
PROLETARI DIN TOATE TARILE, ENIȚT-W

Anul IV, nr. 50 (196)-joi 12 decembrie 1957 8 pagini 50 bani

De vorbă
cu

Ion Marin Sadoveanu
r|

„Caracude

ORGAN SĂPTĂMÎNAL AL UNIUNII SCRIITORILOR DIN R.P.R.

a tunat, dar ei s-au adunat

c

Citire și privireD Ta-

ss areasta
împo-

dâinui

lagăr

lumii

am

ca Ion Vitner Tudor Vianu
(Continuare în pag. 6)'(Co'S.nuore ît pag- Q

)

literaturii

C Dan HăulicăIon Roman
(Continuare in pag. 5)(Continuare în pag. 6)

PETRU DUMITRII!

A. B. C.

dispărut concep- 
privire la cultu-

ita- 
tra- 

Ber-

devenit 
cum se

tn Insulele Mediteranel, desco- 
în tot locul mormintele în care 
topit soldați germani și soldați

„strînse co- 
țări în do-

Ger- 
ieșit

se știe, 
sinuci-

dragostea de 
luminos seri- - .

'.a paginile

anii 
alte 
care 
care 
tre-

totusl
și au dis-

sovietici. A apărut și 
gheață atomic sovie- 
că zilele, lunile, 

vor mai aduce și 
însă și oameni

apără toate popoarele
uitat nici milioanei? d? 

' 1 război 
nici uriașele suferințe pe

zile 
o ști- 
părul 
în a-

Condamnarea exploatării 
irtuțilcr poporului 

de asemenea caracterul 
ți patriotic al acestei li-

■k ci»- 
C3 le
al * 

literară. inthwUt
ți programatic 

neobarbam*. este 
al acestei prezențe.

istorică. Aici se disting, ca și altă
dată, două aspecte, legate între ele, 
complimentare — prețuirea figuri
lor și faptelor ce-au contribuit la 
progresul național, pe de o parte,

„.„Creșterea limbii ro- 
minești 

Și a patriei cinstire'

„Noi și neobarbarii“

„Terasă de pe warte
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rin d 2
cu

virtutea căruia cultura 
exclusiv ai unei elite 
tre elită și masă nu 

existe nici o legătură, eli
ta fiind deasupra iiuensifjții amorfe 
a poporului O altă caracteristică a 
noțiunii de cultură. în această accep- 
« aristocratică, era lipsa de carac- 

practic. Cultura trebuia să aToâ, 
un fel, atributul gratuității. In- 

valorilor culturii in dr- 
cotidianului însemna 

(ia civiliza- 
a astfel de 
i prin pă 
atol ar iste- 
it apologeți 
i Speogier.
ersăandes*

marcabu
Negruzzi 
tu’ui de
evoca*??,
tei de țară 
frumuseților ?i 
dențierea vaiot

Cu *eto-or ia ad-nțMti 
Din alge, iodul tare — 
Ea rida edtrt m«ra 
Și toru-i m 'prin âtA.

ind ninge, cerul rănd- 
ne tăcut. Nu tună.

Recent, la Roma s-a 
petrecut un eveniment 
rar. A căzut zăpadă. 
A căzut zăpadă și în 
împrejurimile Romei. 

Etna aruncă spre slăvi 
norii și-au scuturat

in timp ce 
fum și flăcări, 
pletele albe chiar peste smochinii si 
pădurile de portocali din Sicilia... A- 
cestea au fost știrile cele mai im- --- 1— --- ..us 1- zj)e

'Ai tn fața
Și na moi știm de nimens ți tot ea i-tpere.
Ia-mi ochii ți-i fneaed-m o, tăi. departe eaatc-i: 
Răsare vraja oarbă a toarelns din ■e.

Simțind în valuri roitul panterelor aHatrre.
La mine lingă umăr te~aduni eu-o dulce —ici 
Și tremurindă: zorii. turtind tnbirii 
T uZcazui de aramă din mare ri-i ridici.

Soarba ctru-n inel, fi-ți-l piatră
Trage marea tn piept es adinru-i
Lată viatul gemind lingă inima aoartri— 
E atît de puțin,
E atît de puțin.

Pentru ce am ichimba feri cir eo-n odndi ? 
Bolta ipune de foc, spaime ard in tamalt; 
Pette tot ce ni-i drag, iese moartea la pendă— 
.Va plodește de mult,
O respingem de malt.

Lată-mi clipa măcar, numai clipa ce tine 
Cînd mi-e rufletu-amar de tristeți ți urî'.. 
Xumai lîmbetul tău, numai cSpa cu tin*— 
Și ce mult e atît.
Și ce mult e atît.

Adă-ți itelele n pirg, fă-le ctfine coapte.
Dă-mi fă mușc, fă respir. m te Umt, ti te-ucult: 
Și secundele ard tn tufișuri de noapte— 
E atît de puțin 
Și atît e de mult.

Peste cît»va zile vii ie lAririi re___
doveanu. Cu acest prilej, ue-ate adrnat Meat 
pundă la citeva întrebi.-. >ți—*i --
bească despre lucrări* *a>. ■ ~r 
părtășească cititorilor .Gazata bterary* 
geneza, concepția și elaborarea uiamăâ

înainte de prima noastră ktaetare, lea M 
cizeze : ,

— Aș vrea si apaș cariate despre I

noua sa

dTJ&O * 
rsce swtoei

CA MIL PETRESCU:
rrerr.ea

*. “ea de cui- 
kctincă istori- 
pe aceea, stra

ie cult, tre- 
spunem că 

iuțkxiară a 
socialiste, 

umane. In 
ceriu de

ale pe părrdn- 
tecul Mioriței, 

pe cel sado- 
rturaie au fost 

sferă a valorilor

•> P! 
■riaaal

Artist pria escetaată •se
lectai l Petri Damrw «cm 
esewi cr oce cir» rec««a*- 
dă «a ț| irit noM ți a» 
pretamr Aotast 4e o 
ntabiU p«a*« drieo-
ții. autorvl .Crească de te
niile* a partktaet cem- 
xent la toate deztawnle ► 
terare dm cftatai 
tind și propcoind 

voare soluții. Vota 
critică 
malițios 
„Noi ți

rod
primă caracteristică — 
sînt sudate de aceeași 
viitorul culturii aparțin

un 
O

(vai, clișeele criticilor !) articolele
idee directoare...: prezentul și
unei literaturi realiste, fundată pe raționalism. Toate

Sorin Aighir

ta laemaa aeasară. O pa
să desar» Car agata ? 
ca • a mară. Caragaje a 
kau n asare seri 
SBtpf-taai peMi eerz 
de r ars, aa redata 
OB' aa aeeța’a-

iftsâ o exis-

Iost ătatart de pasiuni mari 
ți neferscit» a-a condcs 
lupte politice sau nascân 
soâale. n-a întreținut con
flicte de anvergură, in sfir- 
șit. n-a făcut — biografic
vorbind — nimic .răsunător", 
lui dramatic se prezenta prea sumar, dacă nu chiar 
sărac, și, in orice caz, lipsit de miezul din care s-ar ti

Dumitru Solomon

Pentru o piesă, materia-

(Continuare îfl pag. 6} (Continuare în pag. 6)

triumf nl vulgarității. Omul-masă 
este un ins fără trecut și lipsit de 
conștiința rolului său istoric. Din 
cauza dominației sale, popoarele de- • 
cad prin sentimentul provizoratului.

Spenglerul englez, Arnold J. Toyn
bee, omagiat în Occident ca cel mai 
de seamă sociolog și filozof al con
temporaneității, are și el în „A study 
of history7" („Studiu asupra istoriei") 
viziunea unei „minorități creatoare" 
și a unei „majorități inerte". Dez
voltarea societății poate fi asigurată 
numai prin supunerea necondiționată 
a maselor fața de personalitățile ex 
cepționale. supra-umane, -gle „minori
tății creatoare". Dominația elitei poa
te fi asigurată cu ajutorul religiei și 
al „dresajului social". Toynbee este 
partizanul unei sociologii comparati- 
viste, analogice. Istoria universală 
este redusă la un prototip: antichita
tea greco-romană (europenii .repetă 
destinul elenic, iar americanii pe cel 
romanic). In virtutea acestei analogii, 
comunismul este o erezie creștină, 
de tip manicheic, iar proletariatul nu 
este altceva decît proiectarea în pre- 
zer.t a plebei romane, un element a- 
scciaL Masele. însuflețite în revendi
cării? Ier de către proletariat și co- 
—sT-.t .barbarii interni" care 

civilizația apuseană, în ace-

y ț n prieten, pe care îl cunosc (le 
II mulți ani, îmi spunea: «Am 

dat partea cea mai întinsă a 
vieții mele lecturii. Cină consider 
trecutul. îmi amintesc de multele 

lupte ale vieții, de evenimente de tot 
telul, de citeva călătorii; dar tre
buia să-mi spun că timoul cel mai 
lung l-am consacrat cititului. Ocup o 
catedră de peste treizeci de ani și, 
pentru a mă susține în locul meu, am 
avut nevaie de multe, de neîpcetate 
lecturi. Deși mijloacele melc materiale 
n-au fost niciodată prea mari, am 
strîns mereu cărți în jurul meu. S-au 
adunai în rafturi, pe mese, pe scau
ne, pe podele. Îmi croiesc drumul 
printre ele și, uneori, trebuie să în
tind pasul, pentru a găsi, deasupra 
lor, Joc limpede", cum zice odată 
Caragiale. Mă scol dimineața cu 
grija de a controla o dată, de a 
regăsi un citat. In babilonia mea 
de cărți, operațiile acestea nu sînt 
ușoare. Pierd uneori ceasuri pentru 
a a-la o carte pe care n-am mai a- 
vut-o în miini de ani întregi. Mun
cesc din greu, deplasînd zeci de kilo- . 
grame de imprimat, transpir și mă a-

SPIRITUL PATRIOTIC

de aur. 
pitn» incrustează 
soi râmi nesc de _

KșXe ie sjo peaua cronicarilor pînă 
oszenel'.'cc înaintașilor noștri 

eeicr rta; apropiati. trecmd mai de- 
parx. < ■c zod.: noi. In creația lite. 
rară i axttanpora" k>r. Momentele 

*ie icic.sștare. fa veacul trecut, a for- 
;eor ^xxiare au fost pregătite și 
y- <t —o literatură însuflețită 
-u e_irtr; patriotice,'care, chiar dacă 
□eieuăvirs tă cj orice început, na e 
cragi txtr.al prin telurile ei înalte. 
ăfrai-id in una:.dintre scrisori, că t 
aoal 1848 — .atît de priincios, li- 
SertăLi popoa-'dor* — fusese fatal . 

;.:’.e'at_rmninești din pricină ‘ că 
acriitorE. preocupați de activitatea . 
potbeă. părăsiseră .cultul muzelor", 
Costache Negruzz: a comis o eroare 
prin-tngnstarea perspectivei. Eveni- " 
sectele c:n 1848 sînt miezul de foc 
ta jurul căruia «e polarizează o acti
vitate literară dintre cele mai vii și 
roftace. in cadrul căreia un rol re- 

i îndeplinit creația lui 
Însuși. Stimularea sentimen- 
demnhate națională prin 
trecutului eroic, a dragos- 

și popor prin slăvirea 
ămintuhiî natal și evl- 
rii folclorului sînt linii 

tematice pe care le vedem străbă- 
tind întreaga literatură a secolului 
trecut. Condamnarea exploatării și 
foșnirea virtuților poporului con
cretizează

târâturi.
Se poate 

volnționare 
creația 
tr-un

spune că. Tn perioadele re- 
din viața unui popor, 

artistică se orientează în- 
od similar. E vorba, desi- 

gur, nu de un paralelism absolut, 
de o recetare întocmai a urnii feno
men. ci de anumite tendințe comune 
fundamentale, dezvoltate însă. îm
bogățite în noile circumstanțe so
ciale și politice- Un asemenea para
lelism înțeles într-un sens larg se 
poate stabili între literatura noas
tră actuală și literatura înaintașilor. 
O cercetare cît de sumară a 
el literare din acești zece 
care-i sărbătorim îl verifică 
Iată mai întîi literatura de

creați- 
anl pe 
deplin, 

evocare

(
noastre noi

portante pe care, în ultimele 
le-a vînturat prșșa italiană...

Să am iertare... in aceleași 
eu am găsit, în aceeași presă, 
re măruntă care nu mi s-a 
demnă de dispreț. Se spunea, 
cea știre, că d. Strauss, ministrul 
Apărării al Republicii Federale Ger
mane, a Sosit, împreună cu o liotă 
de experți, la Roma. Să vadă Coliseul 
îngropat sub nămeți? Să se plimbe 
cu sania pe străvechea Via Appia? 
Coliseul trebuie văzut în soare. La 
Roma nu sînt sănii I D. Strauss si 
însoțitorii săi au început să ducă 
tratative secrete cu d. Taviani, mi
nistrul italian al Apărării, în vede
rea „unei strînse colaborări între cele 
două țări în domeniul militar"...

Oare să fie adevărat că „nu e ni
mic nou pe lume"? Nu am crezut 
niciodată această zicală. Totdeauna 
apare pe lume ceva nou. De curînd 
au apărut rachetele balistice intercon
tinentale sovietice. Au apărut și sa
teliți artificiali 
spărgătorul de 
tic... Sînt sigur 
M vor veni ne 
surprize, 
nu văd 
nu trag 
out, nici 
apropiat.

Există 
nimic nou în viitor și 
nici o învățătură din 
chiar din trecutul destul de 
Printre aceștia se numără, 

din păcate, și d-nii Strauss și 
viani,

Intre politicienii germani și 
lieni s-au mai dus și altădată 
tative secrete, la Roma sau la 
lin, și tot în vederea „unei strînse 
colaborări între cele două țări în 
domeniul militar". Germania era re
prezentată atunci de Ribbentrop 
iar Italia de contele Ciano. Din 
„strînsa colaborare între cele două 
țări în domeniul militar" a ieșit fai
moasa axă Berlin-Roma. Și din a- 
ceastă faimoasă axă a ieșit apoi cel 
de al doilea război mondial.

Acum, dacă te plimbi prin Ger
mania, vezi orașe schimbate în ce
nușă. Cenușa e rodul „strînsei cola
borări între cele două țări în dome
niul militar". Dacă te plimbi prin 
Italia, dai peste destule ruine afu
mate. Ruinele sînt rodul „strînsei co
laborări între cele două țări în do
meniul militar". Iar dacă te apuci 
să cutreieri Europa, de la Volga și 
pînă Ia Atlantic, din Norvegia și
•

Cine oare, dintre iubitorii de fru
mos, n-a cercetat cu emoție pro
gramul manifestărilor orînduite 

să aibă loc în „săptămîna artelor 
plastice și muzeelor" ? Cine n-a respi
rat cu bucuria, în aceste zile, o at
mosferă saturată de artă ? Zeci de con
ferințe, întîlniri ale unor maeștri re- 
putați cu publicul, vernisajul a nume
roase expoziții l-au înconjurat, cu is
pita lor, pe amatorul dornic să nu 
piardă nimic și l-au silit la opțiuni 
dificile. In provincie s-au deschis una 
după alta — adevărată explozie în 
lanț de lumină și culoare — expozi
țiile regionale. Cei care au călătorit 
și-au împărtășit impresii din muzeele 
străine, cei care au viețuit în preajma 
unor mari artiști au comunicat amin-

pînă 
peri 
s-au 
italieni. Toate aceste morminte sînt 
rodul „strînsei colaborări între cele 
două 'țări în domeniul militar". Ro. 
dul „strînsei colaborări între cele 
două țări în domeniul militar" il 

găsești, tot sub formă de morminte 
care păstrează în sinul lor oasele 
soldaților germani și italieni, și pe 
țărmul african al Mediteranei.

Pe ce lume oare trăiește d. Strauss 
și experțil săi militari ? Și d. Taviani 
pe ce lume își poartă pașii?

Germanii» au pierdut două mari 
războaie pe care conducătorii 
maniei le-au declarat. Italia a 
și ea strivită din ultimul război mon
dial.

Amenință cineva Republica Fede- 
raia Germană? Rlvnește cineva să 
devină stăpîn pe pămînturile penin
sulei italice?

Nu. D. Strauss s-a întîlnit 
cu d. Taviani la Roma 
cutat îndelung, asistați de experți 
militari, în vederea unei 
laborări între cele două 
meniul militar".

Este vorba oare de o axă militară 
Bonn-Roma sub patronajul Statelor 
Unite Americane? Fără îndoială că 
da.

Axa Berlin-Roma, care a 
apoi axa Berlin-Roma-Tokio, 
știe, a fost sfărîmată.

Și, sum de asemenea 
Ribbentrop a sfîrșit, după 
derea misterioasă a stăo’nului său, 
Adolf Hitler, în spînzurătoare, Ia 
Niirenberg. Cît despre Ciano — nu 
a fost nevoie să-1 judece și să-1 
execute aliații. El a fost împușcat 
din ordinul socrului și stănîniilui 
său Mussolini care, la nuțin timn 
după aceasta, a căzut sub gloanțele 
partizanilor italieni.

Recent, la Roma s-a petrecut un 
eveniment rar. A căzut zăpadă.

Recent, la Roma d. Strauss, mi
nistrul Apărării al Republicii Fede
rale Germane a uneltit împotriva 
nării cu d. Taviani, ministrul Apă
rării al Italiei.

Evenimentul este important, dar nu 
rar.

Se uneltește mereu în Europa apu
seană și dincolo de ’ Atlantic 
triva păcii 1

Cu toate acestea pacea va 
și se va întări.

O apără puternicul nostru 
socialist.

O 
care nu au 
morți, victime ale ultimului 
mondial, t ' ' '
care acest război le-a adus întregii 
omeniri.

tiri despre dînșii; s-au rostit opinii 
despre artă și s-au evocat figuri de 
înaintași. Marile umbre ale trecu ului 
au fost convocate, în simpozioane șl 
conferințe, ca să străjuiască momen
tul acesta de intensă viață artistică. 
Și, de asemenea, săptămîna artelor 
plastice a început în chip semnificativ 
cu „Retrospectiva", bine alcătuită, de la 
Sirnu, care îmbrățișează creația plas
tică a ultimilor zece ani: prilej de 
reflexiuni optimiste, la fel cu multe 
din lucrările aduna'e în ..Interregio
nala" de la Palatul Republicii. Inau
gurarea acesteia a încheiat oarecum

■

GH. IVANCENCO „Peisai industrial"
(Din Expoziția retrospectivă „10 ani de creație plastică 1947—1957")
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IN ORGANIZAȚIA DE BAZA
P. M. R. A SCRIITORILOR

noului bihou
tn ziua de 5 decembrie a. c. z-a 

ținut adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri a organizației de 
bază P.M.R. a scriitorilor din Bucu
rești. Darea de seamă asupra activită
ții organizației pe perioada septem
brie 1956 — decembrie 1957 a fost 
prezentată de tov. Marcel Breslașu, 
secretar.

După o scurtă trecere tn revistă a 
pr Moi palelor evenimente externe și 
Interne, raportul a Infățișpt realiză
rile organizației In cadrul luptei gene
zele a partidului. In perioada respec
tiv t. atit biroul organizației, cit și 
g’upele pe secții și reviste au avut 
unele inițiative bune, avînd drept 
scop trecerea centrului de greutate 
a muncii de partid pe problemele 
creației. Organizația a elaborat for
me noi, atractive, ale . tnvățămtntu- 
lui de partid, a dezbătut tn cîteva 
adunări generale problemele vitale ale 
creației mai ales tn legătură cu 
sarcina principală ce și-au asumat-o 
acum scriitorii: de a oglindi tn spirit 
partinic șl la un înalt nivel artistic 
ziua de azi a țării, mărețele realizări 
ale construcției socialiste cu care se 
mîndrește poporul nostru. Este un 
merit incontestabil al organizației 
că a sezisat prima, not și importan
te probleme . ale vieții literare, a 
mobilizat pe scriitorii membri de 
partid la combaterea unor forme mai 
ascunse ale apolitismului, la demas
carea unor tendințe revizioniste ce se 
maschează tn haina . „luptei împo
triva dogmatismului" cit șl la lua
rea de atitudine împotriva unor /frac
ției nesănătoase, familiariste, de grup, 
tn redacțiile unor edituri șl reviste.

Dar tn activitatea organizației de 
bază P.M.R. a scriitorilor bucureșteni 
au dăinuit și multe lipsuri pe oare 
raportul le-a scos la iveală. In ciu
da unor inițiative interesante, orga
nizația nu a reușit să ridice munca 
de partid la nivelul problemelor de 
creație. Aspecte diverse ale creației 
~ în domeniul poeziei, prozei, criti
cii — au fost discutate rar și insu
ficient. Organizația și biroul ei n-au 
luat măsurile necesare pentru a înar
ma pe .scriitorii membri de partid 
și pe clei fără de partid tn lupta 
pentru combaterea cariatelor manifes
tări ale ideologiei burgheze. In du
da cerințelor multiple, propaganda 
de partid prin conferințe a fost sla
bă. învățământul de partid a fost In 
unele cazuri neglijat. Organizația 
n-a acordat sprijin suficient condu
cerii Uniunii Scriitorilor și redacți
ilor revistelor bucureștene, n-a dis
cutat dectt sporadic cum lucrează 
scriitorii membri de partid în biroul 
Uniunii Scriitorilor, tn colegiile și 
redacțiile revistelor, tn birourile sec
țiilor de creație.

Lipsuri serioase au putut fi 
constatate sl în lupta pentru întă
rirea disciplinei de partid; biroul or
ganizației nelutnd măsuri ferme pen
tru a curma manifestările de indis
ciplină și de încălcare a normelor le
niniste de partid din partea unor to
varăși. Nu s-a acordat atenție sufi
cientă nici muncii pentru atragerea 
de noi membri șl candidați de partid.

După cum a reieșit din darea de 
seamă și din discuțiile care au urmat, 
pentru toate aceste lipsuri șt slăbi
ciuni, poartă răspunderea, tn mare 
măsură, biroul, care a fost criticat 
pentru unele metode sectare, pentru 
discontinuitatea muncii, pentru că a 
manifestat prea puțin interes față de 
probleme concrete de creație ale fie
cărui scriitor, membru al orgardzațtel. 
Mai mulți vorbttori au subliniat că 
biroului i-a lipsit uneori fermitatea tn 
aplicarea propriilor hotărîri. Totodată 
Insă flu fost realizate și părți pozi
tive tn munca biroului: fermitatea 
de care a dat dovadă In combaterea 
manifestărilor ideologiei burgheze 
printre scriitori, seriozitatea in țua-

rea unor hotărtrl, munca colectivă.
In cadrul discuțiilor care au ur

mat, mat mulți vorbitori au făcut pro
puneri pentru ridicarea muncii organi
zației la un nivel mai înalt. Tov. M. 
Davidoglu, de pildă, pornind de la o 
experiență personală (s-a întors re- 
cent din regiunea Constanța) a cerut sd 
se caute forme noi prin care scriito
rii să poată lua cunoștință direct de 
realizările socialismului. Tov. Petiția 
Papu a subliniat importanța deosebi
tă a ajutorului concret pe care fie
care membru de partid îl așteaptă 
dtn partea organizației și a biroului. 
Too. S. losifescu a propus o dez
batere mai largă și mai bine docu
mentată asupra muncii scriitorilor 
membri de partid in colegiile revis
telor șl editurilor; tov. Vera Călin 
s-a ocupat de activitatea grupelor, 
certnd să se dea un conținut mai 
bogat; tov. Haralamb Zincă a in- 
sistat asupra pericolului pe care-l 
reprezintă unele manifestări ale ideo
logiei burgheze atunci dnd nu sini 
dbmbătute la timp; tov. Dan Deșliu 
a propus ca organizația să lupte cu 
și mai multă fermitate pentru conso
lidarea unității frontului scriitoricesc; 
tov. Cella Serghi a cerut organiza
ției să fie mai activă în stimularea 
acelor tovarăși care dau dovadă de 
îndrăzneală în atacarea problemelor 
de actualitate. Au mai luat cuvlntul 
la discuții tovarășii Ca.mil Baltazar, 
Paul Grartea, Marcel Marian și alții. 
Tov. Mihai Beniuc a împărtășit mem
brilor organizației de bază o serie 
de impresii din vizitele făcute în di
verse țări ale lagărului socialist. 
Peste tot forțele literare devotate co
munismului se mobilizează tn lupta 
împotriva revizionismului. Lucrările 
merg bine acolo unde comuniștii știu 
să conducă. Unitatea frontului li
terar tn R.P.R. e o mare victorie a 
partidului nostru; dacă se ivesc to
tuși contradicții neprincipiale in pro
bleme importante și slăbiciuni In 
munca Uniunii Scriitorilor, aceasta 
se dat or eș te tn mare măsură și mun
cii insuficiente a comuniștilor. Tot. 
M. Beniuc a cerut membrilor orga
nizației de bază P.M.R. a scriitorilor 
din București să fie mai activi In 
sprijinirea planului de lucru elaborat 
de Comitetul Uniunii șl tn comba
terea — pe toate căile — a ideolo
giei burgheze.

După ce tov. Marcel Breslașu a 
răspuns vorbitorilor, organizația de 
bază, apreciind în ansamblu ca sa
tisfăcătoare activitatea biroului ce-șî 
depune mandatul, a votai o hotări.-e 
cuprinztnd măsurile penz-u îmbună
tățirea muncii de partid. Hotărl-ec 
prevede printre altele: plasarea !n 
centrul preocupărilor organizației a 
oroblemelor de creație și în primul 
rind a problemelor ce decurg din 
sarcina pe care și-au asumat-o încă 
la Congres scriitorii, de a oglindi 
tn opere însuflețite de spirit de par
tid șl realizate la un înalt nivel ar
tistic a realității revoluționare de azi 
din republica noastră; întărirea vie
ții interne de partid; luarea de mă
suri ferme pentru lichidarea încălcă
rilor de disciplină; activizarea gru
pelor, sprijinirea activă a Uniunii 
Scrutărilor și a revistelor bucurește
ne, lupttnd continuu pentru întărirea 
moralității proletare tn raporturile 
dintre scriitori; organizarea și mai 
temeinică a tnvăfămtntului de partid 
șl a conferințelor menite să contribuie 
la întărirea educației comuniste a 
scriitorilor, găsirea de forme noi, a- 
decvate pentru desfășurarea unei ac
tivități continui de educare socialistă 
șl propagandă partinică In rîndurile 
tineretului scriitoricesc și altele.

Adunarea generală a ales noulg bi
rou al organizației de bază P.M.R. a 
scriitorilor. ■ din București; tov. 
Marcel Breslașu — secretar.

CORNELIU BABA „Țărani-
(Expoziția interregională Buc--ești)

In LUNA CULTURII apar:

9 „Opere", vol XI de Mihail Sa- 
doveanu (E.S.P.L.A.).

• „Călători prin constelații". ver
suri de Mihai Beniuc. Editura Tine
retului).

• „Un cintec din ulița noastră" 
versuri, ed. 11-a, de Cicerone Thec- 
dorescu <E.S.P.L-A).
• „Statuie nu rid niciodată" ro

man de Francisc Munleanu (Editura 
Tineretului).

• „Cornul pădurarului", versuri de 
Victor Tulbure (Editura Tineretului).
• .Zdrie vieții tale", ediții a IV-a, 

ie Ion Pas <E S.P.L.A.).
• „Bărăgan" roman, ed. Il-a. de 

F Em. Oalar, (E.S.P.L A ).
• „Umbra stelelor*, versuri de Ra 

du Bcareanu (E.S.P.L.A.).
9 „Oglinda" de Luria Demetrius 

(E.S.P.L.A.).
9 „Hamalii" poem de George Dan 

(E.S.P.L. A.).

• „O vară la Șipotid FirălnUori, 
roman de Sarrzfa Movilă (Editura Ti
neretului).

• -Cezar Dragoman". voi. I și II, 
roman de AL Sever (E.S.P.L.A.).
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9 „Patru -ciudate tntîmplări", nu
vele și schițe de F.Aderca (E.S.P.L.A).

9 .Satira lui Rabelais*, studiu de 
Val. Panaitescu (colecția „Mica bi
bb'teca critici") (E.S.P.L.A.).

9 „Arislide Demetriad", monogra
fi»- de Victor Bumbești (E.S.P.L.A.).

9 „Di ncdo de pădurea vieneză", 
roman de Troian Uba (Editura Tine
retului).

9 „Hlrca piratului", reportaj de F. 
Brunea-Fox iEditura Tineretului).

9 „Basmele mării" de Al. Mitru 
(Editura Tineretului).

9 „Drumuri", roman de Maria Vlad 
(Editura Tineretului).

★

® „Craii de Curtea-Veche* roman 
de Matei Ion Carapiale, cu o prefață 
de Mihail Petroveanu (E.SlP.L.A.).

9 „I. L. Caragiale despre, teatru". 
ediție îngrijită și prefațată de Simion 
Alterescu (E.S.P.L.A.).

9 „Versuri" de Ion Mlnulescu, cu 
o postfață de Tudor Vt'ănu (ESPLA).

e „Ciulinii Bărăganului", roman de 
Pana't Istrati, în romînește de Ale
xandru Tdlex, cu o nrefață de Mircea 
Zaciu, (Editura Tineretului).

9 „Berzele din Boureni", culegere 
de schițe de Al. O. Teodoreanu, cu 
o prefață de Savin Bratu (E.ditura 
Tineretului).

