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Cu prilejul împlinirii a zece ani 
de la proclamarea Republicii, 
s-ar cădea să facem un bilanț 

al înfăptuirilor culturale din acest răs
timp. Cultura e o noțiune ceva 
mai vastă, chiar mult mai vastă 
decît ceea ce obișnuit înțelegem: 
literatură, muzică .artă plastică. 
Toate aceste- trei ramuri, mai 
exact mlădițe, nu constituie de
cît o parte infimă din uriașul pom 
al cuKurii. Or, vorbind de progresele 
culturale ce s-au înfăptuit în acest 
deceniu de mari prefaceri sociale și 
politice, ar trebui să scot în relief 
progresele ce s-au făcut mai cu 
seamă în vastul și multilateralul do
meniu al științei, al tehnicii și al 
învătămîntului. Progrese cu adevărat 
reale și excepționale, dar care nu 
sînt de modesta mea competință.

Mă voi mărgini numai la una 
dintre cele trei mlădițe, să-i zicem 
mai poetic „floare": literatura. Sîn- 
tem, mulțumită acestui deceniu de 
viață nouă, într-o eflorescență lite-
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(Continuare in pag. 6)

Scriitor al generației vîrstnice, 
poate cel mai bătrîn membru 
al Uniunii Scriitorilor, alături 

de Alexandru Cazaban, doresc să 
spun cîteva cuvinte cu prilejul săr
bătoririi, pe întreg cuprinsul țării 
noastre, a Lunii culturii.

Am citit articolele publicate cu 
prilejul acestui eveniment și m-am 
minunat și eu aflind că numai la 
E.S.P.L.A. s-au tipărit în ultimii ani 
29 milioane de carii reprezentînd peste 
2.700 titluri. M-am bucurat și mi-am 
amintit unele inițiative din trecutul 
nostru rămase atunci nefructificate 
sau costîndu-i pe cei care le-au în
treprins, sacrificii enorme. M-am gin- 
dit la editorul Miiller care s-a ruinat 
tipărind „Biblioteca pentru toți". M-am 
gîndit la Datculescu de la Rîmnicul 
Sărat, care a cheltuit întreaga avere 
pentru a tipări „Gazeta săteanului", 
publicație în care au apărut multe 
din lucrările de seamă ale lui Cara- 
giale și Vlăhuță. M-am gîndit la 
lupta pe care Vlăhuță și alți scriitori 
din timpul lui au dus-o pentru înfiin
țarea Societății scriitorilor romîni și 
de șezătorile organizate cu atîtea sa
crificii. Mă bucur să văd cum toate 
inițiativele frumoase, luate altădată 
de unii intelectuali cu idei generoase, 
se înfăptuiesc acum.

Mă bucur văzînd cum „Biblioteca

pentru toți" tipărește cărți în zeci și 
zeci de mii de exemplare, punîndu-le 
la îndemîna tineretului și a tuturor 
cititorilor. Mă bucur să văd cuni tra
dițiile culturii romînești, scumpe nouă, 
sîntprețuite la adevărata lor valoare. 
Mă bucur să văd continuîndu-se la 
nn nivel tot mai înalt ceea ce a 
fost nobil și exemplar în activitatea 
Academiei Romîne, fundată de cîțiva 
din cei mai reprezentativi cărtu
rari pe care i-a dat poporul nostru. 
Mă bucur să aud de pe estrada Ate-

Radu D. Rosetti
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urnele profesorului 
Tudor Vianu obligă 
singur la ceremonie. 11 
rog însă să-mi dea 
voie a începe nțpro- 
tocolar, cu o amintire 
chiar riscantă la o 

aniversare academică.
Prin 1945-46 ii urmam — a cita 

generație, oare? — cursurile de este
tică și probleme de stil, din care a 
și ieșit recentul său volum. In cîteva 
i înduri ir.i s-a întîmplat să-nti sus
pend atenția, mai precis admirația și, 
scrutîndu-1 bine la adăpostul anoni
matului meu din bancă, să tnă în
treb dacă liniștea lui s-a tulburat 
uneori, dacă Olimpiii lui lăuntric a 
fost măcar traversat, ca cerul vara, 
de furtuna iute dar fecundă a neli
niștii, in fine dacă a fost odată tî- 
năr. Tudor Vianu nu era numai un 
„Herr Professor" ; era profesorul „an 
sich" (în sine), o esență pură de o- 
rice contaminare cu umbrele „feno
menelor", ale tuturor profesorilor în 
carne și oase și deci... aparenți.

îmbrăcat, invariabil ca un adevăr 
in costum închis, prevăzut citeodată 
cu o cravată detașabilă sub un gule: 
tare, pentru noi anacronică dar în 
acord ideal eu ansamblul lui sever, 
profesorul înainta spre podiumul ab
stracțiunilor urmat de escorta asis
tenților ce. se sileau vizibil să-i re
producă tiparul, se așeza pe scaun ca 
pe un soclu, saluta amfiteatrul din- 
tr-o rotire scurtă a capului masiv dar 
bine tăiat, își scotea notele ca să 
înceapă, de fapt ca să-și continue 
drumul croit direct spre finta pro
pusă în prelegerea respectivă, pe te
ritoriul gîndirii, pentru el neted. Cul
tiva un sti! tradițional în învățămîn- 
tul nostru mai vechi, de la nodul de 
expunere pînă în vîrful pantofilor ne
gri: masca impersonală. Era chip,» 
său de a disprețul vremea ?

Nu avea nimic emfatic in ton, ni
mic din gesticulația profetică tip Ni- 
cdlae lorga, nici din tragismul con
fuz al lui Pîrvan pe care, deunăzi în 
paginile Gazetei, l-a evocat cu o 
politețe dezaprobatoare, nici din tu
multul de gheizer poîicrom al lui G. 
Călinescu, celălalt magnet al uce
niciei mele, si nici din oratoria gău
noasă, zisă de catedră a atîtora din 
predecesorii sau colegii lui dintre care 
nu puțini socotiți iluștri. Fraza co
rectă, rolundă, cînd și cîrid amplă. îi 
acoperea fidel intenția. Era grav, dar 
gravitatea iui degaja o anume se
ducție, prin sigyran'a cu care irînuia 
intelectul, eleganță sobră a prezentării 
și printr-un surîs ivit la răstimpuri 
surprinzător și îmbietor, ca o invita
ție la reflexie sau la contemplarea

1Â UN DECENIU
n decembrie intreg în
chinat culturii, și ea 
intreagă, de la poezie 
pină la aerodinamică, 

ț trecind pe la pictură
' și intirziind ia simfo

nie, fără a uita nici 
comedia, nici disciplinele exacte,
adică o lună care să îmbrățișe
ze faptul cultural în toată di
versitatea lui, de la visul poetului 
pină la certitudinile omului de știin
ță, chemindu-ne să le ascultăm pulsa
țiile și să le cercetăm impliniriîe, 
era greu de conceput in statul de 
ieri al proprietarilor de moșii, de 
fabrici și de prăvălit A douăspreze
cea lună se găsea consacrată altor 
bilanțuri decît celui deficitar, al 
culturii și artelor, aceste surate ne
căjite care nu produceau nici grine, 
nici stambă, nici cuie și nu-i de mi
rare că, într-o asemenea rinduială, 
săptămina cărții, premergătoare iar
marocului Moșilor, ajunsese un fel 
de sindrofie cu lume aleasă pe sprin
ceană. Fără a spune că opera picto
rului, sculptorului sau muzicantului 
aflau mai multă înțelegere și solici
tudine la burtă-verzimea atotstâpi- 
nitoare, rămine totuși neindoios făp
tui că mai oropsită ca toate era car
tea literară strivită sub nepăsare și 
dispreț. Căci, dacă urmașii lui Tuz- 
luc și ai lui Dinu Păturică mai zvir- 
leau un ban ca să-și împodobească 
pereții căsoaielor cu pete de culoare 
și lumină sau să-și înfrumusețeze 
parcurile cu naiade, satiri și himere 
de bronz, dacă își mai purtau cu
coanele și fetele, Încărcate ca niște 
galantare, cu de toate, pe la teatre 
și concerte, in schimb rareori in 
somptuoasele lor locuințe iși mai gă
sea loc biblioteca, iar cind era una, 
rugau pe librar să-i umple raf
turile cu maculatura și pornogra
fia pe care o luau drept literaturi 
franceză. Privind nația toată ca pe 
o aglomerație de furnici sortita să 
care avuții în hambarele lor, puter
nicii de ieri căscau ochu mirați cind 
li se vorbea de scriitor,’ st—'^ndu-l 
un fel de pițigoi pierzind vremea și 
mîneînd pîinea de pomană. Disprețu1 
învăluia deopotrivă creația de tot
deauna, fără nume de autor, a poporu
lui ca și truda migăloasă a artistu
lui, exceptînd poate taraful rare-t 
delecta la nunți și chiolhanuri. Cum 
era să aibă înțelegere pentru litera-

cind cineva ca domnul V. Pogor, am- 
titrionul „Junimii" făcea haz de en
tuziasmul lui Eminescu și al altora 
pentru poezia populară, numind-o 
„lătrătură populară"? „Domnul Pogor 
în genere la literatură zice lătrătură, 
dar cuvintul 11 păstra mai ales pen
tru cea populară" relatează in al» 
sale „Amintiri de ia Junimea* Gh. 
Panu — și oricit de straniu ar pă
rea acest lucru nu trebuie să sur-

