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estetici
XX arta 

a filmului.

telor estetice

um tntr-o 
secolului 
recentă _ 
cu o dezvoltare atît 
de impetuoasă, nu 
poate fi neglijată, 
studiul determinan- 

i celei de a zecea muze...______ a____  .__
mi se pare profitabil pentru oricine 
lucrează in domeniul artei. Mă inte
resează cinematograful nu în sine, ca 
fenomen estetic izolat ci pentru le
găturile lui certe cu fenomenul lite
rar. Am sentimentul că arta filmului 
poate exercita, in momentul de ia
tă. o influentă rodnici asnora feno
menului literar, segerindn-i «oi .«•- 
Iutii artistxe. In această pi iritai 
arta lui Eisenstein sclipitoarele sale 
puncte de vedere estetice îni apar 
ca cele mai utile.

Eisenstein este unul din prefund 
impresionantele genii ale uriașuta; 
proces social generat de către marea 
revoluție socialistă. Sensibilitate dă
ruită fără rezerve cauzei socialismu
lui, Eisenstein a cristalizat imensul 
tumult revoluționar in subt:I proces 
creator Prin Eisenstein, spiritul no
bil și efervescent al grandiosului Oc
tombrie a revoluționat arta cinema
tografică, conferindu-i o esență pro
fund umană. Eisenstein era perfect 
conștient de faptul că el, ca artist, 
este o creație a unuia din cele ma1 
mari evenimente istorice ale lumii: 
..Furtuna revoluționară — scria el 
— m-a eliberat din inerția care mă 
aștepta pe drumul pe care mi-1 pre
gătisem, și a permis dezvoltarea ten
dințelor existente în mine dar care 
nu ar fi fost niciodată atît de puter
nice incit să se poată elibera sin
gure".

Am avut prilejul să citesc două 
din ultimele lucrări închinate în Oc
cident marelui cineast sovietic. Una 
este o biografie1), notorie în Apus, 
semnată de Marie Seton, specialistă 
engleză in problemele filmului, care 
l-a cunoscut îndeaproape pe Eisen
stein. Cealaltă, un studiu de esteti
ca a filmului2), alcătuit de Jean 
Mitry, critic și teoretician.

Marie Seton creează o biografie 
tragică in liniile ei esențiale, a unu) 
Luceafăr incapabil să se apropie de 
lumea comună, pe calea Erosului. 
Biografia reconstituie drama perso
nală a unui ascet, în sensul supe
rior al cuvrntului, un ascet al artei, 
așa cum se vedea pe sine și Balzac,

nară
g

în corespondența Iul. Influențată de 
freudism, Marie Seton este înclinau 
să vadă -geneza artei ei sen stein ene 
în sublimare, fără Insă să ignorez» 
cadrul social in car» s-a destăsr-at 
evoluția ei uluitoare Ch este de •- 
devărată ampla biografie a scriitoa
rei engleze, aceasta ar putea-a spu
ne numai ace- care 1-aa owW pe 
marele artist. Am rețâurf d*a această 
carte tulburătoare ptiu talent» bio
grafei locui extrem 4e buțonaua pe 
care figura M EHen<te» I «cașl 
iu conștMUța O.cîdeutuiuL Jn Ei- 
senslein — «rât btofrafa — « roes: 
geniul artistului și fersourua cerce 
tătoruhri iaii ac Cate șase fdme 
teramate deși aa ‘cpetijaîă decit 
o parte *• actvteea sa creatoa
re. n ca dn artiștii cei
mai iast — iti ai secelaM XX^. Din 
raeroewtul la care uperda sale com
plete var F advaate la wa toc est» 
poribtl ca Tfltond sâ-l așeze pe Ei 
^ensteia sitmcxI șj Eisenstein filozo
fa! tot a rit de sas. ca și pe realiza
torul de făme dacă au chiar mai sus 
Poate chiar va fi considerat ca un 
geniu universaF.

Cartea lui Jean Miry este o bună 
exegeză a esteticii eiseasteiniene (și 
traducerea ei i> Ianba romină ar in
teresa extrem de mult lumea noas
tră intelectuală i Mitry nu este spe
riat de corintul propagandă*, rostit 
peiorativ fn legatară cu arta lui 
Eisenstein Ce către spirite reacțio
nare. ..Operă de propagandă deci. 
Dar în sensul cel mai nobil al cu- 
vintului. Așa emu au fost toate 
marile opere de artă care au reflec
tat Ia un moment dat conștiința uni
versală, elanul unui întreg popor unit 
in jurul unei aceleiași idei sau ace
luiași sentiment național. Așa emu au 
fost Iliada și Odiseia pentru greci, 
poemele eroice medievale și nordicele 
Saga pentru civilizația occidentală 
Tragicii pentru Reformă și atitea al
tele". Și Mitry iși Încheie astfel 
lucrarea; „Dacă o cunoaștere apro
fundată, căutarea lucidă și armonioa
să, conștiința unei arte sub toate 
formele sale, este numai apanajul ce
lor mai mari (artiști, n.n.), atunci 
noi credem, sîntem convinși eă, din
tre toți, Eisenstein a fost cei mai 
mare".

Ion Vitnor
(Continuare tn pag. 6)

Răspuns la apelul scriitorilor sirieni

Aveți dreptate!
M

Intr-o

e cunoaștem prea puțin și ne-am văzut arareori, ne despart atîția 
kilometri. In anii din urmă însă am început să cimentăm temeliile 
unei prietenii trainice. Am început să ne întindem frățește mîiniie, 
să ne cunoaștem tradițiile, obiceiurile, comorile spirituale. Am 
admirat și admirăm eforturile voastre pentru construirea unei 
vieți pașnice, libere, pentru înțelegere și prietenie cu toate po
poarele lumii, cu toți cei care doresc pacea.

zi însă o veste cumplită ne-a zguduit inimile: libertatea și inde
pendența patriei voastre au început să fie amenințate. La hotarele țării voastre 
pașnice zăngănesc arme aducătoare de moarte. Spre voi se îndreaptă în 
grabă flote ale morții. Slugile imperialismului sint din nou gata să arunce foc 
asupra țării voastre. Fapte cumplite, revoltătoare, care nu pot lăsa indiferent 
pe nici un om cu conștiința cinstită.

Agresiunea ce se pregătește împotriva Siriei ne umple inima de indignare. 
Din nou unui popor liber, care dorește pacea și buna înțelegere, i se pregătesc 
de peste ocean cătușele robiei. Ați adresat, iubiți prieteni sirieni, scriitorilor — 
colegi ai voștri din întreaga lume — un apel pa-etic, însuflețiți de cele mai 
omenești sentimente, de cele mai nobile năzuințe. Cereți sprijinul tuturor crea
torilor de valori spirituale din lume. Arătați, pe bună dreptate, că agresiunea îm
potriva Siriei „amenință întreaga lume și civilizația întregii omeniri*.

Da, iubiți prieteni, aveți dreptate! Pacea lumii trebuie salvată. Inde
pendenta și libertatea țării voastre trebuie apărate. Sîntem alături de voi. dragi 
prieteni. Și vă trimitem din adincul inimii noastre un frățesc și călduros salut 
de îmbărbătare, asigurîndu-vă că necontenit vom privi cu simpatie frățească 
nobila voastră luptă pentru independență. Protestăm cu energie și indignare 
împotriva acelora c?re vor să înrobească țara voastră, sâ creeze un nou focar 
de război, o nouă amenințare împotriva păcii și libertății popoarelor.
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Moartea plonja prtn azur, 
Sărea din țărînă apoi
Cu ziduri, cu morți împrejur 
Așa ca-n război.

Prietenii nu s-au întors
0 parte, iar unii în parte; 
Și unii-s cu sufletul stors 
Așa ca din moarte.

Rămașii s-au tot scuturat
De duși, ca de frunzele-i pomul, 
Și eu o mulțime-am uitat.
Așa uită omul.

Dar iată m-apropiu de ei 
Cu virsta și-ncet și cu pasul. 
Noroc! Cum o duceți ai mei?
Aici vi-i popasul?

Nu, nu, așa nu a cu drapt 
Să-ngădui, scăpînd tu de jaf. 
Pe cel cu trei glonțuri în piept 
Uitare și praf.

1
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„Lenin în mijlocul copiilor1

[oc bengal77

I

A, numele vădu-i-l eu:
Pe steagul cel roțu-i cu singe, 
Dar roșu pe roțu-i cu greu 
Se poate distinge.

Și totuși acolod cu singe 
Scris numele fraților scumpi, 
Iar steagul nimica nu-l stinge, 
Nici ploaia de plumbi.

El pururi se nalță mai sus 
Cu cit cad mai mulți pe subt el, 
E treaptă de singe cel dus, 
Căzut subt drapel.

Eu fruntea pe trepte mi-o plec, 
Pe-acestea de singe, profund, 
Muindu-mi obrazul întreg 
Și părul cărunt.

disting prin 
Maiakovski 

forță cadrul

intervențiile fiecăruia se 
ingeniozitatea replicii, 
creează cu o deosebită 
social al fiecărui moment dramatic, 
în tablouri de epocă revelatoare. 
Nunta lui Prisîpkin din „Ploșnița* 
care reunește în frizeria „Renesans* 
o galerie de măști ale micii bur
ghezii sau grupul vasalilor lui 
Pobedonosikov din Baia", înconjură 
personajele princip’..-■■ (țdică ter
menii esențiali ai dezbaterii ideolo
gice) într-o fascinantă și revelatoare 
sală a oglinzilor strîmbe.

O asemenea arhitectură își des
fășoară aripile pe temeiul unei Îm
părțiri riguroase a personajelor în 
două categorii vrăjmașe. Nuanțele 
nu lipsesc ,dar profilul social devine 
determinant. Scena luînd aspectul 
unui cîmp de luptă deschis, persoa
nele dramei ocupă cu necesitate po
ziții limpezi de-o parte 
a baricadei. Operația 
examenul capital este 
prezentanților societății 
meia fosforescentă din 
cetățenii anului 1979 din ..Ploșnița", 
sint însărcinați să pronunțe crezul 
etic al scriitorului. Cu generațiile 
viitoare, scriitorul se află de altmin
teri în relații familiare, oare-i per
mit să nu părăsească m ' * 
blourile 
critidi.

Comediile lui Maiakovski ÎS înde
plinesc așadar sarcinile satirice, în 
cadrul unei vă s pasionante discuții 
cu viitorul. Atribuind pSesejcr sale un 
caracter „psblicistk*. Maiakovski a 
avut în vedere iti-gerea unor obiec
tive ănedia». dar a crezut de cn- 
visti ci z o aseraenea operă de 
au£ză a actoaLtâțâ. viitorul trebuie 
ccovucat Ct -rice preț De fspt aci 
se evTdecaază T-gh.-ui specriic sub 
car» acMcczJ _3âii* vede pcssb'.i 
-adecarea ccc-isezporaBBtâ^ tosta- 

Bsdu-ae >e oascassestoi vritorării.

n dramaturgie, ca ți 
în versurile sale, Maia-

poetul nu evadează în spații imagi
nare. Imaginea zilei de mîine stânge 
intr-insa vise și doruri realizabile, 
aparținînd oamenilor de azi. Rc'eri- 
rea continuă la viitor subliniază pu
ternic pasiunea noului și desenide 
drum unei judecăți a prezentului, lu
cide și ferme. Principiile care oerm:t 
o asemenea justiție sînt limpezi și 
de o simplitate cuceritoare. Surîzlnd 
ruav, femeia fosforescentă anunță 
că în raidul spre anul 2030 vor fi 
primiți toți aceia „a căror amintire 
nu va păli nici peste 100 de ani", 
referindu-se la acei care nu-și pierd 
timpul, la toți oamenii care fac ceva 
pentru apropierea cit mai rapidă a 
viitorului. Atingerea unui asetrenei 
nivel moral este legată de aparte
nența fără rezerve la viață .și s-are 
nimic de-a iace cu rec mțirite asce
tice, sincere sau ipocrite. <Văd că 
tot ce mi-ai Înșirat dumneata phâ 
acum că faci aid. începe cn _sa. 
nu, nu." îi spune femeia fosforescen
tă ridiculului PobedonosikoT. mi 
rog, nu există și ceva d 
faci care sâ înceapă cu „da.

Apropierea de Aristozau 
ti rea comediilor jucate in serbăr-Je 
antichității te urmărește stăruitor la 
lectura și. ma: aies. b v_-.cszrea 
pieselor lui Maiakovski. «lele mai de 
seamă lucrări dramatice ale poetotai 
care dnta jn gura orare —e-K 
prin împletirea ootrmsă a sensurJcc 
generale cu poemei b ordim zi
lei In ^Misteria-Buf*. pe arca ale
gorică a luptelor dmtre ciase. cade 
se dezbat prohăesse capitate, apar 
Clemenceau și LJryd George, iar to 
actele dm _Picșm-,a' care se retrec 
fn 1979 sict persi^zto prîz rcș« 
macfe5tări aext ccxxsEpcraae. Ca 
și ti vechile earned i cstâSnești aie 
lui Aristoias. rersc^a rje se adre
sează rtthotr..- tta ui E că 
's judecarea kacarricc. 1 apestre- 
fezrâ și fi uSSeti. Tt«* arest» »- 
serrar-ari Art prrruc»» £es<xr oe 
caraaeru aczt refte ai arxtahx tai 
>îa_xkcTskî și ă» taaearcerea sa Sa 
rri. tacete crmiec e- y-rriare arîscr- 
•Erice. ZeS stor toketati uc prir 
rLaftam vi3erri=_ î» perstrayeăe 
or mai -ităcrs: acnr prin OQmp. 
torrocit știm» și foi un - ’De cresc 
ma: ieMfax tc taradac- !mb' 
ai sccaetătî ie mise, paradis ci 
terrace pretase te artoa' 
- Otticn Botas'Jtășr po 
medie tar Maakw» 

its: măreți. :

x

nm versurile saie, maia- 
kovski oficiază în 
spatii largi, cuprinzînd 
lumea într-o viziune

Și roșu de am sâ mă scol,
L'n idol din timpi legendari, 
Primifi-mă ca pe-un simbol, 
Eroi proletari.

panoramică 
are cum să 

restrînse și

care nu 
distingă 
dramele 

sînt con- 
transcrisc 

savuros pentru uzul scenei. Oamenii 
apar cu mandate de reprezentanți ai 
unor categorii distincte și vorbesc în • 
numele unor însărcinări precise. Sim
bolurile invadează scena alimentînd 
structura alegorică a acestor „mistere- 
bufe", în care se dezbat cele mai de 
seamă probleme sociale ale timpului. 
„Ploșnița" și „Baia" urmăresc proce
sul de formare a unui nou tip uman, 
blamînd demagogia și filistinismul. 
„Misteria-Buf" transpune scenic isto
ria omenirii în lumina materialismului 
_____  , străveziu, iar 
aluziile la politica zilei abundente.