LIVIU REBREANU: 
„Nuvele"

Ca și Caragiaie, Rebreanu își 
modifică fundamental optica în 
raport cu zona sociala pe care 

o vizează. Caragia'.e țl-a bătut joc 
crunt d» oligarhia romînească, a rîs 
amar de suficiența și uniformitatea 
spirituala a midi burghezii, a Miti
cilor, dar in nuvele și în „Năpasta”, 
abordînd tema țărănească, a devenii 
grav, sentimental, cum ti plăcea să-și 
zică, a părăsit comedia pentru tra
gedie. E un lucru știut Interesant 
este că Rebreanu în huvelele sale 
se manifestă analog. In aceste nuve

le, oligarhia nu-1 prea interesează 
dar de funcționărimea înrăită de mo
notonia ți meschinărie vieții ei, rîde 
adesea cu acel rîs întretăiat de cris
pări tragice al lui Cehov sau Car a- 
giale. De țărani însă nu-și bate joc 
Sînt eroii lui preferați. sîn‘ eroii ma
rilor sale drame „Ion” și . Răscoala ’.' 
Nici pe ..golani” nu-i ironizează ș> 
nici pe cei destinați să piară îh văl
mășagul războiului, la apărarea 
„proștilor”, a ..golanilor” și a solda, 
tului Ițic Ștrul. Este o lume a mize
riei curate, a. um” "*'-- demne, în 
fața căreia se înclină grav.

Multe din nuvelele lut Rebreanu îi 
prefigurează ți-i întregesc romanele 
fundamentale. Nu poți citi „Răfuiala", 
„Vrăjmașii". „Proștii". Cuibul visuri
lor". „Ofilire*, fără să-ți evoci atmc 
sfera romanelor „lor." și „Răscoala", 
cupă cum „Fapt divers". „Ițic Ștrul 
Dezertor" și mai ales „Catastrofa" a- 
duc inevitabil în memorie „Pădurea 
srmzuraților".

..Editura tineretului" care a tipărit 
recentul volum de nuvele merită o

mențiune deosebita pentru străduința 
de a oferi o ediție cît mai cuprinză
toare. Avem în față și volumul de 
„Naivele" apărut în 1946 1a „Cugetarea" 
ediția a XV-a (ultima, dacă nu ne 
înșelăm, înainte de cea recentă) și 
constatăm cu bucurie că „Editura ti
neretului" a indlus în actualul volum 

cinsprezece nuvele care nu figurează 
în ediția precedentă. Dintre acestea.

„Cuceritorul", „Idila de la țară", 
„Cumpăna dreptății", „Ghinionul", 
„A murit o femeie", „Lacrima", . 
„Talerii”, „Vrăjmașii” nu aveau drep- 
tul să lipsească dintr-o ediție a nu
velelor lui Rebreanu. Ne surprinde 
absența povestirii „Fiara" (existentă 
în volumul din 1946), precum și risi
pa de note explicative din subsolul 
nuvelei „Proștii”, unele pare-se inu
tile: a tăndăli—a pierde vremea de colo ' 
pînă colo (!) fără treabă; hribă — 
— (hrib) ciupercă; a se umeri — ase 
opinti, a se împinge; a se răpști — 
a se răsti („Dar un vardist coșcogea 
se răpști la ei...”), etc. Contextul e 
foarte clar și mioi cuvintele explicate 
nu sînt chiar necunoscute sau rare.

S. Dumitru
I. PELTZ:
„Max și lumea lui"

„Max și lumea Iui” oferă, din a« 
numite puncte de vedere, o surpriză, 
deși încă de la primele pagini recu
noaștem coordonatele esențiale ale 
literaturii lui Peltz. Nu avem un ro
man cu fabulație epică propriu zisă 
Ca în toate cărțile sale acțiunea este 
și aici subsidiară. Faptele narate stat, 
în ultimă instanță, extrem de puține 
Elementul romanesc este firav dar 
forța de pătrundere analitică este re

marcabilă, ,A4ax și lumea lui” întă-1 
r.ește părerea că Peltz nu este un mo
nocord, că el poate diseca și pătrunde 
in cele mai diferite și contradictorii 
psihologii. Pentru că dacă-1 cunoșteam 
pînă acum pe poetul lumii mizere și 
sordide, pe finul psiholog al celor 
aflați în cumplită suferință, ne în
tâlnim acumz cu acuzatorul celeilalte 
lumi, a marii oligarhii financiare, a 
rechinilor industriei romînești din.anii 
dinaintea, din timpul și cei imediat 
următori celui de-al doilea război 
mondiali. Max descinde din Micu» 

Braun, stăpînul „Hanului cu Tei". da.A 
nu mai are temerile, necazurile șl 
neliniștile primului. Max este monu
mentul siguranței, al încrederii, al 
stăpînirii de sine, al aroganței și bru
talității. Istoria măririi și decăderii lui 
este relatată pe cîteva -sute de pagini 
din care cele mai multe formează 
un imens monolog interior. Neîncetat 
se conjugă în cartea lui Peltz cele 
mai diferite și mai neașteptate mo
dalități de expresie literară. Asupra 
lui Max și a lumii în oare se mișcă 
el, Peltz desfășoară un foc concentric, 
fără menajamente, fără rețineri. Toa
te procedeele satirice: caricatură 
violentă, șarjă incisivă, pamflet direct, 
imprecație deschisă, situație grotsscă. 
totul, dar absolut totul, vine să fixeze 
în culori respingătoare imaginea u- 
nei lumi, puternice în aparență, dar 
surprinsă de autor în momentul cînd 
intrase pe făgașul iremediabilei des
compuneri. Să povestim subiectul 
cărții lui Peltz? N-ar mai avea nici 
un farmec! A

Romanul lui Peltz necesita o ana-™ 
liză mai amplă. Rîndurile de față 
vor numai să semnaleze apariția unei 
cărți care merită să fie citită.

R. Valerru ’

«centul volum al Ninel 
Cassian a fost întîm- 
pinat de către critica li
terari cu o unanimă a- 
preciere elogioasă. Ion 
Vitner, In „Gazeta lite
rari” i-a închinat un 

amplu și deosebit de interesant co
mentariu („Lirism și luciditate", apoi , 
„Expresia locului comun"), In care 
poezia Ninei Cassian e integrată dez
baterii teoretice asupra specificului 
liric.

Am dori să relevlm, în cronica 
noastră, unele aspecte legate de por
tretul literar al poetei în opera că
reia „Vîrstele anului" ni se pare a re
prezenta o încununare a unei evoluții 
interesante.

Nina Cassian face parte din gene
rația care și-a început, adolescentă, 
drumul literar în anii dinaintea elibe
rării patriei, dar s-a afirmat și a cresr 
cut odată cu noua poezie romînească, 
eu poezia Republicii Populare Romîne, 
constituind un element integrant al a- 
cestei poezii.

Versurile de debut ale Ninei Cassian 
erau încă o producție de teribilism ju
venil, în care bune intenții etice și 
politice se confundau într-uii formalism 
de pe atunci desuet. Totuși poeta se 
dovedi remarcabilă încă din primii ani 
de după 1944. Cutare imagine, ca de 
pildă aceea a secetei, privită sub ra
portul groazei obsesive .a înfometării, 
râmine citabilă:

Muma cu șapte feciori 
Nu-i lasă- seara pe' drum. 
Groaza cu ochi mîncâfbri 
Trece și fluieră fum.

Laptele scade-n hîriEju, 
Pîinea în mîini se fărîmă.
Cel mai sălbatic flăcău 
Poarta de lemn o dărîmă.

In 1948 un critic literar i-a relevat 
..lipsa de perspectivă, șovăiala și de- 
zaxarea ideologică" și, comenfînd ver
surile in care poeta cerea aripi ca să 
poată cînta „omeneasca minune de la 
Agnita-Botorca". o apostrofa: „In poe
zie insă nu poți împrumuta... oricît ai 
cere, aripi"... Poeta, angajată în lupta 
idMngicâ a partidului clasei munci
toare, n-a fosi nevoită să împrumute 
arri. ci și-a căutat drumul ceL mai 
pri-lnic propriei sale creații și, cauzei 
rărria și-o închină. Desigur e greu să 
•e maturizezi artisticește într-o peri
oadă în care tu însuți trebuie să pui 
bazele, alături de alții, unei poezii noi. 
D* atunci poeta a scos mai multe 
vobime de versuri... „,An viu nouă sute 
șaptesprezece" (1949) a indicat o 
pm-'ă militantă, încercînd instrumen
tele maiakovskiene. In 1950 poeta se 
arată, -u „Mică fără frică", o exce
lenta ooetă pentru copii, după ce dă- 
fcse admirabile tălmăciri din versurile 
pentru copii ale lui Maiakovski. Pla- 
«•eMe de .versuri din 1952—54 evi- 
d»---i»ză o poezie divețsă, — de dra- 
t*^e și de luptă, uneori festivă, alte

ori comemorativi, de cele mal multe 
ori entuziastă și hotărîtă, cu discreție 
lirică șl cu tendințe de despersonali
zare, uneori anecdotică, alteori, cel pu
țin aparent, pastelistă... Ulterior, „Can
cerul lumii" fu o largă poemă neru- 
diană, în care atitudinea politică îm
bracă haina invocației, a imprecației și 
a apelului

Poeta încă nu se preta, după opinia 
noastră, unei clare și surprinzătoare 
definiri. Era evidentă o anumită femi
nitate, o feminitate care își etalează 
cu rafinament sensibilitatea pasională,, 
astfel îneît chiar ostentația să pară 
discreție, ceea ce constituie, de altfel, 
un atribut al eleganței autentice. Era 
evidentă, de asemenea, o inteligență 
capabilă să strălucească în orice îm
prejurări, una din acele inteligențe cul
tivate și mlădioase care pot aborda cele 
mai înalte speculații filozofice sau li
terare după cum pot întreține cu brio 
o discuție sociabilă oarecare. Aseme
nea calități asigurau aproape întot
deauna poeziei o corectitudine la nivel 
intelectual, fără însă ca impresia de 
„construit" a multor poezii să poata 
fi ștearsă. ■ Poeta știa ce trebuie să 
spună și spunea, de obicei, astfel îneît 
titlul de poezie nu-i putea fi nicio
dată refuzat, fără a-i fi acordat din 
toată inima. Cerebralitatea multor ver
suri nu consta atîfa în raționalitatea 
lor, cît în evidenta lor elaborare cal
culată.

Volumul actual reprezintă însă un 
salt calitativ, tocmai în sensul că poe
ta care, ni se pare, și-a căutat dru
mul, • smulgîndu-se treptat de sub in
fluențe nefaste, a ajuns la obiectiv.

In „Vîrstele anului", Nina Cassian 
sintetizează in sfîrșit trăsăturile și la
titudinile poeziei sale, revalorificînd, 
prin această creație certă, și ceea ce 
apărea disparat și confuz în volumele 
anterioare. Poela intelectuală se defi
nește astfel prin două planuri afec
tive unitar determinate. Cu luciditate și 
totală angajare conștientă, poeta pri
vește fn jur și participă la viața și 
lupta socială. De aici: afirmare fermă 
și clară a viziunilor ideologice, pre
cum și o remarcabilă forță de definire 
logică, chiar și în logica specială a ima
ginilor poetice. Pe de altă parte, cu 
aceeași luciditate, poeta se introspec- 
tează. De-aici: drama sensibilității as
cuțite prin introspecție și respinsă de 
controlul neîngăduitor al propriei pri
viri. Poeta se disecă, se privește dise-

Nina Cassian: „VÎRSTELE ANULUI"
andu-se, ceea ce însă nu-i alină dure
rea, ci dimpotrivă. Discreția se trans
formă într-un zîmbet trist,! care încarcă 
de lirism ceea ce aparent e înfățișat 
indiferent. Așadar, un poet care, pe 
un plan sau altul al atitudinilor sale 
lirice, este un cerebral în sensul că e 
mereu victima lucidității sale, că gîn- 
dește asupra tuturor trăirilor sale și-și 
dezvăluie sensibilitatea pe măsură ce 
ochiul lucid o persecută. Evitarea 
grandilocvenței și a exaltării duce la 
ocolirea marilor dimensiuni și la repre
zentarea lor prin cele mici, dar, evi
dent, această reprezentare indică inter
venția permanentă a cenzurii lucide 
care exprimă, prin însăși existența ei și 
împotriva ei, pe omul sensibil.

Volumul se deschide cu un „Credo" 
(Cred). E un credo rațional, care pro
clamă încrederea în necesar, tn ceea 
ce e hotărit de înseși legile evoluției 
sociale. Proclamația însă are în vedere 
țelurile artistice implicit, pentru că pro
vine de la un comunist artist, șl caută 
formele necesității artistice paralel cu 
cele sociale. Poeta năzuiește spre îm
plinirea unei armonii, spre eliminarea 
urîtului, spre victoria frumosului. Eti
cul, afirmat clar, răspicat, vorbește și 
despre estetic și aspirațiile supreme ale 
omenirii sînt aspirațiile spre o frumu
sețe absolută, spre o perfecție armoni
că, echivalentă cu idealul logic și cu 
o perfectă ecuație matematică...

De remarcat, pentru definirea sensi
bilității poetei, că, printre infamiile al 
căror sfîrșit îl dorește, intră și stri
dența, care strică rotunda armonie 
și care, în același timp, e indiscretă, 
ieșită de sub controlul rațiunii, al lu
cidității (de altfel e alăturată neruși
nării).

Viziunea din Cred fusese și a Can
cerului lumii:
...un cancer al lumii care, unde apaze, 
mănîncă, roade

frumusețea vieții.

Poeta caută expresia curentă, jenîn- 
du-se de poetizare, vorbind ca un inte
lectual pentru care sînt firești termenii 
abstracți, neologistici și jurnalistici și, 
dimpotrivă, par afectare neaoșismele și 
figurile de stil. Avem deci: inevitabilă, 
dezastrul, declinul final, blindat, vas

tul spațiu al dragostei, capitalism, re
naștere, restructurare, logic și matema
tic... Poezia provine din autentica de
clanșare a năzuințelor poetului, fiind 
de natura poeziei retorice și a substan
ței poetice pe care o găsești adeseori 
în proclamațiile capitale (în „Declara
ția Drepturilor Omului". în proclama
ția lui Tudor Vladimirescu sau în pri
mele acte publice ale Marii Revoluții 
din Octombrie). Este o poezie a for
mulelor limpezi și ireductibile, dificil de 
realizat. Din „Crezul" Ninei Cassian

evident puteau lipsi și, la acesta, evi
dent se puteau adăuga versuri, impresia 
de unitate elementară a proclamației 
fiind știrbită. Dar, fără a fi o capo
doperă a genului, „Crezul" Ninei Cas
sian e un program emoționant.

„Muzeul de antichități" este expre
sia maturității pentru latura satirică a 
poeziei Ninei Cassian și unul din cele 
mai valoroase cicluri satirice din poe
zia noastră actuală

In „Muzeul de antichități" de fapt 
poeta se destăinnieșfe indirect, siluind 
acolo, pe socluri, obiectele urii ei. Aces
tea sînt efectiv materializate, uneori 
prin simboluri concrete, alteori prin 
însăși așezarea drept statuie a unor 
abstracțiuni. Ce se află în muzeu? Fo
sile comice și urme tragice. însemne 

ale stăpînirii asupritoare, de la coroană 
la gîrbaciu. Apoi, urme ale trecutului, 
semnificind o etapă depășită definitiv 
din civilizația în progres continuu a 
omenirii (plugul de lemn). Apoi, aspec
tele unei etice (văzute, ca în „Cred", 
și estetic), care a stricat îndelung fru
musețea lumii: umilința, ipocrizia, im
postura. Un soclu gol este păstrat pen
tru marele dușman încă nerăpus: moar
tea. Muzeul aparține veacurilor vii
toare. In legătură cu aceasta, e inte
resant detaliul că, în viziunea (și în 
ura )^ poetei, ipocrizia e cea mai rezis
tentă dintre maladiile etice. Închisă, 
peste veacuri, în muzeul fosilelor de 
demult, trăiește încă și

Miresmele-i adînc otrăvitoare, 
Dacă fe-apropii, încă te devoră.

De altfel poezia închinată ipocriziei 
e, pdate, cea mai reprezentativă pentru 
materializarea abstracțiunilor în „Mu
zeul de antichități". Ipocrizia e o 
„floare carnivoră", care arborează cu
loarea cenușie. De țapt însă, în des
crierea ei ca făptură vie, recunoști miș
cările pisicii la pindă:

Atunci țîșneau în jur, nfeașteptate, 
Sclipirile-unor ochi maturi. și. cruzi 
Ce-și aprindeau în spațiul ursuz 
Fosforescenta lor tenacitate.
„Anotimpurile" constituie, în princi

pal, planul al doilea al atitudinilor 
poetei. E planul introspecțiilor, disimu
late, cel mai adesea, sub aparența pas- 
teluluCAnotimpurile sint văzute nu ci
clic in primul rind, ci in desfășurarea 
lor ireversibilă, deci ca vîrste ce nu se 
mai întorc și se succed inevitabil, în 
sens unic.

Anotimpul poetei pare să fie vara, 
vîrsta maturității coapte, a vieții cul
minante, înainte de coboriș. In vară 
e căutată impresia de staționare, de 
stagnare totală pentru cît mai multă 
vreme, de acalmie. Marea, de obicei în. 
veșnică mișcare, acum stă fără vînt și

mierea, ei verde și clară 
nici un cuțit nu mi-o ară.

(Acalmie)

Urcușul pe o stradă, sub arșița verii, 
cuprinde o amintire grea de patimă, 

ațîțată de caniculă și de stagnarea 
vremii:

Pe strada asta urcam, suptă de soare, 
Cu buze sărate, cu părul greu de nisip. 
Pe strada asta urcam ca'o algă-nde- 

lung tîrîtoare.
Amiaza-mi cocea argilă roșcată pe chip.

Aici, la sălbatica tufă-am gemut, m-am 
supus 

Brațului tău cu care mă ocrotești și 
mă sperii.

(Orașul peste care a trecut răz
boiul).

Și amintirea aceasta vine, cum in
dică și titlul poeziei, de dincolo de pre
zent, dintr-o etapă pentru totdeauna 
trecută, dinainte de marele dezastru 
care a transformat totul într-o „prive
liște arsă, pustie"... In treacăt fie spus, 
se poate studia viziunea poetei asupra 
verii (sau amiezii), adică a vremii cînd 
soarele arde, cînd căldura e maximă. 
Atunci e momentul culminant al erotis
mului, exasperat, fără potolire, fără ră
coare, ca-ntr-un coșmar:

Aerul ca-n preajma unui rug
Răspîndea fluida lui rugină;
Gura de săruturi mi-era plină,

■ Ași fi vrut, dar nu puteam să fug — 
Pîlpîia tot cîmptil ca un rug...

(Patima)

Sub vraja mării, în încremenirea lu
mii, poeta vede drame capitale, pornind 
de Ia intîmplări reale cărora le dă o 
încărcătură de semnificație specială. O 
fată s-a înecat în mare, lumea pe țărm 
așteaptă întoarcerea bărcilor ce o caută, 
tatăl caută, mama așteaptă .și nimic 
nu încheie așteptarea. Dar îndărătul 
faptelor e urmărirea tulburătoare a unei 
mutații mute a privirii omului în cer
cetarea unei mișcări ireversibile, în sens 
unic. De la stînga la dreapta, dinspre 
țărm înspre larg merg privirile, năvoa
dele, valurile, fata — și nimic în sens 
invers. Totul se petrece sub domnia 
tăcerii încremenite: oamenii au obrazuri 
nemișcate, marea rămîne surdă și mută, 
tatăl a plecat pe mare cu-obraz nemiș
cat; ca și marea, dușmana, mama-i 
nemișcată, e surdă și muta și stînd, ca 
și tatăl,'cu-obraz nemișcat își mută pri
virea ei oarbă și mare. E, aici, un joc 
obsesiv, la care contribuie repetiția ad
jectivelor indicînd tăcere și oprire, — 
și chiar jocul omonimelor care ampli

fică repetiția (mama își mută privirea 
mare...).

Toamna este, ta poezia Ninei Cas
sian, ceea ce poate fi în viziunea res
pectivă, anotimpul ce urmează aprinsei 
și pătimașei vîrste a verii. Nu e do
rită:

Toamnă, de ce te apropii ?
Nu te-am chemat, nu te-am vrut...

(Legendă) •

Din toate anotimpurile, acesta al 
toamnei este cel mai emoționant. Aici se 
simte zîmbetul de amărăciune pe care 
poeta și-l ascunde, analizînd cu luci
ditate situațiile și comentîndu-le apa
rent obiectiv. In toamnă, dragostea, 
epuizată de patimă și lipsită de alt 
sprijin intern, trezește conștiința tîrzie 
și inutilă a răspunderilor (Îndrăgosti- 
ții cei lași). Intr-o „Fișă" poeta înre
gistrează situația de fapt în momentul 
reviziei pe care i-o face toamna:

Ne-nregistrezi toamna printre acei AM 
iubiț^K

Care vorbesc prea tare sub teii să-lA 
răciți...

j .... .
Și-n timp ce, cruzi și teferi, zîmbim 

sub luna nouă,
Sărutul se sleiește pe buzeTe-atfiin 

două,
I n toamnă:

Soarele nu e bun, 
Nouă ne trebuie umbra. 
Să nu ne vedem, 
Să fim ceată.

(Fără titlu IV)

Succesiunea anotimpurilor, receptată 
liric și încărcată cu o semnificație uni
tară, intră intens în poezia noastră 
actuală. Volumele recente ale Ninei 
Cassian și. A. E. Baconsky indică 
acuitatea fenomenului. Un poet se 
poate defini, ca fond subiectiv, în ra
port cu înțelegerea ciclurilor anului. 
Niria Cassian e apăsată de gindul 
toamnei, care-i stimulează cele n 
profunde acorduri poetice, dar trăies^AP 
lupta pentru primăvară și crede in 
victoria acesteia.

Lingă „secolele pietrificate" ale 
unei cetăți romane poeta crede puier- 
nic și lucid în nemurirea omuluii

Da, aș putea să gîndesc lîngă piez
tre: sic transit-;

Așa vom trece și noi, retrăgîndu- 
ne-n veacuri

Ca-n mari reședințe de ceață, ră-ă 
întoarcere..

Și totuși, sub sîmburele de gh:a*i 
al liimit,

Gloria vechilor mulțimi pu.sează n 
coloane

Și-eterna umanitate mă ocrotește
In forul ei demn, în care nu intră 

moartea.-

Savin Bratu
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JUGUL REGILOR
Poporul totdeauna ține minte t 
Pecete-i amintirea lui fierbinte; 
Ca focul ce-l astupă cărbunarul, 
Să nu te mistuie-n cenușă }«rttl, 
Vom ține minte secole întregi 
Jugul de fier purtat tub patru regi.

Pe cel dinții tl știți — vestit tn fapte — 
Cu tunu-a tras la nouă sute șapte 
Și-a secerat în lan de oameni vii 
Țăranii robi pe ciocoiești moșii.
Cu el prusaca cizmă-ntîia oară 
Ți-a fost mînjit pimintul, scumpă țară.

Al doilea din foștii domnitori
'A poruncit să-mpuște muncitori 
La Teatru-n piață, optsprezece anul; 
Sus la palat benchetuia tiranul 
Cu măscăricii și protipendada, 
Afară se-nroșea de singe strada.

Urmașul prinț șarmant, de lupanar, 
Intre tîlhari .fu marele tîlhar t 
Nabab și cavaler de industrie, 
Patron la bănci, la aur, la hîrtle. 
Viu ochi de corb, setoase buze unse, 
Avutul țării tot abia-i ajunse.

Din zgura anilor nu mai alegi
Bumbi, uniforme, ziduri, temniți, legi, 
împăunare goală și pustie, 
Domnia lui, desmățuri și urgie. 
Dar va sclipi prin vreme ca un jar 
Sîngele curs la Grivița-n februar.

Celuț din urmă, plin de gravitate, 
I-au pus coroana hitlenste hoarde 
Ce-ți junghiară trupul, țărișoară, 
Și te călcară-n cizme-a doua oară. 
Inveșmîntat în aur și canafuri 
Fugi din țară, încărcat de jafuri.

Poporul totdeauna ține minte t 
Pecete-i amintirea lui fierbinte; 
Va ține minte secole tntregi 
Jugul de fier purtat sub patru regi. 
Și ziua cînd, privind spre naltul boitei, 
L-a fost zdrobit în iureșul revoltei.

Vtalcu Brma- ț

Frumoasa primăvară 
a acelei ierni...

In iarnă primăvara cea nouă s-a ivit! 
Poporu-și dete seamă ce foc îi arde-n vine!
In gerul liberării eu toții am simțit 
C-abia atuncea „țara" o „patrie" devine.

Au patrie fusese eumvă pămîntul cel
In care și sudoarea ne-o cheltuiam amarnic, 
Și măduva din oase, tiranul cel mișel
Și domnii săi, cruzi, lacomi, ne-o prăpădeau zadarnic?
Dar iarna grea se duse tn prag de Anul Nou: 
Intîiul ce cu aur răbojul ni-l crestează;
Și vechiul an se stinse murind fără ecou, 
Ducînd cu el durere și împilări și groază.

Republică a noastră! Cuvtnt înalt, sublim, 
Ce însăilezi în tine speranțe, dor și vrere, 
Și soarta noastră nouă și tot ce năzuim, 
Voință creatoare și faptă și putere.

Republică! Pe cîmpuri imense, aurii, 
Văd sute de tractoare și-n vastele uzine 
In cîntec de ciocane, sirenele zglobii. 
La munci tn zori ne cheamă, de voioșie pline.
Tu ești al păcii noastre înalt ocrotitor,
Dușmanul, pururi gata cu noi spre a-l răpune: 
Ce mîndri, fără grijă, vor crește-n viitor, 
Sub paza ta, copiii acestor vremuri bune!

Republică a noastră-a poporului, salut! 
Și ție, ce ne-ai dat-o, Partid, recunoștință!
Ești fericire, rîvnă, belșug și păcii scut, 
Și muncii noi îndemnuri îi dai și biruință!

Alfred Margul Sperber
In romînește de Lazăr Iliescu

TEMELIE
..Ungă geana focului 
Horia ttă tub tundra lui. 
Vin tul arde, vîntul bate, 
Horia gîndea departe...“

(Din popor)

Țară. Mult ei stat tn beznă... Mult —
Printre scurte fulgere de coase,
Hei, de Doja, Horia, vreau s-ascult, 
S-aud clnt de ape mintoase. y

Vrem de Tudor să-mi cîntați și-acum :
De Bălcescu — șoim sub zarea largă — 
Ei au mers prin greu spre largul drum. 
Crunte neguri năzuind să spargă.

Toți ea unu-aveau același țel,
Care nu încape tn cuvinte — 
Omul să-l ridice pină-n cel
Mai-nxdt pișe al vieții fericite.

Stau, pricesc la Horia. — E în zori... 
Grîu de aur. Soare. Bucurie —
Sub âști umeri largi, cutezători,
Se mișcară munții la mînie.

Cușmă de țăran, ochi ce străpung
Pe vrăjmași prin noaptea-ntunecoasă
Și văd blestematul nemeșug
Tras pe bardă și-n tăiuș de coasă.

Hei, de-atuncea lupta cîți viteji 
Zămisli sub flamura-nfocată...
Pașii lor semeți și ochii treji, 
\-atem să-i uităm noi niciodată.

Altu-i omul azi. Lucesc lumini
In priviri ce dibuiau orbește. 
Parcă-n ochii ieri de lacrimi plini,
Diamante soarele ivește.

Am răpus balaurul regesc, 
Care în coroana lui bea singe; 
Blestemîndu-l doar mi-l amintesc
Și de ură inima-mi se strînge...

Și nimic nu uit... In ramă
Horia se mișcă, loc să facă 
Celor ce-au luptat prin vremi sîlhui
Pentru toată obștia săracă.

De te urci în slăvile de azi
Și-ți arunci privirile departe, 
Prin grădini de marmori și de brazi
Vei slăvi pe cei fără de moarte.

Intre cei din frunte, tot senin,
Vasilescu-Vasia, glas de aur —
Ne dădu de luptă cîntec plin, 
Lumii muncitoare drag tezaur.

Ca un fulger graiul său cel drept
A ținut în timp balanța firii, 
Cînd războiul strîmb l-a prins de piept.
Cu toți ce urcară Dealul Spicii...

Fonaghi, cu frunte de-nțelept — 
Și-nfloreau pe ea luciri de pară,
Cînd minciuna o lua de piept;
L-au ucis la „H“, în primăvară.

In bitrînul Iași un om plăpînd
A pornit prin grindeni ca să infruv 
împilare, foame, jaf, — luptînd;
Frate, ceferiștilor în frunte

Nicotină. Grece. Bravi acari
Vor să sfarme stăvili ucigașe —
Ridicind mai falnici munții mari.
Să croiască-ntr-inșii noi făgașe.

El sui semeț spre anii plini — 
întuneric. Caznă. închisoare.

DE OTEL
Primăveri visa, roiau lumini — 
Și erau din răsărit de soare.

L-a plecat sub mari securi de zid; 
L-a curmat tîlhara burghezie;

Dar l-avem în inimi prin partid —
Pe semețul nostru Pintilie.

Bela Breiner ce-ar piai povesti... 
Sbucium, bucurii, strădanii, fapte. 
Viu, cu ochii luminoși, mai vii 
Decît stelele ce ard în noapte,

Ani Doftana — școala-i cunoscu; 
(Ca și-acelor care și-azi ne-ndrumă), 
Spre Congresul V și-acum te du — 
Luminoasă-i fiecare urmă.

Și „Scînteia" mică de-o privești, 
Scoase Bela viu luceafăr vieții... 
Mult partidului să-i mulțumești, 
Ne-a dat soare-n pragul dimineții.

Donca Simo-și țese firul plin 
împletit de slove cu lumini 
Cînd cîrmaciul pînă în senin 
0 înalță. Și-i de soare plină.

Ni l-au frînt pe Plavăț norii suri, 
Sus pe munții Caraș, sus spre soare —• 
Dar în juru-i freamătă păduri 
Ce-l slăvesc în imnuri arzătoare.

Arbora pe tren doar un bujor;
Și-n explozii mari de dinamită 
Fîlfîia drapel nemuritor 
Peste garnitura pîrjolită.

Rîbnița. Zăpezi. Un lagăr crunt, 
Crunt păzit de haite furioase — 
Pe Bernath și Grilnberg un mormînt 
I-nveli în purpuri de mătase.

Hei, Bernath Andrei, tu, flăcăuaș,
Știm, din leagăn pînă-n noaptea-nopții,
Ne-ai cioplit săgeți, ne-ai fost arcaș 
De ideal legat și-n fața morții.