Sergiu Dan
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MIHAI BENIUC:

„Meșterul Manole“

tură proprietarul do sate Întregi, cu 
mentalitatea lui de stăpin de sclavi.

BORIS CARAGEA 
(D-

tind A-Ksirxin xru „Ro-

un »a crâk de priad izs- 
porar.ti, al căra, seas a-» 
.‘ost ințetes totdeauna. Ve
chile cooceptn esietKe tăgă
duiau poetului calitatea de 
a-și exprima opiniile des
pre creația sa ăl ți a al
tora. sub morii că eL crea
torul, n-ar patea emite nicio
dată o apreciere obiectivă. 
Efectul teoriei, cultivată cu 
precădere in discuțiile „Ja- 
ranut'. a dăinuit piaă lir- 
aiu in i reiata noastră, sad

s-a observat că un aspect așa de însemnat al activității 
scriitorului, ca acela publicistic, fusese adesea tratat cu 
totul in subsidiar. Faptul demonstra o reticență binecunos
cută a criticii din trecut pe care n-avea s-o învingă decît 
concepția marxistă despre rotai scriitorului in societate.

Bogata culegere de cronici si studii literare, scrise de 
Mihai Beniac de-a lungul a mai bine de două decenii, i- 
lustrează din ptm ideea că aerai critic poate și trebuie să 
fie îndeplinit nu nună de „sgeăaJiști". ă și de înșiși crea
torii dr Ir. «afară. Dealtfel, nici n-ar fi de conceput un scrii
tor al epocii noastre care să se refuze datoriei dacă nu 
pasiunii de a-si spune cuvintul asupra marilor probleme 
ieoreike si cetățenești ce frămintă pe cei din breasla sa. 
Mihai Beniuc, neostenitul poet combatant, poartă aceeași ar
mură solidă și pe cimpul bătăliilor, să le zicem corp la 
corp, unde metafora e înlocuită cu verbul direct, sentl-

Al. Săndulescu
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Din statuia „Victoria’ (fragment) 
interregK naiă București)

MM

activă a întruchipărilor artei cu care 
el era constrîns să-și sprijine doar 
demonstrația. Profesorul nu urca cu 
tine spre „eternitate" ci, cum spune 
undeva Arghezi, apleca eternitatea 
spre tine, oficiu îndeplinit cu o mo
destie de servitor al legii — catedra 
e pentru el o magistratură — dar și 
cu o plăcere de ghid in muzeul for
melor spiritului pe care se pricepea 
să le convoace procesiv ,una cite 
una, să le spele de echivocuri, im
pure chiar cind sint sclipitoare, ca 
să ni le prezinte spre asimilare, șle
fuite, evidente, cartezian vorbind. A- 
ceastă plăcere este probabil unicul 
său viciu.

Adept al metodei istorice, știa că 
„ideile-rname", ca să folosim limbajul 
scriitorului său favorit Goethe, se 
formează secular, între cadrele stabi
lite de epocă, iși și consacrase o 
serie de prelegeri evoluției unora din 
noțiunile cheie ale disciplinei exer
citate in ac:a perioadă.

Dezvoltîndu-mă paralel, sub auto
ritatea educației marxiste care pe-a- 
tunci se desfășura extra muros, în- 
tîmpinam ca și alți colegi — cu o- 
biecții nesățioase — multe din tezele 
profesorului și cu o anume nerăb
dare generală, cu o iritare chiar, des
crierile sale prea calme, prea armo
nioase, prea aeriene din punctul nos
tru de vedere, în ciuda voinței de 
rigoare care le prezida. Doctrinele 
filozofice sau estetice se înlănțuiau în 
ochii săi transparenți, mai curind 
prin ele însele decît sub presiunea 
factorilor sociali, avansînd într-un 
mers al cărui cusur rezida în calita
tea sa. Independent îi voi purta 
o recunoștință nedrămuită. in mine 
a desăvîrșit religia cărții, a îm
prăștiat prin atașamentul său la 
exigențele rațiunii gîndurile nebu
loase, a încordat delicat fibra rară 
a frumosului ,a consolidat încre
derea în puterea minții de a-și în
tinde limitele cu prudență spre in init 
si a cumpănit tentația către specu
lația fulgurantă dar efemeră cu ne
cesitatea de supunere în fața tiranu
lui gîndirii, faptul. Profesorul a avut 
curaj. Curajul în știință seamănă 
u modestia. După ce am isprăvit fa

cultatea, l-am revăzut sporadic. Abia 
■nai tîrziu, în ultimii an:, împrejură
rile m-au repus în contact cu el. 
Treptat, fără să bag de seamă, în 
convorbirile pe care le purta cu mine 
mereu mai întețite, oficiale sau, cu 
■iermisiunea sa, amicale, la „Editura 
de stat" întîi, iar acum |a „Gazeta 
literară", pe stradă spre casa lui ori 
la cafenea, Tudor Vianu își dezvelea, 
precaut, latura acoperită a firii sale.

Intrebîndu-1 cdată ce face, răspun
sul „mă bucur de viață" suna deru
tant numai pentru superficialul stu
dent care fusesem. Explicația mi-a 
furnizat-o el însuși într-un moment 
de comunicativitate aproape tandră. 
Înfățișarea sub care mi l-am repre
zentat, ca și dvs. atîta timp, toată 
alcătuirea lui omogenă și clară ca și 
un concept cartezian, a obținut-o 
prin efort, dar printr-un efort senin, 
conștient de valoarea rezultatelor scon
tate, printr-o autoeducație gradată 
spre a nu-și silui natura care-1 în
demna și către alte meniri mai în- 
plîntate în viață. Se simțea un ro
mantic pe care a voit să-l clasicizeze 
din convingerea superiorității idealu
lui goethean. Și e încredințat că a 
procedat bine, culegînd mari satis
facții astfel. In același timp s-a în
dreptat spre estetică și pentru că a- 
ceastă parte o filozofiei îi asigură, 
fie și mediat, prin intermediul artei, 
o legătură mai proaspătă cu viul, 
după cum astăzi preocuparea de li
teratură și mai ales de faptul stilis
tic, de chestiunile comune artei și 
limbii îl mențin pe un teren mai po
zitiv decît estetica. îmi reproșam toc
mai, ascultîndu-1, că am nesocotit, în 
aprecierea mea, pe umanistul care 
prin definiție concepe erudiția ca o 
expresie a mulțumirii de a fi, de a

Mihail Petroveanu
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Seară, într-un oraș asiatic».
Sucul de portocale cu care ne în

cepeam • masa ni-l aducea lusuf. Bu
catele aromate și piperate, pîinișoarc- 
le fierbinfi scoase atunci din cuptor 
ni le servea Mulck. tsma:l ne turnaîn

landa și despre Vietnam și, cum* toc
mai atunci colonelul Simbolon încer
case o lovitură de stat într-una din 
insule, despre Indonezia pe care o 
văzuse cu un an în urmă. Ne-a invi-

VICTOR TULBURE:

„Cornul pădurarului"

pahare groase, de cristal, apa mine
rală iar cafeaua din cănile mari, de 
argint, surîzînd, ne îmbia s.o gustăm 
Nabi. Țigări, dacă ne trebuiau, se du
cea să ne cumpere Ulu...