Bineînțeles că tratînd astfel pro
blemele. interesul dramaturgului se 
îndreaptă nu atît către definirea ca
racterologică a fiecărui personaj, cît 
mai ales către dezbaterea generală 
a tipologiei umane în lumina înalte
lor comandamente sociale. Eroii co
mediilor își compun astfel caracte
rele cu mijloace* pamfletului ideo; 
logic și nu’prin intermediul analizei 
psihologice. Ei participă activ la dis
cuția despre drumul și sensurile u- 
manității. mișcindu se cn dezinvol
tură dar pe trasee fixe, ca niște ex
celente piese de șah minuite de »u 
torul demonstratei dramatice. Nici 
un moment spectatorul uu ere !bsî 
impresia uoe: plăsmuiri scseetztxe 
Comediile ta: Maiaec-rsk: diMndesc 
o exceptrmaiă srere-ți prm « 
ș: etervesorxta d secție- de Mei. 
pi» Se și pcuți-le sooaâe sb* 
țarbzat» pe iz mare --~ir de 
peri. d« o Tmet ra resarcataU,

conflictele
pasionale. Comediile sale 
strucții ideologice severe,

istoric, apologul fiind 
aluziile la politica zile

sau Je alta 
de selecție, 
rezervat re- 
viitoare. Fe- 
„Baia* sau

<■
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DISCUȚII

Simple însemnări 
despre actualitate

iei In ta- 
vizionare, ironia și arma c

sare

Inrf e-sm topii, îmi p'ă. 
cea nespus de mult să 
ascult tac’.alele mai 
marilor mei. Va-a, se 
adunau in amurg ve
cinii. se așezau, unii 
pe scăunele pitice, alții 

pe marginea șanțului și 
a o sporovăială dulce șt 

zvonul glasuri- 
mate. Se povesteau cele 

i:e ți cele maț banale in-

q_ 
re
ts* 
Ur

fu

Kd
D-l /if Alk “a? ‘ l )LI a/ X ,k

/ 1

Ot-p drectxl 
povesceau. Ei
•u •nreer: st-.peam, 

tor «cefari 
”X: itcc< 
ti-trid.’-r O femeie — se zicea — de pe 
s—pdp Cczărmr, se îndrăgostise de 
sjt zpg-ras-ru. Înșelată in dragoste, 
tp. s-p pr-ncp; sub roțile trenului de 
pp lati» CpransePeș-Bcurari. Au cu- 
rz-o cx tirnul dintre traverse,
s pa tz^-o intr-o pătură. .Ui se în- 
mttea pieiac pe spPte, pscultind amă- 
rcxnCele acelei întristătoare povestiri 
de ixmre. De sute de ori in copilăria 
e*<. mpnor nevirstrde ji neiua: in 
seeni. am păzit pceastă expresie: 

tizta. mn ooae fi scrisă intr-un

cotele de la „Parizon". La „Pomul 
verde" bearmerii orașului joacă rum
my cu pietre. La „Ion Țiganu" clntă 
a jale taragoaia lui Luță lovită. E zi 
de ttrg și marchitanii veniți cu lădi- 
fele in spate de la Lugoj și Lipova 
dorm pe trotuarul fierbinte al pieței, 
ori prin ganguri. Pe străzile mărgi
nașe sună tălăngile vitelor întoarse 
de la păscut. Orașul e citadin numai 
pe sirttda principală. La o sută de 
pași mai încolo e întuneric și noroi, 
miroase a bălegar și a cucuruz fiert’, 
miroase urit argăseala tare a cojoace
lor și pimlntul gras, aburind, al gră
dinilor cu zarzavat.

Aproape o jumătate de veac Caran
sebeșul a rămas același, neschimbat, 
încremenit ca pe cartonul îngălbenit 
al unei vechi fotografii. De la sfîr- 
șitul veacului trecut plnă prin 1944- 
45. In timpul războiului, la alarmele 
aeriene sau la incendiile ce carboni
zau casele paonilor, țin minte că ie
șeau în sunet de clopot „pompele- 
hiro’ ale pompierilor tmbrăcați în 

•uforme pitorești, ca-n operetele vie- 
r.eze. TangOurile repede demodate la 
București, se cintau o viață întreagă 
la Caransebeș, „Dunărea albastră" 
era cerută în fiecare seară la „Pomul 
verde", restaurant rămas ptnă prin 
1944, cu aceleași mese și catifele, de 
pe vremea lui Franz-Iosif.

Cn scriitor pe vremea aceea, un 
cronicar al acelei lumi încremenite

Petru Vintilă
(Continuare în pag. 6)

Dxi mă gindest bine, aproape tol- 
ăeaxna oft—nația, cceea multiplicară 

v—mi-z-e Mturi, e~a adevărată, 
e~a xstVă Ia nebinuite ți boga-e 
profaxn Hrerare.

SLm -urna ăieoa lini care, trasate 
'-ger. tmi reînvie In mirue imaginea 
pLni de o d-amancl poezie a o~asu'uj 
wez de provincie, din epoca 1939- 
1919: din ceie deci 
-"^rg. se a-d saneule 
goarnelor Pe Corso se preumblă 
:eem. glmnaziste, popi, ofitrri și ce-

în 
ale
E-

cazi—ni, 
metalice

rei

EUGEN BARBU: „Pe-un picior de plaiu“

(CoKtM^re naf 5)

OTILIA CAZIMIR: „Versuri

Poezia Ofijiei Cazimir im
presionează prin multitudi

nea gamelor și a nuanțelor, 
fine, prin rara facultate de 
percepere a naturii, prin fan
tezia ei exuberantă, prin ixr

stalgia anilor copilăriei, prin 
prospețimea și puritatea sen
timentelor și profunda 
niune cu omenirea 
rindă.

Cum s-a observat, 
Cazimir nu-i 
In versurile sate natura 
n-are decit o aparentă exis
tență autonomă- Natura Insă 
nu rămine un simplu fundal 
sau cadtu, peisajul fii.nd, 
organic incorporat sentimen. 
telor poet ei. Viziunea sa este 
profund dinamică: „Pc-mtin- 
deri ninse, Iarna întîrzie- /își 
rupe-n neguri haina stră
vezie/ Și-albine albe scutu
ră, ușoare/ Din cierul vînăt 
coborît pe ziare", sau:

Valeriu Rîpeanu

cernu- 
sufe.

OtUia 
o peisagistă. 
sate

(Continuare în pag. 6J

Groapei trebuia să-i urme
ze neapărat Pe-un picior de 
plaiu. Era necesară această 
demonstrație de luciditate 
voluptoasă, de neashlmpăr 
al gîndirii și curiozitate oeș.

nic ațițată, pentru a risipi 
legenda unui scriitor anco
ra: exclusiv in universul sen
zațiilor- Demonstrația, este 
cu atît mai elocventă cu cit 
nu implică nici un fel de 
renunțare. Barbu rămine a- 
celași pasionat si în actul 
reflecției, care filtrează emo
ția și cenzurează ispita poe- 

■ tizării. Percepția ascuțită, 
reacția promptă ia culoare, 
sunet, proporții, la timp, Ca
racteristice talentului lui Eu
gen Barbu, se impun mai a- 
cut in momentul cîțid scrii
torul îsi controlează și-și do
mină senzațiile prin cunoaș
tere- La încordarea pe ca
re-o presupune vibrarea :tei-

Ges) Șerban
(Continuare Ir. 5j
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MIRCEA ȘERBĂNESCU: 

„Prețul tăcerii"

Mircea Șerbănescu își• creionează 
personajele în cadrul unor 
intimplări; extraordinare, dar 

nu imposibile. Valeria Luca, a cărei 
biografie frămîntată ni se relatează, 
a fost un copil necăjit, a muncit din 
copilărie, a primit multe lovituri, dar 
a purtat sub fruntea cercetată de 
glnduri dorința de a afla răspuns la 
întrebări chinuitoare. Acum ea a a
juns un Om (și e recunoscută ca ata
re de tovarășii ei de muncă: „Iată 
cine e procurorul! Valeria noastră !“J.

După ani îndelungați s-au descoperit 
făptașii unei crime monstruoase: asa
sinarea unei ilegaliste care a consti- 
tu t un ideal uman pentru eroina 
principală ca și pentru mulți alții.

Procurorul Valeria Luca va face 
dreptate și-și va face dreptate. 
Răspunderea ei morală o obligă 
să cîntărească cu precizie: i se 
pare că unul dintre cei inculpați emai 
puțin vinovat. A fost beat, a lovit în
demnat de alții, apoi, în ultimii ani, 
a fost un funcționar corect în munca 
lui. Cine știe? Și-n momentul în care 
îi cercetează în amănunțime figura, 
o ajută amintirea: a mal cunoscut 
odată pe acest om. EI a fost acela 
care a mințit-o și-a brutalizat-o pe 
copila de odinioară. Omul acesta sub 
aparențe înșelătoare, e un mîrșav. tji 
în mintea procurorului se face lumi
nă. Dar fiindcă-și dă seama de faptul 
că poate fi la mijloc șl o pornire su
biectivă, îi mai dă o șansă: să fie cin
stit. în siîrșit, și să spună el ade
vărul. Cu această ocazie îi veriîica 
lașitatea și sentința pe care o va cere 
la proces e pecetluită: pedeapsa egală 
cu a celorlalți.

Mircea Șerbănescu pune în fața 
cititorului o problemă gravă, majoră. 
Construcția nuvelei (în general bine 
Închegată) permite un crescendo sa 
tisfăcător; ne convingem de adînci- 
mea pe care o capătă conflictul dintre 
cei doi care s-au reîntîlnit în această 
situație excepțională de viață. Ima
ginea Elisabetei Varga, ilegalista u- 
cisă, deși rigid construită, servește 
atît declanșării acestui conflict cit și 
menținerii lui. Atunci însemnează că 
avem în „Prețul tăcerii’ o nuvelă mai 
mult decît izbutită... Ar fi așa dacă 
nu ar interveni, din păcate, pe par
curs, „nevinovatul detaliu"... Fără

a-i anula pe de-a-ntregul meritele, 
momentele: de psihologie feminină 

• (monologurile ValerieJ Luca) , sjnj 
sentimentale, omenia și gingăș^-unei 
femei Se manifestă altfel. Cam șablo
narde și uscate sînt .dișcuțiile Valeriei 
Luca cu procurorul^șef. Aceasta face 
,ca scene dp..intensitate (a înlruntarn 
procurorului cu acuzatul, sau reile-
xul său în trecut — scena dintre* L.H- 
sabeta Varga și huliganii legionari) 
să se dilueze și să scadă din torța 
convingătoare a nuvelei. Și încă ce
va: am fi dorit ca autorul să lase 
faptele să spună ce au de spus — 
pentru că au destule în acest caz — 
și să nu-și amestece propriile co
mentarii palide în favoarea unei 
teze care se putea demonstra, și par’ 
țial s-a demonstrat în nuvelă prin 
logica vieții însăși.

B. Anton

I. D. MUȘAT:

„Misiunea H. S.“

„Misiunea H.S.” relatează tribula
țiile unui grup de geologi fasciști în 
căutarea depozitelor uranifere din 
țara noastră, în cursul trecutului 
război. Conducătoarea grupului, o 
frumoasă nemțoaică „cu singe pur", 
Hannelore Schmidt (numele ei dă ini
țialele grupului} în concurență cu un 
agent al serviciului englez de spio
naj, caută să smulgă taina amplasării 
precise a zăcămîntului de la profe
sorul geolog On Bilț, prezumtiv de
ținător al datelor exacte. Nici acesta 
nu cunoaște însă locul căutat. Fiind 
arestat 'și torturat pentru a mărturisi, 
reușește să scape prin inimoasa com
plicitate a soldatului Druță cu care 
pleacă apoi pentru a urmări pe teren 
activitatea grupului H.S. Ambii reu 
șese să se angajeze ca oameni de ser
viciu ai grupului și de aci narațiunea 
se desfășoară plat pînă la sfîrșit. cînd 
cei doi, în complicitate cu șoferul Var
ga, nimicesc pe toți membrii misiu
nii H.S. care sînt pe punctul de a 
descoperi amplasamentul.

Povestirea aceasta, promițătoare la 
început, devine curlnd, după evadarea 
profesorului Bilț, monotonă și pe 
alocuri naiv-grandilocventă. Atenția 
cititorului este rareori solicitată, ac
țiunea se desfășoară fără surpriza pe 
care ești îndreptățit să o aștepți prin 
titlul colecției sau prin tonul peremp

toriu al primelor rînduri ale roma
nului.

Figura dpeentuiui.. Ou Bilț,..deși ,nu 
perfect conturată, este totuși intere
santă prin felul în oare transforrha 
conflictul său personal de conștiința 
într-o acțiune pusă cu eroism în ser
viciul țării sale. .Depășind ezitările 
începutului, el se angajează pe calea 
luptei. Optimismul și dîrzema sa 
slot contagioase. Cîștigtnd încrede
rea lui Druță și a șoferului Varga, 
un comunist în ilegalitate, ei for
mează un mănunchi capabil să acțio
neze în cele mai grele situații. Păcat 
însă că și din acest punct de vedere 
tonul romanului nu se menține la ni
velul unei indirecte și mai ales fi
rești pledoarii pentru patriotism ci 
alunecă des în retorică neconvingă
toare.

Crișan Toescu

A KUPRIN:

„Nuvele"

Cele 21 de schițe și povestiri din 
opera lui Kuprin traduse re
cent în romineș’.e (coi. „Biblio, 

teca pentru toți") oferă cititorului pri
lejul de a lua contact cu arta stră
bătută de umanitate a acestui inte
resant scriitor rus. Nu întîmplător 
Kuprin a fost socotit drept un stră
lucit continuator al tradiției ceho- 
viene. Și dacă există deosebiri intre 
Cehov și Kuprin, îi regăsim alături in 
aceeași atitudine de arzătoare sim
patie față de omul mărunt, măcinat 
de-o realitate brutală și josnică. Ca 
și în schitele lui Cehov. eroii lui Ku
prin visează o viață mai curată ș: 
caută neîncetat răspunsuri la între
bările ce-i chinuie.