Petre Gheorghe, Filimon, sub glonț 
Tot ca tine fost-a fost să cadă — 
S-au jertfit cu-același țel cu toți: 
Liber omul muncitor să-l vadă.

Chiar sub albul steag de Alpi-ucis
Șețu a căzut în noaptea neagră, 
Cînd se-aprind mereu pe cer încins 
Stele, stele peste lumea-ntreagă...

Nu. Noi nu uităm. In rama lui
Horia se mișcă, loc să facă
Celor ce-au luptat prin vremi sîlhui 
Pentru toată obștia săracă.

Ei, cu prețul vieții-au cucerit
Ale libertății largi izvoare — 
Fruntea mi-aplec; adine smerit, 
Pun pe fiecare vers o floare.

ir

Pe temeiuri de oțel mi-ați pus 
Steaua mea de foc, republicană! 
Strălucirea ei nu are apus — 
Și-nchinăm la zece ani o cană

De bătrîn cotnar cînd țării spun :
Fericit pămînt fără de moarte,
Frint-am și vom fringe braț nebun — 
Avînd soare a lui Lenin carte...

George Demetru Pan

PRUNC 
COMUNIST *

Zorii bat în geam și omul cîntă 
Risipite armonii netam-nesam, 
Dar în care sufletul i-i dram 
Ce balanța vieții i-o frămîntă...

Mugur nou zbucnește-acum din ram — 
Sîngele-i în sînge — floare sfîntă: 
Pruncul comunist întîi în neam, 
Gînguritul cel dinții și-avîntă...

Parcă-n tremur omu-a fost cuprins deodată — 
Este!... S-a născut!... băiat? ori fată?...
l-i necaz că vestea întîrzie;

Insă-n față-i urcă răsăritul 
Și-i zimbește-n marea bucurie 
Că spre comunism i-i zămislitul.

DAC-A5I FI...

Dac-ași fi haiduc din alte vremi,
Eu ți-ași spune răspicat în față:
Măi băiete, caută și-nvață
De dușiișmii tăi si nu te temi.

Dar îmi sînt un cînlăreț în viață — 
Caut ritm ales unei poemi
Și cu suflet cald cînd tu mă chemi 
Cîntecului meu îi fac prefață.

Totuși, bine-ți prinde să înveți 
Că și cîntu-i armă și-arma cînt 
Pentru cîte-n lume-s frumuseți.

Iar dușmanul cînd va fi înfrînt, 
Numai cîntecele muncii pe pămînt 
Bucurii vor da acestei vieți.

SONETUL MEU
Prin pulberi din funduri de lumi răsturnate 
In besna de veacuri cu plînset ori cînt, 
Materia, cosmic, cu grijă, vestmint
A vrut să-mi croiască din mii de carate.

Am navă spre ceruri deși-s pe pămînt
Și-am pași pretutindeni în rînduri de gloate 
Ce-mi spun că urcușul spre-oriunde se poate — 
Și-alături de ele mă știu ce îmi sînt.

Sfărîm suferințe cu-n deget presat
Pe unde ea-și are amare izvoare
Și pîn-la izbîndă nu-mi vreau dumicat.

Mereu conștiința mi-o simt că-i datoare, 
Caratele-i grele să-mi pun în valoare —
Să pot să dau lumii ce încă n-am dat.

G. Talaz

Din expozițiile deschise cu prilejul
M SĂPTAM1NII ARTELOR PLASTICE 1

GH. ■WANGENGO „Peisaj din Lupenf
(Df& Expoziția retrospectivă „10 ani de creație plastică 1947—1957"}

CORNELII! BABA „PorlnȚ
(Din Expoziția interregională București}

ANA mUȚ „Rtndunica.”
(Din Expoziția interregională București)
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n prea scurta călătorie 
prin Grecia, foarte des 
ne-au mirat cîmpurile 
și dîmburile acoperite 
cu stînci, dumbrăvile 
sărace de măslini și 
lămîi, și prea puți

nele turme întîlnite. Ne întrebam cum 
a trăit acest popor excepțional, încă 
din «negura începutului istoriei, pe a- 
ceste locuri, cum a putut scoate pîi- 
ne și monumente din stînci, imnuri 
neîntrecute din sudoarea muncii... Pe 
Zevs, ce popor ingenios și harnic I 
Deodată, am zărit Thalassa, „ogorul 
verde al mării*, pe care din vremuri 
imemoriale grecii l-au brăzdat cu 
prorele corăbiilor Îndrăznețe, pînă-n 
adîncul lumii.

Istorisește mitologia, ci înșiși zeii 
s-au adunat Jr.dva la chemarea lui 
Cecrops, să deslege viitorul acestui 
popor neîntrecut, în enigma timpu 
fui. Se 5. .ine că Poseidon-Nep- 
tunus. ven : ; ei la adunarea aceea, 
din ad'— : și cu umerii aco
perit! de alge, ar fi izbit cu tri
dentul în pământ, și ar fi răsărit în 
țața protopărinților Eladei, calul săl
batic și izvorul, astfel prevestindu-le 
că ■ ■ s’ ’ războinici și deose- 
b - - -la venit îndată
ia era. și îmblînzind

catul fi tovind ș: ea pămîntul, ar fi 
•-nr. că grecii vor 

f agricultori și fneș-
ttpagari. Prevestirile amînduror zeilor 
»-» căci rar s-a mai
■flat popor Înzestrat cu atîtea virtuți 
excepționale-

Drumul suia de-a dreptul către 
Marathon. Din nou s-a zărit Tha 
lassa, către Răsărit, ca un șal moale, 
de un albastru ceresc. Insă ne-a 
dispărut din față, repede, căci am 
cotit brusc spre N rd. Intr-un tîrziu, 
o tablă indicatoare ne arăta drumul 
spre Eleusis. O clipă, ne-am închipuit 
temple albe în dumbrăvi. Insă nimic, 
nimic din ce-a fost odinioară, rm se 
mai găseșie astăzi la Eleusis. $i dru
mul urca acum și șerpuia, spre Tr 
vai-Theba de altădată. Am ajuns fr 
tr-un orășel. în cetatea de demult a 
lui Lajos, unde și-au trăit tragediile 
Oedip și Antigc-r.a. Ne-am adus amin
te și de monstrul Sphynx si de multe 
întîmplări tragice. Doar șuierul vîntu- 
lui în portocali amintea și aici cele 
pe vecie duse. Din Theba celebră n-a 
mai rămas nimic, nimic. Se vor fi 
aflînd, poate, pe undeva, ruine, însă 
noi nu le-am văzut.
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In pragul unei case, sta și visa, 
în fața unui coș plin de porto
cale, o femeie înaltă, voinică, cu 

ochii mari, negri, cu podoaba pă
rului bogat strînsă în coc. A tresă
rit și a zîmbit, cînd a salutat-o un 
trecător :

— Kalimera, Thimocleial
Cum i-atn auzit numele, mi-am a- 

dus aminte, vag, de o altă Thimocle- 
ie. poate tot așa de frumoasă. Cel 
puțin așa mi-am închipuit-o eu, cînd 
am citit într-o carte, despre una, 
Thimocleia-Thebanca. Parcă o aveam 
în față, răsărită ca o statuie din 
apa timpului, lîngă coșul cu porto
cale. Și ea zîmbea cînd trecătorii îi 
spuneau: „Kalimera, Thimocleia..." și 
iar cădea pe gînduri, cu ochii mari, 
dulci și umezi, duși într-un vis în
sorit și milenar. Apoi, cum scurtul 
nostru popas în cetatea Thebei s-a 
sfîrșit, am pornit, dar înainte de asta 
am cumpărat de la Thimocleia cî- 
teva portocale. Ea mi-a primit drah
mele, zîmbind cu ochii duși în visul 
ei însorit și milenar, și așa a rămas, 
în fața coșului cu bulgări de soare, 
statuie ivită din apa timpului... Mai 
apoi, ureînd spre Levadia și Chero- 
neia, mintea mea înfiripa fragmente 
de întîmplări citite de mult. Mi-am 
reamintit în întregime tragedia Thi- 
mocleii din Theba.

In anii 335, după cum s-a ade
verit de către bătrînul Parmos 
în Agora la Athena, se zvonise că 

Alexandru cel Mare a pierit la sciți, 
și că toate cetățile grecești supuse, 
s-au răsculat. Acest zvon l-au plătit 
mai ales thebanii, îngrozitor. Intr-a
devăr, după ce au căsăpit garnizoana 
împăratului de la Pind, mîndrii cetă
țeni thebani tocmai începuseră să a- 
ducă laude zeilor, pentru libertatea 
atît de ușor cîștigată, cînd străjile 
din turn au zărit venind, în vîrte- 
juri de colb, o armată colosală... In 
cîteva clipe, Theba era înconjurată, 
securile și topoarele grele izbeau în 
porti’e încuiate repede, zeci de mii 
de săgeți alcătuind o ploaie înspăi
mântătoare, mii de bolovani aruncați 
peste ziduri, strigătele pedestrimilor, 
galopul călărimii trace și thesaliene, 
totul prevestea thebanilor un stîrșit 
repede și îngrozitor. Poarta princi
pală s-a prăbu-'it îndată și spaima 
asediaților n-a mai cunoscut margini 
cînd l-an văzut chiar pe Alexandru, 
răzbind în frunte, pe cal alb, și lup- 
tînd numai cu scutul și pumnul. A 
îr eput o bătălie înspăimîntătoare, pe 
străzi, și armata năvălea ca potopul, 
ca mulțime și ca iuțeală. Focul a iz
bucnit între acoperișuri, mărind spai
ma și amestecul. Femeile cu pruncii 
în brațe, copiii și bătrînii, se retră
geau îngroziți spre locuri sacre, ur
cau repede spre porticele templelor, 
căutînd scăpare, însă sabia răzbună
rii nu cruța pe nimeni. Străzile că- 

Steau. una^gîte una. Giobani. șciți și
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traci, pe Jumătate sălbatici, începu
seră să pătrundă în temple, cu șo- 
moioguri aprinse, izbeau cu topoarele 
în statui și le dărîrnau, îneît marmo
rele se făceau țăndări, în hohotele de 
rîs puternice și-n setea de singe. 
Apoi, pe cînd cei din urmă thebani 
erau legați și porniți spre butuc sau 
spre robie, pe cîfid liniștea morții stă- 
pînea totul, Alexandru a poruncit 
ștergerea Thebei de pe fața pămîn- 
tului. Au venit îndată cîntăreți din 
flaut și echipe compacte de salahori, 
cu uneltele distrugerii. Și de la casă 
la casă se opreau, și în timp ce flau
tele cîntau, casele erau dărîmate una 
cîte una. Au scăpat doar templele și 
casa marelui poet Pindarus, după or
dinul împăratului. Și astfel, pe cînd 
distrugerea ajunsese la o culme, a 
fost adusă în fața lui Alexandru, 
Thimocleia.

Iși bătuse joc de ea un ofițer 
trac, și după aceea o bătuse crunt, 
cerfndu-i averile.

— Le-am ascuns în fîntîna din 
grădină... a spus ea deodată, și tra
cul a urmat-o în. grădină.

— Intră și ia-le 1 a adăugat Thi
mocleia, și cum tracul s-a plecat 
asupra fîntîr?#\ să se uite, ea l-a 
apucat și l-a "repezit cu capul în jos, 
în adînc. După aceea, l-a izbit cu 
bolovani pînă ce nu s-a mai zbătut. 
Pentru această ucidere fusese adusă 
în fața lui Alexandru.

— Gin» ești ? a întrebat-o a- 
cesta.

— Sînt Thimocleia din Theba, sora 
lui Phermion, cel mai mare dușman 
al familiei tale I Află: toți ai mei 
au pierit la Cheroneia, luptînd pentru 
onoarea Thebei, împotriva lui Filip, 
tatăl tău, și eu însămi am luptat la 
Cheroneia, pentru onoarea Thebei 1 
Aceasta sînt...

— Du-te-n pace, Thimocleia... i-a 
răspuns Alexandru cel Mare, după 
ce a stat o clipă pe gînduri.

Și Thimocleia s-a dus, și spun 
unii martori ai acelor timpuri că, au
zind ea dntecul flautului și izbiturile 
-poarelor, țl văzîndu-ți cetatea dis- 
-usi s-a dua la Cheroneia, și a 
-.srt-ta: p’ngîr.d pe vechiul cîmp de 
.□pîi. ș. atnța moții, și i-a tot stri 
gat rfri tzr în noapte. Apoi i s-a 
-ierdr: în averimer e e tragice
ala rrvsza.

Și giasc: Ixnricr recti s a rter: 
ir* noe c-z. ac 3e-
cut pe la Cberooeia. Mi m pirat 
că vad ne meramer:. rene te*L «: 
poate se întrupase Trarr. Ata. i_- 
cețurile de o e:e.~ :ae serse ’ ••tr-. 
alături portccale'e te 1 rez’*'. 
mocleie, și țin rturr.e că am ir’-gi*- 
acești bulgări de soare, vacte tocmi 
din timpul Thimocleiei de deaarfU.

li

Drumul șerpuia r 
pieptiș pînă la 
cz» îmfncirm ria

---- rumul șerpuia necontenit, urca 
‘ i mari înălțimi. 

~— se înfășură de după stînci, co
bora brusc, continua pe marginea 
prăpăstiilor, și soarele Greciei lucea, 
coborînd spre amurg. La un cot mare, 
ni s-au arătat 1a dreapta, din nou, 
ochii albaștri ai Thalassei, după a- 
ceea au prins a veni împotriva noas
tră nouri întunecoși pe deasupra u- 
nor înălțimi pleșuve. Ne cuprindeau 
încet-încet, marile creste ale Parna- 
sului, și parcă înserarea venea mai 
repede, cu cît munții erau mai înalți 
și prăpăstiile mai adînci. Cînd um
brele din fața munților se fereau o 
clipă, se zăreau culmi sălbatice și 
stînci masive păreau cetăți adormite. 
Uneori, cînd bateau pe înălțimi aspre 
fîșiile amurgului, se deslușeau corte
gii în mantii albe și parcă luceau 
harpe de aur. Stînci singuratice ară 
tau ca sfineșii sau ca bivolii, sfidînd 
amurgul. Alteori se vedeau sumbri și 
colosali ciclopi de piatră, încordați 
într-o înspăimîntătoare susținere a 
munților. Din toate, se desprindea o 
teamă și toate erau ca o epocă a 
istoriei, încremenită și ascunsă de 
ochii generațiilor efemere, după gi
gantice draperii de umbră. Numai cî- 
teodată, se arăta și solemnitatea, cînd 
munți monumentali sprijineau cerul 
limpezit o clipă. In tăcerile acelea a 
locuit Clito, zîna istoriei, și zîna cîn- 
tărilor de vitejie, Caliope. Acolo s-a 
mlădiat, în sunetul harpei și flautu
lui, Therpsihora, învățînd oamenii 
meșteșugul danțului și suspinele poe
mei iirice. Erato a ascultat inimile 
îndrăgostite ale tuturor ființelor, si 
pămîntul generînd din infime semințe 
plante și codri. Acolo au locuit și 
Euterpe ' și Thalia, și Polymnia, șt a 
stat între ele Urania, visînd spre 
bolțile albastre... Apollo, fiul lui Ju
piter și al Latonei, a stat acolo și el, 
domn veșnic, peste iubire și frumu
sețe. Și Parnasul era tot așa de mă
reț. ca’-n mitologie și ca-n imaginația 
noastră, în ziua aceea unică. Ne pu
team aștepta să se ferească niște 
umbre, și totul să fie ca-n vremea 
celor de' demult, să auzim pe culmi 
cîntările muzelor ieșite din adîncul 
vechimii, în întîmpinarea călătorilor 
din alt mileniu.

Un vultur zbura în evoluții mag
nifice, tocmai sus, sus, unde abia 
poate ajunge ținta ochiului. O adîn
că melancolie domnea îri singurătă
țile parnasiene.

Stîni cu 
și cu colibe de 
timp în timp, 
minte cum sta . 
cer ca un monument. Tălăngi sunau, 
rtțărind tristețea și amărînd mai tare 

Apgi, înălțimea Rarnasu- 

garduri de piatră 
piatră, se vedeau din 

pe povîrnișuri, și țin 
un păstor tipărit pe

*

lui s-a arătat, în toată măreția. încă 
o ciipă, și ne aflam la Delphi.
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ntîi am privit povîrnișul Phe- 
driadelor, apoi am dat locuri
lor un înconjur cu privirile, 

pînă la muntele Kirphlis, din partea 
opusă. Pe valea adîncă a rîului Plei- 
sthos se întindeau vii și dumbrăvi de 
măslini. Și cum am cotit pe după o 
ieșitură a Phedriadelor, ni s-au ară
tat ruinele de la Delphi. Intîi, am 
privit cu teamă și venerație, încă o 
dată, marile stînci Phedriade, care 
stăteau amenințătoare deasupra rui
nelor și văilor. Se părea că pietrele 
vechiului amfiteatru împing încet și 
necontenit, spre prăpastia Pleisthosii- 
lui, tot ce a mai rămas, tot ames
tecul amintirilor de marmoră. Peste 
toate domina templul lui Apollo.

Iată locul unde a stat Phytia,' pe 
trepied, deslegînd prin răspunsuri cu 
două înțelesuri, viitorul împăraților și* 
regilor...

Blocurile masive de piatră te în
deamnă să-ți închipui templul de odi
nioară, poate de înălțimea Partheno- 
nului. Intîrzii fără să vrei, în locul 
unde a fost intrarea templului phy 
tian, și vezi un portal masiv sub 
ornamente, în fața căruia așteptau u- 
miliți marii lumii ce nu mai este. 
Pe Calea Sacră a crescut troscot, 
ierburile au copleșit totul, ca o veș
nică biruință a firii. Te gîndești să 
te duci Ia Izvorul Casthaliei, să iei 
cu pumnii din apa sfîntă în care se 
purifica Phytia, ca astfel închipuirea 
să poată reconstitui din atitea ames 
tecuri de ruine, templele cu acoperi
șurile, sțatuile, monumentele și co
loanele. Ploua în clipele acelea, peste 
Parnas și peste ruinele celebre. Ș: 
stropii mari sunau ușor, ca un zvon 
al liniștii fără capăt. Mai cu seamă 
glasul ploii, te îndemna să urci pe 
cea mai de sus piatră a amfitea
trului, și să-ți lași capul în mîini, să 
închizi ochii strîns, și să visezi, căci 
Delphi se poate reconstitui doar prin 
bagheta visului. M-atn retras, deci, 
pe nesimțite, dintre prietenii mei, și 
m-am dus să ascult apa Casthaliei. 
Și glasul stins al izvorului era tina 
cu glasul ploii, ți era numai bine 
să ți-1 pe Cresus venit In
sare alai de averi și fade, și aș

fa fața pmjhtoi dură care 
sta P—pe trepied- Șt n-am mat 
SstepcC. ac tfcăr s.-re-’t. pe Ale

CREAȚIE ȘI TINEREȚE
«niter. Dar Sa-
rm a un

rinâr prczaior ta
doaizeci ți patra te

ani, iar Rebreana scris nuve
lele înainte de treizeci de ani. Ge
nerația de scriitori care au apărut 
după cel de al doilea război mon
dial și s-au bucurat, din zorile ac
tivității lor literare, de condițiile 
ideologice și materiale create de 
partid, numără cîteva prezențe 
mițătoare de tineri prozatori, 
n-au așteptat numărul anilor 
tru a-și manifesta aptitudinile 
dacă tinerețea nu e un merit 
este ca ea să nu fie nici un defect. 

pro- 
care 
pen. 
cici 
bine

C. BACIU „Preocupări noi*
(Din Enpfi^fia ret(p»peptiv& „1Q sfți de creQjie: pLastică 1947^1957^)

xandru cel Mare, venind aici înainte 
de a porni să cucerească lumea. Dar 
care om vestit al antichității, n-a 
venit la Delphi, să i se deslege 
enigma timpului?

Născut în cea mai adîncă legenda 
și simplitate, departe, departe, din
colo de limitele istoriei, Delphi a 
devenit cit timpul o așezare celebră a 
frumuseții și bogăției. Uimitor de fru
moasă trebuie sâ fi fost priveliștea de 
demult. Stăm și-mi închipuiam tem
plul lui Apollo, dominînd valea Piei 
stliosului, peste acoperișurile templelot 
și printre coloane. Și-ir i închipui
alaiurile, cu care de aur. cu bal
chine de purpură, opnte afară.
pe marii timpului urc înd singuri
Calea Sacră, ingi-ui;: și speri
spre despecetluirea enigmei

Am apucat singur spre Amphissa, pe 
lîngă dumbrăvile de măslini s: v:„ ::: 
timp- ce umbrele înserării întunecau 
muntele Kirphlis și valea Pleisthcs. Și 
din nou s-a zărit Thalassa, ca o 
cîmpie albastră de in. Și văzînd aici 
și frumusețea mării, am înțeles mai 
bine de ce și-a ales acest loc pentru 
domnie, fiul lui iler și al Latonei. 
Apoi, am mai privit odată Phedriade- 
le amenințătoare și ruinele. Pe tem
plul doric se așezase o pasăre albă, 
ca un suflet al beurilor. In scurt 
timp, drumul șerpuia tot înainte, spre 
Cheroneia și Levadia. Se înnoptase, și 
totul rămăsese în depărtare și-n timp. 
Oare văzusem intr-adevăr Parnasul 
și Delphi ? Ruinele se așezaseră un
deva între ruinele amintirilor, între 
cunoștințele sărmane despre o lume 
veche și mare, care n-a pierit o- 
dată cu veacul ei. șf șade pe-o cul
me, ca un tempi ', alb, ca un amurg 
veșnic, la confluența dintre civili 
zaț ii.
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înd am ajuns la Theba, iar 
mi-am adus aminte de Thimo
cleia cea veche. Am trecut pe 

lîngă casa Thimocleiei celei noi, și 
am văzut-o în același loc în prag, 
la o lumină mare ce se răsfrîngea 
asupra coșului cu portocale. Și așa 
a rămas Thimocleia asta, o clipă, 
înaltă și voinică, apoi s-a contopit 
cu cealaltă Thimocleie, cu sfineșii de 
pe culmile parnasiene, cu Thalassa 
zărită la Amphissa. cu coloanele pure 
de h Delphi și cu măreția amurgu
lui peste munții Kirphlis.

Și cînd s-a zărit Athena, într-un 
tîrziu. iar m-am gîr.dit la faclele Pa- 
naleneelor. Deasupra marelui oraș 
domina Parthenonul, luminat de re
flectoare, și cum sta, sus, parcă 
deasupra întunerecului, părea desprins 

..- p.miînt și limp, arcă albă pe apele 
eternității...

A doua zi ne-am dus la Capul Su
man. să vedem templul lui Poseidon- 
Neptunus. Ne-am ridicat la ruine, 
deasupra mării, și ne închipuiam cum 
se vor fi zărit coloanele de la Su- 
r.ion. odinioară, din depărtare...

Iro s' rina în minte o întrebare 
>• >. ape îfi toate localitățile 
istorice și îndeosebi la Delphi, se 
vedea: intre coloane urme de fum 

unde oamenii din decursul 
• :: au bătut pari și căpriori.
Ce a intervenit, ce s-a întîmplat, că 

■ a : st părăsită, și templele 
în locuințe, cu pie- 

- s-au clădit garduri și ha- 
' a început epoca amneziei 

- : o "gă a fost? Fapt este că
, - • perioadă neagră? un fel de

:t" ■ gâ. în timpul căreia vre-
e și rădăcinile au urcat spre

Rezultatele îndrumării de către 
partid a scriitorilor, sipre probleme- 
e esențiale și de mare actualitate 

ale epocii noastre, sînt astăzi eviden
ce in tot cuprinsul literaturii noastre, 
iar in scrierile tineretului, care s_a 
dezvoltat de ta început sub aceste fa
vorabile auspicii, ele sînt și mai eloc
vente. Pentru prozatorii tineri, orien- 
area către actualitate a fost excepțio
nal de fecundă. Este de remarcat chiar 
că unele dintre cele mai 
discuții purtate în presa 
fost generate de lucrări 
tocilor tineri. Explicația 
tul că prozatorii tineri 
în mod firesc chemați 
chip și un nume problemelor care 
agită lumea contemporană, iar inte- 

interesante 
noastră au 
ale proza- 

stă în fap- 
s.au simițit 
să dea un

grumajii lini ai statuilor 
mentelor și le-au cuprins, 
tnt prin pintecnl lor. au 
prin glezne, ie-au străț- 
de azur, genunchi de arte 
le-au repezit și le-au spart 
și le-au schimonosit obrajii 
de Pfrvdias sau Praxiteles.

L-am văzut într-un toc 
don-Neptunus, repezmd t 
imaginar, căci cel aderăra: 

Statuia a fost scoasă
l mileniu, din adir» 
ntfmplat ? AV 
din înălțBTH ?
urn i i 
nkcmnKrt 

e Siiâve și 
in istorie,, <

opere de artă au 
zeci de meâri sub

«-ta vr»r fî

dată oi amurgul religiilor t 
au fost osi.ndite pieini. odată 
Sau poate le-au pas cruce semințiile 
mai „simple*, în timpul nțagrațnun- 
Jor. Te cuprinde o melancolie adîncă.' 
în fața acestor minuni ale mîinilor 
omenești, dezgropate din humă și 
pulbere.

Ceea ce vedem azi în Grecia, și 
ceea ce se află în muzeele străine, 
e infinit de puțin față de ceea ce 
zace încă în pămînL Intr-o zi, mi se 
pare că la Eleusis, mi-am închipuit 
un păstor trac, înarmat cu spada si 
arc, pătrunzînd într-un crîng de tnăs- 
lini. II văd furișîndu-se pe după tu- 
fari, căci a zărit pe malul lacului o 
fată albă aruneînd hrană unor le
bede. Luna plină lumina puternic. Și 
mi l-am închipuit pe păstor, repezin- 
du-se deodata la fata albă și cuprin- 
zînd-o. Apoi mi l-am închipuit înde- 
părtîndu-se speriat, cu buzele însîn- 

EUGEN POPA Tirnaoa" (Bulgaria)
(Expozilla Interregională București)

restil criticii șl, de fapt, In ultimă 
analiză, al cititorilor, s-a răsfrînt, 
darnic, asupra acelor scrieri care re
prezintă viața de astăzi. S-a întîm. 
plat chiar ca un debutant — cum era 
de fapt la apariția nuvelei „Lența" și 
a romanului „In orașul de pe Mureș". 
Francisc Munteanu—să formeze obiec
tul unor ascuțite discuții. Șl, ier
tată fie-iml Insolența, cred că au 
avut mal multă dreptate criticii să 
se ocupe de cele bune, ca și de 
cele rele din scrierile lui Francisc 
Munteanu sau Teodor Mazilu, de
cît de unele frumoase povestiri din 
trecut, depănate într-un stil ales, dar 
mult prea departe de zilele noastre.

îndrăzneala creatoare deosebită, de 
care au dat dovadă o seamă de pro
zatori tineri în abordarea unor teri
torii artistice cu totul virgine, — a- 
lături de scriitori mai încercați ca 
Petru Dumitriiu, Marin Preda, V 
Em. Galan — a atras imediat aten
ția criticilor și a cititorilor care 
i-au primit cu entuziasm șf căldură, 
deși scrierile lor aveau încă unele 
insuficiențe de ordin literar. Munca 
lor curajoasă, de pionieri care de 
trișează un pămînt nou. unde la- 
tentează bogate zăcăminte artistice, 
s-a impus cu demnitate, drept un 
exemplu meritoriu de energie și tra
valiu. Fiecare nouă lucrare a lui 
Francisc Munteanu, de pildă, este 
primită cu interes, chiar dacă pînă 
la urmă respectiva scriere este so
cotită nereușită. Francisc Muntea
nu știe să fie interesant pînă șl în 
eșecurile sale. deoarece el se în
dreaptă întotdeauna spre teme, su
biecte și probleme de acută impor
tanță pentru momentul istoric pe 
care-1 trăim. Nereușita lui nu are. 
din această pricină, caracterul unei 
înfrîngeri; ea pune o problemă, 
creează o tradiție acolo unde încă 
nu este nimic, s« constituie într-un 
punct de reper, devine pînă la urmă 
o victorie negativă, dar o victorie. 
Personalitatea se literară, încă ne
definitivată, diar neliniștită șl dor
nică de inovații, s-a impus, dacă nu 
creînd valori inebranlabile, printr-o 
noutate autentică, slujită de un simț 
artistic evident. „Lenta" lui a rămas, 
cu Imaginea ei pură și sensuală în 
același timp, o eroină încă neîntre
cută, cred, în literatura noastră ac. 
tuulă. Ea este femeia timpului nos
tru, femeia care n-are numai ochi 
frumoși, ci știe să și vadă cu ei.