Patru inși ne atiam la masă: don 
Pedro de Honduras, poet și romancier 
celebru în America Latină, Pamella, 
soția lui don Ped.o, poetul Nomguro 
din Nepal și neînsemnatul autor al 
acestor rînduri. Mi se părea ciudat. 
Am întrebat:

— Oare pentru ce se află în jurul 
nostru atifip oameni? Unul ar ji de a- 
junș.

Mi-a răspuns poetul nepalez, pan
dit în sanscrită, care semăna mult, 
la chip și la straie, cu un păstor din 
Pind:

— Dumneata uiți că ne aflăm in 
Asia. Aici un om nu costă nimic. Sm 
aproape nimic...

Ne aflam, intr-adevăr, în Asia, în 
Asia care uimea și cutremura, într-o 
țară care zăcuse mai bine de 'două 
secole sub dominația engleză.

Englezii fuseseră neooifi să plece. 
Urmele lor rămăseseră și erau greu 
de șters. In fața hotelului pentru 
streini, cu nume britanic, se aflau 
înșirate zeci de mașini americane de 
mare lux.

’— Ale cui sînt?
— Ale protipendadei localnice...
Din odaia mea, dacă priveam pe 

fereastră, vedeam ruinele unei vechi 
așezări. Și, printre ruini, bărbați și 
femei și copii — în zdrențe unii, alții 
aproape goi, dormind sau picotind în 
jurul unor focuri mărunte.

— Asia noastră bogată, e încă mîn. 
cată de sărăcie și mizerie. Avem ne. 
Voie de mulți, de foarte mulți arii 
peniru a ne ridica.

Ne-a vorbit mult și pe larg despre 
India și despre Birmania, despre Thai-

tat apoi să-i vizităm țara de pe coas
tele și podișurile Himalaiei.

— De aici pînă la Katmandu sînt 
numai patru ore de zbor...

Don Pedro de Honduras, — după 
ce poetul Nomguro ne-a citit poemul 
său ,,Hirpșțma“ — a început a ne 
povesti despre America Latină. Minu
nat povest'tor. Munți prăpăstioși tre
ceau pe sub ochii noș'ri. păduri nesfir- 
șite și nestrăbătute în care viețu'ail 
încă făpturi omenești care vînau cu 
sulița și cu arcul,' ca odinioară, cu 
milenii în urmă, străbunii noștri din 
peșteri.

— Băștinașii aceștia nu au văzut 
la față, pînă acum, omul alb...

Ne descria, cu o fermecătoare pu
tere de evocare, vastele orașe de pe 
țărmul Atlanticului, în care contraste
le între felul de viață al celor avuți 
și al celor săraci erau tot atît de iz- 
bitoare ca și în străvechiul oraș asia
tic în care tă:jăsu:am. Cunoștea bine 
lumea politică, aservită monopolurilor 
americane. Cunoștea tot atît de bine 
popoarele ale căror lupte și ale căror 
suferințe le înfățișase în romanele 
sale. Și cunoștea și juntele militare, 
generalii pompoși. coloneii țanțoși care 
dădeau lovituri de stat și instaurau 
aspre dictaturi.

— Asia, spunea nepalezul, s-a tre. 
zit. Ea a alungat în bună parte pe co
lonialiști. Exemplul l-a dat India, l-a 

: dat China, l-a dat Bir mania și Viet
namul de Nord, l-a dat, recent, Indo
nezia. Asia însă va trebui să alunge 
superstițiile, să alunge indolența, să 
stîrpească analfabetismul, să înceapă 
a prețui omul...

— In ceafa Americii noastre Lai’ne

A, B« Ca
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De vorba cu Demostene Botez 
despre avînful culturii realisf-socialiste

Cunoscut ca prieten apropiat și în
țelegător al celor tineri, maestrul De 
mostene Botez a răspuns bucuros ru
găminții noastre de a ne acorda un 
interviu cu prilejul apariției romanului 
Sătr „Bucuriile tinereții". Faptul că vo
lumul a apărut tocmai în Săptâmîna 
cărții l-a determinat pe maestrul De- 
mostene Botez să ne spună la începu
tul convorbirii cîteva ’ cuvinte !n le
gătură cu acest important eveniment.

— Săptămîna cărții este în realitate 
săptămina scriitorului. La această mare 
sărbătoare a culturii, scriitorul trebuie 
să facă figură de gazdă și cred că la 
nenumăratele întîlniri cu cititorii el 
simte și grija și bucuria unei gazde. 
Cu toate că cititorii i-au trecut de 
multe ori pragul gîndurilor și preocu 
parilor sale, de data aceasta, venind 
în librărie, cititorul intră de fapt în 
casa scriitorului.

Obiceiurile vechi la noi obligă gazda 
să primească cu daruri și scriitorul nu 
are altceva de oferit decît o carte.

După cîte se pare dumneavoastră veți fi una din gazdele cele mai 
primitoare.

— Am căutat și eu să pregătesc un dar pentru cititorii mei: darul acesta se 
cheamă „Bucuriile tinereții". Este vorba de astă dată de un roman.

— Deci o reîntoarcere la vechile unelte ale prozatorului ? Romanul, după cîte 
cunoaștem, este scris în anii din urmă.

Intr-adevăr, am scris romanul acesta în anii 195-1—1955. E un roman... 
sportiv. Desigur însă că el cuprinde toate aspectele vieții din epoca pe care o 
prezintă. Acțiunea lui se petrece- prin anii 1910—1912, iar epilogul în zilele 
noastre. Mare parte din întîmplări și din atmosfera de internat sînt autobiografice,

Valerru Rîpeanu
(Continuare în pag. 6)

FRANCISC MUNTEANU:

,j „Statuile nu rid niciodată"

VERONICA PORUMB ACU:

„Lirice"
Universul poetic al Vero- 

nicăi Porumbacu se desfă
șoară în jurul unei axe prin
cipale, foarte evidentă în 
volumul apărut recent la 
ESPLA. O pasiune atotcu
prinzătoare, o vitalitate im
presionantă, ridică adesea 
subiectele cele mai obișnuite 
la dimensiuni cosmice. Vi
ziunile lirice vor răsturna în 
consecință scara obișnuită 
a proporțiilor. Munții se 
culcă, precum niște dulăi cu
minți, în ogradă („Peisaj"). 
Poeta cutreieră spațiile du- 
cînd sub braț, ca pe o cobză, 
pămîntul („Da!") Soarele se
încurcă în părul unei fete d? la țară („Strigătură"). Ve
ronica Porumbacu este p : excelență o poetă a imaginilor

e un mol-
sadovenian,

Victor Tulbure 
dovean (—și un 
cum s-a remarcat). Nu pen
tru că spune: „M-am născut 
în satul Căușeni, / Pe pă- 
mîntul tău. Moldovă dulce", 
dar pentru că îi circulă prin 
vine și prin vers spiritul mol
dovenesc, pentru că-l cuprin
de adesea acea beție calmă și 
contemplativă - 
îngenunchează intr-un lung 
extaz în fața măreției 
frumuseții ei. pentru 
tulbură năzuința spre liniș
te, pentru că-l sfîșie moartea 
cerbului (cum pe Labiș îl 
tortura moartea căprioarei), 

pentru că spune „Imi venea să urlu..." și nu urlă, „îmi 
vența_ să strig..." și nu strigă, convertindu-și țipătul în 
geamăt, pentru că-și chinuie, sfios și discret, neliniștile 
in adîncuri și le împiedică să izbucnească, pentru că

a naturii și

?■ 
că-l

Dumltru Solomon
(Continuare în pag. 6)

in ordine cronologică, re
centul volum al lui Fr. Mun- 
teanu s-ar fi cuvenit să pre
ceadă „In orașul de pe 

Mureș". Observația are în 
vedere nu numai cadrul is
toric dar și tipurile, ambian
ța în care ele se înfățișează. 
„Statuile nu rid niciodată" 
este romanul vieții Aradului 
în ultimele luni dinaintea e- 
liberării și în anii ce ur
mează imediat actului de 
la 23 August.

Cu sentimentul reîntîinirii 
unui mediu și a unor eroi 
familiari, cartea ne ispitește 
interesul și ni-1 menține treaz,
încordat, pentru că prozatorul are de partea sa iscusința 
de a ștîrni în cititori curiozitatea și de a o întreține în 
chip agreabil cu întîmplări narate fluent. Lupta textiliș-

H. Zalis

uriașe, a macrocosmosuiui. Amprenta whitmaniană a 
acestei poezii este accentuată de perspectiva poetei asupra 
spațiilor pămimești. Și pentru ea pămintul este o vietate 
care simte asemeni celor care trăiesc pe suprafața lui („De 
vorbă cu pămîntul").