într.o lume strimbă. visele se sfâ 
rimă cu repeziciune și lungul corte
giu de ofense, suferințe și nedrep
tăți sluțește și cele mai neîntinate i 
suflete. In naivitatea ei cuceritoare. [ 
grațioasa Lidodka Gnetneva visa că 
va cuceri gloria slujind cu pasiune în i 
templul Thaliei. Dar meschinăria I 
lumii care o îneonjoari îi deefrgu- 
reazâ sufletul arat și-t nede •hse’- , 
(„Spre glorie"). Oropsit te «cartă . 

e și bătrinul cerșetor d’a ^r-estirei 
„Piratka". Nevoit să-și vtoîi snjea • 
sa mingii ere, clinele. I; hnetee ---ato 
socotelile eu viața. sc7nraxîad*-se de 
un tei rămuros. Ateeaș. rate ■iezrâ- ! 
dăjduită o urmează ; «t;rsța artistă I 
de circ Nora (.Mu*) «»- fcăml ;

tri spune că Silvian Iosl- 
fescu este, în actuala
critica literară a noas
tră, unul dintre univer
sitarii marxiști.

Folosim termenul 
universitar pornind de

la sensul dat cîndva de Thibaudet 
criticii profesorilor.

Pentru Thibaudet critica profesio
niștilor, deci a acelora care exercită 
efectiv critica literară ca principala 
lor activitate socială, s-ar împărți în
tr-o critică a profesorilor și într-una 
a jurnaliștilor. Clasificarea nu șe re
ferea la deținerea de către unii sau 
alții a titlurilor universitare și a unor 
catedre, unii dintre cei considerați re
prezentativi pentru „critica jurnaliști
lor" fiind ei înșiși profesori. Sainte- 
Beuve, „singurul critic care a rămas 
clasicul genului său" (în literatura 
franceză) e socotit, și nu greșit, „jur
nalist de rasă și prin natură". Critica 
profesorilor, în accepția lui Thibaudet, 
este critica executată „de la catedră", 
deci mai ales asupra fenomenelor 
desăvîrșite în timp, asupra cărora 
există opinii autorizate și în legă
tură cu care se pune primordial pro
blema clasificării, delimitării, reme
morării. Critica universitară, în accep
ția lui Thibaudet, inventariază și sis
tematizează datele istoriei literare, în 
vreme ce critica jurnaliștilor este ex
presia calificată a opiniei publice con
temporane. (Prima „este consacrată 
Inventarierii trecutului", cealaltă „dis- 
cemâmintului în prezent"). Prețuirea 
și simpatia lui Thibaudet mergea ma
nifest spre „critica jurnaliștilor", după 
ce constatase, în istoria modernă a 
literaturii, o polemică neîncetată între 
cele două așa-zise secțiuni ale pro
fesioniștilor criticii literare. Hotarele 
unor asemenea secțiuni nu pot fi 
însă niciodată trase categoric, cel care 
S-ar limita la inventarierea trecutului 
rămînînd, după expresia lui Odobescu, 
tin „arhivar", deci .neintrind propriu- 
zis în corpul criticilor !::erari. Thibau
det însuși concede» câ „un înțelept

locotenent Cekmarâov (.Breghetul") • 
Unii se siaje: i. alți ea Agfaeî Feezes ■ 
(„Milionarul*) tr.rAbunej»! P.; - r»~ I 
șese să răzbată prin aderă ,
rată junglă a șoaetiț: re la sr.rșrtsL 
veacului al XDC-lea

Oameni de-o miodr e sălbatică Iș. | 
irosesc elanurile nobie intr-a Tială ț 
6trimtă, ștearsă $i medrxră. ț9 beți 
fără de sfrș!t. !n psratje. O-, zju ! 
buni, în fața aceste reaLtă: trrriah. • 
sînt învinși sau pretest ui Joc «e ma
nifestă anarhic și inctu ijkneeet»*». 
Sch ’.e e lai Kuprin adavgâ ptgin: 
erno'irTin’e si li re-
chizlonul împctr.-.a nedreptatior w- 
c4e.

Desigur ci vit-areie cuieger. din 
scrieri» la: Koprin rar fauna ș> 
a te aspecte caracteristice opere; a- 
oestu; rernarcabu realist critic rus. j

Tuaior P«tr«scu

Sonetistnl
Neuitată amintire 1 lntr-o zi pre

timpurie de primăvară, desebi- 
zînd aparatul de radio, am au

zit crainica vestind împlinirea vîrstei 
patriarhale de optzeci de ani a poe
tului Mihai Codreanu. La emoția ani
versării neașteptate, s-a adaugat 
ipeste citeva clipe programarea poetu
lui însuși, cu lecturi din sonetele sale. 
A început, cu vecea ușor tremurată, 
scuzîndu-se că o răceală de curînd 
contractată îl supără încă. Pe mă
sură ce își spunea Insă versurile din 
memorie, cu un ușor tremolo vocal, 
ele prindeau aripi, iar organul cu 
coarde de violă și violoncel punea 
meșteșugit în valoare vechile bucăți 
din Statui și dm Cîntecul deșertă
ciunii A fost un recital de poezie 
într-adevăr impresionant. Nu bănuiam 
că va fi fost dntecul lebedei. înre
gistrat pe bandă de magnetofon. Teh
nica modernă ne lasă speranța că 
glasul care s-a stins deunăzi pentru 
totdeauna va mai fi, poate, ascultat 
pe undele sonore.

Numeroase sînt fețele sau chipurile 
poeziei In persoana lui Mihai Co
dreanu s-a Întrupat pînă la identifi
care. imaginea stră’. eche a trubadu
rului. E drept că in timpurile prelun
gite ale feudalității noastre, n-au hă- 
lăduit pe la curțile domnești decît 
cîntăreț:: de cîntece din bătrîni, de 
balade și de doine, în care-și răs
pundeau arcușul și vocea. Romantis
mul ne-a adus Insa, odată cu mesajul 
său de învăpăieri pasionale și de lup
tă pentru libertate, și elementul minor 
K. imaginație! sau al fanteziei zise 
romanțioase, așadar romanța și cu 
ea nota de curtoazie sentimsntală. 
Prin intermediul parnasianismului și 
al epigonilor să arta formală a lost 
pusă în serviciul unor impresii (lirice 
grațioase și delicate, cîntate în sur
dină de un Cincinat Pavelescu fa stîr- 
șitul secolului trecut. Scriitor cam da 
aceeași temperatură lirică, Mihai Co
dreanu a cult: at virtuozitatea în arta 
sonetului. Neta sa personală e-Irina- 
rea sentimer:’.:- :z:i. care era aceea 
a unui trubadur. Această lege de 
comportare a exprimat-o în manifestul 
său literar jnttulat cum nu se poate 
mai transparent „Sonetistul’’:

Precum Da-. .4 dia ropot de suspine 
Și-a făurit ciclările semne. 
Tu fă din plirsul tau literatură...

Tu pune p*ste rana ta adindă 
Olimpica sonet rin: măsură, — 
Și de mai p:ț- ziRtei— zîmoește încă

Recentul voiam de Sonete de la 
ESPLA. ca o postfața vibrantă sem 
•ala de Al. O Teodoreanu. a cunos
cut un succes «aplicabil. (Jn indicibil 
parfum de eșocâ se desprinde dintre 
•Jele proaspete aje cărții, astăzi pa
tetică. pns ăr^ariția poetului care a 
«tot treaz. rAea decenii

Serbam Ciocutescu 
a£

As în „Cartea ra&l~ — Edi-
nca de stat peatm literatori ți artă:

• -D>a draw”, culegere de articoie. 
ev prilejul vizatei in Uniunea Sovietica

Tv<or ArgbexL

• «JKmai de cUiiori*” — impresii de 
dr-a din U-B.S.S. de G. Opresto.

★
• ..Opeie” vol. VI de A. P. cebov, 

rDcsinefe de Otilia cazimiT și Nico-
Ue Ganl Sînt cuprinse schițe și po- 
-■-stri scrise în anii 13S7 și 1888.

• „Opere” vol V de Gorki, în romî- 
Mf8e de OvMfcu Coustantinescu $1 Ma
na Bistnțeanu. „Cîntecul vestitorului

este tradus de An da Boldur. 
Volumul conține lucrări scrise între 
Mg» fi 1M6: nuvela „Cei trei”, poemele 
„Cîntecul vestitorului furtunii”, „Omul”, 
pavestirzle „Tîlharli”, „închisoarea”, un 
ccctret închinat lui Cehov etc.

• Opere” vol. II de N. Saltîkov-Sce- 
ina, traducere de I. Flavius și I. poru- 
bin. «Cucoana Padeikova” și „Vesel 
iTai~. ir» romînește de I. Ludo și O. Pa- 
naitescu Volumul cuprinde ciclurile 
..Povestiri nevinovate” și „Satire în 
prozâ”.

• ..Opere alese” vol. II de N. A. Ne- 
krxsov în romînește de Miron Radu 
Paraschivescu. Sînt incluse poemele 
„Contemporanii’, „Drumul de fier”, 
„Femeile ruse”, „Bunicul”.

CONTRIBUȚII
LA ISTORIA ROMANULUI
Satisfacția cu care a fost 

intlmpinat primul vo
lum din „Caiete criti
ce", publicat de ESPLA, 
este Intru totul expli
cabilă. Se simțea de 
multă vreme nevoia 

studiilor de sinreză dedicate unor 
scriitori, genuri sau perioade din is
toria literaturii noastre, cum revis
tele literare săptămânale sau chiar 
cele lunare nu sînt în măsură decît 
rareori să publice. Concepute ca o 
colecție de critică și istorie literară, 
„Caiete critice", sîntem convinși, vor 
stimula cercetarea aprofundată a fe
nomenului literar, cu deosebire a celui 
actual.

De un interes special sînt, în acest 
pHm volum, studiile adunate sub 
titlul comun: „Romanul romînesc ac
tual". Studiile nu epuizează tema — 
ceea ce nici nu era posibil —, dar 
laolaltă reprezintă contribuții bine 
venite la istoria romanului romînesc 
de astăzi, domeniu în care succesele 
obținute de scriitori foarte dăruiți a 
nu.-t(ă o adevărată înflorire. Trei din
tre studii sînt închinate operelor unor 
romancieri de valoare: Zaharia Stan- 
C’i^ Petru Dunrtriu și Marin Preda; 
două sînt dedicate respectiv figurii 
~ t^rulii in romanul actual și ro-

Weirair
• ..Idringerei” de A. Fadeev. în ro- 

r-...,e«te de Marcel Gafton si Maria 
Roth.

9 Douăsprezece scaune” și „Vițelul 
de aur ' de I. Ilf și E. Petrov, în romi- 
neș e de I. Flavius și M. Leicand.

9 Inima prietenului” roman de E- 
K zi^.evici, în romînește de M.. Spirt- 
doneanu și V. Rădulescu.

• ,.In intîmpinarea zorilor”, roman 
de V. Kojevnikov, in romînește de A. 
Baciu și A. Kișinevskl.

• „Soarta unui om” povestire de 
M Șolohov, traducere de M. Gafton și 
L. Rener.

0 „Opere” vol. I de A. Tolstoi. în ro
mînește de A. Lambrino și R. Doniei. 
Cuprinde nuvele, povestiri, romanele 
„Oameni ciudați” și „Boierul șchiop”, 
piesele „Turturica” și „Cartea de aur 
a dragostei”.

© „Versuri dc dragoste” de S. Scipa- 
ciov, în romînește de veronica Porum- 
bacu.

9 „Poezii șl poeme” de S. Esenln, în 
romînește de George Lesnea.

• Satire” de Maiakovski, traduse de 
Cicerone Theodorescu. 

manului rural din ultimul deceniu. 
Desprinse dintr-o lucrare mai întinsă, 
paginile lui Sorin Arghir despre proza 
lui Zaharia Stanca evidențiază trăsă
turile esențiale ale prozei studiate. Un 
merit al acestor însemnări constă în 
aceea că aduc în discuție anteceden
tele romanului „Desculț". La apariția 
sa, această carte excepțională care a 
cucerit de mult sufragiile cititorilor 
nu numai din țară, ci și de peste ho
tare, a surprins pe cei ce-l cunoșteau 
pe scriitor în primul rînd, dacă nu 
exclusiv, ca poet. Sorin Arghir cerce
tează în paralelă romanul „Desculț" șt 
cartea „Zile de lagăr", stabilind în 
mod convingător în cea de a doua o 
serie de elemente ce au anunțat și 
pregătit fresca din roman. Vom mai 
reține, din însemnările lui Sorin Ar
ghir, paginile polemice în care, cu în
dreptățire, sînt respinse aserțiuni, for
mulate cu ani în urmă, referitor la 
unele pretinse infiltrații naturaliste în 
„Desculț".

In studiul «Arta „Cronicii de fa
milie"», Savin Bratu își propune —- 
cum anunță și titlul — să analizeze 
numai parțial creația lui Petru Du- 
mitriu, e adevărat, în realizarea ei 
majoră. Dar metoda criticului, —- pe 
care am dori-o aplicată și în cazul 
altor scriitori — îi îngăduie să- rea
lizeze o cercetare de sinteză, mult 
p-ofi'tabilă pentru obiectivul propus. 
Criticul recurge la instrumentele isto
ricului literar. Studiul său capătă ca
racterul unei schițe de monografie 
in care datele biografice, urmărirea 
formației scriitorului și a lucrărilor 
din prima tinerețe a acestuia nu nu
mai că satisfac interesul legitim al ci
titorilor, dar oferă și elementele ne
cesare pentru lămurirea, prin analo
gii și contrast, a operei analizate 
N-am voi să stabilim o ierarhie între 
studiile la care ne referim, dar vom 
afirma totuși că acesta, al lui Savin 
Bratu e cel mai valoros, mai temeinic, 
firește prin adîncimea și finețea ana
lizei, dar și prin virtuțile metodei, pe 
care le valorifică.

Despre „Moromeții" lui Marin Pre
da s-a scris mult, dar, ca în cazul 
oricărei opere de valoarea acestui ro
man, nu s-a spus încă totul. S. Da
mian, cu ascuțimea sa cunoscută, 
scoate în evidență o trăsătură prin
cipală a eroiior lui Preda, anume fon
dul lor ingenuu, care a putut scăpa 
multor critici, din pricina durității 
prozei scriitorului. Afirmația că în 
roman asistăm la un triumf al gin
gășiei, în ciuda aparentului ei carac
ter paradoxal, convinge deplin prin 
argumentele extrase din amănunțite 
fișe psihologice.

Dacă Mihai Gafița publică mai cu
rlnd schița unui studiu despre mun
citor în romanul actual, — în care 
observațiile teoretice tind spre epuiza
rea temei, dar exemplificarea și ana
liza concretă sînt insuficiente, — D. 