Alături de Francisc Munteanu, 
întao îngemănare fericită, s-a afîr.

zdrobite de buzele ei reci și 
săgeata țintită drept în ini 
a ricoșat. După 

chipuit izbind-o cu 
într-o fulgerare 

o zi, în 
statuile, 
mai de 
au fost 
vîntului.

sub pirostrii rudi-

2ceca, mi 
securea în 
de seîntei. 
închipuirea 
a oameni- 
jos ale ci- 
folosite ca 

Au ars

Așa am văzut mtr 
mea. întîlnirea cu 
lor de pe treptele 
viiizației. Soclurile 
adăpost împotriva 
la adăpostul lor, 
mentare. focuri mărunte, sub oale du 
linte. Țestele zeițelor 
fost folosite ca ulcele 
cu acest rost vor fi 
șoldul călăreților sau 
coloanele templelor 
familii numeroase și au aprins focul, 
și și-au întins pe lespezi de marmoră 
blana de fiară sălbatică sau mindiru! 
de paie. De coloanele albe au pri
ponit caii și asinii, iar sub treptele 
de marmoră se adăposteau cîinii și 
fătau mîțele. Gospodina din noaptea 
aceea a vremii, și-a întins rufele la 
uscat, pe brațul lui Poseidon-Neptu- 
nus, sau pe tridentul lui repezit spre 
eternități. Mai tîrziu, poate cînd plu
gurile scrîșneau în marmori, oamenii 
le scoteau din ogoare și le aruncau 
la o parte, să nu i încurce, cum 
aruncăm azi pietrele simple. Dar ori- 
cît de lungă a fost noaptea aceea 
din vechimi, a învins-o și a copleșit-o 
răsăritul Renașterii, semn că omenirea 
biruie totdeauna. Relicvele altor tim
puri sînt deshumate și așezate la loc 
de lumină, ca niște punți dintre ge
nerații, și ca dovezi de biruință asu
pra nopții. Monumentele sînt și ele 
testemonii de existență ale popoarelor. 
Și în ce-i privește pe greci, pot fi 
mîndri de testemoniile lor, pînă la 
capătul timpului. Ei au brăzdat Tha- 

mat Titus Popovici, autorul „Străi
nului". EI a scris romanul adoles
cenței surprinse de cel de al doi
lea război mondial. Foarte tînăr, Ti
tus Popovici n-a putut să se sus
tragă unor poze juvenile de copil 
teribil, unui umor collegien dar 
în același timp a atins simțitoare 
înălțimi satirice. Iar viziunea sa 
asupra războiului de eliberare, ca și 
asupra huliganicelor gărzi mantate. 
e o viziune matură.

De cîtva timp, un nume foarte des 
pomenit este Teodor Mazilu. care 
a cîștigat, cu cele două volume de 
schițe satirice, simpatia tuturor. Te
odor Mazilu, care s-a afirmat în ple
iada reporterilor harnici deveniți tineri 
scriitori talentați: Țic, Cosașu. Mân
drie, se remarcă și el în primiți rind 
tot prin îndrăzneală, prin îndrăzneala 
cu care satirizează o mulțime de 
călători, care vor să transporte clan
destin, în socialism, o valiză cu pă
cate vechi. Vameș abil. Teodor Ma
zilu descoperă pe contrabandiști și-i 
poftește ironic să lepede nefastul 
bagaj, la graniță. Cum scriitorii 
umoriști sînt foarte simpatizați 
(vezi Nicuță Tănase cu „M-am fă
cut băiat mare" și chiar cu Der
bedeii", în ciuda tuturor protestelor), 
și Teodor Mazilu a realizat în scurt 
timp o largă adeziune. Dar umo
rul său insidios n-a făcut decît să 
ajute ca schițele lui să străbată mai 
repede calea spre inimile cititorilor. 
Rîsul, ca un jovial maestru de ce
remonii, ne arată calea spre proble
mele grave, uneori dureroase, pe 
care le-a descoperit ochiul atent a! 
tînărului prozator : „pe-aici, domni
lor!...“ „Insectarul de buzunar"* și 
„Galeria palavragiilor" sînt fiecare 
cîte o colecție de mici (•— concentra
te) drame cu două personaje eter
ne : noul și vechiul. Tinerețea scrii
torului n-a împiedicat însă ca oa
menii care evoluează în prim plan 
să fie oameni.

Acuitatea problemelor sezisate, 
chiar atunci cînd inexperiența lite
rară o deservește într-o măsură, face 
ca popularitatea tinerilor prozatori 
citați și a altora încă necitați, ca și 
prețuirea de care el se bucură, să 
fie apreciabile. Ei nu rămîn de obi
cei întipăriți în mintea cititorului 
ca autori ai unei lucrări capitale. Ei 
nu sînt ca Marin Preda „autorul 
Moromeților", ca Petru Dumitriu, 
„autorul Cronicii de familie". Ei 
sînt definiți de o atmosferă aproxi
mativ omogenă a scrierilor lor. Ei 
Încă n-au scris cartea lor de căpă
ta sau, în fine, una din cărțile lor 
de bază, dar sînt nume literar», re

și au cu- 
sculptată 

pe o să-

sîngele u-

Și totuși 
din răvășirea 

elementele ne- 
și strivesc sil- 
pur și odihni- 
sculptat în li- 
Omul cel mai

„ogorul verde al mării", în 
de mult dispărute, 
dueînd. marmora 

adîncul lumii ca 
mînță a frumosului etern.

Credința este inima și
nei arte. Grecii vechi au. crezut în 
artă, pînă dincolo de limitele unei 
religii, pînă la fanatism.
arta lor n-are nimic 
fanaticului, nimic din 
gre care înspăimîntă 
fletul. Totul e uman, 
tor, totul e dăltuit și

■ nii line, spre înălțare.
simplu e cuprins în fața âce'stei arte 
de o adîncă pace, pe care o dă doar 
solemnitatea arcadelor unui codru, 
sau înălțimea cerului albastru de 
vară. Totul e pornire spre solemn, 
frumos, pace și reculegere, Dr°"re 
arta aceasta s-au scris mii de 1 uri 
și se pot scrie alte mii. Cuvu .tele 
noastre n-au nici prețul pulberii. 
Le-am scris însă cu bună credință 
și dragoste, poate spre a dovedi că 
am trecut și eu prin umbra monu
mentelor, ca gîza 
umbra piramidelor.
ne-am întors, și totul 
chipuire și vis. îmi 
Poseidon mîna înaintea 
pedestrimile umbrei.

— Thalassa I Thalassa 1 răsunau 
valurile în zbucium, sau poate e- 
couri ale inimilor noastre.

Cîndva, după trecerea vremii, poate 
vom relua aceste amintiri, după ce 
se vor învechi, pentru că amintiri'e, 
ca și vinul bun, trebuiesc lăsate, u- 
nei lungi perioade de fermentare. A- 
tunci, sînt spuse cu gust și din tot 
plinul inimii.

Eusebiu Camslar

minusculă prin 
După aceea, 
a devenit în- 
amintesc cum 
navei noastre

prezintă b tendință literară, o pre
ferință, o atitudine, un temperament 
artistic în curs de precizare.

Siitb Andras, de pildă, este „au
torul..." unei cărți al cărei titlu ră- 
mîne deocamdată în alb. Dar scrie
rile lui Siit5 Andras au o atmosfe
ră specifică și un erou caracteristic: 
țăranul acela sărac și necăjit, cu 

o casă de copii, nenorocos și ambî- 
ționîndu-se să facă totul după ca
pul lui, simpatie și nenorocit în pe
ripețiile pe care singur și le provoa
că, dar prin care trece necondiționat 
drumul lui, spinos și întortocheat, 
spre gospodăria colectivă. Am con
centrat de fapt, dar umorul bla- 
iin și amestecat cu mult lirism (vezi 
recenta și foarte frumoasa schiță 
„Cana cu untură" din „Viața ro- 
mînească" nr. 9) al lui Siito Andras 
include într-o viziune artistică par
ticulară o mulțime de tipuri proprii 
perioadei istorice pe care o trăiește 
astăzi țărănimea noastră. Preocupa
rea sa de bază rămîne aceeași: dis
tingerea unui început de mentalita
te nouă, prin noianul de nenorociri 
hazlii, care se abat peste capul bie
ților săi eroi cu „o minte de trei 
sferturi", aflați în căutarea pătrimii 
care le lipsește. Siito Andras erte 
unul dintoe scriitorii cei mai denar- 
te de idilism. El ocolește rezolvă
rile facile ale conflictelor — șl a- 
cest lucru este de altfel în bună 
măsură caracteristic tinerilor proza
tori care caută să ajungă la augus
ta actualitate, pe tușa principală si 
nu pe cea din doș — eroii prefabri
cați. finaîurile apoteotice și optimis
mul obținut pe cale sintetică. Con
cepția sa artistică este diametral o- 
pusă convenționalismului și idilis
mului. De aceea lucrările sale, pro
fund veridice și omenești, de o ac
tualitate vie, trezesc întotdeauna un 
interes deosebit.

încă multe nume ar fi trebuit 
menționate în fugara schiță de fa
ță care nu urmărește decît să afir
me cu prilejul festiv al „Lunii cul
turii" îmbucurătoarea prezență a 
tinerei generații de prozatori la fes
tinul literar (Pop Simion. Sonia La- 
rian, Ioana Munteanu, Alecu Ivan Ghi- 
lia etc.). Dar enumerările care, oricum, 
sînt subiective — ori prea zgîrcite, ori 
prea generoase — nu pot decît să 
confirme ceea ce susțineam mai sus, 
existența unei proze tinere, care se 
dezvoltă în condițiile favorabile 
create întregii noastre 1-teraturi de 
către partid.

Georgeta Horodincă



CORNEUU. BABA „Maria Tănase"
_ Expoziția Wefregtonală București). •

O săpfămînă 

de artă plastică
(Urmare din pag. 1)

săptămîna artelor plastice și a muze 
elor. A fost un răstimp de activitate 
febrilă dar și de solemnitate sărbăto
rească. Solemnitatea care se leagă 
de muncile sfîrșite cu bine, încunu
nate cu bogăție de roade.

★
Ctrid operele cele mai meritorii ale 

unui deceniu stau adunate laolaltă 
ele revelează raporturi altădată nebă
nuite între ele; în ansamblul lor di
vers se întrezăresc semnele din care 
se va închega unitatea unui stil. Cre
ația plastică a ultimilor zece ani a 
cunoscut formule variate de artă, fi
zionomii care nu se pot în nici un fel 
confunda. Dar cînd originalitatea .in
dividuală a artiștilor nu se constituie 
frusttnd realul de drepturile lui, ci 
respectîndu-1, cum s-a întîmplat în

ne trădăm vocația esențială de colo- 
,rît, dacă abordăm o pretură care să 
depășească franc pragul plăcerii ochiu
lui și a senzoriului, ca să se înalțe în- 
tr-un climat mai grav, luminat de o 
autentică trăire cerebrală. „Inter
regionala” de Ia Muzeul . de Artă 
R.P.R., cu toate că nu oferă totdeauna 
aspectul tehnic excelent al expoziției 
similare de anul trecut, mărturisește 
parcă un lirism mai disciplinat, un 
plus de pondere și de intelectualitate. 
Lecția ae adînclme a maestrului C. 
Baba, autor și acum al unor portrete 
dăruite cu o prezență de neuitat, n-a 
rămas fără ecou. Și nu cred că ne 
înșelăm descifrînd într-o astfel de di 
recție artistică răspunsul cel mai po
trivit la nevoile și aspirațiile prezen
tului.

Dan Hăultcă
MARIA CONSTANTIN „Toamnă*

(Din Expoziția retrospectivă „10 ani de creație plastică 1947—1957")

DAN HATMANU. „Cantină muncitorească la Iași"
(Din Expoziția retrospectivă „10 ani de creație plastică 1947—1957")

ultimii ani la noi, ea nu dăunează 
originalității colective. In lucrările 
pe care le grupează „Retrospectiva” 
de la Muzeul Simu, mai ales în acelea 
ale picturii, nu e peste putință să se 
recunoască un timbru general, care 
ține de timpul nostru de azi și de 
firea noastră națională. Se întîlnesc 
aici o anurție seriozitate a efortului, 
r> aplicație matură, o voință de a 
capta tot mai larg și de a exprima 
tot mai adecvat realitatea: trăsături 
pe care nu le găseam niciodată, în 
proporții atit de curente, în arta tre
cutului. „Cine se va mulțumi să pir 
teze forma — scria cîndva Michelet 
— nu va fi în stare nici măcar să o 
vadă". Cu alte cuvinte, vedem mai 
bine gindind mai adine. Și artiștii 
noștri, care-au abandonat hotărît for
malismul, gîndesc tot mai eficace în 
limbajul plasticei. Anii din urmă i-au 
învățat să se scuture de praful ruti
nei academiste pe care, unii din ei. 
îl luaseră trecător pe aripi. Mai ră- 
mine, desigur, mult de făcut pentru 
a asigura plasticei noastre* pe o su
prafață sporită, elevația de ton pe 
care avem datoria s-o reclamăm de la 
compatrioții lui Pallady. Sîntem, de 
pildă, naturi mai degrabă meridio
nale, înclinate să resimțim mai ales 
vibrația culorii. Dar nu înseamnă că

Interviu cu AI exanclru
Luna culturii din R.P.R. este 

un bun prilej de a arunca o 
privire asupra bilanțului edito
rial din ultimii ani. De aceea 
ne-am adresat tovarășului re
dactor șef Alexandru Bălăci 
pentru a căpăta un tablou su
mar al activității Editurii de 
stat pentru literatură și artă.

LIGI A MAC0VB1 „Sampane pe Tian~T\ang
(Din Bxpozlffa retrospectivă „M pnlde creațte plastică 1947—1957")

-- Prima întrebare ar fi și cea mai 
delicată: ce vîrstă are editura?

— Editura de stat pentru literatură 
și artă ființează, în forma ei actuală, 
din anul 1951 cînd, după diferite trans
formări, își stabilește precis profilul 
tematic.

— Pentru că ați amintit de profilul 
editurii, vă rugăm să ni-1 desenați, 
măcar în cîteva linii.

— Editura tipărește lucrările litera
turii romîne contemporane, ale litera
turii romîne de reconsiderare (litera
tura realistă dintre cele două războaie 
mondiale și clasicii literaturii romîne 
de ia origini), literatura minorităților 
naționale (în limbile maghiară, germa
nă, sîrbă, ucraineană, idiș), traduceri 
din literatura universală (clasică și 
contemporană) și lucrări de artă plas
tică. In ultima vreme, i s-a mai adău
gat importantul sector al traducerilor 
din literatura rusă și sovietică: „Car
tea rusă” și s-a desprins redacția de 
muzică. Aceasta va forma, împreună 
cu publicațiile Uniunii Compozitorilor, 
Editura Muzicală. Bineînțeles că 
ESPLA nu epuizează tematica diverse
lor sectoare literare, celelalte edituri și 
în special consora cea mai apropiată, 
Editura tineretului, completîndu-le cu 
specificul profilului lor.

— Cititorii vor avea prilejul să cu
noască și activitatea Editurii tineretu
lui. Revenim la ESPLA. Ani aflat că 
editura este milionară. E vorba, bine
înțeles, de numărul volumelor tipărite.

— Da. In anii aceștia, șapte la nu
măr, ESPLA a tipărit aproximativ 
2.700 de titluri, cu un total general de 
29 milioane exemplare, volumul ei de 
lucru din 1957 fiind de trei ori și ju
mătate mai mare decît cel de la sfîr- 
șitul anului 1951. O simplă operație de 
împărțire ne dezvăluie faptul că în 
acești șapte ani numai ESPLA a oferit 
cititorilor mai mult de un titlu și apro
ximativ 11.300 exemplare pe zi.

— Desigur că un obiectiv principal 
este editarea literaturii noastre actuale. 
De altfel, l-ați și formulat cînd ați 
schițat profilul.

— Activitatea editurii s-a concentrat 
îndeosebi asupra tipăririi literaturii de 
actualitate, a acelei părți care să o- 
glindească profund și realist pe omul 
contemporan, pe transformatorul ac
tual al istoriei în țara noastră. Pentru 
aceasta, s-au folosit cele mai variate 
metode de cunoaștere a șantierului li

terar de depistare a unor talente noi, 
de tipărire preferențială (în sensul ur
gentării redacționale ori tipografice) 
etc. Au apărut lucrări importante în 
care se reflectă omul contemporan și 
întregul nostru front literar, atît de 
unitar, se străduiește să facă față aces
tei importante sarcini. O cifră este cît 
se poate de concludentă: între 1951 și 
1957 au apărut 785 titluri, cu un tiraj 
general de 13.065.000 exemplare, în 
domeniul literaturii de actualitate. 
Scriitorii contemporani sint tipăriți în 
tiraje impunătoare. Astfel: Mihai Be- 
niuc a fost editat de ESPLA în 213.000 
exemplare; Zaharia Stancu în 409.000 
exemplare; Geo Bogza în 99.000 e- 
xempiare ; Eusebiu Camilar în 260.000 
exemplare etț.

— Vă rugăm să ne dați unele in
formații în legătură cu reeditarea clasi
cilor literaturii romîne.

— Eforturile editurii în domeniul ti
păririi de clasici ai literaturii romîne 
au fost importante. Putem să spunem 
că ESPLA a făcut o operă, într-un anu
mit sens, de pionierat, izbutind să-și 
creeze un activ larg de colaboratori de 
seamă în domeniul reconsiderării pa
trimoniului cultural și al textologiei. 
S-a muncit cu deosebit zel și în edi
tură și în afara ei pentru a pune la 
îndemîna maselor de cititori ediții cît 
mai îngrijite ale operelor literaturii 
noastre din trecut. In colecția „Cla
sicii romîni” sau în „Biblioteca pen
tru toți”, au apărut majoritatea scrie
rilor noastre din trecut, moștenirea cea 
mai de preț a poporului nostru. Și edi
turi noastră se poate mîndri de a fi 
prezentă în Luna culturii cu primul 
volutn din noua sa colecție de clasici 
ai literaturii romîne, OPERE de Gri
gor* Alexandrescu. Se inaugurează, cu 
acwi prilej, seria de tipăriri, după cel 
mâi riguros sistem științific, a clasi
cilor literaturii noastre. Colective de 
cercetători din care fac parte acade
micieni, profesori universitari, cerce
tători științifici, sînt antrenate într-una 
din ceie mai nobile sarcini, aceea de 
a da la lumină, în ediții complete, o- 
perele de seamă ale clasicilor. Pre
cedate de vaste studii introductive, cu 
caracter monografic, înzestrate cu un 
amplu aparat științific, cvasi-perfecte 
din punct de vedere al stabilirii acu- 
rateții textelor, aceste tipăriri ale cla
sicilor noștri, prezentate și în condiții 
grafice deosebite, constituie un eve
niment demn de a fi subliniat în di
namica noastră viață culturală.

O sumară statistică ar fi și aici 
edificatoare. Caragiale a fost tipărit în 
540.000 exemplare; Eminescu în 
275.000 exemplare; Creangă în 
250.000 exemplare. Numai în 1957 au 
apărut din operele clasicilor noștri 
70 de titluri, cu un tiraj total de 
1.147.000 exemplare.

— Cifrele sînt într-adevăr fantastice.

Probabil că ne veți oferi date tot atît 
de tulburătoare și în legătură cu re
editarea literaturii dintre cele două 
războaie mondiale.

— Desigur că cititorii au primit cu 
interes și simpatie eforturile editoriale 
accentuate îndeosebi în ultimii ani, de 
a da. la lumină o serie de lucrări în
semnate din literatura (puternic rea
listă, mai ales în domeniul prozei) 
dintre cele două războaie. S-au tipărit 
și se vor tipări operele cele mai re
prezentative ale acestei literaturi. Cu 
exponenții ei de frunte și în viață se 
lucrează intens pentru stabilirea unor 
ediții cuprinzătoare care să reprezinte 
voința lor în selecționarea operelor 
(vezi M. Sadoveanu, Tudor Arghezi, 
Geo Bogza, Victor Eftimiu, Cezar Pe
trescu etc.). Iar din literatura scriito
rilor care nu mai sînt în viață, s-au 
publicat, după criterii științifice, ope
rele lor fundamentale. (Liviu Rebrea- 
nu, Camil Petrescu. G. Bacovia, Matei 
Caragiale, Pavel Dan, Elena Farago, 
Octavian Goga, H. P. Bengescu, Panait 
Istrati, 1. Teodoreanu, G. M. Zamfi- 
rescu etc.). Sadoveanu, de pildă, a a- 
părut în 852.000 exemplare, Rebreanu 
în 110.000 exemplare, Camil Petrescu 
în 169.000 exemplare, Topîrceanu în 
145.000 exemplare.

Trebuie să fac o afirmație surprinză
toare oarecum.

— Referitor Ia reeditări?
— Nu. E vorba despre altceva. Ro

mânul nu este născut numai poet 
(deși cele peste 200 volume de poezie 
pe care le va publica sectorul editorial 
anul acesta demonstrează patetic acest 
vechi adagiu). Romînul este născut și 
critic literar. O dovedește dezvoltarea 
explozivă a tipăriturilor redacției noas
tre, de critică literară, în ale cărei co
lecții, Studii literare și Mica biblio
tecă critică, au apărut numai în ultimii 
doi ani peste 40 de lucrări valoroase, 
aparținînd celor mai... ascuțite pene 
critice (predominanți tinerii!) dintre 
care amintim: Savin Bratu, Ov. S. 
Crohmălniceanu, G. Horodincă, D. 
Micu, A. E. Baconsky, Petru Dumitriu, 
M. Beniuc, Vera Călin, G. Călinescu, 
S. Damian, Paul Georgescu, S. losi- 
fescu. Perpessicius, M. Ralea, Tudor 
Vianu, 1. Vitner. 1. Manole, Al. Dima 
etc. în ordinea apariției. S-a 
simțit nevoia (forma a rămas 
în urma fondului) publicării unei anto
logii care să cuprindă importante cer
cetări, de dimensiuni care nu ating 
volumul unei cărți, în domeniul istorici 
literare sau al criticii de actualitate. 
Și așa au apărut Caietele critice, în- 
tîmpinate deosebit de favorabil de pu
blicațiile noastre și de cititori.

— Doriți să ne dați și cîteva relații 
cu privire la traduceri?

— Activitatea în domeniul traduceri
lor este o altă caracteristică a revo
luției noastre culturale. Pentru prima 
dată în istoria noastră se traduce în 
mod sistematic și planificat. Incepînd

cu anul 1953, cînd a fost lansată colec'a 
tia Clasicii literaturii universale, succe
sele au urmat unul după altul. Nu 
vrem să facem aci o lungă înșiruire de 
nume și de capodopere. Este de ajuns 
să semnalăm că în anul 1960 vor fi 
traduse în limba romînă principalele 
opere ale literaturii clasice universale, 
că în anul 1958 vom avea pentru pri
ma oară în romînește versiunea inte
grală a operelor lui Shakespeare și 
Moliere, Dickens și Mark Twain. Și că 
aceste lucrări apar în tiraje de 40.000 
exemplare, epuizîndu-se în puține zile 
de la apariție. Editura se străduiește 
să înfățișeze în același timp și as
pectele cele mai realizate artisticește 
ale literaturii universale contemporane, 
în traducerile sale care cuprind toate 
literaturile lumii. In acest sector noi 
am simțit de asemenea nevoia unei 
antologii menite să țină la curent 
publicul cu ultimele creații ale litera
turii de peste hotare. A fost înființat 
caietul de literatură universală „Seco
lul XX”. Probabil că vă interesează și 
în domeniul traducerilor aspectul statis
tic. Iată o cifră globală. Numai în 
ultimii trei ani s-au tradus 248 de 
titluri cu un tiraj de 428.000 exem
plare. (Nu am în vedere aici volumele 
apărute la „Cartea Rusă").

— Asupra traducerilor din literatura 
rusă și sovietică vom reveni. Ne intere
sează și problemele legate de tipărirea 
cărților în limbile naționalităților con
locuitoare.

— Fără a avea posibilitatea de a 
atinge în profunzime problemele lite
raturii minorităților naționale, țin să 
amintesc că același ritm vertiginos de 
dezvoltare este caracteristic și acestui 
sector în care volumul de*Iucru și tipă
ririle au crescut în acești ani de peste 
trei ori. Literatura minorităților na
ționale cunoaște aceleași succese ca 
ale întregului front literar și ele s.a 
oglindesc în tipăriturile noastre. Demne 
sînt de semnalat traducerile reciproce 
ale celor mai valoroase opere din li
teraturile respective, de la clasici pînă 
la contemporani.

— Nu vrem să vă reținem mai 
mult. De aceea vă solicităm doar cîteva 
cuvinte în legătură cu activitatea sec-r 
torului de artă al editurii.

— Un avînt deosebit l-au luat tipă
riturile noastre în sectorul artelor plas
tice și colecțiile „Maeștrii artei ro- 
mînești”, „Maeștrii artei universale", 
studiile de specialitate fiind foarte a- 
preciate. Cu toate greutățile tehnice pe 
care le întîmpinăm, redacția de artă 
plastică a dat unele din cele mai fru
moase tipărituri romînești. In Luna 
culturii, cititorii noștri primesc un dar: 
Albumul artei populare romînești, o 
impresionantă realizare grafică și splen
didul album București, o desăvîrșită 
colecție de fotografii artistice.

Reporter

Monografia lui Al. Dimă 
despre Alecu Russo este 
o realizare a istoriei 
noastre literare. Griti- 
cul face muncă migă
loasă de verificare a 
datelor și documentelor, 

analizează temeinic textele, urmărește 
evoluția ideilor principale și reconsti
tuie meticulos epoca. In același timp, 
integrează amănuntele în sinteze, des
chide argumentației bine hrănite ori
zonturi estetice largi. Principalul me
rit al acestei opere științifice și lite
rare constă în restituirea integrală a 
unui clasic pe care-1 cunoșteam încă 
atît de puțin. Din motive pe care Al. 
Dima le analizează pe larg, opera 
scriitorului moldovean — și așa des 
tul de restrînsă — a fost jefuită de 
un hazard nefavorabil: unele manu
scrise au fost pierdute, altele au fost 
mult timp nepublicate și. în sfîrșit. o- 
pera sa capitală, patetica poemă în 
proză „Cîntarea Rcmîniei”, i-a fost 
îndelung și înverșunat contestată. Pri
mul care i-a creionat profilul, integrîn- 
du-1 mișcării critice pașoptiste și așe- 
zîndu-1 printre întemeietorii culturii ro- 
mînesti moderne, a fost G. Ibrăileanu. 
Analizînd contribuția însemnată a lui 
Russo pe planul gîndirii estetice și 
lingvistice, Al. Dima reconstituie însă 
și activitatea — pînă acum ignorată 
sau minimalizată — de militant revo
luționar a scriitorului moldovean. Dar 
aspectul pe care monografia îl sub
liniază cu toată forța este, pe drept 
cuvînt, creația literară originală a lui 
Russo. Studiul multilateral al profe
sorului ieșan ne oferă acum, pentru 
prima dată, posibi’itatea cunoașterii 
și înțelegerii globale a scriitorului, 
ginditoruiui și militantului Alecu 
Russo.

Din monografia lui Al. Dima se des
prinde figura lui Russo ca personali
tate emoționantă, rar aliaj de in
transigență și delicatețe. confluență o- 
riginală a pata tismului vizionar, a 
melancoliei grave și a unui discret u- 
mor analitic. Pornmd de la acest vo
lum, Șerban Cioculescu a realizat un 
portret al scriitorului pașoptist, la 
care nu am mai avea nimic sv star.țial 
de adăugat. Nevăzînd rostul recapitu
lării ideilor profesorului Dima, idei vi-

0 REALIZARE A ISTORIEI LITERARE
guros argumentate șl bazate pe un a- 
parat critic solid, vom încerca să a- 
nalizăm un alt aspect care interesează 
istoria literară, reliefînd astfel, și în 
acest mod, valoarea monografiei dis
cutate.

Există încă în unele studii și pre
fețe de istorie literară un mod sim
plist de analiză a operelor clasice. In 
ce constă acest mod ? Asemenea lu
crări sînt împărțite în trei comparti
mente distincte, fără comunicare în
tre ele: descrierea epocii, biografia și 
analiza operei. Epoca este descrisă cu 
mijloacele fostului manual de istorie, 
iar descrierea se menține, la trasarea 
în mare a caracteristicilor generale, a 
pozițiilor principiale ale claselor în lup
tă. Această descriere generală e fatal 
identică la diferiții scriitori aparținînd 
aceleiași epoci. Urmează biografia, u- 
neori plat-sentimentală, alteori infor- 
mativ-erudită dar inutilă, adică fără 
consecințe asupra operei. In sfîrșit, o- 
pera analizată cu vechile mijloace ale 
formalismului didactic. Cititorul ma
nualului de „Istoria literaturii romîne”, 
I, 1954, se poate întreba de ce a fost ne
voie de atîția pașoptiști, de vreme ce 
au făcut cu toții același lucru și într-a- 
celași fel. Nu e vorba aici de originali
tatea artistică a scriitorului care este, 
firește, o problemă importantă, ci de 
însăși metoda de cercetare. Criticul 
care analizează pedagogic, a la Mură- 
rașu, „forma” operei, mulțumindu-se 
să extragă cîteva idei progresiste din 
context și să menționeze la capitolul 
„epoca” numărul fabricilor de oțet sau 
de postav înființate atunci, criticul a- 
cesta deci nu face o analiză marxistă.

Originalitatea artistică ? Iată ce 
scrie „Istoria literaturii romîne”, voi. 
1, ESPLA, 1954: „Locul lui Al. Russo 
în literatura noastră’. Al. Russo este 
unul dintre scriitorii generației de la 
1848 care ne-a lăsat o rodnică moște
nire litorară. Prin ideile sale înaintate 
pe tărâmul criticii literare și al filolo
giei, prin patriotismul „Gîntării Ro- 
tnîniei”, prin combaterea imitațiilor 

servile, a cosmopolitismului în limbă 
și literatură, prin înțelegerea pentru 
creația populară, pentru limba și 
poporul său, Russo este un înaintaș 
valoros al culturii noastre de astăzi” 
(pag. 212). Lăsăm deoparte faptul 
că meritul unui scriitor nu este nu
mai acela de a fi „înaintaș” (la nu
mai atît îl putem reduce, poate, pe 
Asachi) ; un scriitor creează opere care 
sînt — atunci cînd sînt — valori li
terare pe care nu le apreciem doar ca 
pe relicve pioase. Să lăsăm și faptul 
că nu există aici nici o referire la 
valoarea artistică a operei lui Russo 
(cazul se repetă și la alți scriitori). 
Dar care, oare, din epitetele caracteri- 
zante ale acestui capitol (dedicat 
specificului 11) nu pot fi aplicate ori
cărui alt pașoptist ? I Lui Alecsandri, 
mai ales, i se potrivesc de minune. 
Răul nu provine numai din faptul că 
acest capitolaș nu a fost lucrat mai 
cu îngrijire și nu s-a creionat perso
nalitatea artistică a scriitorului, nu s-a 
schițat originalitatea lui artistică. 
Răul constă în izolarea celor trei 
compartimente — epoca, viața, 
opera — (compartimentare care 
își va fi avînd rostul său pe
dagogic), răul constă în faptul că 
nu se urmărește în asemenea studii 
modul specific în care ideile generale 
ale epocii și clasei se particularizează 
in opera de artă, prin intermediul unei 
anumite experiențe de viață, adică prin 
conștiința scriitorului. Sau altfel, bio
grafia constituie modalitatea particu
lară prin care condițiile generale (re
lațiile economice, sociale ,politice) ale 
epocii și claisei devin existență indivi
duală, idei personale care se obiecti
vează în opera die artă.