Dar chiar în cadrul acestei poezii viguroase, încercînd 
registrele grave. Veronica Porumbacu creează cu o auten
tică feminitate. Versurile în care proslăvește dragostea, 
maternitatea sînt poate cele mai impresionante din volu
mul acesta retrospectiv. Delicatețea firească a acestor 
sentimente capătă o rezonanță puternică, amplificată de 
pasiunea care străbate aproape în permanență din ver
surile poetei. Lirismul e generat de sentimentele tulburi ale 
iubirii adolescente, de precizia luminoasă a dragostei ma-

Dan Grigor eseu
(Continuare In pag. 6) (Continuare în pag. 6)
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ALEX. KIRIȚESCU:

„Ruxanda și Timotei"^

poem dramatic

Dramaturg de multiple posibili- 
-ăți, Alexandru Kirițescu a In-
chinat o bună parte din opera 

sa evocării unor fapte și oameni de 
seamă din trecutul popdareJor. Cele 
trei drame inspirate din istoria Re
nașterii italiene, apoi drama „Mar- 
seille2a“ oglindind vremea revoluției 
franceze de la 1789, în fine libretul 
operetei „Tarșița și roșiorul", inspirat 
din revoluția, de la 1848 în țările ro- 
mî-nești — iată rodul căutărilor sale 
pe tărimul literaturii de evocare isto
rică Progresul marcat de Alexandru 
Kirițescu în înțelegerea științifică a 
fenomenului social s-a manifestat lim
pede în operele respective. Poemul 
„Ruxanda și Timotei", inspirat din 
trecutul poporului nostru, înfățișează 
povestea de dragoste dintre Timuș 
Hmelnițki, feciorul hatmanului Ucrai
nei, Bogdan, și domnița Moldovei, 
Ruxanda, fiica lui Vasile vodă Lupu. 
Povestea aceasta se desfășoară pe fon. 
da Iul social al vremii — secolul al 
XVII-lea — caracterizat în Mcldova 
pe de o parte prin tendințele expansio
niste și de continuă înavuțire ale 
domnitorului și marilor boieri, chiar cu 
prețul vasalității, iar pe de altă parte 
prin năzuințele de libertate socială 
și națională ale țărănimii și micilor 
boieri. Pornirea spre libertate înăl
țată pe culmile biruinței cazacilor za
porojeni, în hotarul de răsărit al Mol- 

influențeze

44 Q. TEODOREANU:

„Berzele din Boureni"

dacă 
vitriol 
cea ti 
mine 

Si

dovei, nu puteau să nu 
poporul vecin.

In prim-planul lucrării 
xandru Kirițescu reflectă 
și prietenia dintre țăranii 
și cazacii zaporojeni.

Poemul dramatic al lu-1
Kirițescu constituie un imn închinat 
prieteniei de veacuri dintre popoarele 
rus și romîn, un poem al vitejiei puse 
în slujba celor mai înalte idealuri ale 
Omenirii: libertatea și înfrățirea po
poarelor.

sale, Ale- 
înțelegerea 
moldoveni

Alexandru

Mihai VasMiu

„Vitrinele librăriilor sînt tot 
iea leagăne In care autorii își depun 
copiii, care, de-aci Înainte, rămîn pe 
seama asistenței publice, exclusiv. 
Dacă au schelet solid și plăminii să
nătoși, acești copii abandonați 
fac singuri loc în lume...*

Ne.au revenit în memorie aceste 
cuvinte ale lui Al. O. Teodoreanu 
acum — cînd librăriile oferă adăpost 
(vremelnic, sîntem convinși) unui 
mic volum' de bucăți alese din opera 
sa; cînd, pentru noile contingente de 
cititori se ivește prilejul binevenit de 
a face cunoștință cu umorul lui 
Păstorel, iar pentru mai vechii pre- 
țuitori ai scriitorului — de a împros
păta lectura și satisfacțiile ei.

Intreprinzînd o necesară selecție, 
dictată între altele de limitele spa
țiului grafic, culegerea de față re
ține cîteva piese capabile a ilustra 
latura valoroasă și trainică a operei 
în ansamblu! ei. Se parcurg cu încîn- 
tare schițe ca acelea întitulate «Ale
geri „libere*», „Berzele din Boureni* — 
savoarea anecdotei slujind drept ve
hicul unei deschise atitudini critice. 
Un haz nespus stîmește bucata 
„Manevre", excelentă comedie în 
miniatură, realizată prin încrucișarea 
unor 6crisori. O analiză ,Ja obiect" 
ar putea de altfel dovedi că textul 
posedă toate elementele unui veri
tabil conflict dramatic. Din apostro
fele epistolare pe care și le adre
sează personajele, vorbirea lor au
tentică se aude neasemuit de lim-

atî-

își

pede: „Ține mante Jenîcă că 
faci una ca asta vă arunc cu 
în biserică și num mai pasă 
să rida una ca loneasca de 
care a și început dealde Lența 
Frosinica să mă întrebe coană moa
șă ce mai face domnul Jenică de la 
Bacău. Atîta îț spun Jenică".

0 mențiune aparte se cuvine bucă
ților ,,Nu dau turcii" și „A doua ca
pitală", ambele fixînd aspecte nega
tive ale lașului de odinioară, sur
prinse de necruțătorul ochi critic al 
celui care altundeva a scris: „Căz
nesc lașul rău de tot. Prostia / Și 
insolența unui veac ignar, / In tîrgul 
vechi și universitar,' Iși disputau a- 
totputernicia".

Ne exprimăm, credința că voluma
șului prezent îi va urma o culegere 
mai amplă, adunînd laolaltă toate a- 
cele scrieri ale lui Păstorel ce s-au 
dovedit înzestrate cu ..schelet solid 
și plăminii sănătoși". Desigur că se 
va acorda cuvenita reprezentare ver
surilor, ca și paginilor memorialisti
ce sau polemice din „Tămîie și otra
vă". In felul acesta, setea incitată 
prin lec-u-a ..Berzelor din Boureni" 
cată a fi cumva potolită. Căci „Și 
astăzi ca-n atîtea seri, / Cînd pivnița-i 
adincă Tăria vinului de ieri / Ne 
urmărește încă".

Șt. Cazimir

DAN DES LI U
„Cîntec de ruină"

Vizitind orașul pe al cărui țărm 
veghează — simbol al altor 
vrem: — „statuia giganticii 

femei cu fnnlea-ncununată de razele 
coclite electrică o torță pariind în

OH. VINATORU
(Expogi;ia interregionali

trebuie să sune mereu atît de șlefuit, 
de căutat, — cînd e bine știut că ori- 
cît ar fi de intelectuale personajele, 
comunicarea lor orală nu poate păstra 
permatîe'nt, cu ostentație, același aer 
de elevație-și distincție, de strălucire 
și inteligență. Autoarea a pus în gura 
unui fost artist de circ și dansator, 
a unei învățătoare și a unui revizor 
școlar, replici ce distonează cit. cali

tatea lor socială și cu verosimilitatea. 
'Orizontul lor spiritual poate fi neo-

mîna ei", Dan Deșliu care nutrește bișnuit de. larg, totuși e greu de cre- 
neîmpăcat „iubire omenirii / ruinii nu. «ut că pot- cumula: artistul de circ 
mai ură/", arFestectndu.se cu oamenii ‘ ‘ ‘ ‘
în valul străzii, înțelege că întreagă 
această cetate,, cu „palatele de piatră" 
și orbitoarele „falduri 'stridente de 
neon", e de fapt de mult.o liMne,.»pu-„ 
să. moartă, ’ o „ruină devorată' (te' 
vicii și de timp".

Despre ■ pieirea inevitabilă., â capi'- * 
țarismului poetul nu vorbește la mo
dul prozaic. Potrîvfndu.și un limbaj 
nerudian, Dan Deșliu imaginează de
crepita întocmire în cunoscuta iposta
ză a bătrînei hîde, care-și acoperă 
,,al feței lințoliu de piele" cu dre
suri și sulimanuri. Ochiului atent nu-i 
este însă greu să seziseze, „pe obra
zul morții — boieli de iarmaroc, / pe 
negre oseminte — găteală deșuchea
tă" și poetul o vede așa cum e: „boi
tă i șuie, f rece, ț în clinchet de bră
țări, / în sumbrele mătăsuri ca.ntr-un 
sicriu de gală".