Micu dezvoltă amplu cercetarea ro
manului rural creat la noi în ultimul 
deceniu. Referirile istorice la litera
tura cu temă rurală de la începutul 
secolului nostru pînă la deceniul că
ruia i se dedică studiul folosesc criti
cului să evidențieze saltul realizat de 
prozatorii actuali, capabili să înțelea
gă mai profund și să interpreteze în 
spiritul adevărului viața satelor și 
psihologia țăranului, datorită însușirii 
ideologiei marxist-leniniste. In ansam
blu studiul este interesant, contră 
buind, alături de celelalte, la sublinie
rea succeselor realismului socialist în 
literatura noastră. Seriozitatea și o- 
biectivitatea dovedite de critic în o- 
ceastă lucrare sînt însușiri pe care, 
din păcate, cititorul nu le regăsește 
aplicate cu consecvență în bibliogra
fia romanului de după 23 August 
'1944. 0 asemenea bibliografie, care 
ar trebui extinsă și asupra celorlalte 
genuri literare, poate fi extrem de 
utilă nu numai pentru specialiști, ci 
și pentru cercurile largi de Cititori, 
cu atît mai mult cînd fișele bibliogra
fice sînt însoțite de scurte enunțări 
tematice și aprecieri. Din păcate, bi
bliografia lui D. Micu lasă de dorit 
în multe puncte ale ei. In primul rînd. 
regretăm caracterul subiectiv, pe care 
redacția volumului îl semnalează dar 
— nu știm de ce — nu s-a simțit 
obligata să-l înlăture. Intr-o lucrare 
de informație, aprecierile trebuie să 
orienteze just, nu să provoace derută. 
In al doilea rînd, distribuirea roma
nelor pe rubrici extrem de numeroase 
și arbitrare nu e deloc în măsură să 
contribuie la clarificarea lucrurilor. 
De ce „Romanul mahalalei bucureș- 
tene" e izolat de „Romanul social" ? 
De ce în cadrul compartimentului in
titulat „Romanul transformărilor so
cialiste" se disting numai două sub- 
împărțiri: a) romanul avînturilor' e- 
roice și b) romanul industrializării 
socialiste, iar pentru „Romanul colec
tivizării" și „Romanul șantierelor so
cialiste" se dedică rubrici aparte ? 
Lipsa unui criteriu respectat cu fer
mitate micșorează valoarea scurtelor 
comentarii în legătură cu o carte sau 
alta. Uneori se prezintă tema sau 
subiectul fără vreo judecată de va
loare, alteori se formulează o apre
ciere, aceasta fiind în unele cazuri lip
sită de obiectivitate. Am semnala 
chiar un anume spirit negativist, in 
orice caz minimalizator (vd. caracte
rizarea unor cărți de Ion Călugăru, 
leronim Șerbu și alții). Din fișele 
bibliografice ale lui D. Micu ar reieși 
că valoarea marilor cărți ale lui Petru 
Dumitriu s-ar reduce exclusiv la fap
tul că aduc „o mare diversitate de 
tipuri recrutate mai cu seamă din me
diul marii moșierimi" („Cronică de fa
milie"), „un imens număr de personaje 
reprezentând cele mai diverse medii și 
mentalități" („Drum'fără pulbere").

Ion ^țoman
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sau un pătrunzător sau un subtil cri
tic va avea întotdeauna tendința de 
a depăși inventarul, de a se elibera 
de trecut, de a se seni de el fără 
a i se subjuga, de a trece de la un 
plan al duratei la celălalt, ca filozof 
sau ca moralist".

Prin înseși atributele gindirii mar
xiste, un critic literar care i se închină 
nu poate rămîne un „arhivar". Uni
versitarul marxist va depăși întotdeau
na inventarul, va subjuga istoria li
terală problemelor arzătoare ale con
temporaneității, va fi nu numai un 
filozof și un moralist, ci și un mili
tant activ în actualitatea imediată.

Socotindu-1 universitar pe Silvian 
Iosifescu nu ne referim bineînțeles 
la faptul că e într-adevăr membru 
al corpului didactic în învățămintul 
superior. Și Paul Georgescu, ca să 
alegem exemplul cel mai concludent, 
este cadru universitar, dar critica lui 
nu se trage din critica profeso
rilor, ci din cea mai de rasă critică 
jurnalistică (profesată de un profe
sor 1).

Pe Silvian Iosifescu il socotim „uni
versitar" pentru că modul criticii sale 
aparține istoriei literare — clasificării 
și disocierii fenomenelor pentru a in
tegra prezentul în procesul istoric 
general. El nu se apleacă decît ara
reori asupra ultimelor apariții literare, 
nefiind un cronicar al actualității, cu 
sarcina de a se face și purtătorul de 
cuvînt și îndrumătorul opiniei publice. 
Din actualitate ca și din trecut, S. 
iosifescu extrage unele fenomene lite
rare, intrate demult în discuție, oare
cum consacrate, asupra cărora primul 
cuvînt și primele judecăți de valoare 
au fost demult înregistrate. In volu-

SlLVlAi^ IOSIFESCU: „Drumuri literare“
mul prezent Silvian Iosifescu discută, 
în afara problemelor de ansamblu, 
opera a patru scriitori romîni: Gri- 
gore AlexandrescB. Hortensia Papadat- 
Beogescu. Mana Bănuț ți Marin Pre
da. Această simplă ințiruire exhaus
tivă demonstrează disponibilitatea cri
ticului pentru discuția oricărei opere 
asupra căreia, in mai mică sau (nai 
mare măsură, poate înfățișa o sin
teză istorică, conehizind documentat și 
inteligent pe urma materialului critic 
adunat anterior. Despre Grigore Ale- 
xandrescu și despre Hortensia Papa- 
dat-Bangescu ni se oferă însă studii 
serioase de istorie literară, de acum 
înainte indisț tsabile cercetătorului, 
atît pentru partea documentară cit 
ți pentru cea interpretativă. Pentru 
„Moromeții" lui Marin Preda, Silvian 
Iosifescu oferă o lucrare care scutește 
in bună măsură pe cititor de a mai 
căuta crificile anterioare, aici găsind 
o sistematică, rotundă și corectă sin
teză, îmbogățită prin detalii analitice 
de inalt nivel. Finețea critică pe care 
o solicită exegeza unui poem liric e 
poate deficitară cînd se discută despre 
. Ție-țî vorbesc, Americă!’’ dar lec
tura lui Iosifescu e și în acest caz 
utilă, prin exactitatea observațiilor, 
prin responsabilitatea permanentă a 
criticului pentru afirmațiile sale.

La discuția de către lin critic asu
pra unui volum de critică te aștept 
să răzbată, cel puțin reflex, o proprie 
ars dritica. Cînd Silvian Iosifescu ana
lizează „un volum de critică" (S. 
Damlan — \,lncercări de anajiză li
terară" — ESPLA 1956) nu găsim 

o asemenea mărturisire, care îl de
finește pe cel recenzat în raport cu 
recenzentul, dar găsim un referat res
ponsabil al unui universitar care nu-și

privește de sus colegii de breaslă 
mai tineri ci-i studiază cu maximă co
legialitate.

Studiile despre scriitorii din litera
tura universală (Jules Vallăs, Shaw 
și Fedin) vorbesc despre aceeași de
zinvoltă tratare a temelor oricît de 

variate, fără o preocupare restrictivă 
în timp sau în spațiu. Faptul că o 
bună parte din studii au fost alcă
tuite ca prefețe la volume reeditate 
sau traduse recent e caracteristic. Sil
vian Iosifescu poate prefața cu același 
simț al răspunderii sale profesionale 
pe Richardson și pe Gib Mihăescu 
la mici intervale! Criticii de îiecare 
zi, cronicarii operativi și oropsiți pen
tru că fac aprecieri imediate asupra 
operelor noi și sînt verificați ulterior 
cu calm de cei ce stau departe, au 
ce invidia la critica universitară. Și, 
desigur, cultura universală, erudiția, 
capacitatea integrării în istorie și in 
ierarhia valorilor mondiale, disponibi
litatea pentru tot ce e consacrat și 
interesant, toate acestea sînt calități 
pe care și critica zisă a jurnaliștilor 
le apreciază.

Dar Silvian losifes u este îndeosebi 
valoros acolo unde face nu exegeză 
a unei opere ci a utiei probleme în 
discuție. Universitarul orientat temei
nic pe baza însușirii culturii univer
sale și a concepției mar\iste își înde
plinește cu pasiune menirea de a
contribui la elucidarea unor contro
verse.

Discuția autentic intelectuală de De 
pozițiile marxismului militant este o 
veche preocupare a criticului Silvian 
Iosifescu, al car i prim volum („Oa- 
merfi și cărți") a apărut în 1946, dar 
al cărui debut în presa legată de 
partidul clasei muncitoare aparține de
ceniului anterior (v. „Erai nouă", „Re
porter", ș.a.). /,

In prezent Silvian Iosifescu parti

1 1

cipă cu un serios bagaj documentar 
și cu logică la discuțiile curente. In 
legătură cu problema stilurilor și 
curentelor în cadrul realismului so
cialist, Silvian Iosifescu analizează 
ceea ce se poate numi convențional 
romantism contemporan discernind sen
surile uzuale. El discerne astfel sen
sul istoric al curentului botezat io- 
mantism de noțiunea care azi „are 
o sferă mai largă și un conținut mai 
i'estrîns" etc...

In general, poziția în discuție a lui 
Silvian Iosifescu pornește de la citeva 
premise necesare, lesne de dedus din 
intervențiile sale. în primul rind este 
vorba de precizarea termenilor in dez
batere. Fără a ne înțelege asupra 
termenilor folosiți, discuția e inutilă 
și concluziile iluzorii. Dînd accepții 
diferite termenilor, interlocutorii se poi 
solidariza fiind în fond pe poziții 
opuse sau se pot certa în ciuda ve
derilor esențial identice. Apoi, e vorba 
de a face o revizuire in Iun ina in
terpretării marxist-leniniste a termino
logiei uzuale altădată. In fine, trebuie 
să se inventarieze și să se clasifice 
opiniile în circulație, spre a le con
frunta cu punctele de vedere funda
mentale ale esteticii marxiste. Este 
ceea ce rezultă cel mai evident în 
articolul „Modern și anacronic" scris 
în legătură cu discuțiile despre „spi
ritul modern". Criticul pune ordine 
în „situația bizară a unui concert în 
care știmele aparțin la partituri dife
rite", important fiind să se lămu
rească însuși conceptul de spirit mo
dern, de a-1 aduce la „univoc" și de 
a-1 defini în raport cu rădăcinile 
sale social-istorice concrete.

Disocierea e și scopul articolului 
Intre tehnică și tehnfofsm ta dramț-j 

turgia noastră, izolîndu-se mai întîi 
noțiunea de tehnicism ca un viciu 
artistic confruntat apoi cu ceea ce 
constituie în chip necesar tehnica dra
maturgiei.

Cea mai valoroasă contribuție a vo
lumului lui Silvian Iosifescu ni se 
pare a fi studiul „Drumuri și fundături 
în istoria literară", în care delimitările 
și disocierile nu se fac la termeni ci 
ia procesul istoriei literare. In stră
duință de a aplica în mod concret 
principiile leniniste ale moștenirii li
terare la istoria literaturii romîneș’i, 
studiul lui Iosifescu aduce lumini teo
retice și date practice, de însemnată 
utilitate cercetătorilor. Iar cumpă a- 
rea principială face din acest stud u 
un instrument activ al luptei de-o 
parte împotriva sociologismului vulgar, 
sectar și proletcultist, de altă parte 
împotriva falsei teorii a „preluării în 
bloc", liberaliste, lipsite de discernă- 
mint critic.

Silvian Iosifescu este, prin pasiunea 
clarificărilor, un adept al delimitării 
genurilor literare, asemeni clasicilor, 
însă, desigur, conștient de istoricita- 
tea literaturii și preocupat de evoluția 
in contemporaneitate a genurilor In 
ultima vreme Silvian Iosifescu a abor
dat amplu problema romanului, defi- 
niqdu-i modalitățile în raport cu nea
murile sale epice, urmărindu-i evoluția 
etc... (Preocuparea e veche și încă în 
„Oameni și cărți" articolul „Citeva 
fețe ale romanului" premergea stu
diilor actuale). In volumul actual se 
scrie „Ceva despre reportaj".

Stilul lui Silvian Iosifescu este în
totdeauna propriu, cu o ținută ele
gantă. Criticul iubește intelectualitatea 
stilului, însă nu poate suferi absconzi- 
tatea și prețiozitatea. E împotriva „sti
lului cu șapte văluri”, pe drept cuvînt. 
Insă pentru a-1 denunța amestecă ma
nifestările stilistice și polemizează de-a 
valma cu criticii H. Zalis, Mircea 
Mureșan, S. Fărcășan, M. Petroveanu, 
Florian Potra și N. Barbu.

Savin Bratu
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imic nu poate înlocui 
impresia directă, vie, a 

marilor construcții înăl
țate pe străvechiul pă- 
tnînt al Moldovei. A- 
lurtg ispita de a evoca 
priveliștile de legendă,

atît de des cîntate în literatura noas
tră. în care s-au încorporat acum noile 
monumente industriale. Fiecare kilo
metru pe care îl străbați, fiecare sat, 
rîu, poiană, stîrnește amintiri din tre
cutul frămîntat și plin de glorie al 
așezărilor moldave, pînă nu de mult 
adormite.

Există o fuziune secretă, intimă în
tre aceste locuri care invită la medi-. 
tație și reculegere și pulsația intensă 
din cetățile industriale, de unde au și 
pornit nesecate curente de lumină și 
energie pentru a scoate regiunea dm 
neclintirea istorică.

îmi dau seama că se trece de ,a 
un plan de existență la un plan su
perior, în care sint chemați să trăias
că, la o nouă dimensiune, a tehnicii 
moderne, oamenii acestor meleaguri. 
Ei înșiși încearcă o febră, o dorință 
de a ieși din ritmul lent și paralizant 
al vieții patriarhale, căutindu-și alte 
rosturi într-o lume dinamică și in 
continuă transformare.

Nicăieri n-am simțit cîf riu ne-au 
tăcut apologeții acestui stil patriar 
hal in literatură și gindire. învăluind 
intr-o poezie soporifică rezervele ine
puizabile de energie, invenție $i ini
țiativă ale ponorului. S-au străduit să 
ne convingă că reveria goală, mono
tonia, delăsarea, tabieturile sint for
mele cele mai convenabile ale exis
tenței sale. De aci a ieșit o anu
mită concepție filozofică, tlnzinj la 
conservarea formelor primitive de 
viață, închise și neevoluate, adică la 
menținerea vechilor raporturi sotia'r 
Se milita, în fond, pirttru regresiu
nea într-o lume Imobilă și arhaică,

in același timp se construia imagi
nea unui țăran atemporal, cufundat 
într-un univers arhaic, refractar ci
vilizației, inapt pentru tehnică In 
ordinea spirituală, el era sortit con
templației și doinirii din frunză iar 
în ordinea practică să slugărească pi 
nă ta istovire.