Al. Dima nu creează asemenea sepa
rații artificiale. Pe el îl interesează nu 
numai să descopere ideile scriitorului 
în texte, ci și modul în care ele s-a a 
format și au evoluat în conștiința lui 
Russo Ideile nu stau în eîmpul con
științei ca niște stîlpi sau, ca să 
reluăm celebra comparație a lui Marx, 

precum cartofii într-un sac. Ele au o 
istorie ,o devenire. Fiecare concept are 
o încărcătură emoțională care crește 
sau descrește în intensitate, e alias 
sau respins de un altul, astfel incit 
conștiința e un clî-mp de bătălie și nu 
un dulap cu sertare în care zac fla
coane cu esență de idee. Ai. Dima 
urmărește istoric, în dezvoltare, for
marea și devenirea cugetărilor iui 
Russo.

Există deci o interdependență a i- 
deilor, concepția fiind o sinteză dina
mică, un raport de forțe în mișcare. 
Să exemplificăm. Vom porni de la ro
lul originii sociale în determinarea po
ziției unui scriitor. Acum cîțiva ani, 
originea socială a scriitorului- era sub
stituită poziției scriitorului printr-un 
determinism rigid și mecanic la care 
s-a renunțat. Acum, de cele mai multe 
ori, originea socială e fie ignorată, fie 
menționată sec, fără consecințe, ca în 
citata „Istorie a literaturii romîne”, 
I, 1954, care ne învață că.AlScu R'Jsso 
„era fiul unui arendaș și negustor de 
cereale, lancu Russu” (pag. 198). A- 
firmația este exactă dar ce decurge de 
aici ? Nimic I La Al. Dima problema 
e tratată cu suplețe. Copilul nu stabi
lește el însuși, activ, raporturi econo- 
mice-sociale„• cu lumea, dar participă 
la un anumit raport creat de părinți. 
Participînd pasiv la acest raport sta
bilit între arendaș și țărani', Alecu 
Russo nu devine purtătorul de cuvînt 
al arendașilor, dar va păstra o anumită 
imagine a raporturilor sociale la sat, 
care va influența atitudinea sa în pro
blema agrară. Refăcînd copilăria scrii
torului prin analiza „Amintirilor", Al 
Dima scrie: „Scriitorul zvîrle desigur 
văluri trandafirii peste raporturile clin 
Ire boieri, slugi și țigani, zugrăvind de 
fapt o viață idilică și patriarhala, curri 
n-a fost, ceea ce ne dezvăluie una din 
erorile concepției lui sociale cu pri 
vire la trecut" (pag. 20). In acelaș 
timp, nevoile arendășiei îl vor ține pe 
lancu Russu, deci și pe Alecu, la țară, 
ceea ce duce la suprapunerea imaginii 

copilăriei peste aceea a sat.ihii, la va
lența afectivă pentru folclor și la per
meabilitatea față de natură.

Ar fi greșit însă să absolutizăm va
loarea copilăriei. Această valoare e 
determinată la rîndul ei de evoluția 
ulterioară a scriitorului. In epoca ju- 
niei. relațiile dintre adolescent și faini 
lie se schimbă, ceea ce antrenează 
implicit și modificarea raporturilor 
sale cu lumea, care nu mai pot fi a- 
celea pasive, din copilărie, Acum se 
stabilește, pentru mult timp, dacă tînă- 
rul va continua modul de viață și de 
gîndire al familiei, sau își va alege o 
cale proprie, deosebită sau chiar opusă. 
Generația de la 48 este o generație 
de ruptură, de conflict între vechea 
mentalitate feudală și noua mentali
tate, firește nu în totalitatea ei nume
rică, nu statistic, dar în ceea ce are 
generația reprezentativ, valoros. Toți 
pașoptiștii vorbesc de această opoziție 
și Alecu Russo îndeosebi (vezi pag. 
58). In înțelegerea fenomenului tre
buie să ținem seama și de intensitatea 
conflictului cu familia și nu putem 
trata problema originii sociale în ace
lași fel la Alecsandri. care rămîne, deși 
opunîndu-i-se, în cadrul acestei familii, 
ca la Eminescu, acesta ducînd opozi
ția la ruptură totală. Relațiile adoles- 
centului-scr.itor cu familia dau o anu
mita semnificație problemei originii 
sociale care poate primi chiar semn 
schimbat.

In viața lui Alecu Russo, criticul 
distinge trei momente care l-au in
fluențat profund: plecarea în străină
tate, la studii; moartea mamei sale; 
recăsățorirea tatălui. Acestea aveau 
să contribuie la agravarea tensiunii 
politice din familie și la ruperea rela
țiilor, apoi la dezmoștenirea sa. Al 
Dima demonstrează că această ruptură 
devenită, din efect, cauză, l-a impins 
ne scriitor spre o ’ existență indepen
dentă, La .obligat. să:Și cîștige singur 
banii și „să trăiască de multe ori o 
viață de lipsuri materiale”, ceea ce a 
contribuit la radicalizarea sa și Ia o 

cunoaștere mai apropiată a vieții po
porului. Iată deci cum o particularitate 
biografică a influențat asupra evoluției 
scriitorului. Adolescența printre străini, 
ruperea de familie, viața agonisită cu 
greu, toate acestea au făcut ca scrii
torul să-și amintească de copilărie ca 
de o vîrstă de aur, iar toate evenimen 
tele de atunci să capete, ca mai tîrziu 
la Creangă, o anumită coloratură.

Plecarea lui Alecu printre străini, 
jalea produsă de moartea mamei sale 
și instaurarea unei femei străine în 
casa părintească, în sfîrșit, o existență 
zbuciumată cu arestuiri, exile și dificila 
mereu cîștigare a vieții, toata a- 
cestea au dus la identificarea a trei 
imagini aflate în sfera fericirii: copilă
ria, satul, patria. Al. Dima, analizînd 
„Amintirile”, arată că „toată afecțiu
nea scriitorului se îndreaptă cu putere 
asupra satului copilăriei sale...” și că 
„impresiile pricinuite de sat sînt sta
tornic semănate de-a lungul lucrărilor 
lui literare, alcătuind, de multe ori, 
chiar materialul comparațiilor sale din 
domenii îndepărtate...” (pag. 17). Și, 
în alt loc „...copilăria voioasă a scrii
torului, poate unica perioadă cu ade
vărat fericită a vieții lui”. Plecarea la 
studii și părăsirea patriei au fost du
reroase, sau — cum zice Russo însuși 
în „Amintiri” — „copilul cel vesel și 
slobod" a intrat „în viața chinurilor”. 
Al. Dima ni-1 arată pe „adolescentul 
moldovean, speriat și singur, fără 
părinți și prieteni, printre „fețe ce nu 
au mai văzut”, auzind „o limbă ce nu 
o știe”. Analiza, bazată pe texte și mai 
ales pe „Amintiri” ,duce la o conclu
zie interesantă: „Desigur, flacăra pa
triotismului de mai tîrziu al scriitoru
lui s-a întărit și prin contribuția aces
tei „depărtări de țară și a raportării 
necurmate a străinătății la ea“. (pag. 
26).

Cu moartea mamei, „s-a sfărîmat 
lericirea casei lui lancu Russo și copi
lăria însăși a poetului..." (pag. 23). 
Fericirea sfărâmată și copilăria pierdu
tă se vor contopi într-o imagine cnică 

și idilică. Mai tîrziu, la Paris, cînd 
exilatul va dori să evoce imaginea 
patriei, îi va apare în față satul copi
lăriei: „Patria e aducerea aminte de 
zilele copilăriei... coliba părintească ci 
copacul cel mare din pragul ușii, dra
gostea mamei... plăsmuiri ale inimii 
noastre... locul unde am iubit și am 
fost iubiți... Clinele care se giuca cu 
noi, sunetul clopotelor bisericii satu
lui ce ne vestește zilele frumoase de 
sărbătoare... zbieretul turmelor cînd se 
întorceau în amurgul sării...” („Cîn
tarea Romîniei", versetul 28).

Acest concept dinamic a influențat 
asupra viziunii atenuante a relațiilor, 
dintre moșieri și țărani, asupra „senti
mentului naturii”, sensibilității la fol- 
clorul auzit din copilărie, asupra con
cepției lingvistice — dragostea față de 
limba în care vorbea mama, vă spune 
el — va influența asupra structurii 
specifice a patriotismului său etc.

Analizînd această prețioasă mono
grafie, am amintit doar două aspecte 
ale sale: restituirea integrală a scrii
torului fragmentar cunoscut pînă acum 
și am exemplificat modul în care cri
ticul demonstrează formarea persona
lității artistice și a concepției speci
fice a lui Alecu Russo. Firește că nu 
am urmărit această demonstrație în 
ansamblul ei, lucru imposibil într-un 
articol.

Important ni se pare faptul că epo
ca, viața și opera scriitorului nu sînt 
privite ca departamente închise. Tre
cerea de la condițiile obiective econo- 
mico-sociale la opera de artă care este 
un dat obiectiv, deci de la realitatea 
socială Ia imaginea (reflectarea) ei în 
opera deșartă, se face printr-un proces 
complex în care societatea este inter
pretată prin experiența de. viață t 
scriitorului. Aceasta nu este însă decît 
o latură a monografiei, un moment al 
procesului dialectic analizat. Griticul 
urmărește și modul în care predispozi
țiile (valențele) lui Al. Russo pentru 
folclor .natură, etc. se dezvoltă și de
vin idei, principii ale unei concepții, 
sub influența determinantă a epocii. 
De1 aisemenea, dezvoltarea interdepen
dentă a pașoptiștilor, spiritul lor de 
echipă, legătura dintre gîndire și ex
primarea ei prin acțiune, etc. consti
tuie aspecte interesante ale monograf 
ftei;

Paul Georgescu i-XS7 7 ~



Regrete...
C-^u glnciui la teoriile „de 

oarecare circulație în tre- 
' cut“ —. „care confundau 

hazul cu satira, transfor- 
jatedi comicul într-un iei de a- 
jisxă \ a piesei, într-un rău ne
cesar X Inevitabil" îșl începe 

Ra< nev articolul său „Ipos- 
ț ’.ornicului44, apărut în 

oranul“ din 6 decem
brie a. c. , .

Mâ.xfuriA 11 eu sfială că nu cu- 
noașteju ariile „de oarecare 
circulați*?' trecut" ce făceau
asemenea V€ confuzii. De alt
fel, nici r/v A ric?Pem cum poate 
deveni i piesă o ane
xa și, mai rău necesar și
inevitabili (!). *'ar să lâsăm a- 
cestea și să \\e dem <*espre ce 
este în definitiv kv?rba; M* Jtad- 
nev, sub titlul ^stazele co
micului44, supune a.tk , , X com€' 
dia „Colivia cu st* cieți“ de 
Lascăr Sebastian șl Sil viu Geor
gescu, reprezentată ra, cent pe 
scena Teatrului de stat . «yu Pe
troșani. Cronicarul e ln>er 83 
spună ce vrea. Dar cum șl.-a in
titulat singur articolul ,4JK°®ta’ 
zele comicului" și de vreme ce 
teoretizează dezinvolt asupra j 
formelor de manifestare ale cO J 
micului, am dori și noi să a- j 
fUăm în cele din urmă care sînt 
acele ipostaze. Insă, vai* am >n- 
tîlnit tot felul de considerații a- 
supra subiectului și implicațiilor 
sale, asupra interpretării și re
giei și ni mie despre ceea ce fă- 
gădulește titlul. Să fiim drepți : 
undeva nl se vorbește și despre 
ipostaze, observîndu-se că : „In 
străduința lor lăudabilă de a ne 
stîrnl hazul, Lascăr Sebastian și 
Silviu Georgescu au apelat la

mijloace care nu Intră în patri
moniul comediei satirice, cl în a- 
:ela al vodevilului ieftin". Prea 
bine, insă în acest caz despre 
ce ipostaze ale comicului mai 
poate fi vorba ? Poate doar de 
una morganatică, întrucît ca și 
cunoscutul fenomen optic Ipos
tazele amintite se dovedesc fi
nalmente iluzorii.

M. Radnev îșl încheie cronica 
felicitîndu-1 pe cei doi autori că 
au abordat genul dificil al come
diei (cronicarul spune plastic că 
autorii „au luat în mîini arma 
puternică a risului" — de unde 
se vede că rîsufl poate fi lu.it și 
în mîtnu, a.n.), dar regretă că 
„nu s-au îngrijit să albe cartu
șiera plină". Și noi regretăm, 
dar pentru alte cauze. Fiindcă 
d’că M. Radnev și-a Intitulat ar
ticolul „Ipostazele comicului4*, 
?r fl trebuit să-l justifice cit de 
cit cu un conținut adecvat. De- 
plîngem absența ipostazelor și 
ne consolăm cu gîndul că afftă 
dată cronicarul va fi mai cir
cumspect cînd propria-i cartușie
ră a rămas goală.

TcB.
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Roman 

de actualitate
Prozatorul Samoilă peștișel 

terminase un roman isto
ric de 623 de pagini des
pre întemeierea Moldovei. 

.. eniulțumit de rezultat, se ho
tărî să scrie un roman de actua- 
îiate, deși nu era tocmai pre

gătit pentru această întreprin
dere.

Și iată că pe hîrtia velină, 
sUioul Parker, mînuit cu măi>es- 
trie de prozator, așterne primele 
cuvinte : •

ȘANTIER ȘI OAMENI

Era o zi înnourată de toamn_. 
Vasile Ion, mecanic lăcătuș, cu 
o vechime în producție de 16 
ani, se îndreptă iute spre Gara 
ue Nord cu un cufăr de lemn 
.n mînă. Cumpătă în grabă un 
bilet pentru Blcaz și se sul în 
tren. Trenul porni imediat că
tre Moldova. Vasile ion se gră
bea să ajungă pe șantierul hi- 
di'ocentralei de la Bicaz și să se 
angajeze acolo. Nu mal fusese în 
Moldova. In timp ce ședea pe 
oanca unui compartiment de cla- 
•a a Ii-a, încercă să-și imagi- 
iieze ceva despre ținutul necu
noscut spre care se îndrepta. Și 
mintea îi fugi cu secole în ur
mă, către epoca aceea înecată în 
negura vremurilor, cînd Drago?, 
fugărind un zimbru, întemeie 
principatul Moldovei. In ritmul 
monoton al roților, în mintea 
•necanlcului-lăcătuș Vasile Ion se 
.iifiripă o minunată poveste de 
dragoste ai cărei eroi erau Cos- 
.ache Spadă, cel mai bun prie
ten al Iul Dragoș-Vodă și Maria, 
fiica boerului Grigore Hainul.„

Stiloul Parker alergase pe hîr- 
tie cu o viteză de satelit arti
ficial și se oprise brusc, parcă 
lovit de apoplexie. Miîna lui Peș- 
îlse-1 puse ușurel Parkerul pe bi
rou și, într-un acces de entu; 
ziasm debordant, începu să-și 
frece îndelung buricele degetelor 
de buricele degetelor de la mîna 
situată simetric în stînga sa. (De 
ce să ne mirăm ? Toți oamenii 
cînd sînt entuziasmați de ceva 
au slăbiciunea de a fi altruiști 
și de a împărtăși și altora entu- 
aLasmul).

Foaia fu atașată. In felul a- 
oesta romanul „Șantier și oa
meni" făcu dinți-odată un salt j 
cantitativ și calitativ, de la una 
pagină la 624 de pagini. Dar mi
racolul nu se oprește aici. Par
kerul sări iar în picioare (în pe
niță adică) și execută un nou 
cros pe pista velină. Rezultatul :

Cînd coborî în stație, în min
tea mecanicului lăcătuș Vasile 
Ion mai stăruia încă tabloul 
morții cumplite a nefericitului 
Ccstache Spadă. Norii fuseseră 
imprăștiați și un soare primăvăra- 
*ic lumina șantierul. Vasile ion 
păși cu încredere. Imaginile în
fricoșătoare din vremurile de de
mult se risipiseră. începea o 
viață nouă.

Apoi Parkerul scrise apăsat, cu 
majuscule : „SFII’.ȘIT*4. Stiloul, 
obosit, se culcă în dormitorul 
său cu fermoar. Finalul fu ata
șat și el de data aceasta la ce
llalt capăt aQ romanului istoric 

și căpătă numele de „625". Bu
ricele degetelor se sărutară din 
nou fericite.

După care Samoâlă Peștișel tre
cu la investigarea condițiilor în 
care a avut loc întemeierea 
Munteniei.

Aladin

SPIRITUL PATRIOTIC 
AL LITERATURII NOASTRE NOI

(Urmart din pag.
iar pp de alta, rememorarea critică 
a aceea ce a fost rușinos și trist 
în trecut, kibinea treautuilui c.a ata
re, fără grija unei diferențieri, în
seamnă paseism, iar literatura re
voluționară nu are nimic comun cu 
paseismul. „Noi — spunea Lenin — 
sîntem plini die mîndrie națională 
și tocmai de 'aceea urîm în mod 
deosebit acest trecut al nostru de 
sclavie..." Treoutul de sclaivle feu
dally l-au jnHerat Bălcescu și Atec- 
sandri, Kbgăliniceamu și Bolliac. 
Trecutul de sclavie burgheză .îl 
condamnă, cu o ură deosebită, Mi
hail Sadovjeaniu în „Mitrea Cocor", 
Tudor ArglȘezl în „1907", Zahariă 
Sțancu în ^Desculț", Petnu Dumi
triu în „Gnbnică de familie", Euse- 
blu Gamiter, în „Negura". Literatura 
raali'stusocialiisită, prin excelență o 
literatură a actualității în dezvolta
rea ei revofluiționară, se împlinește, 
se rotunjește prin asemenea opere 
care reamintesc de pe pozițiile noas
tre înaintate trecutul întunecat. Pre
țul lor caniștă nu numai în faptul 
că informează viu generațiile tinere 
asupra unor împrejurări pe oare au 
avut fericirea să nu le cunoască di
rect; valoarea lor nu se reduce nici 
numai la faptei, de mare însemnă
tate, că stimulează eforturile pentru 
construirea unei societăți noi în 

jOare exploatarea să piară pentru tot
deauna. Ele mai au și semnificația,- 
ntv a unei răfzbunări, ci a unei sanc
țiuni drepte, pe care, cu mijloace
le tartei, scriitorii de astăzi o ros
tesc' împotriva celor ce au împilat 
șt umilit, au wrîțit viața și au pro
vocat. suferințe nepedepsite unui ne- 
sfîrșit ssir de oameni simpli care au 
pierit cu nădejdea că dreptatea to
tuși va .să vină. Ideea aceasta este 
ilustrată prin soarta lui Mitrea Co. 
cor și se exprimă patetic. în refre. 
nul „Să nu uițS, Darie!"

Semnificativ pentru literatura 
noastră nouă, ca o altă afirmare a 
spiritului ei patriotic, este și inte
resul arătat de scriitori figurilor 
luminoase din trecut, întruchipări 
ale virtuților populare. Lista este 
și de data acaastta bogată, ouiprin- 
zînd opere de seafmă, a căror viabi
litate este certă. Romanele „Nicoară 
Potcoavă" de Mihail Sadoveanu, 
„Un om între oameni" de Gatnil 
Petrescu, poemul „Chivără Roșie" 
de Mihai Beniuc, drame și poeme 
epice („Ion Vodă cel Cumplit" de 

„Bățcescu" de 
poemul închi
de M. Bres- 

de Veronica

Laur-ențiu Fulga,' 
Eugen Jebeleanu, 
nat Doncăi Simo, 
lașu, lui Ilie Pintilie 
Porumbacu, Griviței roșii de Cicerone 
Theoțdoișescu, comuniștilor de la Dof- 
tana~de, Maria Banuș etc.), ca să nu 
cităm decît cîteva titluri, revine epoci și 
figuri care au anticipat și pregătit 
epoca noastră revoluționară, elibera
rea poporului. Cronioa zilelor noas
tre este întregită cu m-ari-le ei capi
tole anterioare, de la trecutul înde
părtat pînă 'la cel mai .apropiat. Poe
mul lui Mitiai Beniuc „In frunte 
comuniștii", precum și o serie de 
alte lucrări dramatice, epice și liri
co slăvesc acțiunea în ilegalitate a 
partidului, legatarul tradițiilor populare 
de luptă, . făptuitorul revoluției.

Venerația față de trecutul care a 
pregătit victoria din zilele noastre 
se însoțește firesc cu dragostea 
pentru pămîntul natal. Paralelismul 
cu literatura patriotică a pașoptiști, 
lor se verifică și in această privin
ță. Nu e oare grăitor faptul că vo
lume, cicluri sau poeme ale unor 
scriitori de astăzi poartă titluri pre
cum: „Cîntarea Romîniei" (Miron 
Radu Paraschivescu), „Cîntecele pă. 
mînitului natal" (Ion Brad), „Oda 
pămtotului meu" (Mihu Dr-agomir), 
că pastelul, după o regretabilă pă
răsire, e reluat și reînviat de A.E. 
Baconsky, Nina Cassian și alții? 
Reportajul, acest gen pe care scrii
torii de altădată nu l-au cultivat 
adauga astăzi remarcabile capitole 
Ia această minunată Romînie pito
rească, pe care o iubim cu affit mai 
mult, cu cît bogățiile și frumusețile 
ei aparțin oamenilor muncii. „Far
mecul genezei" și alte pagiini ale 
lui Traian Coșovel, „Paralela 46" 
de Pop Simion, recenta carte atît 
de originală ă lui Eugen Barbu, 
„Pe-un picior de plai" nu sînt fi
rește singurele citabile. Cărțile tra
gice ale lui Geo Bogza își capătă 
astfd, în noile condiții istorice, re. 
plica din partea unor tineri cerce-

CÂRTI NOI
tători, ea șl d acum, ai realităților 
actuale.

Modul în care este conturat as
tăzi chipul omului din popor confirmă 
de asemenea spiritul patriotic al li
teraturii aciuiate. Im măsura în ca
re se continuă, în literatura de in
spirație rurală, tradițiile realiste, în 
aceeași măsură se resping idiliză- 
rile sămănătoriste .și .tendințele obscu
rantiste ale gîndirismului reapțio- 
nar. Romanul „Moromeții" al lui Ma
rin Preda întrunește, î.n acest sens, 
calități a căror subliniere nu 
e necesară.

Dar patriotismul noii noastre lite
raturi se concretizează cu deosebi
re în operele inspirate din actuali
tate. A scrie despre contemporani, 
despre constructorii vieții noi, re
prezintă un act de solidarizare. E- 
fortul de cunoaștere și de reflecta
re a realităților prezentului, aflate în
tr-un proces de transformare rapi
dă, se hrănește din efortul și pasiu
nea oamenilor muncii care înalță e- 
dificiul socialismului. Sipre deosebi
re de înaintași, scriitorii de astăzi, 
înarmați cu o concepție științifică 
despre lume, au posibilitatea mu nu
mai de a pătrunde înțelesuil realită
ților înconjurătoare, ci și de a sezi- 
sa direcția de dezvoltare. Caracte
rul militant și educativ al scrisului 
lor 
tă eficiență, 
furtunii' 
gan“

mai

se afirmă de aceea cu mai mul- 
Cărți ca „Pasărea 

i“ de Petru Dumitriu, „Bără- 
de V. Em. Galan, romane și «no»

povestfri de Nagy Istvan. Astalosz 
Istvan, SiitS Andras, „Desfășurarea" 
de Marin Preda, creația poetică a 
Iui Mihai Beniuc, Cicerone Theodo- 
rescu, Demostene Botez, poemul 
„Despre pămînt" aii Măriei Banuș, 
poemele lui Eugen Jebeleanu, Ba- 
consky, a,le NInei Cassian, Sza-bedy 
Laszilo, Alfred Margul Sperber și 
ale multor altora, printre care unii 
foarte tineri, piese ale Luciei Deme
trius, ale Iui Baranga, Davidoglu, 
Horia Lovînescu, numeroase repor
taje reflectă viu prezentul și contri
buie la construirea viitorului.

Noțiunea de patriotism, purificată 
de zgura naționalismului, se îmbo
gățește astăzii prin internaționalis
mul proletar. Dragostea față de 
propriul tău popor impune solidari
zarea cu celelalte popoare care con
struiesc socialismul! s-au luptă pentru 
eliberarea națională și socială, 
bundența cărților de călătorie, 
ritul sare le caracterizează nu 
stituie un fenomen întîmpilător. 
înfrățirea cu naționalitățile conlocu
itoare subliniază o altă trăsătură, 
nouă, a patriotismului literaturii de 
astăzi.

Literatura realismului socialist, 
preiluînd șî dezvoltîind tradițiile rea
liste șî patriotice, 
dragostei profunde 
popor, o literatură 
înflorire.

PETRU DUMITRIU:

„Noi fi neobarbarll"
(Urmare din pag, 1),

CAMIL PETRESCU ț

„Car agi ale în vremea lui“

A- 
spi- 
con_

Iar

e o literatură 
de patrie 
în plin avînt

Ion Roman

a
Și
Și

Citire și privire
(Urmare din pag. 1)

de praf. Răsplata îmi vine a- 
cînd pornind la vînătoarea pa- 
cunoscute, descopăr o alta, pe 

care n-o cunoșteam sau o uitasem, 
mai înțeleaptă sau mai frumoasă. Ci
tesc atunci cu glas tare, ritmez pu
ternic versurile, mă îmbăt de sunete 
și armonii. Așa îmi petrec o mare 
parte a zilelor. Nopțile, pînă la cea
suri Urzii, nu mă pot sătura die căr
țile mele. Sînt aproape bolnav de pa
tima mea. De unde vine această su
ferință? Găsesc un strămoș și un 
suflet înrudit în Petrarca, în al cărui 
epistolar aflu acpastă confesiune): 

„Nu mă crede lipsit de toate slăbi
ciunile omenești. O poftă rtesătulă 
mă stăpîftește șt, pînă azi, n-am 
putut și nici n-am vrut să-i rezist: 
Vrei să știi felul răului de care 
sufăr ? Nu pot să mă satur de cărți! 
Am cărți destule, poate mai multe 
decît îmi trebuie. Dar se întîmplă 
cu cărțile, ca și cu atîtea alte lucruri, 
că rivna de a le dobîndi este și un 
pinten al cupidității. Cînd este vor
ba de cărți, pintenul acesta se înfi
ge mai adine. Aurul, argintul, giu- 
vaerurile, purpura veșmintelor, mar
mora biruințelor, cîmpiile ibogOte-n 
roade, caii bine echipați și atîtea al
tele produc numai o plăcere superfi
cială, care nu ne grăiește adine. Căr
țile însă ne desfătează pînă-n măduva 
oaselor: Grăiesc cu noi; ne dau sfa
turi. Se unesc cu noi prin legăturile 
unei familiarități vii și pătrunzătoare. 
0 carte nu se mulțumește să se stre
coare în intimitatea cititorului 
orice carte creează dorința unei alte- . 
ia. — lată ce pot spune pentru a-mi 
scuza vițiul și pentru a-mi mîngîia 
confrații. Dacă mă iubești deci "în
credințează, rogu-te, prietenilor tăi

■ siguri și învățați următoarea misiu
ne : fă-i să parcurgă Toscana, să cer
ceteze dulapurile călugărilor sau ale 
altor oameni studioși și să vadă dacă 
nu pot scoate ceva de-acolo, pentru 
a stinge setea mea sau pentru a o 
aprinde"» (Epistolae familiares, IJI,S).

O, Petrarca, bărbat ilustru și dilect, 
marea ta sete de cunoaștere s-ar pu
tea îndestula astăzi și pe-alte căi; 
nu numai citind, dar și privind. Lu
mea de astăzi privește mult. Privește 
fotografiile ziarelor și ale foilor ilus
trate, la cinematograf și la televizor. 
Află astfel ce s-a întimplat peste 
mări și țări, la antipozi, în fundul o- 
ceanelor, în depărtările astrale. In 
filmele zilelor i se arată moravurile 
animalelor sălbatice, surprinse în vi
zuinile lor, ce se întîmplă în orga
nismul omului, cum operează un mare 
hirurg, cum se naște o mașină com
plicată în uzina ei. Omul merge pe 
stradă de-a lungul zecilor de afișe

copăr 
tunci 
ginii

său ;

colorate, care-și însoțesc obiectul a- 
nunțului lor cu imaginea acestuia, 
făcută de un artist capabil să-și con
centreze impresiile într-o schiță rapidă 

. și sintetică. Acest om pătrimile _ în 
expoziții și vede operele artiștilor 
mai vechi și mai noi. rduzeele au e- 
xistait altădată numai in utopii, xț^e 
preconizau autorii de romane fante
ziste și politice ai Renașterii. As
tăzi ele fac parte din orizontul nos
tru urban. Avem muzee de toate spe
cialitățile cu toate ramurile lor. 
Transportăm un sat sau mai multe 
într-un parc, pentru a le privi, nu 
deplasîndu-ne în munții lor, ci găsin- 
du-le în apropierea noastră. Aducem 
în săli de muzee iîmple de vechi bi
serici, porți frumos sculptate ale gos
podăriilor muntenești. De ce n-am 
reconstitui, în sălile muzeelor, o stra
dă întreagă de altădată, un cartier 
întreg? In unele orașe lucrul s-a fă
cut. Intr-un loc, după un ghișeu, afli 
templul întreg de la Pergam, te urci 
pe scări și te oprești în cella lui. Ce 
să mai spunem de toate bogățiile ar
tei, ale tehnicei, despre toate produ
sele civilizațiilor îndepărtate sau 

străine, pe care le poți afla într-un 
muzeu? Posibilitățile de a te instrui 
prin ochi au crescut enorm In vre
mea noastră. Gîndească-se cineva 
cum trăiau oamenii cu cîteva sute 
de ani în urmă, și va înțelege cite 
mijloace noi de cultură are omul ac
tual și cit de mult aceste mijloace se 
adresează ochiului, privirii sale.