Bătrîna crăiasă care... „nici moartă 
nu se lasă" nu poate înșela, pentru 
că adevărata Americă nu e reprezen
tată de ea. America adevărată „durea, 
ză in oamenii cei vii / ai marilor vi
teze, I ai vastei fantezii, / ai jazzu. 
lui și grevei și firelor de iarbă". Ma
rea țară dăruită de Columb civiliza
ției albe nu e a stăpînitorilor de aur, 
ci a celor „de mina căror făcute-s 
toate", a greviștilor și a mamelor 
ce-și apără pacea căminului, a copii, 
lor din Harlem și a pieilor roșii în
chise în țarcuri.

Poetul de departe „venit o clipă / 
ca aripa să bat / la frații mei / In 
geamuri. / sd-nireb de n-au uitat f 
care-s pe lume cele mai scumpe mili
arde..." a înțeles că America romanti. 
cului pădurar este ,jo armată pe care 
inutil ț încearcă s-o oprească din marș 
I confederații.’" Acesta e „torentul din 
adincuri" în care speră și crede în
treaga omenire.

Pamflet politie, poemul lui Dan Deș
liu este prin ideile vehiculate o expre
sie a idealurilor noastre sxiaEste, a 
conștiinței politice superioare a lumii 
cârc 3 treci, t erorile măcelului.
Poemul se remarci prin, forța sa de
mascatoare. prin replica satirică datJ 
celor care încearcă „si zămislească 
Sahara mondial".

Recentul voimr al Iul Dan Deșliu 
este îr. creația sa. prin, abordarea pam.

Însușiri de estetician, gusturi rafinate 
de amator plastic; învățătoarea, apli
cații livrești și militante; revizorul 
atîta cabotinism reflexiv și perfidie 
machiavelică- Este cert că Maria 
Vlad, căreia nii-i imputăm de fel inte. 

. ligența. personajelor, n-a. știut să le 
. -pondereze, pentru ca risipa de spirit 

să nu încarce schimburile de replici 
în chip disproporționat cu ceea ce dă 
la iveală cercetarea psihologică sau 
urmăresc să comunice eroii înșiși.

După această avalanșă de repro
șuri, afirmația pe care o vom face 
referitoare la vocația scriitoarei poa
te părea gratuită I Maria Vlad are 
chemare pentru literatură și va fi un 
bun romancier. Nu-i lipsește intuiția 
■psihologică, o anume francheță în 
caracterizare, are dexteritate expozi
tivă, e informată, în fine, are ceva 
de spus. Spectacolul vieții nu o lasă 
indiferentă, e o sensibilitate recepti
vă la dramele oamenilor pe care le 
reconstituie fabulînd substanțial. Ii 
lipsește, pentru moment, trăsura, acel 
gust care singur aduce lucrurile la 
proporțiile lor adevărate, reale și con
vingătoare. Și-i mai lipsește încă 
ceva, dar de asta are grijă timpul...

Radu Zamfir

M\RiA VLAD. „Dramuri1*

EMILIA NICULESCU „Peisaj din București-
(Expozijia interregională București)

Cenacluri și cercuri literare
in cînd în cînd, —In 
ultima 
In ce 
sosesc 
legeri 
proză, 
critică. __________

Crișurilor de la Oradea, de pe pla
iurile Olteniei, de la Craiova, de pe 
plaiurile Bistriței de la Bacău, din 
Orașul Sleiin sau de la Galați, din 
Sibiu sau Birlad. — ele desenează 
conturul unei hărți ./te rare mult mai 
cuprinzătoare și mai bogate decât 
cea pe care, grăbiți, o luăm de obicei 
în teamă.

V» oprim asupra atest or culegeri 
fi le răsfoim pe îndelete. Sint aică- 
tiîte cu migală si tnăi Poartă

aerigu'anței — de locepi 
gurile lor cuprind aram' 
sznitrart sau laerdri are

vreme din 
mai des, 

in Capitală cu- 
voluminoase 
poezie, teatru și

Venite din tara

ce

de

irmeie

;x.

aui S-

țară, au crescut — cum obișnuim 
să spunem în termeni banali — nu
meroși tineri prozatori, poeți, dra
maturgi și critici. Astăzi unii dir. 
ei se mtndresc 
volume. Să ne
Labiș, Al. Andrițoiu, I. Brad. Doina 
Sălaj an. Ștefan Gheorghiu. Drag ■ 
Vied, Florin Mugur, Gheorghe Tomo- 
zei, ÎF. Bossert, Petre Lusca'.oz Gura 
luteș, L. tirucustetn, Aurora Lcrn^,. ca-. 
Grigorescu, H. Zincă, Ceza- D'ăgri 
Th. Balș, Violeta Zamfireșca f. mu!:; 
alții. Toți iși ’ amintesc de riiprie 
tind cu sfială, roșii de em'.' - at- 
cunzlnd ca pe un lucru Ei:;: 
șcrisul chinuit o săptămină înfeagă 
au pășit prima oară pe porta .—-x 
cenaclu. Iși mai amintesc ș-, pri-z 
lectu-ă ca glasul înecat de eeaorie 
și nesiguranță, iși mai am.-rieic fi 
cuvintele tnctrajfbaare svz.se de 
prietenii din cenaclu, și e-jri st's 
bucuria primei publicări la nsg.TJr 
cnu: ziar dir. Cluj. Tirgociște. Pbc*-^- 
Sifhet. Sibiu sa. Arad.

Dar după ei au venit elzâ. S-ri 
cenacluri si centuri literare dun C*- 
pculi ți provincie ^rt rVHW'i rr 
=cr.-r rrrr ari. de eririerdd (p^eru- 
rad. ce-actz! Jar. P^x Fhredr" £.z 
iicx-td: c9u « trger» ie «f uexpre- 
seer ea tr. de acîizîate). h acest 

aa .-*i ări aate fi tede de 
Munenri Dec c^e maz tear Pa. -A". Me 
lor i-at eĂcJtnt aceste aăege i «pr 
d^ aC ft «eî de asaeraaeae spu.-ua» 
ucscsct hi-f af 9ce* aete.w« 
ad*»-:A» r ț^scuZib. Ssse
znCznue as scai sau jc C*"*-
RC Srtv î"ri la O**Uc« ia
GaiA M ic susiie die zuss tiz 
ztrri. regia.it it pațf-tie iar x 
sariaori a aac aoariauaL ăe-

de crcuede fi s^eu lor fî 
rarr-șc taz cmr ^Crx ăt jrpristrie:

cu două sau trei 
gîndim la Nicclae

Gherghinescu Vania, Radu Theodora, 
Radu Stanca, Paul Constant, Nt- 
chita Bistriceanu. Alții mai tineri, 
dar cu o activitate literară mai bo
gată : Darie Magheru, Valeriu Go- 
runescu, Mircea Avram și alții. Ală
turi de ei insă suit 
la care, după cîteva 
blicate, putem totuși 
calități literare. Să i 
Traian Filip, Petre 
Arșinca, Manole 
lonescu și mulți 
aminti pe toți. Cifrele insă vorbesc 
de la sine. Pentru că numai o sta- 
-.istid incompletă asupra cîtorva din 
aceste culegeri ne-a oferit date 
deosebit de instructive.
tort, treizeci sînt 
zece învățători, 
marinari, apoi 
actori, ingineri, 
scudenti. elevi.

1 cei multi 
producții pu- 

întrezări reale 
ne gîndim la 
Stoenescu, Al. 