Niciodată n-am urît mai mult 
această literatură, decit după ce 
colindat pămînturile Moldovei. Con
fruntarea imaginii literare cu realita
tea e atît de izbitoare, înejt ceea ce 
reprezenta „dulcea patriarhalitate", nu 
maj îngăduia nici o amăgire. Ea era 
ilustrată de amorțirea tîrgurilor, de 
atmosfera stagnantă, de Inerția Și 
mediocritatea tristă și descurajantă. 
Era ilustrată de țăranul leșinat de 
foame, de bordeiul pe jumătate în
gropat în pămînt, de viața rudimen

tară, exprimînd în fap,t exploatarea 
și jalnica înapoiere economică.

Dar toate aceste amare vestigii ale 
trecutului încep să dispară. Și abia 
acum înțeleg întreaga amploare a 
operei întreprinse, a "procesului pr ■ 
fund c» se desfășoară, ,cu implicații 
nu numai materiale, ci și culturale, 
spirituale. Termenul de industriali
zare, de înilorire economică nu aco
peră, nu dă sensul real, major, al 
acestei revoluții care se petrece sub 
ochii noștri.

De aceea priveam cu adîncă bîicu 
rie construcțiile grandioase de ]a Bi- 
caz. impunătoarea fabrică de ciment 
hala uriașă a laminoarelor de la Ro
man, liniile elegante și sobre ale ter
mocentralei de la Borzești, rafinăria 
de la Onești, deoarece rostul acestcr 
construcții monumentale depășeau 
pentru mine utilitatea nur economică. 
Nici vorbă că. în primul rind. se ur
mărește redresarea acestei regiuni, ri
dicarea ei la un nivel civilizat. Se 

și constată o loiala maj intensa in 
jurul centrelor industriale care atrag 
oamenii ca niște focare de energie și 
vitalitate Circulația e mai vie. ma
gazine de tot telul s-au înmulțit, rit
mul de viață e in creștere, pe pe 
acum, marile forțe ale aburaloi. ale 
energiei electrice au intrat in ioc. Gi- 
ganții noștri industriali încă na s-au 
asintat cu toată puterea lor în marea 
bătălie de prefacere a Moldovei. în
trezăresc insă proporțiile ei colosale 
Lmicea din inerție a început. Și me
rită să fii contennoranai aaui aseme
nea spectacol.

Admirația pe care mi-o utapiră a- 
ceste uzine creatoare de putere are 
un sens mai profund. EJe vor sparge 
formele înghețate ale existenței ar
haice. vor înlesni o mișcare de trans
lație spre o lume erohsztă. modernă, 
vor opera modificări ,a cooșLirfi oa
menilor, ii vor să5 să trăiască in pas 
cu epoca lor. le va deschide perspec
tivele unor noi dimensiuni. Intr-anI 
cuvint. se va face saltul de la men
talitatea opaițului la men;a’:tatea 
electricității.

Aci mi se pare a fi nodal anei ra
dicale prefaceri. Mentalitatea opaițului 
înseamnă pentru mine tocmai această 
închistare In forme primitive de viață 
care aduce după sine restringerea cu
noștințelor. orizontul mărginit, gene- 
rînd obscurantismul. Mentalitatea o- 
paițuluj e negația oricărui progres, 
înseamnă scleroză, moarte. Pentru 
aceasta pledau teoreticienii anti-civi- 
lizației și anti-tehnicii. care visau pen
tru {iranul romin regresiunea istori
că, reducerea la pasivitate, la condi
ția animalică de existență, in scopul, 
spuneau el, conservării intacte a vir
tuților sale native.

Scoaterea lui din acest univers echi
vala cu alterarea purității. Și, firește, 
această alterare n-o putea sâvirși de
cît contactul cu valorile civilizației și 
tehnicii moderne.

Așa se petreceau lucrurile in teo
rie, iar în literatură intilneam adesea 
chipul unui țăran naiv, oprit în fața 
unui agregat monstruos, cu o uimire 
nătingă. Și dacă nu o lua la fugă, 
se scărpina în cap. murmurînd cu 
spaimă: „Ce bîzdîganie o mai fi și 
asta?" Bineînțeles că ui marea nu 
putea fi decît întoarcerea la plug, fale- 
stemindu-se civilizația care a dat naș
tere la asemenea născociri diavolești.

Această ima-ine canehioasă despre 
țăranul romin a circulat in literatura 
noastră, întemeindu-se nu numai pe 
o prejudecată, dar și pe n-încredere a 
in calitățile sale native, in agerimea 
minții, in aptitudinile pentru tot ce 
necesită efort de intelect și de adap
tare. Mentalitatea opaițului domina nu 
numai fa gindire, ci -' fa artă.

Or, înființarea pu'-rn»cek>r centre 
industriale va înlesni trecerea Je la 
mentalitatea opaițului la cea a elec
tricității. adică a omului lumi nat. stă- 
pin pe secretele naturii, consolidat țe 
valorile știin-ei bacurindu-se de bu
nurile puse la dispoziție de societa
tea moderni. Intu.e semne ale acestui 
salt miraculos de la • mentalitate ia 
cealaltă le-am văzut cu propriii mei 
ochi Și chipul țăranului despre care 
am pomenit mai sus. m-a făcut 
pufnesc ia ris. La urma urmei, ima
ginea era W nuraai falsă, ci și gro
tesc* Realitate, a spulberat-o. Ima- 
gr«a sa adevărata aveam s-o cunosc 
îndată. Mi a apărut cind sub chipul 
no: suapfa Inerător cind a unui 
maistru sau tînăr inginer fie de 
la lauvmareie de la Roman, la uria- 
jele cuptoare ale fabricii de ciment, 
sau la agregatele automate ale ter
mocentralei de U Borzești. așadar. 
Ia uzine de înaltă tehnicitate

Este adevărat că oricine încearcă 
oui intii in fața acestor construcții 
tehnice un soi de stupoare a spiritu
al. Dimensiunile agregatelor, masi

vitatea tor greoaie, ramificațiile con
ductelor ca niște artere ale unui orga
nism uriaș și complicat, dau neini- 
țiaților impresia de a fi pătruns într-o 
lume străină și ostilă. Sentimentul 
că aci circulă forțe colosale intimi
dează. Dar după ce te-ai recules, îți 
dai seama că întregul complex tehnic 
reprezintă de fapt o organizare su
perioară a materiei și că toate aceste

Ilustrație de IULIAN OLARIU

mașini sint guvernate de legi nrecise, 
cunoscute. Centrul de comandă e to
tuși creierul uman. El le comepe și 
el le dirijează. în realitate, sint o 
proiecție a imaginației, a puterii crea
toare a spiritului nostru.

Aceste reflecții mi le sugera firescul 
cu care un băietan, in vîrstă <le nu
mai 18 ani, cu ochii vii și inteligenți, 
îmi explica — în tes*menj de specia
litate — întreaga operație a fabrică
rii cimentului, neîncercînd nici cea 
mai mică emoție înaintea impresio
nantelor cuptoare cilindrice care se 
roteau necontenit. Atît el, maistrul, 
inginerul de la Borzești cit și nume
roși alți muncitori erau de obîrșie ță
rănească. Pentru ei, acest univers 
tehnic n-avea nimic terific, era tot 
atît de obișnuit, de familiar, de natu
ral ca și cel din care plecaseră și se 
simțeau perfect integrați în el. înzes
trați, pregătiți profesional, gîfifeau la 
nivelul pe care li-1 dădea această cu
noaștere, realizînd astfel saltul de la 
mentalitatea opaițului la mentalitatea 
electricității. Și nu sint singurii. Pro
cesul este în curs, se desfășoară în 
planurile cele mai diferite, a devenit 
o necesitate in toate activitățile, con- 
centrînd eforturile de a se cîștiga 
penlru om o nouă condiție de viață 
și o nouă dimensiune spirituală. Este 
poate una din cuceririle cele mai de 
seamă ale socialismului.

leronîm Șerbu

acă vreți să vă amintiți ce-a fost 
înainte Dobrogea, recitiți-l pe Geo 
Bogza. Aduceți-vă aminte de acea 
țară de piatră și foc. De casele ei 
de piatră, de timpurile arse, dezo
lante, acoperite și ele de piatră 
și foc, de setea cumplită .jașa

cum e tn Sahara și In celelalte ținute-i r:.:. 
și toride". Aduceți-vă aminte de „marile dsrerl. 
de marile răni și probleme“ consemnate de Bogz: 
aduce(i-vă aminte de drama omului debrogean. 
„de drama lui Ivan Sișcov" cel cărula-i arsese 
întreaga recoltă de grîu și cere pSngea în 
pe o grămadă de paie. In vreme ce pe ?
satului, treceau in goană vijelioasă autamahUz 
luxoase cu vilegiaturiști placizi, porniți sd rodi 
marea. Aduceți-vă aminte de .țața tinără cu 
capul și picioarele goale, cu îmbrăcămintea sfi- 
șiată, cu mîinile legate la spate? dusă de trei 
jandarmi și de „bătrlna cu ochii injectați, cu 
gura plină de bale" care-i striga din urmă: Ja 
ocnă, ucigașa, la ocnă". Aduceți-vă aminte de 
fata aceea de 18 ani „cu trăsăturile frumoase a'.c 
obrazului" care-ntr-un virtej de nebunie pentru 
pămînt, pentru avutul ei și-ai bărbatului pleca: 
in armată, s-a repezit la stăjplnul vitei care-i intra- 
se-n porumb și ,,i-a tăiat capul cu sapa". Adu
ceți-vă aminte de toate acele „dușmănii adinei 
și mizerabile cărora ei (oamenii dobrogeni) nu le 
găseau rezolvare decit în foc și singe". Aduce
ți-vă aminte încercați să vă imaginați așa cum 
a văzut-o și simțit-o cu inima lui mare, sensi
bilă și generoasă, Geo Bogza, imaginați-vă acea 
țară de piatră și foc, acea țară de singe, țara a 
unei vaste tragedii.

dispărut șl peste cea nouă fumegă lava fier
binte a revoluției Mergeți acolo. Stați de vorbă 
cu activiștii comitetului regional. Colindați din- 
tr-un capăt la altul litoralul; admirați marea și 
clădirile noi și somptuoase ridicate deasupra valu
rilor la Mamaia și Vasile Roaită. Vizitați lingă 
Cazinou. în Constanța, acel muzeu ciudat fi 
unic în felul lui, care va adăposti peștii și viețui
toarele Mării Negre.

Revoluția tnseamnd tabere de od.hnâ pentru 
pionieri pe litoral fi un muzeu al bogă
țiilor Mării Negre la Constanta. Flori proas

pete lingă statuia lui Ovidiu ți posibilitatea mate- 
-aii ca 3500 de colectiviști să-și ridice case no: 
.Pămînt desțelenit" in casa pescarului din 
iuriiocca și strădania primului secretar al re- 
gianii de partid de-a îndrepta o mare nerozie a 
t'etutului. de-a restaura monumental de la Adam 
C.isL Revoluție inseam-.a teatrul nou la Cor.- 
'i~.-t 363 ingineri tg’om -v și 29 ingineri

zootehnici munt.nd re fă—,incurie gospodăriilor 
aiectise. (Xuet^ndlaee depgrte ^e-a fi tnuițumi- 

t înseamnă 3200 s-act oare 2000 semănători.
732 zpmb 'z. IFOO bz cce. 33 S .M T-un. (In 1935 
er.ttan ear-.z. 119 tractoare fi 116 batoze. In 
sdâFb. tJtt aafieri ți chărteri, deținind aproape 
350000 -.ecisre pimlr.: și 64000 familii țărănești 
proprietare s 335 100 hectare).

ecitiți-l pe B-'gza sd ac*-, vă ii wt tte fao- 
tele povestite de eL Recitiți acz! cutremu- 

v rător capitol: „Omul balcani -" Căutați pa
sajul acesta : .A fost un sat. acum zproar^ p 
în care oamenii au fost scoși din casă la 
zul nopții, schingiuiți. la șapte dintre ei Ii 

rind
dansa im- 
aminte de 
petreceau 

in Ardeal, 
izbucnind

mie- 
s-au 

pe o

IVOTI

Dacă vreți să cunoașteți Dobrogea de astăzi, 
n-o căutați in cărți, că n-o veți găsi. E 
prea nouă ca să fi putut fi consemnată 

de scriitori. Trebuie să vă duceți acolo, să sim
țiți mirosul sărat al mării; aburul cald și praful 
amărui de stepă, răscolit de plugurile tractoa
relor; să auziți foșnetul mătăsos al pădurilor ti
nere crescute să înfrumusețeze și să răcorească 
pămînturile țării de piatră și foc: mergeți să 
cuprindeți cu privirile uluite orășelele ridicate în 
jurul marilor S.M.T.-uri. Dobrogea lui Bogza a

Cartea uă Bogza a apăr-î In 1939.
De at-cna m tret^ reiatr. p-^pni ani, dar 
peste aămintsrce bictinei Dot’oge s-a așter

nut .«ca fierbinte a rat-x-ifl ț: lataaceastade foc 
a ars tot ce era n-t-ed p răn, Ut ce era vechi și 
inuman: a fprtiiizat pd"C.nt ți oameni; a schimbat 
din temelii viața întregii reg_ ni 100X100 de fa
milii de țărani maneitori sini acum adunați In 334 
gospodării agricole colective 575X100 hectare de 
pămînt sini acum proprietate obștească. Slmbătă. 
19 octombrie, la Cktila Veche, rctonul Tul cea, 
s-au primit u.:.me:e cereri de intrare In colectivă. 
Dobrogea a fost în întregime colectivizată.

schingiuiți. la șapte d: 
tăiat capetele și au' fost așezate 
scindară, în timp ce hoarda sdlbar.ca 
prejur. Intimplări africane" Aduceți-vă 
acele intimplări africane care nu se 
numai in Dobrogea, care se repetau și 
in nord și in sud, in Banat, peste tot. 
cind ici, cind colo, sălbatice și violente, ca niște 
p'trjoluri ațițate cu dibăcie de mina șovinismului 
și a urii.