„Fiindcă sînt un om", continuă să 
mi se spovedească vechiul meu prie
ten, „care mai mult am citit decît 
am privit, am învățat mai mult din 
cărți decît din imagini, mă resimt în 
felul culturii mele. Cuvîntul nu expri
mă o impresie individuală decît în 
overele poeților; altfel, el este pur
tătorul unui sens general, al unei ge
neralizări făcute asupra lucrurilor. 
Astfel, cerînd mereu cuvintelor tipă
rite în cărți știri despre lucruri și 
oameni, cultura mea are mai mult 
un sens generalizator, filozofic. Tine
rii de astăzi știu mai multe lucruri 
particulare, determinate, cunosc mai 
bine geografia, călătoriile, sporturile, 
tehnica, mărfurile și schimburile co
merciale Eu trag mereu concluzii, 
ei înmulțesc mereu documentele con
crete în jurul lor. Opera de stăpînire 
prin minte a mediului material este 
mai bine dusă la capăt de către ei. 
Pentru a-mi tămădui metehnele, am 
de gînd să mă duc zilnic la cinema
tograf, să-mi petrec serile la televi
zor, să citesc trei reviste ilustrate 
pe să\ptămînă, să privesc afișele, să 
revăd muzeele, și să primesc astfel 
lecția necesară a lucrurilor văzute".

Tudor Via nu

(Urmare din pag. 1)
Multi m-au întrebat ce semnificație ascunde. Aș vrea să precizez că <• 1 • _ x _S£ — — — — »» - if ion ti A o < tn V»rvl ! r> a   onon r'Aeste un i
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este un nume fabricat, că nu are o semnificație simbolică — ceea ce ar fi 
fost nepotrivit pentru un roman realist — ci este un nume real pe care l-am 
întîlnit în viață la cîțiva oameni. _

— In ce măsură „Ion Sîntu" continua „Sfirșit de veac in București ? 
Sau l-ați construit ca pe un roman autonom ?

— Sînt unele personaje care trec din primul roman în cel de al doilea, 
cum ar fi lancu Urmatecu. Sînt altele care vin tot din primul roman, dar care 
capătă o dezvoltare mare în romanul al doilea, cum ar fi părinții lui Ion, 
doctorul Matei și Amelica Sîntu, fiica lui lancu Urmatecu și, în sfirșit, sînt 
personaje cu totul noi, care încadrează în mersul vieții și al acțiunii o epocă 
nouă. Cartea are totuși autonomie și se poate citi ca un roman separat.

—- Acest roman va încheia evoluția Iui Ion Sîntu, sau intenționați să o 
urmăriți mai departe într-o carte viitoare ?

— In concepția mea va mai urma încă un volum pentru a închega o 
frescă a societății romînești. „Ion Sîntu" este un roman de formație, de crista
lizare a unei personalități care trece prin toate zigzagurile contrazicerilor, pără
sind o lume si intrînd în alta din punct de vedere al orientărilor sale în 
viață. Cartea lasă pe eroul principal statornicit într-o nouă concepție asupra 
lumii. Volumul care va urma ne va înfățișa pe Ion Sîntu între cele două răz
boaie mondiale, acționînd conform noii sale orientări.

— După cîte înțelegem, romanul „Ion Sîntu" se încheie odată cu primul 
război mondial. Deci, va cuprinde cîteva etape deosebit de importante din 
evoluția istorică a țării noastre ?

— Cartea de acum merge de la 1893, data nașterii lui Ion Sîntu, pînă în 
toamna lui 1916, în timpul retragerii în Moldova. Romanul evocă, desigur, mo
mente esențiale din viața țării noastre, cum ar fi răscoalele din 1907, războiul 
din 1916, fără să fie însă nici un roman al răscoalelor, nici al războiului, ci un 
roman al evoluției unui personaj.

— Totuși, după cît cunoaștem din fragmentele publicate, „Ion Sîntu" va 
fi o vastă cronică a vieții politice, sociale, culturale, a țării noastre din acești 
ani. Intr-o bună măsură deci îl putem cpnsidera și un roman istoric.

— Am încadrat în ficțiunea romanului anumite date de roman istoric din 
această epocă relativ recentă. Nu m-am ferit să dau nume unor personalități 
care intervin în acțiunea romanului, cum ar fi, de pildă, doctorul Babeș sau 
Ionel Brătianu. Le-am folosit numai ca puncte de reper în descrierea în bine sau 
în rău a unei anumite vremi din trecutul nostru, fără apăsări si fără exagerări. 
M-am ferit mai ales să contrafac nume. Procedeul meu a fost să folosesc direct 
numele cînd aveam nevoie de el, sau să-mi botez personajele cu numele care 
mi s-au părut mie semnificative pentru structura lor.

— Acum, întrebarea cea mai indiscretă: în ce măsură „Ion Sîntu" este un 
roman autobiografic ?

— In „Ion Sîntu" intră elemente autobiografice atît cît cuprinde opera 
oricui ca material trăit și observat. „Ion Sîntu" nu este un roman cu cheie, 
deși prin transparența unor întîmplări sau a unor personaje s-ar putea bănui

luările de poziție ale Iul Petru Dumitriu vizează același 
adversar: literatura care cultivă iraționalul, literatura 
care creează imaginea catastrofică a unui univers 
absurd.

Cu tenacitate și perseverență, aproape didactică, lite
ratura modernistă este supusă unui examen clinic a 
cărui concluzie se anunță cu duritate într-o im
pecabilă ținută intelectuală. Prin modernism auto
rul înțelege „literatura și arta întemeiată pe o con
cepție iraționalistă asupra lumii, pe ruptura totală cu 
tradiția și care se adresează unui public restrîns" (p. 
73). Același precizează cu patos nereținut: „Nu ni-1 
vom șterge pe Rimbaud din memorie, nici pe Kafka; 
conștiința noastră va purta urmele experienței modernis
mului ; numai moderniștii și proletcultiștii cred că se 
poate face tabula rasa din trecut. Cunoaștem metodele 
iui Joyce și ale lui Faulkner, îl admirăm pe Proust și 
folosim sau vom folosi toate mijloacele artistice folosite 
sau inventate de ei, în măsura în care ele servesc ex
primarea mesajului nostru

Petru Dumitriu, rafinat 
tradiționalist ?

Am păcătui socotind 
dragostea într-adevăr pioasă pentru Baizac, Shakespeare 
sau pentru măreții greci.

Mai ales că, în mod consecvent, Petru Dumitriu re
clamă procedee și soluții noi, proprii epocii sale, și 
adoptă o atitudine disprețuitoare și violentă față de pas- 
tișarea modelelor străine. De aici, a doua idee directoare 
a volumului — literatura romînă va constitui un aport 
la patrimoniul spiritual al omenirii „spunind ceva nou 
și prețios, nespus încă de alții și într-o altă parte" (p. 
58). Deci, pledoarie pentru autenticitate și originali
tate, din perspectiva omt^ui modern care se refuză „tra
diționalismului inert, pasiv... uniformizării literaturii și 
artei, devenite găunoase, pompierești, calpe, fără gust, 
plicticoase" (p. 59).

„Noi și neobarbarii" este o carte polemică. Nu numai 
prin obiect. Maniera Tn care sînt scrise articolele este 
aceea a polemistului — ironic, saturat de sarcasm, a- 
gresiv chiar, în limitele reverențiozității intelectuale: „Pe 
negatorii progresului să-i invităm să trăiască în locuințe 
lacustre și să-și vindece pneumoniile tăind un țap negru 

la picioarele unui totem" (p. 9).
Cartea lui Petru Dumitriu 

cultură datorat unuia dintre cei mai reprezentativi scri
itori ai momentului literar contemporan.

realist-socialist" (p. 63). 
om de cultură modernă,

drept traditionalism prăfuit

este un remarcabil act de

Sorin Arghir
=E5

putut închega un conflict unitar, concentrat, spectaculos 
(în sensul teatral). De aceea credem că elaborarea 
piesei a mobilizat mai multe forțe și mai multe Însușiri 
ale dramaturgului decît în cazul vechii sale dramaturgii. 
Rezultatul, ce-i drept, nu este perfect teatral, în înțelesul 
tehnic și teoretic. Piesa este compozițional, o suită de 
episoade, fiecare în parte, interesant și dramatic, o des
fășurare strălucită de replici (multe reproduse chiar din 
opera lui Caragiale — că ți la Bălcescu sau Danton), 
ivu are însă tradiționala intrigă sau cel puțin aceasta 
nu e marcată. Ce se întfmplă totuși ? Camil Petrescu 
(și în dramaturgia noastră ni se pare că numai lui i-a 
putut reuși acest lucru) a insistat pe conflictul de con
știință, pe drama dezarmoniel dintre etic ți teoretic, pe 
de o parte, și real sau material, pe de altă parte. Camil 

pe coordonate noi, drama inte- 
burgheză, drama absolutului irea- 
in acest mod, Caragiale nu mai 
viață „netedă", ci ca un intelec- 
să se realizeze în condiții vrăj-

Petrescu a reluat deci, 
lectualului în societatea 
lizabil și a inadaptării. 
apare ca un erou cu o 
tual zbuciumat, lupttnd 
mașe, întîmpinînd obstacolele acelor care au constituit 
modelele propriilor săi eroi, izbind cu cruzime și cu un 
neîntrerupt zîmbet în prostia și răutatea omenească, de- 
nunțînd acid nedreptatea și oprimarea, farsele politicia
niste și naivitatea mic-burgheză. E un Ladima cu mai 
multă conștiință / de sine, cu o mal deplină luciditate 
(Ladima avea dese goluri de luciditate) și, firește, cu 
geniu. Așadar, piesa, chiar dacă e lipsită de mult ne
cesara intrigă, nu e vidată în același timp de dramatism.

Caragiale, în. versiunea artistică oferită de Camil Pe
trescu, năzuiește și el către desăvîrșire, către o perfec
țiune a spiritului omenesc, implicînd realizarea dreptății 
și a libertății materiale și morale. El nu renunță la 
luptă chiar cînd își dă seama că idealul este irealizabil 
„în vremea lui". Nu abandonează ca Ruscanu sau La
dima, ci luptă consecvent ca Bălcescu (este și firesc 
pentru noua orientare estetică a lui Camil Petrescu). 
Are de partea sa un aliat și o formă de expresie excep. 
țională: satira. Au vrut să-l împiedice de a se realiza. 
1 s-au așezat de-a curmezișul drumului chiar eroii săi, 
Trahanachii și Cațavencii, dar el s-a realizat totuși ad
mirabil, in mod unic, chiar dacă nu pînă la capăt (in 
cazul că se poate vorbi de un „capăt" al. realizării în 
artă!). Satira sa a lovit în temeliile monstruosului edi
ficiu al societății burghezo-tfioșierești, rănind 
vîrteju! luptei, și lucruri scumpe lui Caragiale, 
este însă că a țintit acolo unde trebuia și că 
aceea urîtă și proastă și dușmănoasă lui, s-a 
ceva. Și Caragiale e conștient de acest lucru.

Acestea ar constitui substanța dramei și victoriei iui 
Caragiale în ultima piesă scrisă de Camil Petrescu.

Dumitru Solomon

Insă, în
Esențial 

în lumea 
sfărîmat

Cultură revoluționară
(Urmare din pag. I)

lași mod ca și 
popoarele 
munism.

La noi filiația spengleriană, în pro
blema culturii, este reprezentată de fi
lozofia lui Blaga. Și la Blaga găsim 
un concept aristocratic în virtutea că
ruia cultura se opune civilizației. „Cul
tura răspunde existenței umane întru 
mister și revelare, iar civilizația răs
punde existenței întru autoconservare 
și securitate". Misterul se revelă prin 
„metaforă", cultura fiind un complex 
de „categorii abisale", adică ale incon
știentului. Cultura este revelarea aces
tui abis, străfundul obscur al incon
știentului, etc. etc.

Am insistat asupra unor astfel de 
teorii, pentru a le pune în contrast cu 
esența revoluționară și democratică a 
marxism-leninismului, pentru care ma
sele, popoarele, constituie factorul ho- 
tărîtor. Procesul de ridicare a maselor 
Ia nivelul rolului lor istoric, întreprins 
în țara noastră de către partid, este 
uluitor prin dimensiunile lui.

In primul rînd s-a asigurat contac
tul maselor largi cu fenomenele de 
cultură, prin lichidarea analfabetismu
lui, una din înfiorătoarele plăgi moște
nite de la burghezie și moșierime. Po
etul anonim a fost cutremurat astfel 
de emoția trecerii de la auditiv la vi 
zual. El a început să urmărească, prin 
intermediul alfabetului, articulațiile in
finit de numeroase ale conștiinței, sen
sibilității și aspirațiilor lui, cu acelea 
ale /popoarelor lumii. Prin filigranul . 
literei ’tipărite poetul anonim a deve
nit conștient de uriașa lui însemnăta
te în lumea contemporană și de faptul 
că trebuie să îndeplinească în mod 
ferm, cu demnitate și inteligență, ro
lul lui istoric. Alături de alfabet, că
minele culturale, formațiile artistice de 
amatori, cercurile de lectură, bibliote
cile bine alcătuite, caravanele cinema-

„barbarii externi", 
asiatice, convertite la co-

cu Ion Marin Sadoveanu
sau identifica cutare sau cutare model. Aceasta ține însă de materialul și 
metoda de lucru dintr-un roman realist în care se stă cu ochii ațintiți asupra 
vieții înconjurătoare.

prin anul 1932 ați publicat în paginile revistei „Romînia literară" o suită 
de eseuri asupra vieții contemporane, grupate sub titlul comun: „Din cărțile 
lui Ion Sîntu". Ideea romanului vă urmărea încă de atunci ?

— Cînd publicam prin 1932—1933 acele articole d£ care vorbești, sub titlul 
„Din cărțile lui Ion Sîntu", n-aveam încă nici planii romanului, nici viziunea 
personajului. Mă obseda însă numele prin sugestiile pe care le dădea și prin 
autenticitatea lui. Ceea ce înlătură încă o dată, subliniez, orice bănuială de sem
nificație simbolică.

— Ideea acestui ciclu început cu „Sfirșit de veac în București" și continuat 
cu „Ion Sîntu" se pare însă că este, totuși, mai veche...

— Diferența de concepție și de viață ce s-a produs numai în cîteva generații 
ale unei aceleiași familii romînești m-a impresionat de mult. Și tot atît 
de mult am purtat în mine ideea de a o consemna. Așa că aceste trei generații 
prezentate pînă acum în două romane: Urmatecu, fiica sa și nepotul său, 
constituie o rezolvare a acestei idei. Volumul al treilea se va desprinde de ea, 
statornicindu-se numai asupra ultimului erou.

— Cînd ați început să lucrați efectiv la romanul „Ion Sîntu"?
— Primele pagini din „Ion Sîntu" au fost redactate la mănăstirea Pasă

rea, în aprilie—mai 1944 și după apariția foarte bine primită de presă și pu
blic, din februarie 1944, a romanului „Sfîrșit de veac în București". Primele 
capitole le-am publicat în toamna lui 1944, la stăruința deosebită a mult regre
tatului meu prieten CamM Petrescu. Apoi lucrul a urmat cu mari opriri și n-am 
mai scris aproape nimic pînă în 1953. Pot spune că romanul a fost întregit în 
forma lui de acum în ultimii doi ani. Cu toate ocupațiile mele actuale, nădăjdu
iesc ca pe viitor să păstrez un alt ritm de creație...

— care ne va aduce... ?
— ...un roman la care lucrez în clipa de față: „Taurul mării", a cărui 

acțiune se petrece în Istria, cetatea miietană din Dobrogea în veacul al 
lV-lea înaintea erei noastre. Am pornit de la ideea unui roman pentru tineret 
și am ajuns la închegarea unui roman istoric în toată puterea cuvîntului. E 
vorba de o reconstituire a vieții îndepărtate eline pe pămîntul Sciției minor, cu 
lupte sociale între posedați și posedenți, în peisaje de mare, de Dunăre, de 
Deltă și de Dobrogea, lupte care îmbrățișează forma unor conflicte religioase.

— încă o întrebare, aceasta în legătură cu „Sfîrșit de veac în București". 
Intenționați retipărirea cărții ?

— Nădăjduiesc că „Sfîrșit de veac în București" va apare în anul viitor, 
care este și al aniversării Bucureștiului. Deocamdată se traduce în limba 
franceză și probabil că se vor cunoaște traduceri în germană, olandeză și fin
landeză. înainte de a încheia convorbirea, trebuie să mulțumesc aici în mod 
deosebit ESPLEI care a tipărit pe „Ion Sîntu" într-un timp record. Ultima 
filă de manuscris poartă data 20 iunie 1957.

După ce am răpit un timp atît de prețios maestrului Ion Marin Sadoveanu, 
i-am mulțumit pentru interesantele precizări în legătură cu noua sa carte.

V. Rîpeami

tografice, etc. etc. reprezintă momente 
ale efortului depus de către partid 
pentru a ridica la un înalt nivel de 
cultură cele mai largi mase ale po
porului. Socialismul apare astfel ori 
cărui om de bună credință ca orîn- 
duire a intelectului luminat, a spiri
tualității fine. Entuziasmul pentru cul
tură al maselor stă la baza marilor 
succese ale creatorilor de cultură. Ei 
nu mai creează pentru o elită, dar 
pentru un popor întreg. -In același timp 
creatorul de valori culturale nu mai 
este despărțit de popor printr-un zid 
chinezesc. Creatorul de bunuri cultura- . 
le este un reprezentant al inteligenței 
și sensibilității poporului său. Aceasta 
nu numai prin adeziunea entuziastă a 
intelectualității noastre la cauza socia
lismului. In momentul de față are loc 
un uriaș proces pe care l-aș asemăna 
cu acela al vaselor comunicante. Mă 
gîndesc la noua intelectualitate pe care 
necontenit masele largi o creează, ca 
urmare a faptului că școlile și univer
sitățile sînt frecventate în mare ma
joritate de fii de muncitori și țărani. 
Acest proces este menit să asigure 
dezvoltarea urmărilor fericite ale re
voluției culturale.

Alături de conceptul care proclamă 
importanța maselor în crearea culturii 
socialiste, un alt concept asigură sti
lul propriu și soliditatea acestei cul
turi. Este conceptul critic. Acest con
cept asigură selecția valorilor culturii. 
Marxism-leninismul respinge ideea re
acționară după care în condițiile capi
talismului s-ar putea forma o cultură 
națională unică, cuprinzînd în mod 
amorf valori ale claselor oprimate și 
ale exploatatorilor. Teza leninistă a ce
lor două culturi, larg propagată de 
către partid, a avut și va avea și în 
viitor un efect salutar asupra culturii 
noastre. „Există două culturi naționale 
în sinul fiecărei culturi naționale"... 
Cele două culturi antagonice reprezin
tă reflexul în cultură a luptelor de 
clasă: „...Noi luăm din fiecare cultu
ră națională — scrie Lențn — numai 
elementele ei democratice și elementele 
ei socialiste, le luăm numai pe acestea 
și în mod exclusiv în opoziție cu cul
tura burgheză, cu naționalismul bur
ghez al fiecărei națiuni".

Aplicarea la tînăra noastră cultură 
socialistă a acestei importante teze 
leniniste a avut un efect salutar. Ime
diat după eliberare ofensiva ideologie: 
burgheze a fost extrem de violentă. 
Librăriile erau inundate de maculatura 
decadentismului burghez: filozofie și 
estetică obscurantistă, literatură de 
exaltare a morbidului sexual, poezie eva
zionistă, suprarealistă, etc. etc. Conco
mitent cu această ofensivă editorială a 
fost lansat și sloganul pesimist și 
spenglerian al crizei culturii. Proiec
ția declinului culturii burgheze asupra

întregii noastre culturi, în momentul 
în care ideea socialismului și comunis
mului cucerea masele, era menită să 
paralizeze efortul intelectual, partizan 
al marilor reforme sociale inițiate de 
partid. Clarificarea de către partid a 
procesului cultural, pe baza tezelor le
niniste, a fost salutară pentru intelec
tualitatea noastră și pentru masele 
largi însetate de cultură. Spiritul cri
tic leninist a fost exprimat printr-o 
luminoasă politică a culturii. In dome
niul literar a fost promovat realismul 
socialist, în același timp cu o largă 
răspîndire a marilor valori ale litera
turii ruse, sovietice și ale literaturii u- 
niversale.

Nu a mai fost tipărită literatura por
nografică internă sau a Occidentului, 
în schimb în sute de mii de exemplare 
s-au epuizat, rfnd pe rînd, ediții din 
Eminescu, Creangă, Caragiale, etc. etc. 
Epuizarea în cîteva zile a unor ediții 
de cîte 30.000 de exemplare din 
„Faust" și „Doamna Bovary“ este un 
fenomen al timpului nostru. Crește o 
generație pusă la adăpost de elucubra
țiile gîndirii burgheze și în a cărei 
conștiință a apărut cultul marilor va
lori umane. Din acest punct de vede
re, fenomenul cel mai pregnant al cul
turii noastre actuale este marea serio
zitate și exigență a publicului. Spiritul 
critic ăl maselor de iubitori ai artei 
s-a dezvoltat, în mod considerabil, în 
direcția pasiunii pentru cele mai bune 
realizări ale spiritualității umane si a 
respingerii a tot ce e manifestare a 
declinului și descompunerii ideologiei 
burgheze. Partidul a asigurat astfel o 
largă educație umanistă, socialistă și 
democratică a poporului. Procesul cul
tural pe care îl trăim astăzi și la care 
luăm parte, continuă cele mai bune 
tradiții ale culturii naționale, dar este 
unic în istoria culturii romînești, prin 
dimensiuni și claritate.

Teza leninistă a celor două culturi 
a mai deschis o perspectivă caracte
ristică socialismului, prin combaterea 
naționalismului burghez, a șovinismu
lui. S-a dezvoltat și se dezvoltă cul
tura socialistă a naționalităților con
locuitoare. Principiul vaselor comuni
cante s-a extins larg, pentru prima 
dată în istoria culturii noastre apărat 
de către stat, și în această direcție. Po 
porul romîn, reputat în complexul u- 
manității prin sensibilitate artistică, 
pondere și înțelepciune, colaborează 
în mod armonios, prin îndrumarea 
partidului, înspre socialism și comu
nism, cu naționalitățile conlocuind 
de veacuri acest pămîhț. Ast
fel, în cadrul restrîns al fiecărei na
țiuni socialiste de astăzi, se reflectă 
anticipativ spectacolul grandios al fra
ternității universale, între națiunile 
lumii socialiste a viitorului.

Ion Vitnar

IMRE NAGY ,,Amintiri din Jigodm"
(Din Expoziția retrospectivi „10 ani da creație plgriMl 194?—19$7"}
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Săptâmîna 
muzicii romlnești

Ne aflăm In mijlocul unei 
săptăânâni .. puțdn obișnuit*1, 

estradele de concert, 
pe soenele teatrelor mu

zicale, la posturile de radio, în 
sWle ateneelor și căminelor, cul
turale, în Capitală și în provin-’ 
cie, la orașe și la sate, tot ce 
are mai prețios șl. mai reprezen
tativ arta lamlnească șl-a dat 
mina pentru a cinsti această de
osebită sărUătoare a muzicii noa
stre. l’fin amploarea și calitatea 
programelor, săptămâna muzicii 
romani ști, la care participă for
mațiile simfonice, de operă și o- 
peretă, de cameră, de muzică 
populară, de estradă, de muzică 
ușoară, de muzică corală, soliști 
In trumentali și vocali, profeslo- 
Js.ști distinși cu cele mal înalte 
ti uri ale țării sau purtînd laurii 
u or concursuri internaționale, 
amatori și ansambluri de copii, 
întrece tot ce s-a desfășurat pină 
in prezent în această direcție. 
Geniul romlnesc își va afirma 
.ici o dată deosebitele Iui po

sibilități și va servă snobilor o- 
paci și neîncrezătorilor căunoși 
o lecție binevenită. Săptămîna 
muzicii românești ne va învăța 
să ne prețuim așa cum «e cuvi
ne resursele artistice șl ne va 
dezvălui, într-o desfășurare im
petuoasă, impresionantul număr 
al energiilor mature sau tinere, 
ajunse aproape de desăvirșirea 
drumului creator sau abia Dătrun- 
se pe tărîmurile artei, care crea
ră neîncetat opere valoroase în 
toate colțurile țării. Multe din 
ele se vor înscrie în tezaurul 
creațiilor de frunte ale muzicii 
noastre.

In săptămîna muzicii romlnești 
vor veni în Capitală cîteva for
mații artistice din provincie. De 
la instituții culturale cu tradi
ție, cum ar fl Opera Romînă din 
Cluj, pînă la surori ale lor, care 
abia pășesc în al doilea an do 
existență (Opera din lași) toate 
vor demonstra înflorirea artei 
noastre muzicale în ultimul de
ceniu. Marea majoritate — an
sambluri de operă, filarmonici 
sau ansamblură corale de amatori 
— a luat naștere în acești zece 
ani. Ele însă vor veni în Capi
tala țării cu un repertoriu mer- 
gînd de la Weber, Verdi, Wan
ner pînă la Paul Constantinescu 
șl Sabin Drăeoi. Filarmonicile 
din Timișoara, Orașul Stalln si 
Tg. Mureș, sub bagheta unor di
rijori tineTi și talentați, vor pre
zenta cu competența și conștiin
ciozitatea cunoscuta prime au
diții de muzică simfonică romî- 
nească și lucrări de compozitori 
locali, necunoscute de publicul 
bucureștean. Dar numai ele? In 
flecare zi alte programe ne vor 
solicita atenția, Iar posturile noa
stre de radio au avut lăudabila 
inițiativă să înac-rle aproape în 
exclusivitate muzică romîncască. 
Tot ce are mai 
prezentatlv arta 
iă își dă acum 
monstrațîe unică 
hi ficați e.

Gh.

l>un și mal re- 
nosstră muzica- 
mîna intr-o de
și plină, de sem-

Stănescu

0 nouă dimensiune a

înă la jumătatea aces
tui secol, al douăzeci
lea, Bărăganul a fost 
considerat numai în di
mensiunile lui spațiale, 
de întindere plană, pe 
care omul putea fi lo- 
coordonate strict geo-calizat după _

grafice. Revoluția socialistă a trasat 
Bărăganului o nouă, dimensiune, de- 
monstrind că întregul șes. conceput ca 
spațiu încremenit, se poate răsturna, 
fără cataclisme geologice, ca o imen
să pagină de istorie, schimbîndu-se 
radical, atît sub raportul peisajului, 
devenit mai grandios, cît mai ales sub 
raport uman. Noi, generațiile care am 
apucat încă vechiul Bărăgan, avem 
ocazia unică în secole de a fi martorii 
oculari ai acestei prefaceri, să simțim, 
să vedem, să auzim cum această pa
gină foșnește și se întoarce, chiar sub 
ochii noștri. încărcată de tot ce are 
istoria mai prezent și mai zguduitor.

La prima vedere satul Cegani. si
tuat între Borcea și cimpie, pe care 
l-am vizitat de curînd, pare a fi o 
simplă ipostază a eternului Bărăgan. 
Ca să facă agricultură în lunca inun
dabilă, omul de aici a trebuit să lupte 
permanent cu apa și cu zăpoarele. 
Caii, de rasă asiatică, mici și iuți, 
rămași din vremea migrațiunilor, cresc 
în herghelii, aproape sălbatici și sint 
prinși cu arcanul, pentru a fi do
mesticiți la ham. Oile stau în baltă, 
între Borcea și Dunăre, pînă zăpada 
le ajunge peste cap. Căutînd după 
hrana, dau ta o parte straturile de

fulgi și in urma lor, pe timp de iar
nă, rămine cîmpul verde. Luptînd cu 
natura aspră, omul de aici, fie agri
cultor, pescar sau cioban, s-a făcut 
aprig, isteț și ambițios. La Cegani el 
are o particularitate în plus: e chib
zuit. Dar aceste coordonate, de ra
port între om și, natură eterne, există 
parcă anume ca să evidențieze schim
barea sub acțiunea istoriei. Atrase în 
procesul de revoluție, transformă chiar 
ele datele fundamentale, căpătînd alte 
sensuri in noua structură psihică a 
omului de pe Bărăgan.

MODERNIZAREA TRADIȚIEI

Feuchtwanger
și părinții orașului Munchen

e supără parcă, dar mai degrabă îți vine a ride, aflind pățaniile 
„savanților" consilieri ai orașului Munchen din Germania de 
Vest. Domnii aceștia, datorită cine știe cărui entuziasm roman
tic și de moment, au stabilit acum doi ani un premiu literar 
al orașului Munchen. De atunci, această distincție a fost acor

dată la doi scriitori, în urma unor discuții aprinse și în cadrul 
unor ceremonii cu discursuri corespunzătoare. Anul trecut be

neficiarul a fost Wilhelm Herzog, scriitor din Germania de Vest, iar anul 
acesta Lyon Feuchtwanger, autorul a nenumărate romane cu răsunet mondial. 
Toate acestea, nimic de zis, sint fapte de laudă. Nimeni nu poate obiecta nimic. 
Dar acum cîteva zile a reieșit că municipalitatea orașului Munchen se com
portă în privința premiului ca acel cîrciumar neîncrezător care servește ciorba, 
așteptind cu pompa de umplut cirnați pentru ca, în caz de neplată, să absoarbă 
totul din farfuria clientului.

S-a întîmplat că Feuchtwanger a trimis în Uniunea Sovietică, cu ocazia 
aniversării a 40 de ani de la Marea Revoluție din Octombrie, o telegramă de 
felicitare în care preciza că apreciază politica Uniunii Sovietice ca unica po
litică justă care duce spre unificarea Germaniei. Această telegramă a produs 
in consiliul miinchenez o adevărată furtună. Consilierii adepți ai lui Adenauer 
au pretins că cel care trimite și scrie asemenea telegrame, scrie prost, iar cel 
care scrie prost nu-și merită înalta distincție. Ca urmare a „îndreptățitei lor 
indignări", consilierii adenaueriști au convocat urgent într-o adunare extra
ordinară întreg consiliul orășenesc.