Brazdeș, Costel 
alții. Nu-i putem

oferit
Dintre au- 

muncitori, cincispre- 
patru țărani, doi 
profesori, activiști, 
militari, contabili, 
muzeologi, medici, 

ziariști etc. Din rindurile lor se ri
dică necontenit scriitori de 
din rindurile lor literatura 
așteaptă mereu cadre tinere 
aducă un suflu proaspăt de 
o cunoaștere adincă a realității.

talent; 
noastră 
care să 
viață și

V. Dimbu

p
reocuparea acad. Tu- 

dor Vianu pentru pro
blemele stilisticii nu e 
nici recentă, nici acci
dentală. Excelenta lu
crare despre „Arta 
nrozatorilor rotnîni" 

(1941). una din cărțile fundamentale 
ale bibliografiei noastre literare, de
monstra viziunea unei istorii speciale 
a literaturii naționale, considerate în 
evoluția valorilor ei stilistice. Aces
tea rămîn, în esență, definite ca a- 
acele valori „pe care creatorul le 
extrage și le dezvoltă din imensul 
rezervor de virtualități al limbii", 
ca acele valori „prin care limba de
vine aptă să exprime variațiile vi
ziunii și sensibilității individuale". In 
ultimii ani. volumul „Probleme de 
stil și artă literară" (1955) reflecta 
parțial activitatea închinată de către 
autor „stilisticii literare", pledînd teo
retic și practic, pentru dezvoltarea 
cercetărilor în acest sens, revelatoare 
deopotrivă pentru o' critică literară 
științifică și pentru o lingvistică a 
faptelor de expresie diferențiate va
loric.

Recent apărutul volum evidențiază 
unitatea și amploarea preocupării de-a 
lungul anilor. Aici sînt cuprinse ar
ticolele despre stilistica verbului ro- 
mînesc (cu distinsa aplicare la stilul 
evocării istorice a Iui Bălcescu), a- 
părută inițial ca anexă la „Arta pro
zatorilor". Alături de acestea sînt 
studii scrise recent, participări active 
în dezbaterile actuale asupra stilis
ticii si cercetări la obiect, în legă
tura cu dezvoltarea capacității stilis
tice a limbii noastre. In fine, volumul 
include o lucrare aparte, „Problemele 
metaforei", scrisă mai de mult, și 
publicată fragmentar, în periodice. 
Această lucrare depășește cadrul strict 
al cercetării stilistice, aparținînd 
fundamentării estetice a acestei cer
cetări.

Tocmai pentru că aparține unei 
perioade de aproape două decenii de 
activitate si unei sfere lărgite de cer
cetare, volumul acesta prezintă un 
interes deosebit. Tudor Vianu este un 
savant cu pasiunea activistului pe 
tărîmul științei, un savant care ur
mărește, cu perseverență, o cercetare 
și propagă datele ei, mobilizîndu-și 
multiplele calități, rar sintetizate în- 
tr-o persoană. Esteticianul conlucrea
ză cu profesorul, didactician la nivel 
universitar autentic, eruditul cu exe
getul fin al textelor, istoricul literar 
cu criticul de actualitate, eseistul sub
til cu publicistul convingător în po
lemica ideilor. Dacă am vorbi și des
pre liricul tăinuit, cu o tinerețe neo
bosită și cu un sentimentalism re
primat, — despre acest liric pe care-1 
putem ghici uneori și îndărătul ținu
tei universitare, am putea spune că 
volumul apărut de curînd este unul 
dintre cele mai reprezentative pentru 
personalitatea acad. Tudor Vianu.

Nu putem spune că lucrarea de 
bază a volumului, „Problemele me
taforei", este fundamentată marxist.

De altfel, e și scrisă înainte ca 
marxismul să fi pătruns, ca azi. 
în universitățile noastre, deurminird 
cu claritate baza xieclogică a acti
vității științifice celei mai înalte. Dar 
putem spune că lucrarea lui Tudor 
Vianu, ca orice lucrare de respon
sabilă discutare a unui fenomen, se 
bazează pe un vist material obiectiv 
valabil, interpretat ia spiritul rațio
nalismului și al istorismului, astfel 
incit se integrează, ca o contribuție 
de seamă, gindirii noastre contempo
rane. Fără să-și afirme explicit po
ziția ideologică, studiul acad. Tudor 
Vianu slujește punctului de vedere 
marxist, polemizînd implicit cu ag
nosticismul și cu idealismul in pro
bleme importante, militind pentru ideea 
imaginii artistice ca mijloc specific 
de cunoaștere.

Modul de desfășurare al lucrării 
este cunoscut cititorilor lui Tudcr 
Vianu. Bibliografia temei este epui
zată, pini la data elaborării studiu
lui. Se redă, cum arată autonif, 
„esențialul dezbaterilor purtate", a- 
dăugîndu-se, în interpretare, punctul 
de vedere propriu, bazat pe „consi 
derarea critică a vechilor teorii" și 
pe „un nou examen al faptelor de 
expresie corespunzătoare". Așadar, 
avem un material informativ în esen
ță exhaustiv, organizat în vederea 
unei demonstrații și prelucrat de in
teligența creatoare a esteticianului 
și a criticului.

Metafora, definită în linii mari, 
este cercetată mai întîi ca un produs 
Istoric, apoi reluată in discuție de
finitorie prin stabilirea funcțiunilor 
ei și a categoriilor el formale.

Pentru explicarea originilor metafo
rei, sînt trecute în revistă pozițiile 
esențiale ale gînditorilor, de la Ci
cero la Marx. Interpretarea de bază 
a filozofiei culturii rămîne aceea dată 
de Vico, pentru care metafora la ori
gină este „rezultatul unei alte men
talități decît aceea a noastră, a unei 
mentalități prelogice", a acelei men
talități proprii „primei faze a civi 
lizației omenești, care înrudește poezia 
primitivă cu celelalte produse ale 
spiritului uman pe aceeași treaptă 
a dezvoltării lui".

in esență, această Interpretare co
respunde concepției materialiste a is
toriei culturii și acad. Tudor Vianu 
relevă textul lui Marx din „Con 
tribuții la critica economiei politice", 
în care înțelegerea mitologică a 
lumii este demonstrată produsul 
primei relații a omului cu forțele

TI DOR VIANU: „Problemele metaforei
și alte studii de lingvistică”

ozteru. De altfeh Man I admira 
mit pe Vico. „Scaeroa cocva* a 
acestuia o considera o operă capi
tală și. expri^ăadn-se farăltir. ii 
găsea hă \ico j> mare cfczi de ge- 
nialitaăe* (v. soiscarea către Lassalle 
din 29 aprilie 1562. ia „Marx-Engeis 
despre literatură", E.P.L P. pag. 236- 

)-
Pentn precizarea științifică a ge

nezei meta.'crei. aca<£ Tudcr Vianu 
irece ir,să dincolo de interpretările 
filozofici culturii și caută rezultatele 
pe care le-aa aha» „ew titstiumentete 
lor nxce.T.e de investigație etnologii, 
lingviștii ți psihologii".

Investigația lingvistică relevă in 
parte concluzia urmărită pină la ur
mă. Produs al unei anumite faze in 
încercarea omului de a interpreta lu
mea, metafora nu poate fi situată 
chiar in zorile acestei încercări.

Metafora, se amintise la deschide
rea studiului, este .rezultatul expri
mat al unei comparații subînțelese". 
Dar „termenul metaforic care se 
substituie celui propriu este în parte 
identic cu acesta din urmă și în 
parte deosebit de eL Dacă ar fi iden
titate absolută între cei doi termeni, 
n-ar putea exista nici un motiv a- 
parent care să ne facă a prefera pe 
unul din ei celuilalt".

Deoarece „o unificare totală între 
doi termeni nu dă o metaforă", „me
tafora nu se produce decît atunci 
cînd conștiința unității termenilor 
între care s-a operat transferul coe
xistă cu conștiința deosebirii lor", 
împreună cu cercetarea lingvistică, 
cercetarea etnologică dovedește și ea 
că metafora este intr-adevăr o ope
rație a începuturilor, dar nu ana 
„a primului moment", fiind „produ
sul acelei trepte mai înalte a inteli
genței, în care puterile ei sporite 
ajung să cuprindă unitatea în va
rietatea fenomenelor sensibile, adică 
prima formă a conceptului abstract". 
O erudită argumentare încheie discu
ția originii, în legătură cu prepon
derența la Homer a comparațiilor 
explicite șl nu a metaforei, marele 
epos al lliadei aparținînd stadiului 
care precede posibilitatea viziunii 
metaforice.

Dezbaterea funcțiunilor metaforei 
implică problema reflectării artistice 
însăși, de aceea ne interesează în
deosebi.

Acad. Tudor Vianu relevă punctul 
de vedere după care rolul metaforei 
nu rămîne unul istoric, aparținînd 
exclusiv fazei care i-a dat naștere, 
ci continuă să ființeze, ca un instru
ment specific de cunoaștere. Aceasta 
impune întrebarea asupra „funcțiunii 
filozofice a metaforei", — adică a 
funcției ei gnoseologice.