Recitiți cartea lui Bogza s-aveți proaspăt in 
minte intimplările africane petrecute odinioară 
in Dobrogea și stați de vorbă despre viața de 
astăzi cu colectiviștii din Bărăgan. Stați de vorbă 
cu romini sau tătari, vorbiți cu Ion Pană, briga
dierul, cu Calila Mahmut. cu vechii și noii co
lectiviști și mai mult ca sigur nu veți rămtne 
nepăsători tind vă vor spune (un fapt mărunt și 
neînsemnat in aparență) .că • la nunțile tătărești, 
în ciuda neingăduitoarei tradiții, o zi de petrecere 
este rezervată romlnilor;- cind vă vor spune că in 
acea zi tătarii mănincă friptură de porc și beau 
rachiu laolaltă cu rominii; cind vă vor. spune, 
cu aerul cel mai firesc posibil, că rominii sint 
cei mai buni prieteni ai tătarilor și că fetele tătă- 
roaice se căsătoresc cu băieți romini. Aceasta e 
revoluția. Casa și gardul nou de piatră ale lui 
Calila Mahmut, tătar colectivist din Bărăgan, și 
cele 8000 de kilogranțe de cereale primite pentru 
cele 355 zile-muncă: flbrile proaspete de pe soclul 
statuii lui Ovidiu și cele peste 100.000 de 
milii de țărani dobrogeni pornite pe drumul 
lectivizării.

fa- 
co-

Recitiți-l pe Bogza și mergeți să vedeți Do
brogea de astăzi. Mergeți să simțiți mirosul 

sărat al mării; aburul cald și prajul amărui 
de stepă răscolit de plugurile tractoarelor; mergeți 
să cunoașteți prima regiune colectivizată pe țară; 
să auziți foșnetul mătăsos al pădurilor tinere, ră
coroase și să vedeți noile orășele apărute pe harta 
bătrînei țări „de piatră și foc".

Al. Ivan Ghilia

GORKI
Șl TINERII

SCRIITORI

Evocarea unei 
străvechi 
civilizații

Miercuri 23 și vineri 25 oc
tombrie, universitatea „C. 
I. Portion” a găzduit pe 
dau! Cordero Amador, pro

fesor de literatură și Istoria pe
dagogiei la universitatea Auto
nomă din Mexico și consilier al 
Ministerului Educației Naționale, 
care a vorbit Studenților despre 
folclorul mexican.

Subliniind în mod deosebit ca
racterul dirz șl mîndru al po
porului mexican, dragostea luă 
pentru libertate șl pace și rafina
ta lui pasiune pentru culoare, 
lumină, melodie și ritm, profeso
rul Cordero Amador a prezentat 
cu ajutorul aparatelor de proiec
ție cîteva dintre cele mai fru
moase dansuri profane și de cult, 
legate de sărbători, de anotim
puri sau de diferitele aspecte ale 
muncii sau vieții de familie, a- 
trăgînd atenția asupra penajelor, 
costumelor, armelor, obiectelor 
rituale și uneltelor, toate împo
dobite cu ornamente și culori 
de o bogăție uimitoare.

Străvechea civilizație maya con
cretizată în excepționale monu
mente și temple, în piatră, în 
piramide care rivalizează în mă
reție cu cele ale Egiptului, într-o 
remarcabilă scujptură și în trai
nice cunoștințe în arta scenei, a 
astronomiei, a medicinii, se oglin
dește în toată măreția el și în 
eîntecele elegiace populare strîn- 
se în bătrînele codexuri păstrate 
in marile biblioteci din Mexico 
și din lumea întreagă.

Profesorul Cordero Amador a 
arătat că ceea ce caracterizează 
literatura veche mexicană sînt 
eîntecele care proslăvesc îndelet
nicirile constructive, cîntece ofe
rite ca ofrandă zeului comerțului 
șl în special zeului agriculturii 
(Tlăloc), cel mal vechi și mai 
popular zeu. Așa se explică de 
ce cultura porumbului și nu răz
boiul a dat naștere celor mal 
prețioase cîntece la vechii mexi
cani.

Conferințele profesorului Râul 
Cordero Amador au constituit un 
pas pe calea strîngerli legăturilor 
dintre poporul nostru și poporul 
mexican.

Florin Chirițescu

bleme dintre

©asistenta culegere de 
articole literare, cuvin- 
tări și scrisori ,-,Despre 
literatură" de Maxim 
Gorki oferă permanent 
cititorilor satisfacția 
descoperirii unor pro- 

cele mai diverse, izbi
toare prin noutatea lor. Densitatea ex
traordinară a ideilor și observațiilor 
cu privire la fenomenul culturii și li
teraturii cuprinse in paginile culegerii 
se refuză unei singure lecturi. Cons- 
tați aproape imposibilitatea chiar și 
a unei simple inventarieri. Inteligența 
scăpărătoare a marelui Gorki lasă, pe 
parcursul celor peste 700 de pagini, 
sumedenie de caracterizări de-o ului
toare plasticitate, evocări și portrete 
neegalște, maxime și analize. .îndru,-. 
mări ți precepte care, departe de a 
lua înfățișarea unui cod rigid, se în-' 
sumează într-o lege vie vieții Lite-' 
rare clădite pe principii noi. revolu
tion ?re. Surprinde mai ales neconte
nita grijă ce o manifestă Gorki față 
de tinăra generație de scriitori, față 
de întreaga „cohortă* de poeți- pro 
zatori și dramaturgi care intrau in 
literatură direct de la strung, de ia 
plug sau din rindnrile Armatei Reții. 
Mu’.ti dintre aceștia ..sint înzestrați 
cu incert est abil talent și aproape toți 
au o uriașă experiență de viață". Din 
păcate. — arăta Gorki — în privința 
meșteșugului scrisului, a artei legării 
cuvintelor și a frazelor, cea mai mare 
parte dintre ei sînt dezarmați și a- 
ceastă lipsă le poate fi fatală. Incul
tura nu poate fi suplinită de talent. 
Discuțiile lui Gorki cu tinerii scriitori' 
despre măiestrie, despre tehnica lite
rară a unei lucrări, începeau aproape 
întotdeauna cu considerații foarte 
scrupuloase despre limbă. Gorki pu
nea mai presus decît arta compoziției, 
a conflictului, a dialogului, etc.; arta 
cuvîr.tukii. „Despre scriitorii începă
tori". „De vorbă cu cei tineri", sau 
cele 11 „Scrisori către scriitorii înce
pători" stau mărturie pentru scrupu- 
lozitatea aproape incredibilă cu care 
Gorki „diseca" adesea manuscrisele 
tinerilor scriitori. El nu trecea nimă
nui cu vederea denaturările 'limbii li
terare, expresiile artificiale și forțate, 
inadvertențele și formele lingvistice 
învechite, moarte.

Marele scriitor s-a preocupat în
deaproape de formarea intelectuală a 
tinerilor scriitori, cărora le trimitea • 
cărți, le întocmea planuri de studii și 
îi îndruma spre școli și institute. 
Gorki ducea un adevărat război împo
triva inculturii și suficienței filistine, 
împotriva atitudinii de dispreț și de 
neîncredere față de valorile întregii 
științe și culturi mondiale.

Ar fi nespus de util un studiu care 
să urmărească deosebitul interes pe 
care-1 acorda Gorki lucrărilor tineri
lor scriitori care reflectau actualita
tea. Nu există un singur articol mai 
important în care Gorki să nu atragă 
atenția că noua realitate sovietică 
„cere imperios scriitorilor să observe, 
să scoată Ia lumină, să zugrăvească 
tot ce se remarcă din punct de ve
dere calitativ, tot ce este nou, „pozi
tiv", tot ce se află în plină dezvol
tare"... Vorbind de eroismul clasei 
muncitoare care, în condiții ne mai 
pomenit de grele, construiește pro
priul său stat, Gorki își manifesta 
nemulțumirea față de scriitorii înce
pători neatenți la temele majore ale 
acestei realități eroice. Gorki a su- 
.bliniat cu o tărie neobișnuită necesi
tatea caracterului partinic al noii 
literaturi, în articolele „Despre scrii
torul proletar", „Clasa muncitoare tre
buie să-și formeze propriii săi maeștri 
ai culturii", „Literatura sovietică". „Des
pre literatură" cuprinde numeroase 
materiale concludente modalității inte
ligente prin care. Gorki a știut să 
dezvolte în tinerii scriitori un spifiț

ascuțit politic, un permanent interes 
pentru existența cotidiană a făuritoru
lui socialismului, a omului muncii. 
Dezvoltînd în articolele „Distrugerea 
personalității", „Logica istoriei", ,,Ura 
proletară" — ideea necesității cunoaș
terii și însușirii marxism-leninismului, 
Gorki considera că încrederea nezdrun
cinată în popor — inspiratorul și crea
torul marilor valori artistice — încre
derea în victoria comunismului oferă 
tinerilor scriitori perspectiva clară a 
luptei ți implicit un fundament științific 
în activitatea lor creatoare. Lupta îm
potriva ideologiei reacționare, pentru 
apărarea caracterului realist și parti
nic al literaturii sovietice a găsit fn 
Gorki un aprig combatant Cu o viru
lență rar îniilnfrl, a criticat el formele 
culturii decadente, avertizînd pe tinerii 
scriitori de pericolul contaminării cu 
microbii decadentismului. Gorki de
nunța decadentismul ca fiind „cînte- 
ctri unei culturi în descompunere", 
care „răsună ca niște dangăte de clo
pot ce prevestesc moarte; unei socie
tăți care și-a supraestimat puterile’. 
Protestînd împotriva falsei teorii a 
„libertății de creație", a „liberului ar
bitru" care deschide poarta celor mai 
feroce forme ale ideologiei reacțio
nare, Gorki arăta că tinerii scrii
tori atinși de boala decadentismului 
„privesc arta ca un domeniu în ca- 
re-și pot exprima, liber și nestinghe- 
rit, prin nici un fel de legi", propria 
lor subiectivitate bolnăvicioasă. Gor
ki demonstrează că o asemenea „li
bertate" e relativă, că ea vulgari
zează și restrînge înțelesul conferit 
libertății scriitorului de cel mai înalt 
principiu al realismului socialist, spi
ritul de partid în literatură și artă.

Cu o remarcabilă vigoare spiritua 
lă a luptat Gorki pentru făurirea 
noii literaturi pe' baza principiilor 
revoluționare ale realism-socialismu- 
lui, sprijinind afirmarea în viața 
literară sovietică a lui Furmanov, 
Fadeev. Leonid Leonov. Fedin. Glad 
kov. Kataev, îngrijindu-se de soarta 
și de nevoile materiale ale oricărui 
tînăr scriitor în scrierile căruia des
coperea flacăra rară a talentului- 
Gorki era alături de cei tineri cu 
întreaga sa ființă. Îmbrăcat in< ar
mura unei severități și exigențe 
proverbiale, nu e greu să descoperi, 
sub această armură, același spirit 
simțitor, fundat pe dragoste de oa 
meni, pe adevăr- Idolatrizînd arta 
scrisului și frumusețea limbii ruse, 
marele dascăl a știut să sădească în 
sufletul tinerei generații de scriitori 
flacăra care ardea și în pătimașa sa 
inimă, nestinsa flacără a credinței în 
literatură, în măreția omului, a mun
cii. Cuvintele spuse cîndva de el u- 
nui tînăr poet — își amintește Fedin, 
— au avut puternice rezonanțe în 
toată lumea tinerilor scriitori: 
„Dacă ești In stare să faci un lucru 
serios, nu căuta să te obișnuiești cu 
lucruri ușurele. Muncește cit mai 
mult, citește și observă oamenii, în- 
cită-te. Odată ce te-ai apucat de 
artă, nu te mai cruța I Pentru aceas
ta, ai nevoie neapărat de o inimă 
care să freamăte de pasiune".

După aceste rînduri pilduitoare, 
o singură concluzie poate avea aceas
tă cu totul fugară și sumară în
semnare : aceea că Gorki 3 înțeles 
profund importanța covîrșitoare pe 
care o are tinăra generație de scri
itori pentru viitorul literaturii so
vietice. Existența, astăzi, a marilor 
artiști contemporani sovietici, exis
tența unei puternice literaturi iu
bite și prețuite de sutele de mili
oane de oameni de pretutindeni 
stau mărturie pasiunii cu care s-a 
îngrijit Gorki de afirmarea și ma
turizarea tinerelor talente.

Teșu MWcoveanu

Record mondial...
Pentru că trăim într-o vre

me de superbă epidemie a 
recordurilor, cer șl eu, cu 
insistență, să mi se acorde 

un titlu mondial, fiind întemeie
torul unui sport al cărui prim 
mare performeur sînt. Am scris 
o carte de versuri („Pasărea al
bastră”) și am avut fericirea să 
constat că din primele zile de Ia 
apariție opul meu a fost supus 
focurilor sacre ale criticii. Lău- 
dîndu-mă ori punîndu-mă-n colț, 
criticii care m-au executat n-au 
uitat să-și garnisească prețioasele 
studii cu liste de influențe. De la 
cutare scriitor am luat cutare în
sușire, de la un maestru o alta 
șl așa mal departe. Plin de haz 
este faptul că toți au avut grijă 
să-ml recunoască „personalitatea 
distinctă” în ciuda multiplelor 
Influențe.

cum scriitorii despre care se 
spune că m-au Influențat sînt 
de tempeiamente cu totul opuse, 
cu modalități de exprimare sin
gulare, unij uftraoptimiști, alții 
iremediabil întristați, alții sim
boliști ori semănătoriști, contem
porani sau în lumea duhurilor și 
eu am luat (albină stranie) polen 
de la toți și totuși sînt „perso
nal”, socot că am obținute mare 
performanță. Spre convingerea ce 
lor în drept, ofer lista autori.o; 
in cauză a căror influență se 
resimte în cartea mea: Ion Pillat, 
George pacovia,. M, hail Emânescu. 
Miron Radu Parașchivcscu, Octa
vian Goga, Alexandru' Andrițoiu, 
Goethe, Camil Petrescu, Vasile 
Alecsandri, St. O. Iosif, Lucian 
Blaga, George Tuțoveanu, Alfred 
de Vigny, Mihail Sadoveami, 
Vasile Cîtlova, Grigore Alexan- 
drescu, Tudor Argheji, CamM Bal
tazar, fon Minulescu, Serghei 
Esenin, Adrian Maniu și Nicolae 
Lablș.

ȘI cînd te gîndești că mai sînt 
scriitori care nu m-au influențat 
E drept că nu prea mulți, dat, 
totuși...