S-a întîmplat însă că opoziția n-a fost de acord cu ..admonestarea'' lui 
Feuchtwanger, arătind că o asemenea atitudine ar dăuna mai degrabă pres
tigiului consiliului municipal decît scriitorului. Ba. consilierul social-democrat 
Hohenemser a riscat chiar următoarea declarație: „exemplul eșuării metodeU 
mac-carthyste in America ar trebui să ne servească drept învățătură". Dar nici 
această declarație, și nici altele care, la fel, atrăgeau atenția asupra necesității 
de a păstra prestigiul consiliului orășenesc, n-au găsit înțelegere.

„Revoltații" și-au susținut cu încăpâțînare părerile ceasuri întregi, și cu 
toate că erau în minoritate .afirmau sus și tare că doresc să o scoată la capăt 
pe baze „democratice". Și anume au cerut să se treacă la vot in zori cind se 
presupunea că opoziția va fl obosit.

Povestirile populare au ilustrat de mult asemenea grăitoare metode „de
mocratice". Intr-una din ele e vorba de un înțelept primar al unui sat care, 
susținînd cîndva o propunere primită cu antipatie, a pus-o la vot cam in 
termenii următori: „Cine e pentru, să se ridice in picioare, iar cir.» e corfa să 
se lase pe vine!“ După care și-a aprins liniștit pipa și s-a pus pe așteptat. 
Și a 
unul, 
ritats

Colectivul ..Brazdă nouă" din Ce
gani. fondat în 1950, își are sediul 
situat într-o latură a satului, cu ve
dere către luncă și apele lucioase ale 
Borcei, ocupind un spațiu vast cu 
multiplele sale construcții (grajduri, 
pătule, magazii, birouri de adminis
trație) ordonate perfect geometric. Dar 
m-au impresionat nu atit dimensiunile, 
cit complexitatea care-1 caracterizea
ză. Culturile de cimp. cereale și plante 
industriale, merg mină în mină cu 
pescuitul, legumicultura și creșterea vi 
telor. La acestea, destule, care pre
supun brigăzi complexe și oameni spe
cializați, se adaugă atelierul de fie
rărie și rotărie, uzina electrică, moto- 
pompele care scot apă dintr-un puț fo
rat pentru grajduri, două camioane, o 
stație de radioamplificare, podul um
blător peste Borcea—toate administrate 
și puse în funcțiune de colectiviști. 
Ferma zootehnică, ea însăși e o între
prindere complexă, concurind gospodă
riile de stat (dacă nu în cifre absolute, 
dar în mod sigur prin numărul de vite 
raportat la hectare cultivate). Se pre
feră rasele adaptate locului: vaci roșii 
și sure de stepă, oi țigăi, porci man- 
galița, care cresc, potrivit obiceiului 
vechi, In baltă, pină capătă înfățișa
rea unor exemplare de expoziție. La 
Cegani, socialismul a valorificat re-

sursele naturii și tradițjjle de muncă 
autohtone, modernizîndu-le pe baza 
științei și tehnicii noi

A rezultat o mare întreprindere a- 
gricolă ce livrează statului imense 
cantități de produse, care, adunate ia 
un loc, ar alcătui cu ușuriRță un în
treg tren de marfă. (Cu titlu exem- 
plificativ: 83.000 kg. grîu, 25.000 1. 
lapte, contractate numai în cursul a- 
cestui an. 1957). In fața acestor rea
lități, comparația cu mica gospodărie 
țărănească e superfluă. Chiar noțiu
nea de gospodărie colectivă, înce
tățenită în cursul acestor ani, care 
presupune un președinte secondat de 
un socotitor, ca organ de conducere, 
a devenit anacronică. Bărăganul cer? 
înfăptuiri pe măsura lui, de mari pro
porții. La „Brazdă nouă" există doi 
ingineri, un agronom și un zooteh
nist, pentru îndrumarea de speciali
tate Tradiționalul socotitor e înlocuit 
de un întreg birou de contabilitate, 
compus din cinci inși, toți membri ai 
colectivei, calificați în școli, care se 
descurcă lesne în registrele de evi
dență. Chibzuință din bătrini a celor 
din Cegani a luat forma nouă, su
perioară, a organizării socialiste, per
fect însușită.

POLICROMIA TALENTELOR

Înflorirea multilaterală a gospodă
riei „Brazdă nouă", una din fruntașele 
pe regiunea Constanța, constituie ar
gumentul cel mai evident că socia
lismul pune în valoare personalitatea 
omului. Unitatea socialistă e un or
ganism superior, inteligent, perfect di
ferențiat, și nu un haos unde toate 
se petrec de-a valma. Dacă n-am fi 
în anul 1957, după zece ani de re
publică populară, am avea tot dreptul 
să ne mirăm că o asemenea gospodă
rie uriașă și complicată e condusă de 
colectiviști adică de foști țărani, de 
la președinte la ciobanul simplu, de 
la contabil la șofer, sau la mecani
cul de șalupă. Astăzi na e clar că, 
dimpotrivă. în societatea capitalului, 
țăranul e supus nivelării, fiind con
damnat să execute singur toate cate
goriile de munci, fără a se putea de
dica unui anume domeniu, ca să-și 
afirme talentul. Vechiul sat era o în
sumare cantitativă de gospodari iden
tici, printre care cei cîțiva meseriași 
constituiau excepții Adevărata poli
cromie a talentelor, pe bază de dife
rențiere și de afirmare a persoanei — 
se manifestă abia în socialism.

Sînt aptitudini și vocații, care altă
dată s-ar fi pierdut neobservate.’ înă
bușite de puzderia de munci mărunte 
care-i covîrșeau pe țăran, și-abia a- 
cum se afirmă, se scot în evidență 
reciproc, unele pe altele, ca fețele lu
citoare ale unui diamant. E cît se 
poate de unilateral să considerăm nu
mai pe cintăreți și dansatori, cind e 
vorba de ridicarea talentelor din po

por. Geniul popular e mult mai vast 
și e prezent în toate domeniile. Cînd- 
va, într-o societate viitoare, acest a- 
devăr va triumfa și atunci se va cons
tata. din perspectivă istorică, mai evi
dent ca astăzi, că numai socialismul 
a constituit prima treaptă de afirmare 
a personalității omului simplu din 
cîmpia Dunării, a cărui activitate a 
trecut mereu în anonimat,

PUNEA, VINUL Șl FILOZOFIA

Pe Bărăgan, ca și oriunde în lume, 
argumentul economic este esențial spre 
a se dovedi superioritatea muncii in 
comun, de tip socialist. La o gospo
dărie ca „Brazdă nouă". înfloritoare 
și bine organizată, acest argument se 
impune cu evidență. Din numeroasa 
listă de retribuții pentru o zi-muncă, 
din care nu lipsesc fasole, ceapă, mie
re și bani peșin, ciîez două articole 
esențiale: pîinea. 3 kg. de grîu, vinul, 
cite o jumătate de litru. In total ziua- 
muncă e evaluată la 45 de lei. în
mulțiți această sumă cu 456 zile-mun- 
că, atîtea cîte le are singur Neagu O- 
prea, sau cu 1150, cîte le are familia 
lui loan F. Dragu, ca să obțineți e- 
chivalențe bănești de 20.520 lei în 
primul caz și de 51.750 lei în cel 
de-al doilea. Venit curat, aproape 2000 
lei pe lună, după ce s-au achitat obli
gațiile și impozitele la stat !

Mai e însă un argument de ordin 
etic, uman, în avantajul Bărăganului 
socialist care, după mine, are. tot a- 
tîta greutate cît și celălalt, de ordin 
economic. L.am sezisat stînd de vorbă 
cu unul din paznicii „Brazdei noi" 
Conform obiceiului, era un ’bătrîn, adus 
din spate, cu un toiag în mină, care 
cumulează pe lîngă funcția de paznic, 
și pe aceea de filozof rătăcitor Con
cluziile lui înțelepte ți le împărtășește 
din mers, ca peripateticii antici. Um
blă peste tot, observă totul, stă de 
vorbă cu personalități mari pe care 
le întîlnește la poartă. Epuizînd filo
zofia, devine un manual de istorie, 
vorbit, al satului, sau o gazetă de ac
tualități, orală. Pe scurt: e un de
pozit de experiență și înțelepciune. 
M-a inițiat în filozofia lui. după o- 
hicei. plimbîndu-mă prin curte.

Tot umblînd. ajunserăm ămîndoi 
lîngă poarta de la drum.

— Uite, așa cum vorbesc cu dum
neata, am stat de vorbă cu secreta
rul de raion, de la partid Era zi de 
sărbătoare și-n colectiv nu era nimeni, 
afară de mine. Așa că el m-a ’ntrebat 
cum trăiesc acum și cum a fost pe 
vremuri, li spun : „E foarte bine". 
„Păi de cd ?“ mă-ntreabă el. „Pe tim
puri — zic eu — trebuia să mă gîn- 
desc cîte două-trei ceasuri, noaptea, 
înainte de-a adormi, să văd cum o 
scot la capăt. Gospodăria omului c 
mică, dar să-i faci toate cîte '-•’■bui'' 
e foarte greii Acu fac de pază, mă 
duc acasă și mă culc și nu irji farîm 
atîta cu gîndurile. Spun că-s fericit".

Vezi, dumneata, tovarășe, înainte vre
me, cu fostul regim, n-o scotea Ia 
capăt oricare, ci numai omul 'oț, 
care știa să se descurce. Astăzi, cine 
muncește are de toate...

Paznicul. filozof nici nu bănuia că 
a elaborat, independent și original, 
unul din cele mai valabile argumente 
contra apologeților capitalismului oc
cidental, care susțin că sistemul „ini
țiativei private" stimulează creația in
dividuală. De fapt, vorba moșuiui, se 
ăfirmă descurcăreții, cei care știu să 
se ridice pe spinarea celor muncitori 
și cinstiți. Bărăganul socialist a adus 
nu numai pîine și vin pe masa omului, 
dar i-a maturizat gîndirea. sporindu-i, 
dacă vreți, comoara de înțelepciune, 
filozofică și socială moștenită de fa 
cei vechi.

„LOCOMOTIVA ISTORIEI" LA 
CEGANI

In decurs de 7—8 ani s-a concentrat 
la Cegani atîta esență revoluționară, 
s-au realizat atîtea prefaceri cîte n-au 
fost în secole de-a rîndul. Această 
radicală cotitură economică și de con
cepții depășește în importanță chiar 
introducerea agriculturii pe Bărăgan. 
„Brazdă nouă" e un nume simbolic, 
ce indică începutul unei noi ere de 
dominație a omului asupra șesului as
pru cu perspective nelimitate.

Evenimentele revoluției s-au succe
dat cu .rapiditate. După prima întor
sătură din 1950, cînd 35 de familii 
au fondat gospodăria colectivă, care 
in următorii șase ani a crescut, de 4 
ori, în toamna acestui an s-a pro. 
dus un nou eveniment crucial, termi
nat prin colectivizarea totală a satu
lui.

In momentul de față gospodăria 
„Brazdă nouă" mai freamătă încă de 
schimbările care s-au produs recent. 
Totul trebuie revizuit, adaptat noilor 
condiții. Inginerul agronom, aplecat 
peste niște coli uriașe, pregătește ci
frele de plan pentru anul viitor, care 
vor fi supuse adunării generale. Sta
ția de radioamplificare se pregătește 
să deservească 800 de abonați, în loc 
de 400, ca pină acuma. Se discută 
despre viitor. „Va trebui să cumpărăm 
încă două camioane „Steagul roșu", 
Și poate chiar o motocicletă sau 6 
mașină mic.ă pentru a face față dis
tanțelor mari". Dinamul colectivei de 
40 kw., purtat de un motor de auto
camion. e insuficient. E în curs de 
montare o uzină puternică, compusă 
din 3 alternatori, de 50 kw. fiecare. 
Toate motoarele gospodăriei vor trece 
pe curent electric, mai ieftin și mai 
practic. De-a lungul ulițelor se înalță 
stîlpi și se întind fire. Acum e pute
rea mai mare

Satul și colectiva sînt una.

V. Nicorovici
Ilutotrațe de IULIAN OLARIU

așteptat, a așteptat, pină cind oporienții obosind, au 
să se ridice. Atunci primarul și-a declarat propunerea 
țjc yoturi.
Cam așa s-a întîmplat și în consiliul „Înțelepților" de 
Numai că înțelepții consilieri vor fi de multă vreme 

hotărîrile lor cu tot, cind lumea tot îl va gusta și respecta pe Lșon Fetich- 
«'anger. Dar aceasta e altă problemă.

început, unul cite 
aprobată cu majo-

la Munchen. 
oale și ulcele, cu

EUGEN POPA : „Recoltă?I. Dkn£ny (Expoziția interregională București)

DE LA „OMUL DIN CEATAL"
LA „NEMAIPOMENITA FURTUNA"

vidoglu, eroii
pas, în întîlniri decisive.

înd a apărut pe scenă, 
Lavrentie, omul din 
Ceatal, a impresionat 
publicul prin firea sa 
nzsibtiată, prin replicile 
sale aprige. In prima 
piesă a lui Mihail Da- 
își jucau viața pas cu 

Atmosfera
era saturată de tragism autentic și de 
aceea chemările la luptă infloreau îm
bătătoare, deschizînd ferestrț largi
către noi orizonturi. Nu încape îndo
ială că deficiențele construcției dra
matice se datorau, în această lucrare
de debut, abuzului de sentimentalitate
și — implicit — vopselelor îngroșate, 
utilizate în elaborarea culorii locale.
Totuși trebuie să înțelegem că la Da- 
vidoghi abordarea genului dramatic 
era strîns legată de simpatia autoru
lui pentru un anume soi de exotism. 
Există o literatură realistă a faptelor 
rare și a oamenilor neobișnuiți, a în- 
tîmpJărilor romanțioase și a locurilor 
puțin cunoscute, înveșmîntate în vă
lul sclipitor al pitoteșcului. Bineînțe

les nu sînt puțini marii artiști care

au descoperit sublimul în evenimentul 
cotidian, aparent fad, și care au dez
văluit marile virtuți ale omulu in a- 
pariții șterse, cenușii la prima vedere. 
Alături de aceștia au evoluat întot
deauna alți maeștri care au scris •- 
celeași adevăruri, intr-o altă înclinare 
a condeiului. Cu alte cuvinte, de pe 
aceeași poziție ideologică, realitatea 
poate fi surprinsă in imagini variate 
iar ceea ce determină această diverși 
tate este unghiul de lumină propriu 
investigațiilor fiecăruia dintre creatori. 
Davidoglu a ales pentru prima sa 
dramă cadrul magic al Deltei, nu 
pentru că ar fi căzut victimă farme
cului acestui tîrîm tainic, cit mai cu 
seamă din pricină că aici au putut 
li descoperiți eroii capabili să ros
tească firesc retorica înflorată, dar și 
înflăcărată, fără de care autorul ,,O- 
mului din Ceatal" se simte dezarmat 
ți deconcertat. Scriitorul a intențio
nat să realizeze o dezbatere dramatică 
pe teme proprii epocii noastre. Dar a- 
tacind problema eliberării omului de 
sub exploatare, el și-a stabilit teatrul 
conflictului în limitele acelui terito
riu care prezenta avantajul unei a- 
custici excepționale pentru timbrul spe. 
cific davidoglian. In tragediile cla
sice, marile pasiuni se înfruntau de 
asemenea în forme retorice, iar Davi
doglu consideră — poate — posibilă 
reluarea genului pe un plan modifi
cat, tributar de altminteri și declama
ției din marea dramă romantică. Ori
cum. într-o perioadă de căutări pen
tru obținerea unor noi rezolvări în e- 
volufia dramei de idei, într-un timp 
în care disputele ideologice sînt atît 
de acute, interesul marcat pentru vir
tuozitatea replicii, chiar dacii excesiv, 
nu ni se pare anacronic.

Inadvertențele au începu! să devină 
foarte evidente atunci cînd Davidoglu 
a încercat să împace artificial formula 
experimentată cu succes în „Omul din 
Ceatal". cu liniile schematice ale unor 
conflicte declarative. Pe de.o parte, 
scriitorul a renunțau la tensiunea pa
sională extremă din prima sa piesă, 
iar pe de alta a menținut limbajul 
violent colorat. S-a produs astfel o 
rupere nefirească intre expresie și 
conținutul lăuntric al dramei, care a 
provocat însemnate daune artistice. 
Bineînțeles că nu tematica abordată 
în „Minerii" sau „Cetatea de foc" a

care aspirau aceste drame nu era de
cît rareori atins, în momente dispa
rate ale acțiunii dramatice. Scriito
rul căuta, desigur, căile cele mai po
trivite pentru a cuprinde, în unghiul 
său specific, tematica dramatică a 
realităților construirii socialismului. 
„Nemaipomenita furtună", ultima sa 
piesă este, pe acest drum, o reușită 
remarcabilă.

★
Coloritul neobișnuit al unui - sat din 

creierul munților, dominat aproape tot 
timpul acțiunii de vacarmul unei fur
tuni uriașe, a creat acestei noi drame

In loc de cronică dramatică
cauzat 'aceste prejudicii. Dimpotrivă, 
atit Valea Jiului și colosul siderurgic 
al Reșiței, cu oamenii și cu proble
matica lor, cit și caracterul ascuțit al 
conflictelor de clasă ofereau scriitoru
lui un teren fabulos și un climat to
rid. de natură să încurajeze preferin
țele scriitorului. Spre diferență de ceea 
ce s-a petrecut cu „Omul din Ceatal", 
Iui Mihail Davidoglu nu i.au izbutit 
insă, de astă dată, tocmai pilonii con. 
strucției: eroii pozitivi. Pledoariile 

au apărut adeseori searbede din pri
cină că avocații nu participau ardent 
la conflict și, în consecință, nu a- 
veau cum să dea cuvintelor rostite 
căldura pătimașă care singură putea 
să înnobileze zelul oratoric al persona
jelor, justificîndu.l pe plan psihologic. 
Fără îndoială, și după „Omul din Cea
tal", Davidoglu a scris lucrări meri
tuoase, dar patosul revoluționar la

un cadru de legendă apropiat eposu
lui popular și extrem de favorabil 
mijloacelor lui Mihail Davidoglu. Cele 
două acte se petrec în interiorul so
bru al unei căsuțe țărănești, dar frea. 
matul naturii dezlănțuite pare să pro
iecteze întreaga poveste pe un fundal 
larg, care dă relief mai puternic sem
nificațiilor dramei.

Decorul descinde din pagini stră
vechi de baladă. Pe scenă se desfă
șoară însă un conflict de vie actuali
tate care trebuie urmărit n i in fie
care dintre replicile nude ale eroilor, 
ci în subtext, acolo unde izbucnirile 
pătimașe își dezvăluie treptat înțelesu
rile. In centrul conflictului descope
rim singurătatea tragică a lui Mihai 
Ciorogariu, țăran lacom și înstărit, 

care s-a ridicat împotriva întregului 
sat de ciobani, trecut la forme socia
liste de viață. Obișnuit să stea mereu

în frunte. Mihai este chinuit sălbatic 
de sentimentul inferiorității sale și 
îngrozit de forța colectivității unite. 
Ura clocotitoare a acestui vrăjmaș ne
împăcat al noului sc dezlănțuie para 
lei cu trezirea în sufletul nevestei 
sale, Verona, a unui avînt irezistibil 
către o existență pură, legală strîns 

‘de ideea solidarității obștești. In lu
mina fulgerelor de afară, înconjurați 

‘de frenezia ploii torențiale și a revăr. 
sărilor de ape, cei doi eroi ai dra
mei se încolțesc reciproc și se în- 
fruntă pătimaș. Spectatorul asistă ast
fel la o luptă neobosită, în care cele
lalte personaje sînt solicitate să se an
gajeze limpede și fără rezerve.

Resorturile romantice ale manierei 
lui Davidoglu se evidențiază deosebit de 
de puternic. Autorului „Nemaipomenitei 
furtuni" ii este absolut necesară pre
zența unor caractere excepționale pen. 
tru rostirea răsunătoare a mesajului 
său- Eroii principali devin obligator 
întruchipări ale forțelor binelui și 
răului și sint constrînși în situații ex
treme să se ia la întrecere cu vuie
tul potopului pentru a-și clama, pate
tic, crezurile și simțămintele. Intr-o a- 
semenea ambianță faptele cotidiene do- 
bindesc reliefuri neobișnuite. Sabota
jul și furturile săvîrșite de către Mi
hai și complicii săi capătă astfel pro
porțiile unui atentat moral Ia fericirea 
obștei și se plătesc, firesc, cu moartea 
principalilor vinovați.

De la „Omul din Ceatal" la „Ne
maipomenita furtună", Mihail Davi
doglu a strîns destulă experiență pen
tru ca, revenind la primele unelte, să 
vădească o lărgire semnificativă a ve
chilor sale procedee. „Omul din Cea
tal" mai purta într-însul pasaje con
fuze, ceremoniale mistice accep

tate ca elemente de atmosferă. „Ne
maipomenita furtună" este construită 
cu avariție, ferită de infiltrații ete
rogene. Scriitorul a renunțat, în
tr-o mare măsură, la pitorescul exte
rior, atras cu mai multă stăruință de 
frumusețea și meandrele uimitoare ale 
peisajelor sufletești. In ultima sa dra
mă, alături de tiradele fierbinți, auto
rul a simțit nevoia să creeze lungi 
și semnificative tăceri. Două dintre 
personajele piesei. Moș Dumitru și 

Vasile Poale-lungi se definesc tocmai 
printr-un subtil joc de tăceri și fraze 
eliptice, care comentează în surdină 
izbucnirile pasionale ale eroilor princi
pali

Nu ni se pare că Mihail Davidoglu 
a dobindit cu ultima sa piesă o vic
torie definitivă asupra pericolelor 
care-I pîndesc. Recrudescențe ale faci
lității și ale grandilocvenței mai ies 
încă la iveală, acolo unde țesătura 
conflictului este mai rară. Piesa se 
prelungește peste punctul cel mai de 
sus al deznodămîntului, fără să în

chege un comentariu final la înălți
mea întregii partituri.

Este însă incontestabil că ne aflăm 
în fața unei cotituri decisive pentru o- 
pera unuia dintre cei mai talentați 
scriitori ai dramaturgiei noastre con
temporane O cotitură care așează ac
tivitatea lui Mihail Davidoglu pe te
meiuri firești și deosebit de promiță
toare -4-

S.ar fi cuvenit ca după rindurile 
închinate „Nemaipomenitei furtuni", să 

relatăm critic despre spectacolul (sau 
spectacolele) care iau fost închinate 
Piesa s-a reprezentat, intr-adevăr, de 
cîteva ori la sfîrșrtul stagiunii trecute, 
pe scena Teatrului „C. Nottara", îm
preună cu o altă piesă într-un act, 
semnată de același autor. La deschide
rea noii stagiuni, direcției teatrului i 
se va fi părut mai urgent să joace 
dramolete șugubețe de felul ..Serii 
răspunsurilor" și ia*ă de ce. spre re
gretul nostru, nu avem cum să supu
nem analizei nici viziunea regizorală 
și nici unele creații actoricești care 
ne-au atras atenția.

V. Mîndra

Din activitatea 
„Editurii 

științifice"
V ara acestui an ne-a adus 

primele realizări aJe unei 
inițiative de bun augur, 
primită de pu/blicul cititor 

cu căldura și interesul cuvenit. 
„Editura științifică0 începea tipă
rirea unor lucuări de filozofie și 
istorie a căror lipsă tinerii, în
deosebi. o resihtțeau. După „Ț^ra 
germanilor0 de Tacit și „Dis
cursul asupra metodei" de Des 
cartes, au mai apărut recent in 
aceeași editură „Dacia” de Va
sile Pîrvan, o ediție critică de 
înaltă ținută (din păcate tipă
rită într-un tiraj mult prea mic). 
„Introducerea în fonetică*’ de 
acad. Al. Rosetti, „Principatele 
Romîne la începutul secolului al 
XIX-lea‘‘, o nouă lucrare a lui 
C. c. Giurescu.

Săptămînlle trecute, un volum 
de peste 50'0 pagini, intitulat „Via
ța feudală în Țara Romînească și 
Moldova în secolele XIV—XVTT‘, 
semnată de V. costăchel, P. P. 
Panaitescu și A. Cazacu, s-a bu
curat de aceeași favorabilă pri
mire. In urmă cu cîteva zile, 
a apărut „Despre îndatoriri” 
de Marcus Tullius Cicero, 
înfățișată într-o îngrijită tra- 
ducere romînească. Luna culturii 
va aduce cîteva apariții deosebit 
de interesante, in aceeași editu
ră, vor vedea lumina tiparului: 
„Poetica” și volumul i din „Or
ganon” de Aristotel; „Munci și 
zile de Hesiod; „Contractul so
cial” de Rousseau; „Sistemul 
naturii” de D’Holbach și o volu
minoasă lucrare despre „Legen
dele și miturile Greciei antibe” 
de N. A. Kun. Oare această sim
plă înșiruire de tdtluri, care ur
mează să fie în librării numai 
în cursul unei singure luni, nu. 
grăiește de la sine?

y. d.

Un roman 
nedreptățit

Am citit , cu aproape un 
an în urmă, un excelent 
roman, cu tristul privilegiu 
de a fi unul dintre? pu

ținii iui cititori. Există astfel de 
cazuri și pentru romanele tipă
rite, dar romanul despre care 
scriu acum se înscrie în altă 
categorie. Nu I-am putut citi de
cît în manuscris, deoarece edi
tura căreia i-a fost prezentat a 
refuzat editarea lui, pe motive, 
cred, foarte discutabile.

„Editurii tineretului” 4 se pot 
face puține imputări în ceea ce 
privește încurajarea literaturii o- 
riginale,

A sprijini însă literatura ori
ginală nu înseamnă a îndepărta 
tot ceea ce nu se înscrie, de Ia 
prima vedere, în tematica actua
lității. Cunoașterea actualității se 
conjugă cu intere sul nostru pen
tru adevărul asupra trecutului. 
Nu spun decît o frază devenită 
banală. Dar lectura •romanului 
„Vulturi cu aripi tăiate” de AL 
Struțeanu ml-a evidențiat-o încă 
o dată.

După o muncă extrem de mi 
găloasă, autorul s-a pornit să re
constituie epoca atît de zbueiu 
mată și de puțin cunoscută a 
formării poporului romîn. por
nind de la războaiele daco-ro- 
mane.

E greu, desigur, să faci afir
mații despre o lucrare pe care o 
cunosc doar cinci inși. Dar un 
astfel de roman ar trebui să fl? 
cunoscut de păturile cele mai 
largi ale cititorilor și în primul 
rînd de tineret, căruia îi serveș
te o minunată lecție de patrio
tism, fără pedagogie plictisi
toare.

In refuzul serfe al editurii de 
a tipări romanul se vorbește ceva 
despre slaba cunoaștere a „psiho
logiei poporului dac”. Oare exis
tă undeva un asemenea tratat de 
psihologie? Se poate respinge un 
roman pe asemenea, criterii? Cred 
că în cazul romanului „Vulturi 
ou aripi tăiate”, „Editura tihere 
tului” a procedat mult prea gră
bit. socotind că „nu interesează” 
teme atît de... istorice. Dar tema 
^ste departe de a fi depășită și 
scriind rîndurile de față îmi fac 
datoria de a semnala existența 
unei lucrări prețioase, care me
rită să se bucure de o altfel 
de atenție. „Editura tineretului”, 
sau alte edituri mai pot încă re
para o greșeală de apreciere, pu- 
nînd la îndemîna cititorilor un 
roman în adevăratul înțeles al 
cuvântului.

Mihu Dragomlr

Surpriză 
neplăcută

Retipărind „Ciulinii Bărăga
nului" de Panait istrati, 
Editura tineretului ne face 
însă, din păcate, o sur

priză neplăcută : cwpeirtă semna
tă de Tiberiu Nicorescu»

Pe un fond de vișină putredă, 
printre clemente decorative se
mănate la întîmplare (ciulini, o 
casă, o fintînă, soare, lună și 
stele) se află o pată de culoare, 
de un vișiniu ceva mai deschis, 
aranjată voit (modern !) asime
tric. In această pată se află de
senat un tînăr. Tînărul — o si
luetă în negru și galben — pare 
să fie căzut de undeva de sus, 
și e încă nedumerit. Are hainele 
rupte și e ciufulit. Alături de 
el, un cal albastru și un copăcei 
ciudat de aceeași culoare (ciuli
ne ?). Coperta e deci foarte co 
lorată. Distingem două nuanț? 
de vișiniu, două de cafeniu, douX 
de albastru, apoi galben, negru 
și atb, în total nouă culori. Dai 
culorile sînt in așa fel combi

nate, îneît., în ciuda striderițel-m 
care obosesc ochii, coperta par? 
monotonă, monocromă. Ne în
trebăm : ce legătură are această 
copertă cu fantastica goană a 
ciulinilor și cu cei 11.000 tîr-ir/ 
uciși mișelește Ia 1907 pe ckrs-J 
nliitge această carte ? Ce core* 
nondehță poate fțp într» a 
m-estecul întîmplăt^r de culori de 
pe coperta și sufletul înflăcărat 
al lui Pana it Istrati ?

Florin Chtrlțeseu

„-o



Cu sau fără fast

5
criitorul american 
rvard Fast, pe 
mu Iți dintre noi 
citit și l-am . prețuit, 
s-a siipărat, cum se 
spune, ca văcarul pe 
sat, și a părăsit par- 
din Statele Unite, par-

Ho- 
care 
l-am

w eomunist
tid In care, de Nuna lui . voie, a ce
rut să fie primit acum clțiva ani. El a 
declarat, intr-o scrisoare publicată in 
presa burgheză americană, că nu este 
de acord ou linia partidului din care 
's-a retras. Fast, tn această scrisoare, 
a mai ținut să sublinieze că nu-i pla
ce nici politica Moscovei, nici ceea ce 
se petrece în țările de democrație 
populară.