Autorul are metoda expunerii neu
tre a teoriilor diverse, de fapt insă 

a grupării și a ordonării lor spre 
concluzia personală pe care o pregă
tește și o deduce, solidarizîndu-se și 
desolidarizindu-se, de la caz la caz. 

Cercetătorul idealist al problemelor 
metaforei, Alfred Biese, susținuse, la 
sfirșitul secolului trecut, că „nici 
filosofia nu se poate lipsi de meta 
fore", metafora fiind pentru el e- 
chivalentul personificării, iar cunoaș
terea, în acest caz, rezultatul „re
prezentării unei realități exterioare 
prin analogie cu propria noastră v:a 
ță internă".

Bergsonismul reprezintă, la începu
tul secolului nostru, aceeași poziție 
fundamentală. Imaginea metaforică 
apare însă la Bergson ca un mijloc 

de comunicare filozofică. Exea^ăL 
dat de el fusese acria al icagMtf 
prin care idealistul aoaaiaafist sa 
teist Berkeley iși expunea ceosepcu 
nu numai agnostică, dar și retro.» i 
cercetării filozofice.

Noi regretăm că acad. Tador Viaarc 
nu și-a reluat studiul in lumina con
cepției leniniste despre ipecificui re
flectării artistice și că. in gerwa 
și-a limitat sursele bibliografice la 
pragul deceniului al treilea al seco
lului nostru. Chiar dacă bibliografia 
de specialitate nu se află astir 
îmbogățită substanțial, fără îndoială 
că însăși bibliografia largă a teoriei 
cunoașterii ar fi putut adăuga po- 
tenfe ideologice, mai ales din punct 
de vedere al materialismului dialec
tic. Dar și în marginile arătate, stu
diul acad. Vianu este o fermă ple
doarie raționalistă, combătînd punc
tele de vedere agnostice și fantezis
te ce atribuie metaforei un rol hotă- 
rîtor în cunoașterea filozofică a lumii.

In primul rînd, combătînd concep
ția idealist-subiectivă a antropocen
trismului susținut de Biese, Vianu a- 
rată că aceasta reprezintă o poziție 
„pe care spiritul, în etapele mai noi 
ale dezvoltării lui, tinde mai degrabă 
s-o elimine". „A regăsi necontenit 
eul în lume înseamnă a ți-o ascunde 
pe aceasta din urmă" în vreme ce 
„cunoașterea, ca stabilirea unui ra 
port între eu și lucruri, presupune 
realitatea autonomă a acestora". Pri
mordialitatea lumii obiective față de 
cea subiectivă respinge deci antropo
centrismul.

in general, arată apoi acad. Vianu, 
progresul gindirii umane, în urma 
dezvoltării științelor și a stăpînirii 
naturii de către om, este „făcut toc
mai în direcția eliminării elementului 
metaforic și person if iant". „In măsura 
în care spiritul a cucerit domenii 
din ce în ce mai intime ale lumii 
exterioare", insistă autorul studiului, 
reapariția miturilor este „semnul unui 
arhaism spiritual, pe care critica fi
losofică se cuvine să-l censureze, nu 
revelația unor condiții permanente 
ale cunoașterii".

Conchizînd că „progresele cugetării 
impun deci censurarea concepțiilor

"xtiTe *1- sciritu'-ri". acad. T. 
Vmmb găseșxe prilej să decente 
9F»lâ»'inez fitazufică a metxiceei

m crAfră rMCcrter-: pric exkxj 
CTtneayâ — scrie Viaua — prin 

a.Șia~ra ociiini asepra t. iocâ este 
aâ^cri a sțxr~e că ncâ. oarnrrn. nu 

ied: s-o egur-dm". Această 
■dee a roWai —ncii ia tslaria iu- 
■i a artianii gindaii asepra e»o- 
iahei locxaJe. a stat totdeauna la baza 
filacufiă sltwii ia coacepția tai Tu
dor \ iaaa și ob e nouă pectru el 
aceasU clari viziune asupra isto
riei eugetiru. ^ale cărei cuerrje etape 
stan in jegă^ră cn fazele de dez- 
vxtiteR aia soriecăiii. ca modurile 
fecsebtte in care aceasta sfic-înește 
real; ta tea. o modifteâ treptat pentru 
a o tine* te stfcbti—’ sa mereu 
mai completă și a o amcaște din 
ca în ca mai baie*.

Analizind apoi tecț;-“jea psiho- 
locfcă a metaforei. acad. Tudor 
\ianu înscrie nnul iu cele mai 
frumoase redozMoră fa»otriva inter
pretării freud-ste a artei. Arta. ca 
și visul, ar fi. după Freod, produsul 
refulării uncr reprezentări subcon- 
știente. Tudor Vianu denunță baza 
neștiințifică și inconsecvența inter
pretării. dar. mai ales, inalță cu 
demnitate arta in raport cu visul, ca 
pe o activitate creatoare în raport cu 
una a repausului conștiinței. Visul 
aparține somnului in VTenie ce atît 
creatorul cit și receptorul metaforei 
poetice „simte că se trezește la o 
luciditate mai înaltă, că ajunge să 
stăpînească înțelesuri ignorate de 
omui obișnuit în împrejurările comu 
ne ale vieții".

Paralela dintre vis și metaforă este 
un elogiu de un suprem patetism in
telectual adus creației artistice ca 
maximă trăire umană: „Visul este un 
instrument al somnului. Metafora 
poetică este o unealtă a lucidității; o 
putere a treziei... Funcțiunea psiholo
gică a visului este quietivă; func
țiunea psihologică a metaforei este 
însă tocmai neliniștitoare. Visăm 
pentru a putea dormi: construim sau 
contemplăm însă imagini poetice pen
tru a înțelege mai mult și pentru a 
trăi sentimentul mai puternic. Visul 
ne închide în nesimțirea somnului. 
Metafora degajează însă în noi un fior 
și ne conduce către o potență su
perioară a vieții".

Ceea ce rezultă evident din dezba
terea funcțiilor gnoseologice și psi

hologice ale metaforei este specificul 
artistic al acesteia. Metafora slujește 
cunoașterii artistice. Metafora are, atît 
pentru psihologia poetului cît și pen
tru aceea a cititorului de poezie, un 
rol de potențare a impresiilor, a trăi
rii. Este, acesta, tocmai unul dintre 
atributele estetice pe care acad. Tu
dor Vianu i le atribuie metaforei.

Vorbind despre funcțiile estetice 
ale metaforei, autorul relevă, printre 
altele, funcția sensibilizatorie și func
ția potențatoare, destul de evidente 
pentru a nu mai cere comentarii. In
teresantă este însă sublinierea unei 
alte funcții: „de a da expresie anu
mitor atitudini sentimentale ale ou
lui". „Cine întrebuințează o metaforă
— se accentuează — o face nu nu
mai pentru a aduce mai viu în fața 
simțurilor noastre imaginea unui lu
cru, dar și pentru a exprima felul 
vorbitorului sau scriitorului de a re
simți anumite lucruri, atitudinea lor 
emotivă față de acestea". In această 
funcție subiectivantă nu recunoaștem 
implicit caracterul „tendfinționist" — 
cum ar fi spus Gherea și ibrăileanu
— al metaforei poetice? Și n-ar fi 
interesantă o discuție pe tema reflec
tării partinității poetului în metafo
rele sale?

Erudit profund și fără ostentație, 
estetician lucid și fin analist al tex
telor literare, acad. Tudor Vianu 
ne-a dat, prin „Problemele metafo
rei" un studiu valoros și o mărtu
rie a puterii raționalismului, atît de 
propriu gîndirii contemporane celei 
mai înaintate.

Intelectual de înaltă ținută univer
sitară, profesorul cîtorva generații de 
pasionați ai esteticii umaniste este 
un propagandist ales al valorilor uni
versale și un promovator al spiritului 
de superioară cultură romînească în 
tezaurul mondial.

Gîndirea romînească, ca și valorile 
noastre artistice, se impun și e fi
resc să se impună tot mai mult pe 
plan universal. Tudor Vianu face 
cinste culturii romînești și din acest 
punct de vedere. Chiar zilele aceste» 
am văzut cu emoție numele său in 
două reviste de cultură, la depărtare 
de mii de kilometri una de alta. O 
revistă indiană, „Cultura indo-as.a- 
tică", din New Delhi, a publicat in 
numărul său din octombrie a.c. arti
colul său „Ecouri indiene în litera
tura romînă". Iar revista vest-ger- 
mană „Geist und Zeit" a reprodus, 
în numărul 6 din 1957, articolul _D 
discuție filosofică între Orient și Oc
cident" din ediția germană a Rev s 
tei Romîne (Rumănische Rundschau) 
nr. 2 din 1957.