Gheorghe Tomozei

Asociere 
de imagini 
disparate

Intr-o recenzie apărută In 
„Scîntela tinerelului” (13 
oct.0 citîm: „Valorificarea 
simbolului obținut prin aso

cierea imaginilor disparate șl al- 
temarea elementelor de intrigi cu 
cele caracteristice retrospectivei 
expozitive sint principalele mij
loace utilizate de scriitor aici". 
După ce mai luăm aer în plAmînl, 
reușdni să ne întrebăm: care sînt 
totuși „principalele mijloace uti
lizate de scriitor aici“? (Cede ’uti
lizate de critiic fiind cum nu se 
poate mad clare). Ne întrebăm, 
pentru că, asociindu-se imaginile 
disparate, ele nu mai pot fi dis- 
pirate’ ci cel mult asociate. Cit 
privește retrospectiva expozitivă, 
aceasta, după cîte înțelegem, ar 
fi cam contrariul procedeului cu 
expoziția retrospectivă aplicat 
uneori în sala Dalles, in aceeași 
recr izie: „Contemplarea este în 
cel mai Lun caz primejdioasă”. 
Dacă în cel mai bun caz e pri- 
JJiejdioasă, ne întrebăm cu pro 
rundă îngrijorare, cum ar deveni 
contemplarea în cei mai rău caz 
Tot aici ni se vorbește de „Su
dul planturos*’ (cu plante, pro
babil), așa îneît aflînd despre c 
femeie că e planturoasă, trebirie 
să ne imaginăm cine știe ce.

Curiozitățile se sueced vertigi
nos. O femeie „măcinase agonia 
Iul Iakov“. Cum s-o fi măcmina 
o agonie? „Stratificările ulteri
oare s-au sedimentat...“ Stratifi
cări sau sedimentări fiind cam 
același lucru, s-ar putea inversa 
ordinea cu un succes egal: „Sedi
mentările ulterioare s-au strati
ficat"...

Asociind aceste imagini dispa
rate din recenzie, am reușit, cre
dem, să asigurăm o bună retros
pectivă expozitivă asupra princi
palelor mijloace utilizate de an
tonii eL

Ala din
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Acolo unde s-a născut Guiraldes
CLAR

Kurt 
omul

reci-

Mărturisiri...

Din poezia contemporană greacă
IAN1S RITSOS

LA CAZARMA
Luna a intrat în cazarmă-
A pipăit păturile soldaților.
A prins o mină goală- Dormi!
Cineva vorbește-n somn. Cineva sforăie. 
Pe peretele lung gesticulează-o umbră. 
Ultimul tramvai a trecut. Liniște.

Se poate ca aceștia toți să fie mîine morți? 
Se poate ca de pe-acum să fie morți?

Un soldat s-a trezit.
Cu ochi sticloși se uită-n jur.
De buzele lunei un fir de sînge-i aninat.

ESTE O CULOARE
Este o culoare roșie, tare ca ritul 
p'e-aciest acoperiș dintre pomi 
și cealaltă culoare scurtă a umbrei unei crengi 
pe apă. O femeie 
a făcut o mișcare aeriană
ca și cînd și-ar fi-ncheiat rochia cu trilul unei păsări. 
$i m-am simțit încurcat 
că pătrundeam atît de simplu-n glasul meu.
Mai sus pe ram o singură frunză domină peisajul 
și inima mea se potrivește-atît de bine cu lumea 
ca și cheia mea cu ușa casei mele. Voi deschide.

In romînețte de

lanis Veak s și Ștefan Popescu

u Maria Rosa Oliver, 
scriitoare, publicistă, 
laureată a Premiului 
Lenin pentru Pace, am 
făcut cunoștință în ma
șina care gonea nebu
nește pe străzile capi- 
Și în timpul cit par-talei federale.

curgeam principala stradă a Buenos 
Airesului, lungă de 28 km. am avut 
timpul necesar să schimbăm unele 
idei și impresii cu privire la artele 
plastice, la teatru, dar mai ales cu 
privire la literatură. Ne îndreptam 
spre Pago de Areco (150 km. de Bue
nos Aires) localitatea unde avea să 
aibă loc comemorarea a 30 de ani de 
la moartea marelui scriitor argenti
nian, Ricardo Guiraldes, una din lu 
minoasele figuri ale prozei sud-ame- 
ricane din primele două decenii ale 
secolului nostru. Scriitorii afgenti 
nieni consideră prilejul comemorării 
lui Guiraldes drept ocazia de a rea
minti tot ce a dat valoros acest re
marcabil prozator poporului său, oca
zia sublinierii marii lui personalități. 
Iată de ce, în duminica aceasta de 
început de octombrie, șiruri de mașini 
și autobuze purtau oameni de litere 
spre locurile unde s-a născut, a cres
cut și a scris acest mare îndrăgostit 
de pampele argentiniene, omul care

Inculpatul Mark Twain ...

Gauchos prepară ospățul în amintirea lui Ricardo Guiraldes

4 utoritățile america e au 
hotărît, In sfîrșit, să ia 
unele măsuri pentru 
stăvilirea rasismului. 
In zelul lor justițiar, 
ele lovesc în dreapta și 
în stingă. Mai ales în 
putea spune, judecindstingă, s-ar

fi după victima ultimului atac anti-, 
rasist al autorităților americane, care 
au profitat de înghesuială pentru a 
izbi într-un vechi dușman al lor, pe 
nume Mark Twain. Celebra carte a 
acestuia, „Aventurile lui Hucklefferry 
Finn", a fost interzisă în școlile din 
Statele Unite, fiind socotită... jigni
toare pentru negri.

Acuzația adusă lui Mark Twain în 
toamna anului 1957 este cea mai ori
ginală dintre toate cite i s-au adus 
acestui mare umorist, atît în timpul 
vieții sale cit și post-mortem. Origi
nalitatea ei constă în faptul că n-are 
absolut nici un temei nici în opera 
încriminată, nici In întreaga lui crea
ție

Dimpotrivă, cartea este o pledoarie 
fierbinte în favoarea negrilor, lucru 
de care își poate da seama orice ci
titor. inteligent, de la vîrsta de 10—12 
ani în sus. Să recapitulăm cîteva din 
fazele acestei pledoarii.

Scrisă la persoana întîia, cartea ist 
torisește pățaniile ștrengarului Huck
leberry Finn și ale negrului Jim, a- 
mindoi evadați dintr-o lume care 
pentru fiecare dintre ei intr-alt fel’, 
reprezintă o adevărată închisoare. 
Cum acțiunea romanului se 'petrece în 
America de dinaintea războiului civil, 
prejudecățile rasiste nu lipsesc, într-a- 
devăr. Huckleberry Finn vagabondul, 
din tîrgușorul de pe Mississippi, a 
crescut ințr-o atmosferă imbîcsită de 
rasism. Mark Twain a crescut șl el 
într-un. mediu contaminat de această 
gravă maladie, de care s-a vindecat 
treptat, printr-un efort susținut de 
voință și printr-o lectură atentă a 
propriului său suflet.

„Trăiam intr-o comunitate sclava, 
gistă — scrie Twain în „Autobiogra
fia" lui. Cînd sclavia a fost desfiin
țată, mama mea lăsa în urmă 60 de 
ani de contact zilnic cu această in
stituție. Deși era o femeie inimoasă 
și simțitoare, cred că nu-și dădea 
seama că sclavia e o impostură crasă, 
groteșcă, de nejustificat. Nu auzise 
nici o predică împotriva ei, dar as
cultase în schimb mii de predici 
care-o apărau și-o binecuvîntau. Ure
chile ei erau familiarizate cu texte 
biblice care aprobau sclavia — textele 
dezaprobatoare nefiind niciodată citate 
de pastori".

Huckleberry Finn, a cărui biografie 
fictivă o reproduce în multe privințe 
pe cea reală, a autorului, — trece 
printr-un proces de conștiință dra-

mdic, care trebuit tă fi fost șl al lui 
Mark Twain, atît de autentică este 
expresia lui literară. Negrul hm, to
varășul de drum al ștrengarului, este 
un sclav care-a fugit din casa stăpînei 
sale, domnișoara Watson, de teamă să 
nu fie vîndut „undeva în sud". Huck
leberry Finn îl primește cu dragă 
inimă pe pluta lui, dar e tot timpul 
sfîșiat de remușcări din pricina dom
nișoarei Watson. I se pare, anume, că 
săvîrșește un păcat grav, contribuind 
la evadarea negrului. La un moment 
dat, spaima de iad îl copleșește, și-l 
determină să scrie un bilețel domni
șoarei Watson, pentru a-l da în vileag 
pe Jim. Amintindu-și îinsă de tovară
șul său de pribegie, de omul real, a- 
tît de prietenos și de cinstit, pe care 
a ajuns sări cunoască și să-l prețuias- 
că în cele cîteva luni de conviețuire, 
Huckleberry Finn se hotărăște din 
nou să înfrunte cumplita pedeapsă a 
cerului, dar să-l salveze pe hm:

„Am luai hîrtia. Tremuram ca o 
frunză-n vînt, fiindcă trebuia să mă 
hotărăsc odată pentru totdeauna. Am 
chibzuit nițel, ținîndu-mi răsuflarea, 
apoi mi-am spus: „Fie! Mă duc în 
iad I" Și-am rupt hîrtia".

Nu cunosc, în întreaga literatură 
americană, o carte mai profund an
tirasistă declt „Aventurile lui Huck
leberry Finn". Scrisă la maturitate, 
după o îndelungată elaborare, ea e 
străbătută, de la un capăt la altul, 
de o caldă simpatie pentru negri, și 
e cu atît mai convingătoare cu cit 
autorul nu face declarații, ci anpli- • 
ză psihologică, dezvăluind, prin des
crierea unui proces sufletesc compli
cat și dramatic, temeiurile acestei 
simpatii.

Cum s-a putut, deci, ajunge la abe
ranta acuzație de rasism, adusă a- 
cestel cărți admirabile? Trebuie spus 
că ea nu e pentru prima oară pusă 
sub interdicție în Statele Unite. 

„Cînd a apărut Huck — își amintește 
Twain în „Autobiografie" — biblio
teca publică din orașul Concord, 
Massachusetts, l-a izgonit cu indig
nare, parte din pricină că băiatul e 
un mincinos, parte din pricină că după 
adinei frămîntări și matură chibzuin
ță, Huck a luat o hotărîre într-o pro
blemă gravă, spunînd că între a-l 
trăda pe Jim sau a merge in iad, 
alege această din urmă alternativă, 
— ceea ce constituie o blasfemie in
tolerabilă pentru puritanii din Con
cord. După această catastrofă, Huck 
a fost lăsat în pace vreme de 16—17 
ani. Apoi biblioteca publică din Den
ver l-a alungat din rafturile ei...'

Prin urmare, .Aventurile lui Huck
leberry Finn" e o carte pățită. încă 
de la apariția ei în 1884, a fost în- 
tîmpinată cu ură, de către anumite 
cercuri, pe care Twain nu le menaja

deloc, ari de cite ori acea prilejul. 
După moartea lui Twain, oficialitatea 
americană l-a acceptat, de voie de 
nevoie, pe ilustrul umorist, a cărui 
faimă trecuse de mult granițele Sta
telor Unite. Dar burghezia de peste 
ocean nu i-a putut ierta, fi nu-i iarta 
nici astăzi, curajul cu care a dezvă
luit păcatele capitale ale capitalismu
lui american. De aceea, din cind in 
cind, ura împotriva lui Mark Twain 
răbufnește cu putere. Cel puțin odată 
la 5 ani, procesul lui este redeschis 
— căci este un proces în toată legea, 
cu acte de acuzare șl cu sentințe fără 
drept de apel. Inculpatul Mark Twain 
este adus, post-mortem, în fața co
misiei pentru cercetarea activităților 
anti-americane, și pedepsit cu aspri
me pentru „crimele" lui. Pînă acum 
însă, acuzațiile formulate împotriva 
lui se mențineau în domeniul plauzi
bilului, respectiv cărțile interzise erau 
puse la index din pricina merttelor 
lor, considerate periculoase.

„Aventurile lui Huckleberry Finn", 
capodopera lui Twain, era scoasă din 
biblioteci, ca o carte ireverențioasă 
și, pe deasupra, antirasistă. Din a- 
celășl motiv, subiectul ei a fost ocolit 
de cineaștii americani și n-a inspirat 
declt un singur film — pe vremea 
olnd cinematograful era mut. Autorul 
unei cărți în legătură cu ecranizarea 
„Aventurilor lui Tom Sawyer" arăta, 
în 1931, că spre deosebire de această 
povestire a lui Mark Twain (după 
care s-au făcut cîteva filme la Holly
wood), „Aventurile lui Huckleberry 
Finn" „nu se pretează ușor la ecra
nizare, deoarece nu oferă posibilitatea 
rolului unei eroine convenționale, și 
deoarece atinge probleme atît de con
troversate cum este problema negri-, 
lor".

Negînd evidența, forurile conducă-, 
toare ale învățămîntului din Statele 
Unite, au izgonit încă o dată din șco
lile americane „Aventurile lui Huck
leberry Finn" sub pretextul absurd 
ar fi o carte plină de insulte la 
dresa negrilor. Omul care a scris 
ceastă carte, șl multe alte lucrări 
apărarea negrilor (amintesc doar
pamfletul intitulat „Statele Unite ale 
Linșajului", scris in 1901), omul care 
roșea pentru întreaga națiune ameri
cană ori de cite ori auzea de persecu
tarea vreunui chinez sau a vreunui 
negru din S.U.A., omul care, pentru 
a-și justifica activitatea filantropică, 
desfășurată discret, in favoarea unui 
student negru, îi spunea unui prieten 
că „fiecare alb are de plătit o datorie 
fiecărui negru", — omul acesta este 
acum acuzat de rasism 1

Este, într-adevăr, un record al fă
țărniciei.

a crescut în lumea aspră și austeră a 
gMirtiilnr, cel care le-a cunoscut sufle
tul, nostalgia și Îndrăzneala teme
rară...

Șoseaua aleargă dreaptă ca o să
geată printre șirurile de eucalipți, co
nifer: și salcim: care abia prind a în
flori Aci e început de primăvară. 
Poate tocmai £ —csca am și ocszia 
de a dezmierda minunatele »ceibo“ 
florile roz-roșii, cir. ta te cu atîta duio
șie de poeții argentinieni. Au rămas 
în urmă străzile largi ale orașului, 
cu grădinile vaste și clădirile monu
mentale. Dacă n-ar fi asfaltul șoselei 
și reclamele încăpățînate ale lui „Stan
dard Oii", nimic n-ar clinti imaginea

blicînd apoi în patrie romanele „Ro- 
saura" (1922)) și „Xaimoca" (1923), 
ca să rămînă pe veci în istoria lite
raturii argentiniene prin marea sa 
operă „Don Segundo Sombra", așe
zată alături de epopeea gauchilor— 
„Martin Fierro" a lui Jose Hernandez.