Nouă, marxist-leniniștilor, ne pare 
Tău clnd ne moare un tovarăș. Cuprinși 
de durere ti cinstim amintirea și-l plîn- 
gem îndelung. Deși sîntem milioane și 
milioane pe întreaga suprafață a glo
bului, dorim ca numărul nostru să 
crească necontenit, nu să sacadă. Dar 
numărul marxist-leninișWor crește. 
Combativitatea marxMt-leniniștitâr 
crește șt ea. Cu noi sînt toți oamenii 
Cinstiți din lume. Cauza noastră e 
cauza cea mai nobilă și mai dreaptă 
a oamenilor celor mulți — cauza pă
cii, a bunei stări, a libertății, a feri
cirii. Mai curînd sau mai târziu cauza 
noastră va deveni victorioasă pretu
tindeni. Către victoria deplină a mar- 
xism-leninismului merge roata istori
ei. Trebuie să fii orb ca să nu vezi a- 
cest adevăr.

Ani de zile Howard Fast a avut o- 
'ehii limpezi și a văzut acest adevăr.
' Ani de zile Howard Fast a avut 

mintea clară și a luptat cu condeiul lui 
care uneori era ascuțit, alteori era 
bont, pentru izbînda acestui adevăr.

Nouă, marxist-leniruștilor ne pare 
rău și atunci cînd un tovarăș dintr-o 
pricină sau alta, ne părăsește. Nu toți 
oamenii care vin cu bună credință și 
tnflăcărare tn Sinul partidelor comu
niste și muncitorești au in ființa lor 
tăria să meargă pînă la capăt. Mun
ca pentru construirea socialismului — 
acolo unde comuniștii au luat puterea 
tn stat și activitatea pentru construi
rea socialismului a început să se des
fășoare — nu este cituși de puțin ușoa
ră, Ea cere tuturor, dar în primul 
rtnd comuniștilor, eforturi excepționa
le Unii mai și greșesc și cad pe drum. 
'Alții cad pentru că obosesc. Nu este 
ușor să fii comunist intr-o tară care 
construiește socialismul. Dar tocmai 
In aceasta stă mtndria comuniștilor 
eă ei, Invingind toate greutățile, înlă- 
turind toate piedicile, acceptând toate, 
jert'ete și supun'ndu-se cu dragoste u- 
nei discipline de fier, construiesc — 
pentru întâia oară în istoria lungă și 
zbuciumată a omenirii — o lume nouă, 
dreantă și bună in care omul nu mai 
este exploatat de om, o lume nouă în 
care popoarele își vor găsi pacea și 
fericirea.

Fără îndoială că nu este ușor să 
fii comunist nici tn statele capitaliste. 
Acolo, lupta intre comuniști și bur
ghezie, oare deține in mîinile ei întrea
ga putere in stat, este deosebit de 
dură. Masele muncitorești sînt ame
nințate cu represalii sîngeroase la ori
ce încercare de acțiune mai viguroa
să. Fruntașii mișcării sînt deseori a- 
runcați în lagăre și închisori, sau 
chiar împușcați. Intelectualii, oamenii 
de ariă, ziariștii și scriitorii nu-și pot 
duce nici ei la bun sfîrșit sarcinile de 
partid fără dificultăți. împotriva inte
lectualilor burghezia folosește nu nu
mai arma intimidării sau a prigoanei 
ci și ademenirea perfidă și corupția. 
Nu ne-am născut nici ieri, nici alal
tăieri. Cunoaștem toate acestea. Și 
cunosclndu-le, sau tocmai pentru că le 
cunoaștem, stimăm nespus de mult 
fi iubim nespus de mult pe confrații 
noștri scriitori și ziariști care trăiesc 
In statele capitaliste și se bat cu dtr. 
zenie, alături de clasa muncitoare, 
pentru izbînda marxism-leninismului. 

. Pentru dezertori, pentru renegați ca 
Howard Fast Măturăm din inima 
noastră stima, stingem în inima 
noastră dragostea.

Cum a căzut Fast? A obosit? Nu. 
Nu ne vine să credem, Howard Fast 
e un om încă tînăr. Șl e încă plin de 
energie. Burghezia americană a știut 
să .stârnească orgoliul lui Fast. L-a 
ademenit. L-a ctștigat. După ce prin- 
tr-o scrisoare publică Fast a demisio
nat din partidul care îl primise cu în
credere între membrii săi și-l ajutase 
să-și ctștige o oarecare popularitate, 
renegatul a trecut la oțensivă. Intit 
a atacat partidul comunist din State
le Unite. Cu violență. Cu grosolănie. 
Ca necinste, Apoi Howard Fast a în
ceput să risipească cerneală împotriva

Uniunii Sovietice și a țărilor de de
mocrație populară.

Ce l-a nemulțumit pe Fast? Parti
dul comunist din Statele Unite, pr n 
gura unui activist, i-a atras atenția 
asupra unor cuvinte și expresii din lu
crările lui, nu tocmai la locul lor in 
operele unui comunist... Howard Fast 
a vrut să. fie scriitor Comunist fără să 
accepte principiul -— sfint pentru ori
ce scriitor cu adevărat comunist — al 
îndrumării literaturii de către Partid. 
I-a interzis conducerea partidului co
munist din Statele Unite lui Fast să-și 
publice lucrările? Fast mărturisește 
că nu. Dar faptul c& i s-au făcut acele 
observații și i s-au sugerat unele u- 
șoare îmbunătățiri l-a supărat pe scri
itor. încercarea partidului de a-l aju
ta să-și desăvlrșească scrierile a fost 
socotită de către Fast ca un atentat 
la... libertatea lui de creație.

Să mergem însă mai departe. 
Cu ce l-a indispus Uniunea Sovie
tică pe Howard Fast? Renegatul nu 
se sfiește s-o spună în scris. Cîteva 
din cărțile lui Fast nu au fost traduce 
in rusește. Altele, deși au fost tradu
se, presa sovietică nu s-a grăbit să 
le comenteze... Cam în același fel— 
se plînge Fast — s-au comportat, față 
descrierile lui, și țările de democrație 
populară.

Puerile motive... De unde a reieșit 
pentru Fast că Uniunea Sovietică e 
obligată să traducă toate scrierile au
torilor comuniști din lumea largă? Și 
de unde obligația pentru presa sovie
tică de a comenta tot ce apare in 
editurile sovietice sau In cele străine? 
Atît în Uniune cit și în țările de de
mocrație populară se tipărește multă 
literatură străină. S-au tipărit și s-au 
tradus și unele cărți ale lui Fast... Re
negatul însă nu s-a mulțumit cu atît. 
El a dorit să i se traducă tot ce i-u 
picat din condei și să fie lăudat pen
tru fiecare pagină... Ciudat fel de a 
vedea din 
s-a crezut

. să credem 
munist.

Nici unul (tin motivele cu care 
ward Fast încearcă să-și justifice 
tli dezertarea și apoi trădarea nu stă 
in picioare. Cit despre calomniile lui 
Fast... Ele sînt, ca să spunem așa, ti
pice. Asupra Uniunii Sovietice s-ou 
aruncat calomnii cu ghiotura, încă 
de La întemeierea Uniunii. Dar calom
niile nu i-au împiedicat pe sovietici 
să-și crească șt să-și întărească pa
tria. Calomniile nu i-au împiedicat pe 
bolșevici să construiască socialismul, 
punînd astfel temeliile comunismului. 
Calomniile nu i-au împiedicat pe bol
șevici să lichideze armatele albgar- 
diste și intervenționiste și apoi să-i 
zdrobească pe agresorii fasciști și sd 
ajibtțgă pe Elba, Calomniile nu i-ou 
împiedicat pe scriitorii bolșevici să 
creeze o mare literatură, nici, pe oa
menii de teatru să ajungă la înalt re
nume, nici pe savanți să arunce — 

Howard Fust 
în slăvile ce-

partea unui scriitor care 
— si ne-a făcut și pe
o vreme — că ar f/

noi
CO-

tlo- 
în-

in chiar zilele în care 
calomnia — doi sateliți 
rului.

Democrațiile populare sînt și ele 
calomniate — încă de ' 
lor — de dușmanii __________ ,
Ne-am învățat și noi cu cilomniile, ca 
sacul cu peticul. Calomniatorii calom
niază făc'md spume la gură. Noi ne 
vedem de drumul nostru.

Howard Fast nu e întâiul intelectual 
care trădează cauza poporului. Au 
mai trădat și alții. Probabil că nu va 
fi nici ultimul. Cu ee s-au ales însă 
trădătorii? Burghezia i-a folosit un 
timp apoi, după ce i-a stors ca pe o 
lămîie, i-a aruncat la coș.

Presa capitalistă publică azi arti
colele calomnioase' ale lui Fast. Postu
rile de radio imperialiste transmit ar
ticolele calomnioase ale lui Fast.

Dușmanii 
Fast — cel 
s-a dat de

Dușmanii 
Fast, cel ce 
a trecut de 
neoameni 'pe negri

Dușmanii noștri se bucură că Fast, 
cel ce a militat atâția ani pentru li
bertate și. pace, militează acum, fără 
să-i crape obrazul de rușine, pentru 
asasinii libertății și pentru atâțătorii 
la război imperialiști.

Ne-a mthnit, cum era și firesc, de
zertarea lui Howard Fast.

Ne scârbește treaba urttă cu care se 
îndeletnicește azi Howard Fast.

Dar, cu Fast sau fără Fast, clasa 
muncitoare construiește socialismul 
și comunismul.

Cu Fast sau fără Fast noi vom mer
ge înainte pe curatul, pe luminosul 
drum al marxisbn-leninismului.

Zaharia Stancu

la fundarea 
socialismului.

noștri 
ce a 

partea 
noștri 
a luat 
partea

bucuroși căsînt
scris „Spartacus", 
stăplnilor de robi, 
sînt bucuroși că 
apărarea negrilor, 
celor ce-i socotesc 
și-i linșează.

CARNET FRANCEZ
9 Societatea scriitorilor francezi a 

sărbătorit săptămîna trecută centena
rul lui Beranger -și Eugene Sue.

In afară de cuvîntările rostite de 
Armand Lanoux și Henri Monier și- 
au mai dat concursul artistele Miche- 
line Boudet, care a citit din opera 
lui Eugene Sue, și Catherine Scu- 
vage, care a cîntat din cîntecele lui 
Beranger.

citind articolul pe care ați binevoit 
să-1 consacrați
mulțumesc mai mult pentru sfaturi 
decît pentru laude. V-a fost milă de 
un biet orfan părăsit în mijlocul stră
zii. Nu credeam că voi fi citit înainte 
de 1880 ; amînasem pentru timpul ace
la plăcerea tipăririi"

romanului meu. Vă

i
tarea lui Julien Cain la volumul 
omagial editat de Bibliothique Na
ționale cu prilejul 
veac de 
ți lor".

la moartea
împlinirii unui 
poetului .Nap-

*
la plăcerea

I. M.

® La sfîrșitul lunii decembrie a.c. 
se va deschide la Paris la Biblioteca 
Națională (galeria .Mazarin) o expo
ziție consacrată lui Baudelaire. Vor fi 
expuse ediții rare, manuscrise inedite, 
precum și schițele (desenele) însoțite 
de autoportretul autorului

9 Implinindu-se 39 de ani de la 
moartea poetuhii Guillaume Apollinai
re, s-a oficiat un requiem în prezența 
consulului Fțanței la Verviers și con
servatorului muzeului Apollinaire.

9 Se știe cîte discuții interminabile 
s-au iscat în jurul publicării jurnalu
lui fraților Edmond și Jules Goncourt. 
Se vorbea mai ales despre faptul că 
„Acolo sint pasaje licențioase care 
prin natura lor nu pot vedea lumina 
tiparului". A trebuit să intervină Fre
deric Masson, secretarul permanent 
al Academiei Franceze, pentru ca a- 
cest jurnal să poată fi publicat.

Rîndurile acestea ne-au fost sugera
te citind interesantul articol al Annei 
Villelaur „Les Goncourt face â „leur“ 
posterite", apărut în cunoscutul săp- 
tămînal „Les lettres franțaises" (nr. 
694). Fără să mai insistăm asupra 
jurnalului — destul de interesant și 
arhicunoscut în lumea literelor, — ți
nem să adăugăm că, cu ocazia po
lemicilor stîrnite în jurul acestui jur
nal, s-a vorbit și despre vestita biblio
tecă a autorilor lui. Biblioteca cuprin
dea nenumărate manuscrise, biografii, 
plachete, documente originale, afișe, 
cărți rare —de valori incalculabile — 
pe care frații Goncourt le-au aranjat, 
clasificat și însoțit de note, indicații 
și observații, în primul etaj al casei 
did Auteuil. Celelalte camere aveau 
pereții acoperifi de rafturi înțesate cu 
edițiile originale ale lui Stendhal, Bal
zac, Hugo, etc. La rîndul lor, aceste 
ediții sînt prețioase și pentru că poar
tă notațiile primelor corecturi făcute 
de autori; ediții unice, pe hîrtie spe
cială, cu dedicații prețioase.

In marea lor pasiune după antichi
tăți și rarități totodată, răscolind în 
dreapta și-n stînga prin rafturile pră
fuite ale anticarilor, frații Goncourt au 
găsit un registru care cuprindea, în 
original, notița biografică consacrată 
lui Watteau și citită de Caylus la A- 
cademia regală de pictură și sculptură. 
De asemenea, autorii ilustrului jurnal 
au propus pictorilor Johanot, Carriere, 
Forain etc. să picteze sau să desene
ze portretele autorilor pe edițiile lor 
preferate. Bunăoară, pe un exemplar, 
din Sapho se găsește portretul lui 
Daudet, pictat în ulei de Carriere; pe 
L’Assommoir, un portret al lui Zola 
pictat de Raffaelli; pe Le regne 
silence, portretul lui Rodenbach 
Stevens, etc.

• Alain Rais reactualizează în 
ginile săptămînalului „Les lettres 
franțaises" corespondența dintre Bal
zac și Stendhal, in legătură cu apa
riția celebrului roman „La Chartreuse 
de Parme“.

După apariția romanului, la 25 sep
tembrie 1840, Balzac a scris un lung 
articol, în „La Revue Parisienne“, din 
care extragem: «„La Chartreuse de 
Partne" este, în epoca noastră și pînă-n 
prezent, capodopera literaturii de i- 
dei. Domnul Beyle este unul din oa
menii superiori ai timpului nostru ; 
este foarte greu să-ți explici cum se 
face că acest observator de prim or 
din, acest diplomat profund care, fie 
prin scrisori, fie prin cuvînt, a dat 
atîtea dovezi de înălțimea ideilor și 
de întinderea cunoștințelor sale prac
tice, este nuinai consul la Civita- 
Vecchia. Nimeni n-ar fi măi în mă
sură ca dînsul să reprezinte Franța 
la Roma».

Stendhal fu în culmea fericirii. Ca 
să-i răspundă lui Balzac (la 30 oct. 
1840) făcu trei concepte pînă înjghebă 
scrisoarea — atît era de emoționat. In 
termeni simpli el scrise rînduri me
morabile. Le redăm în parte: „Am a- 
vut o foarte mare surpriză, domnule.

La Paris,
Seghers au 
ooezie intitulată ,,Les

Alain Bosquet și Pierre 
alcătuit o antologie de 

> poemes de 
l’annee" in care au selecționat, cu se
veră privire critică, cele mai bune 
versuri apărute in Franța tn acest 
an.

Gascar, inGascar, in romanul său: 
des rues" (Iarba străzilor) 
un tablou sumbru și dezo- 
vieții unui grup de tineri, 
s-a scurs ea in anii dintre

Pierre 
„L'herbe 
trasează 
lanț al 
așa cum
cele două războaie. O oscilare între 
speranțe și mizerie 
războiul La pus capăt

boemă căreia 
in chip tragic.

★

S-a editat la Gallimard fi se bu
cură de mare succes „Memoriile" lui 
Alexandre Dumas (vol. II). . Marele 
povestitor nu se dezminte nici atunci 
cînd, în locul lui D'Artagnan sau 

Dantes, apar în paginile evocării 
propria sa viață și oamenii pe care 
i.a cunoscut.

★

criticii și al istorieiIn sectorul 
literare întilnim pe etalafele libră
riilor franceze variate studii 
nografii privind probleme 
interesante. Se remarcă 
două studii despre Alfred de 
Unul constituie textul unei 
a lui Philippe Soupault la o culegere 
din Musset. Al doilea este prezen.

și mo- 
literare 

astfel 
Musset, 
prefețe

★

contemporanii 
un volum de 
W. T. Bandy

„Baudelaire față cu 
săi" se intitulează 
mărturii publicate de 
și Claude Pichois. E de semnalat că 
această lucrare se (obosește de un 
Repertoriu al scrierilor despre Bau
delaire întocmit de W. T. .Bandy șl 
care cuprinde nu mai puțin de 
10.000 fișe bibliografice privind opera 
lui Baudelaire.

★

publică în editura 
din Genova un 

lui Villon"t lucrare

Andre Burger 
Droz P. Minard 
„Lexic al limbii 
primită cu satisfacție de cercurile de 
specialitate interesate in a dtudia 
în amănunt bogăția de 
vivacitatea și strălucirea 
acestui prim poet modern al Franței.

L. Ruga

expresie, 
versului

Montarea armăturii

FRANCISCO DOSAMANTES hTret femei*1

Program roclnic
S-a semnat săptămîna trecută pla. 

nul de muncă pentru anul 1958 de apli
care a Convenției culturale între țara 
noastră și Republica Democrată Ger
mană. Spusă astfel, relatarea e rece, 
prea oficială, prea distantă. Actul 
semnat este însă expresia unei acti
vități vii; dincolo de cifre, paragrafe 
și articole trebuie văzuți oamenii 
care vor călători dîntr-o țară în alta, 
orchestre și formații teatrale, cărți și 
afișe, documentații, filme, comunicări 
asupra realizărilor obținute în diferi
te sectoare. Ca mii de.fire, produse 
ale spiritului, ale talentului, rezultate 
ale unor strădanii de decenii și 
veacuri, se țes între două popoare,
pe care le leagă nu numai interese 
comerciale și industriale, ci mai ales 
aspirații comune în ce privește viito
rul omenirii și idealul de viață 
prie. Planul de muncă semnat 
forma organizată pe care o iau 
{iile spontane, dorințele firești, 
nlte din suflet, de cunoaștere 
procă.

In anul care vine, librăriile din 
R.D. Germană vor primi, între altele 
un volum de Mihail Sadoveanu cu- 
pririzînd „Ostrovul lupilor" și „Bal
tagul", un alt volum cu „Răscoala" 
lui Liviu Rebreanu ; o culegere de nu
vele romînești de diferiți autori; ro- 
mânui „Moromeții" de Marin Preda 
Filarmonica noastră va da un număr 
de concerte în principalele săli ale 
R.D. Germane. Vor avea loc diferite 
audiții ale unor soliști romîni; vor 
pleca pentru schimb de experiență, 
sau numai pentru vizite, concedii, nu
meroși artiști, scriitori, oameni d« 
știință, lucrători din domeniul edituri
lor, teatrului, din învățămînt, o în
treagă 
tere a 
tunată, 
tre, a
culturii noastre.

Toate aceste cunoașteri, rezultatele

pro- 
este 

reia.
por- 
reci.

și continuă acțiune de cunoaș. 
unei țări de veche tradiție cul- 
de popularizare a țării noas- 

comorilor noastre de artă, a

vizitelor, vor fi comunicate publicului 
nostru nu numai prin scrieri, prin 
articole și conferințe, ci ele vor putea 
fi apreciate și în mod direct, de pildă 
prin expoziția de afișe germane ce se 
va organiza, prin turneul pe care.l 
va întreprinde una din formațiile tea
trale cele mai reputate din R.D. Ger. 
mană, prin spectacolele operetei din 
Dresda, prin participanții la concursul 
teatrelor de păpuși sau la festivalul 
și concursul „Enescu", prin filmele ce 
se vor aduce, prin comunicările ce se 
vor face în cadrul Săptămînii univer
sitare romîno.germane ce se va or

ganiza în orașele Leipzig și Bucu
rești.

Planul de muncă, aceste cîteva pa
gini dactilografiate, schițează un pro. 
gram a cărui îndeplinire va însemna 
un important spor de cunoaștere și 
prețuire a culturii și artei germane în 
țara noastră și în același timp, va în. 
semna o bună popularizare a spiritu
lui poporului nostru în țara care a 
dat pe Goethe și Schiller, pe Beet, 
hoven, pe Luther, pe Thomas Mann 
și pe Bertolt Brecht.

Un program pe care cuvintele pace, 
prietenie, socialism îl caracterizează 
din plin. Solidaritatea care leagă 
popoarele noastre în lagărul democra
ției și socialismului va fi așadar tot 
mai mult întărită, pentru că se va 
sprijini pe o temelie trainică, pute, 
rea noastră va fi sporită.

Solii culturii și artei pătrund cu a- 
vînt peste tot, iar acolo unde vorbesc 
muzele, unde vorbește ce e mai înain
tat în spiritualitatea unei țări, își face 
loc sentimentul prieteniei sincere, 
care va înfrunta orice încercări și 
le va birui. Schimburile, pe care le 
prevede planul de muncă recent în. 
cheiat, fac parte dintr-un asemenea 
vast program, al triumfului valorilor 
umane și al circulației lor în în
treaga lume.

Mihai Gafița

Drum în Delta Dunării
m părăsit Bucureș. 
țiul împreună cu so
țul meu într.o marți, 
pentru a pleca la Ga
lați cu avionul. Tre
buie să recunoaștem 
că în Romînia (ca de

altfel în toate țările de democrație 
populară) serviciile de uz public 
sînt foarte bine organizate. De alt
minteri călătoriile cu avionul se 
fac la un preț destul de accesibil. 
Prin ferestruica aparatului am vă
zut pentru prima dată Dunărea. Cu
loarea ei yerde-cenușie nu se prea 
potrivește cu faimosul refren: „fru
moasa Dunăre albastră"... Orașul 
Galați este de fapt un oraș de fron
tieră. Distrus aproape în întregime 
în timpul războiului, el apare astăzi 
ca un imens șantier. Pretutindeni 
terenuri desfundate, grămezi de pie
tre și cărămizi, saci de ciment, în
grădituri, elevatoare, oameni care 
muncesc. Dinspre Marea Neagră 
bate un vînt proaspăt, aducînd cu 
el mirezmele Deltei. Delta! Ni s-a 
vorbit oare îndeajuns despre 
înainte de a o vedea? Tabloul 
ne.a fost zugrăvit de poetul Eugen 
Jebeleanu, în cuvintele cele 
entuziaste, cele mai potrivite, 
deam că exagerează: mi-arn 
seama însă că nu exagera...

In ziua următoare am ajuns 
Tulcea cu vaporul: un 
care transporta pasageri — .A"”’" 
— pe puntea căruia se îngrămădeau 
călugărițe, popi, pescari, țărani... Soa
rele apăruse pe cer, dar dacă n-am 
fi avut prevederea să ne luăm blă
nurile, am fi înghețat pe puntea re
morcherului, atît de puternic și muș
cător sufla vîntul. Tulcea se vede de 
departe, după ce ai trecut un cot al 
Dunării: două coline acoperite cu 
arbori și case. Minaretul unei mos
chei și statuia Eliberării slujesc ca 
puncte de reper. Tulcea este un o- 
raș ciudat. Parcurgînd străzile cu 
case joase, ajungi în vechea piață 
turcească: o clădire mare, dreptun
ghiulară, înconjurată cu arcade. Mai 
departe, organizația locală a Parti
dului Muncitoresc Romîn. Am dat 
o raită prin magazinele orașului pen
tru a cumpăra tot felul de provizii

ez., 
ei

mai 
Cre- 
daț

la 
remorcher 
- „Kerși

care — după recomandarea lui Bru- 
nea-Fox, tovarășul nostru de drum 
— ar fi de primă necesitate: alcool, 
vin, cafea, brînză, pîine, dulceață...

După această noapte petrecută la 
Tulcea, ne îmbarcăm pe remorcherul 
„Mărășești" ce ne-a fost pus la dis
poziție. in fața noastră Dunărea. Ne 
aflăm la începutul Deltei. Pornim pe 
brațul Sulina. Orizontul a dispărut: 
o linie verde (arborii pitici ai celor 
două maluri) ne închide între cer și 
apă. Soarele și frigul sînt tovarășii 
noștri de drum. Căpitanul 
rului — Mihăilescu llie — 
sește liniștea pînă nu ne 
să luăm o gustare: puțină 
pîine, alcool. Are dreptate: 
soarelui, toamna este aspră 
Soțul meu, Hubert Juin, a 
tr-un poem că Delta este ca o mînă 
delicată și verde. N-are dreptate : este 
o mînă puternică și aspră. Dar are 
o scuză: nu văzuse niciodată Delta...

Prima oprire: la Serghei Buhaev, 
care are o fermă la punctul 1924, 
nu departe de Vulturu. Cultivă viță 
je vie și diverse specii de pomi 
fructiferi. E foarte tnîndru, — pe bună 
dreptate, — de roadele muncii sale. In 
timp ce soțul meu se lansează în. 
tr-o lungă discuție despre vița de 
vie (soțul meu are facultatea de a 
nu vorbi corect nici o altă limbă în 
afară de franceză, ceea ce îl face 
să folosească față de străini un a- 
mestec ciudat de cîteva cunoștințe 
vagi de germană, engleză și rusă!), 
încerc să mă împrietenesc cu Sultan, 
clinele ciobănesc al lui Serghei Bu. 
haev.

Mergem mai deparțe,, spre Sulina... 
Malurilor plantate cu arbori le ur

mează maluri plantate . cu trestii, a- 
poi maluri goale dar nesfîrșite. Este 
un fel de stepă, roșiatică acum, ne
mișcată sub cerul care nu se mai 
sfîrșeste. Stepa este sfîșiată numai de 
stîlpii de telegraf și de firele care 
poartă curentul electric acolo unde i 
se simte nevoia — și care aduc o 
convingătoare mărturie despre hărnicia 
omului pînă și în această pustie
tate.

Iată că apare Sulina. începe să 
se arate odată cu un castel de apă 
care-șl înalță tichia rotundă deasu
pra orizontului. Cînd castelul de apă

un 
al

remorche- 
nu.și gă- 
convinge 

brînză, 
în ciuda 
în Deltă, 
scris in

s.a descoperit în întregime, apare 
un minaret. Minaretul reprezintă ex
tremitatea opusă a Sulinei.

De pe „Mărășești" trecem pe 
remorcher maritim, „Rîndunica",
cărui căpitan, Vasile Răzuș. ne face 
onorurile. Și iată-ne porniți toți trei, 
în tovărășia căpitanului Răzuș, a 
pilotului Nicolae Canea și a ingine. 
rului piscicol Gheorghe Clenciu. 
Mergem de-a lungul faimoaselor di
guri ale Dunării; cu fiecare an ele 
se lungesc cu vreo 200 de metri. In 
sfîrșit, din fața noasfră au dispărut 
digurile, a dispărut îngrădirea orizon
tului : sîntem pe Marea Neagră. E 
agitată. S-ar spune că e neliniștită, 
chinuită.

Ne întoarcem. Ne oprim la secția 
piscicolă din Salina. O vizităm. Iată 
locul unde se alege peștele, se să
rează, se pune la butoaie. Iată locul 
unde femei și tinere fete lucrează și 
repară vîrșe și plase. Trebuie să 
spun că în această pescărie din Su- 
lina am văzut cele mai frumoase 
femei din Romînia: proaspete, plăcu
te și cu ochi foarte frumoși. Ne a- 
șezăm la masă. Ni se servește peș. 
te fript, apoi ciorbă de pește (cea 
mai bună pe care am mîncat-o vreo
dată!) apoi' pește afumat (astea ar 
fi fructele, îmi spune căpitanul Ră
zuș). Vinul lui Serghei Buhaev face 
și mai plăcută gustarea.

Și cînd urcăm schela viteazului 
nostru „Mărășești", care a venit 
ne întîmpine încărcat cu vin de 
punctul 1024, avem surpriza de 
contempla cel mai frumos apus 
soare. Deasupra capetelor noastre
rul pare negru; Dunărea, pe care o 
spintecă prova „Mărășeștilor" — verde

să 
la 
a 

de 
ce-

ca smaraldul. In fața noastră umbrele 
întunecate ale Sulinei se profilează pe 
fondul roșu închis care se luminea. 
ză spre1 întinderea albastră desenată 
de Marea Neagră de o parte și de 
cealaltă a digurilor.

După ce am petrecut noaptea pe 
bordul vasului „30 Decembrie", ne 
întoarcem! Părăsim curînd brațul 
Sulina, pentru a intra pe bătrîna Du. 
năre. „Mărășeștii" înaintează cu son
da. La babord, marinarul Sitniliu; la 
tribord, mecanicul Ciungu Niculae 
îi strigă pilotului Armarache, zis 
Barbă (are 68 de ani), adîncimea pe 
care o arată sonda:

— Șapte picioare.
— Șapte și jumătate.
— Șapte picioare.
— Patru picioare...
„Mărășeștii". plutesc în zigzag. In 

curînd auzim : „acostăm" ! Și celălălt: 
„acostăm!" Ne aflăm în împărăția 
pescarilor. Pe ciudatele lor bărci ne
gre vîslesc cu o lopată, asemenea 
gondolierilor venețieni. Cînd aruncă 
prostovolul, fac un gest asemănător 
aceluia cunoscut în luptele de tauri 
sub numele de „Veronica". Brațele 
se destind, corpul se răsucește din 
șolduri, plasa desenează în aer o 
floare, înainte că cadă întinsă pe 
apă...

Ar mai fi multe lucruri de poves
tit (ar trebui să vorbim de chipul 
pescarilor; de crapul „a la fonfâis" 
(sic) pe care ni La pregătit căpita
nul llie). Ar trebui să vorbim și de 
toți cei care ne-au găzduit, de bună
voința, de bunătatea, de munca șl 
eforturile lor...

Jacqueline Baldi
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