, păpușarul își 
dezaprobarea, implicând 
patibilității moravurilor 
specia umană. Alteori, 
vine judecătorul aspru

paș-

un

de adinei ca 
și dolarii. De 
rolul de cobai, 
parc național

din- 
fap- 

trustmenii americani păstrează 
că, într-un război atomic, vor 

adăposturi destul 
ferească și viața 
rezervă unor țări

Statele Unite au 
foarte vast, au și o rezervă pentru 
indieni. Acum vor 
de rezerve atomice 
și-au plasat bazeli 
război, ar deveni imense poligoane de 
tragere pentru armele atomice.

E limpede că oricum ar fi susținută 
teza, de către politicieni zeloși și de 
militari aventurieri, oricâte deghizări 
„tactice* ar avea, popoarele respective 
n-o pot accepta. Oricît de complexă, 
organizarea minciunii dă de zero ab
solut atunci cînd încearcă să ofere 
popoarelor soluția sinuciderii.

să creeze un fel 
în țările în care 

le și care, în caz de

Silvian losrfescu

măxturisește 
ideea incom- 
„riticate cu 
animalul de- 

__  ._____ al oamenilor, 
servindu-le lecții aspre, precum. ti
grul care-și mănîncă dresorul, iritat 
de agitația bolnăvicioasă, sadică, 
a publicului din circ. Un alt capitol 
ar trebui rezervat forței neobișnuite 
a parodiilor. Despre comperul „con
certului neobișnuit", monument al su
ficienței infatuate, s-ar cuveni să fie 
redactat un

Obrazțov 
cund taine 
devărat că, 
păpuși ne-a 
o păpușă, apoi niște capete rotunde, 
maj apoi niște simple bile. Ne-a arătat 
mîinile sale și a interpretat cu ele o 
scurtă fabulă. Trebuie să recunoaștem 
că în acest mod ni s-au revelat unele 
secrete tehnice. Bunul, marele Obraz
țov, n-a avut însă cum să ne explice 
de ce, îmbrăcate pe degetele sale, bi
lele de lemn capătă dintr-o dată via
ță, vervă și opinii personale cu pri
vire la 
atunci 
el este 
tainele 
cît odată cu legile și problematica 
amplă a artei.

amplu portret analitic, 
și teatrul său pitic as- 
care ne intrigă. Este a- 
într-un recital, omul cu 
arătat cum face. A luat

lume și societate. Am înțeles 
că, dincolo de orice tehnică, 
în primul rînd un artist și că 
sale nu pot fi dezvăluite de-

V. Mîndra '
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