Casa lui Ricardo Guiraldes a deve
nit de mult muzeu. Vizităm clădirea 
cu aspect de cetate, înconjurată de 
un șanț adînc cu podețul care se poate 
ridica pentru a nu permite unui străin 
să pătrundă. Parcă și acum sînt 
proaspete amintirile luptelor de la 
începutul secolului trecut, cînd — de 
fapt—pe aci, la Pago de Areco. tre

cea granița dintre pămîntul stăpînit

IMiHSSE

Un grup de gauchos din comuna unde s-a născut Guiraldes

că 
a- 
a- 
în 
de

Petre Solomon

Francois Ponthler, romancier lan
sat de clțiva ard, a scris o carte 
de exaltare a virtuților armata 
franceze. Cum? Veți vedea în

dată, din următorul interviu:
— Comandantul vasseur a existat 7 

(eroul romanului, n.n.).
— Nu. Vasseur este ofițerul conceput 

așa cum aș fl fost eu daca aceasta ar 
fi fost vocația mea: un războinic dar 
in care există o latură umană, vulne
rabila, accesibilă la scrupule...

— In timp ce Rittmeister-ul 
Held, erou; de la Stalingrad, este 
de răzbel in stare pură ?

— întocmai. De unde și stima
procă între cel doi eroi, în ciuda acestei 
deosebiri fundamentale și cu toate că 
erau inamici.

— Ce german v-a slujit ea model ?
— Am întîlnlt un Held In timpul șe

derii mele la Baden-Baden. Se numea 
Rlttmeister Blshopf, adevăratul auiuor 
al loviturii de la Stalingrad așa cum 
am arătat în prologul povestirii mele, 
fără a inventa nimic. Era un tip superb 
de războinic. Cred că există afinități 
frofesionale, vreau să spun militare, 
mire acești oameni, chiar cind sînt si

liți să se lupte unul contra altuia. De 
fapt, animozitatea dintre francezi și 
nemți este un sentiment de civil (sdc 1).

Spre edificarea completă asupra ati
tudinii scriitorului dornic să întărească 
probabil solidaritatea atlantică iată ți 
proiectul viitorului său roman:

— ...Sînt un romantic— De aceea 
poate, în fond, m-am angajat Intr-un 
mare ciclu de romane asupra societății 
din Le Hâvre care va fl o apărare a 
burgheziei, da, o epopee burgheză 1

— Cum asta 7
— Orice romantic adevărat nu este da 

origine burgheză 7 E cazul meu. Nu ro
șesc de loc. Și această sărmană burghe
zie franceză este atît de înjosită astăzi 
din toate părțile Și cîteodată atît da 
nedrept, Incît nu vl se pare just ca un 
om nobil să dorească să alerge tn aju
torul el 7

pampei tăcute și misterioase, pampei 
care și azi arată așa cum o cunoscu
sem din lecturile tinereții noastre tim
purii. In dreapta și în stingă se întinde 
cit vezi cu ochii, neted ca în palmă, pî- 
mîntul virgin, pămîntul ce n-a știut 
nicicînd fierul plugului. Aci cresc 
ierburile etern verzi, aci pasc turmele 
fără număr, pe aci zburdă hergheliile 
nenumărate ale cailor semisălbatici, 
constituind partea integrantă și ne
lipsită a peisajului argentinian... Cind 
te gîndești — pe un teritoriu de*2!/: 
milioane de km2 locuiesc numai 19 
milioane de oameni. Iar întinsul mă
nos, unde oamenii știu ce e necazul și 
mizeria, hrănește peste 60 milioane 
de cornute. In tara unde vacile nu 
sînt mulse niciodată, se importă... 
untuL Pămînt- bogat, pămînt ce dă 
uriașe cantități de cereale, pămînt ce 
ascunde în tainițele lui cantități e- 
norme de petrol, metale, etc., pămîn
tul acesta care ar putea hrăni un con
tinent, e locuit de o lume săracă, de 
o lume ce nu are nimic comun cu 
aceea ce stăpînește zgîrie norii Capi
talei. Iți dai seama de toate acestea 
aci, pe întinsul nesfîrșit al cîmpiei, 
alături de gauchosii taciturni, cu ochii 
triști și inima fierbinte. Ii vezi în 
stare să tacă ceasuri în șir, încreme
niți parcă, rumegînd un gînd. Și în
țelegi sufletul lor numai atunci • cind 
îngînă un cîntec de demult, pasionat 
și tulburător, sau cind se avîntă în 
dansul ciudat, ritmat și expresiv, dînd 
parcă glas tumultului stăpînit.

O altă lume te întîmpină de îndată 
ce ai pășit centura Capitalei. O lume 
unde, încă acum o sută de ani, se 

de aiu- 
i pielea 

lumea 
întin- 
răsă-

de oamenii descălecați pe meleagurile 
Amerieii de Sud și nesiîrșita împără
ție a băștinașilor, lumea basmului și 
virtuții indiene. Aci au apărut și 
gauchii cei vestiți, aci — la hotarul 
a două lumi — s-a plămădit și ceea 
ce este harnicul popor argentinian.

Muzeul nu e doar locul în care fie
care colț îți vorbește despre viața 
scriitorului. Masa de scris, cărțile, îm
brăcămintea, armele, tablourile — 
toate se leagă de însăși viața gauchi- 
lor. Fotografiile, desenele și tablou
rile, înfățișind drumul creator al lui 
Guiraldes, zugrăvesc și viața oame
nilor printre care a trăit și- despre 
care a scris, căci eroii lui sînt gau
chos, iar cel mai interesant dintre ei,

frămîntat 
cel care

Trecem 
populară creolă, covoarele și uneltele, 
armele și „pancho", un fel de pelerine 
tipic indiene. Centiroane de piele — 
„tiradou" — bătute în metal, cu „fa- 
con" — cuțitul de 80 cm. — armă te
mută, cu ,,bolas" —- cînd armă de 
luptă, cînd unealtă de îmblînzire... 
Iată și „mates", tradiționala cupă de 
metal din care se bea, cu ajutorul unei 
retorte, ceaiul specific făcut din „jer
ba" — băutură1 ce la adunare face 
ocolul celor prezenți. E îmbrăcămin
tea, uneltele, armele de prin 1830— 
1840, altele de pe vremea cînd a trăit 
scriitorul. Ai zice că totul e o amin
tire dintr-un trecut îndepărtat. Dar 
nu I Am văzut pe gauchosii de azi, 
am dat mina cu ei. Tot ei ne-au gătit 
minunatele fripturi pe care le-am gus
tat la sfîrșitul festivității în pridvorul 
haciendei. Aci, la umbra stufoșilor 
„ombri", singurii copaci originari din 
pampas, cu trunchi noduros, rădăcină 
vastă și coroană stufoasă, după de
punerea florilor la cimitir și dezveli
rea plăcii comemorative, am zăbovit 
în mijlocul a cîteva sute de scriitori 
și oameni de cultură veniți să aducă 
salutul lor pios aceluia care e consi
derat bard al pampei argentiniene. 
Alături de doctorul Carlos Alberto 
Erro, președintele Societății scriitori
lor din Argentina, alături de Jorge 
Luis Borges, scriitor de Irunte și di
rector al bibliotecii naționale, de cri
ticul Juan Pinto, regizorul Saulo Be- 
navente, alături de văduva scriitoru
lui, Adelina del Carril de Guiraldes 
și fratele său Manuel Guiraldes, am 
ascultat amintirile povestite de cei 
care l-au cunoscut pe scriitor despre 
munca lui la revista „Proa" ,de felul 
cum scria, etc. Iar cînd am pornit îna
poi, spre reședința federală, multă vre
me am întors capul și am privit spre 
.apele limpezi ale rîului Areco, spre 
vechiul pod care parcă leagă o lume 
citadină galopantă, preocupată, răvă
șită, sîngerîndă, cu întinsul mănos și 
plin de semnificative tăceri, unde cu
vîntul omului este cuvînt, unde inima 
bate puternic și îndrăzneț, unde cîn- 
tecul e cîntec și dansul e dans. O 
lume cu ochi mari, visători. O
lume cu mîini grele șî mari. O lume 
ce tace și care va avea încă un cu
vînt mare de spus.

Buenos Aires octombrie 1957.

N. Moraru

de dorinți, de aventuri, este 
caută drumul spre fericire, 
prin camere, admirăm arta

i

dădea bătălia între cei veniți i 
rea și populația băștinașă, cu 
arămie. Lumea gauchilor. 
ce-și clădește sălașele pe 
șui pampelor argentiniene a 
rit din amestecul celor veniți cu 
locuitorii de milenii ai acestor pămîn- 
turi. Mîndrii creoli își iubesc pămin- 
turile și tristețile, cirezile și cîntecele, 
virtuțile șl dansurile. E lumea unde 
munca e dură și cîștigul e mic, este 
lumea unde binefacerile civilizației tre
buie încă să ajungă, e o lume tenace 
și bogată în mari resurse sufletești 
care, cînd se vor valorifica, vor da în- 
cincit mai mult ca pînă acum tezau
rului culturii și civilizației umane.

In lumea aceasta a pampei s-a năs
cut Ricardo Guiraldes, fiu al unui 
proprietar de hacienda, stăipînind pă
mînt și brațe omenești. Copilăria și 
tinerețea i-au fost însă acelea ale unui 
simplu băiat de la țară. A împărțit 
patul cu argații, a călărit cu gauchii 
din serviciul părinților, a locuit case 
de tip colonial (o arhitectură specifi
că)) și a suferit cumplit cînd a trebuit 
să plece la învățătură în Europa. In 
Europa a scris primu' său volum de 
versuri, „El caucerro de cristal", pu-

De curind, poetul Petr Bezruci, 
considerat un clasic al litera
turii cehe, autorul dramatice

lor „Cîntece Sîleziene" — a împli
nit virsta de 90 de ani. Bezruci (pe 
adevăratul său nume Vasec) s-a năs
cut la Opava în toamna anului 1867. 
Școala secundară a făcut-o la Brno, 
iar studiile universitare (filologia) la 
Praga. După terminarea studiilor 
e trimis ca funcționar de poștă în 
Brno, apoi la Praga. Părăsește acest 
post și se întoarce în Moravia, de 
unde pleacă în Silezia cehă pe care 
o cunoaște cu profunzime în varia
tele ei domenii de viață, în urma 
unor îndelungi călătorii. Tatăl său 
se trăgea din țărani liberi, iar bu
nicul, învățător, cu largi cunoștințe 
de filologie clasică, fusese în cores
pondență cu Voltaire.

Pentru poeziile sale revoluționare, 
care chemau la eliberare națională, 
publicate la Paris în „L’Independan- 
ce tscheque", Bezruci a fost întem
nițat de habsburgi în 
inului război mondial.

Semnificativă pentru 
cetățenesc și mesajul i 
operei sale este scrierea

timpul pri-

său 
al

idealul 
umanist 

. „Eu": „Sînt

bardul celor înrobiți din Teșin. Orchil 
mei ard. Sînt îmbrăcat în veșminte 
roșii; în mînă țin ciocanul iar în 
inimă ura și blestemul celor șapte
zeci de mii de cehi din Silezia, care 
nu s-au lăsat germanizați sau polo- 
nlzați. Vreau să vorbesc, dar nu in 
numele meu, sau al ținutului unde 
m-am născut, ci în numele po
porului batjocorit. Nu voi slăvi istoria 
șl marile , ei personalități, nici nu 
voi fi împotriva celor de alt neam 
sau rasă, ci împotriva marchizilor și 
baronilor, fie ei Gero, Vlcec, Gut
mann, Larys sau Nathan Loir..."

Petr Bezruci a scris puțin, chiar 
foarte puțin. Dar contribuția poe
ziei sale la dezvoltarea literaturii 
cehe, la îndreptarea artei spre ade
văratele ei izvoare și idealuri uma
niste e remarcabilă. Poeziile închi
nate trecutei vieți a minerilor sile- 
zieni sînt dintre cele mai zgudui
toare. Opera lui Bezruci se alătură 
acelor creații artistice cehe care, 
după decenii de ir nașterea lor, au 
destulă vigoare să colaboreze intens 
la evoluția progresistă a patriei și 
la luminarea conștiințelor.

Elena Eftimiu

Redactor-șef: Zaharia Stancu. Colegiul redacțional: Mihai 
Beniuc, Marcel Bresla-u, Eusebiu Camilar, Paul Georgescu 
(redcetor-șef adjunct), Eugen Jebeleanu, George Maco- 
vescu, Ion Mibăileanu, V. Mîndra (redactor-șef adjunct), 
Mihail Petroveanu (redactor-șef adjunct), Cicerone Thco- 
dorescu. Ion Viitner.

E REMARCABIL
desigur că Gabriel Marcel consideră 
„jurnalul Annei Frank" care se joacă 
actualmente șl la paris, o dramă emo
ționantă și ca document și ca artă. Mal 
interesantă e insă considerația finală 
a cronicii sale dramatice: „Dacă exista 
astăzi la Paris o piesă care merită să 
fie văzută atunci este aceasta. Oricît 
de dureros și cîteodată de Insuportabil 
ar fi spectacolul, cred că e de datoria 
oricui să-l înfiunte. Se uită multe prea 
repede și într-o lume în care Fransolse 
Sagan și emulii el ocupă un loc atît 
de neobișnuit este indispensabil ca 
imaginea persecuției să fie impusă ca 
un stigmat”.

GHICIȚI
care din aceste declarații date in cursul 
anchetei „PoUtlcă șl literatură” între
prinse de „Las nouvelles lltteralres", 
aparține lui Christian Fineau, fostul 
ministru socialist, șl care Iul Maurice 
Schuman, fost ministru și el dar frun
taș al partidului catolic M.R.P.:

a) — Poveștile astea pentru copil con
stituie pentru mine o evaziune totală 
de care am absolută nevoie.

— Povestitorul șl omul politic se 
Ignoră deci în dvs., domnule ministru 7

— Natural și încă pentru gustul meu 
prea rar îmi pot permite să fiu povesti
tor...

b) — Dar atunci, domnule ministru, 
acest studiu despre Tintoretto de ex„ 
este pentru dvs. o evaziune 7

— Nu, refuz cuvîntul șl faptul... Noi 
n-avem dreptul, chiar dacă am putea. 
Un Herriot sau Barthou, după un dis
curs important la Cameră, la Senat, se 
întorceau acasă și regăseau amorurile 
doamnei Răcamier sau ale lui Victor 
Hugo. Astăzi omul este urmărit at1t 
de aproape de problemele lumii întregi, 
Incit pentru el nu mai există turn de 
fildeș. Dacă oamenilor de —— “ ~~ 
impune angajarea, nouă, 
profesia noastră, evaziunea 
terzisă...

Cred că nu v-ațl lăsat 
aparențe și ghiciți: cel ce 
necesitatea angajării scrisului este reac
ționarul Schuman; Pineau, socialistul, 
vrea să evadeze din realitate !

litere 11 se 
prin Însăți 
ne es-te in-

înșelați «5® 
vorbește de

Lector

Oaspeți
de peste hotare

HUBERT JUJN 
scriitor (FRANȚA)

MIHAIL CUNELACHIS 
dramaturg (GRECIA) 
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