Pe tărîmul afirmării culturale a tî- 
nerei Republici Populare Romîne in 
circuitul valorilor universale, lucrâr: e 
acad. Tudor Vianu, savant devotat 
cercetării științifice și luptei pentru 
înfrumusețarea vieții omului, reprezin
tă o valoare pe care n-o putem în
deajuns prețui.

Savin Braiu

arFestectndu.se
regia.it


Navele sînt ste'e
Noi am crezut aceleiași nădejdi 
Și ne-au aprins o stea aceleași vești, 
Căci oamenii asemeni i-am iubit 
Și din străvechi urgii același mit 
De dragoste și ură, l-am hrănit.

Nu, n-o să piară pradă nimănui» 
Căci n-o să fie lacăt să-l încuie,
Nu, n-o să poată zborul să-i doboare 
Acum cînd am urcat cu el spre soare.-

Cel ce-a-ndrăznit spre viață nu mai moar-

★
Să ducem viață focului din cer 
Noi, Prometeu modern, dezlănțuit,
In năvi solare am suit spre mit. 
Nu mit de vremi încremenite-n ger
Spre veșnic neatinsul Lucifer
Cu moartea lui departe ne-a momit

Sînt anii secoli; secolii ce t in 
Se-mprăștie în cosmos în lumini 
Și viața-n stele prinde rădăcini

Căci navele sînt stele de rubin

★
Cenușa marților din Quatrocen o 
întinde către cer solii de r • 
Și glasul lor profund, răscolitor. 
De peste veac ne-nvăluie: memento'

Memento: omul a aprins lumină
Memento: neguri încă nu s-au șters.
Memento: Timpul cîntă în surdină 
Renașterea-n întregul univers

B. Anton

Ultimul rol
Neiertătoarea noastră privire 
ca o spadă strălucitoare, născută 
din apa vie a lacrimilor, 
ca o spadă s a-nfipt 
în inima augustului actor 
muiat în fireturi de aur, 
cu schiptru-i de aur. 
pe tronu-i de aur.
Tăioasa noastră suflare, ca un vînt îi atinse 
coroana cu frunzele-i moarte, de aur. 
înfricoșat de-această judecată de-apoi 
s-a-mpleticit de-a binelea augustul 
și rolul și-a uitat 
și-apoi fugind 
posomorit 
limba-i de aur și-a scăpat pe gît!

Vasile Nicolescu

llus-.r ța de IULIAN OLAR1U

Balada Republicii
(1947—1957)

— Republică romină, 
-•-v cețuri de veacuri 

.’k -cțcm: Car pății 
Ș» Dmeirea bitrînă.

Mfrw Se Norodul, 
tieeeeU de răscoală 
liaA a* crești ce plodul

Si • crem: prin vreme 
De crinctne blesteme... 
SaO «ehai tâa cei ageri 
Se sribmsiră steme 
Ca Iti, coroane, pajeri.

/■ letal lor stau azi:
¥. agi, aoare. sondă, brazi. 
5* dintre spice, teafăr, 
le șvpetriss luceafăr!

Rtșobbce mea. mamă. 
Cu breșe de aramă, 
Rrpobbd, lumină 
Cjl oc‘-, adinei de mină, 
Ca ceai de spice blonde, 

de negre sonde, 
Cu zumzet de albine 
Djz fabrici și uzine, 
Eaa tinări ca zorile. 
Bit rină cit comorile 
Dw tonte șezătorile!

ca Ștefan Vodă
Din stirpea moldoveană 
Cu paloșul de fulger, 
S» »*■'- pe-o sprinceană; 
Naenlce. cronicarul 
Cof’fc-.wati pe ană — 
V seri a tare mindră. 
Ierni Consinzeană! 
Va* la Csu, țară. 
Șt Keren, voievodul. 
Pa sescs sd-ți duci la marea 
Cea ■ — pirgul, rodul.
•-mr* |ă Cumplitul 
& Tepep — tot izvodul 
De F ețz-F rumoți călare, 
Ce t-eu uiecut norodul 
Dea pelețe si scapere. 
E s-zar ele să-ți apere !

T-a* Jf.Am Viteazul, 
Screptnd cu singe Turda: 
Șa tra^i pe roți martirii 
Ce a — murit de-asurda- 
Dju nngele lui Horia 
y^apr-.nde Tudor dur da 
Si-ue proof te ciocoimea. 
Ce stoarce sărăcimea.

• -tatu-ta-au Islazul, 
Ciupea Libertății. 
Băieeecn ți Barnuțiu, 
Stegarii direptățu. 
Ce sceedi toți clăcașii 
S ehage boierimea 
Din inima cetății. 
Ce rhne ți priduie 
Și coada îngăduie.

V-mcs-te-e ți Cuza 
De robi dezrobitorul — 
M_ît i-an mai plîns domnie 
Măria Sa poporule.

La Plevna, dorobanții 
Ce-nfipt-au tricolorul.
V-aar* din moșie 
Si capete ogorul,
Ui tun a* jad pluguri, 
Dtn eibH — dinți de seceri, 
S adune a WiW telpujuri.

1 i«* Seesen Furtuni 
Gornist la "77. 
lia* p im iar «a holde 
Și "»epi de spice coapte,
G rerermae pcepturi
le w
Primiră anozi de gloanțe. 
Pimiet 1* țw*. moarte. 
Cînd rețele ea tunuri 
A ras cu foc cătunuri'

1 laar* InpcieorS
Ștefan Gheorghiu. Frimu..
Viaer* pi La penii 
Lnptind pe baricadă
Ca zbsri ce-n abataje
M-steri țintirimul
Și Gritița greristă 
Și tu. Vasile Road ti.
Jslara ți Doftana
Din toacă trist se raită 
Și-n singe haș-ul fumegă — 
Nici moartea nu ne-nduplică. 
Republică, Republica!

Visarăm și luptarăm 
Din negurile vremii 
Să răzbunăm bunicii. 
Pălmașii și moșnenii. 
Dar zorii răzbunării 
Au răsărit cu Lenin. 
Cu roșul lui luceafăr 
Ce-o arde prin milenii, 
Viu luminînd privirile 
Cu toate strălucirile 
A toate fericirile!

Cw&.ge Dan

Deceniu republican
Gîndesc arborii tineri și soarele-n amiază 
și umbrele întoarse sub ramuri din zenit 
și iar vibrează-n mine, din nou atît de trează 
făptura ta mlădie de zbor înmărmurit.

0, drumurile toate ce-ți răzimau călcîiul 
și arcul de-ntuneric al depărtării, — frînl 
ce l-ai zvîrlit în două cînd prima oară brațul 
ți-a izbucnit în noaptea cu margini de pămînt.

Nichita Stănescu

De cîte ruguri..,
De cîte ruguri a fost nevoie!
De cîte beciuri și spînzurători!
M-au ucis înainte de vremea lui Noe.
M-au mai ucis, apoi, de mii de ori...

M-au rupt cu patru cai, m-au tras în țeapă 
Și pielea mea cu paie-a fost umplută.
De viu m-au ferecat în groapă
Și-n loc de vin mi-au dat cucută.

M-au împușcat în ochi, m-au răstignit. 
Mi-au frînt pe roată os cu os,
M-au îndopat cu plumb topit
Și capul pe butuc mi l-au dat jos.

Tot ce-atingeam se-nroșea, —
Om, dimineață 'sau carte.
Răcneau lîngă inima mea 
Moarte! La moarte!

De fiece dată-nviam mai cumplit,' 
Din sînge croindu-mi o flamură. 
Sileau să mă ucidă-n chip deosebit 
Și răsăream în floare, în ramură.

Duh al răscoalei, mînie cu buzele arse.' 
Trec pe sub cerul de foc.
Oare-n privirile voastre,
Macii mei tineri se coc?

Rîsul meu roșu în voi e,
Dar amintiri pe seară mă mai dor"\
De cîte ruguri a fost nevoie!
De cîte beciuri și spînzurători „

Vladimir Colin
Baia Mare — 1957
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Curcubeul
suie peste munți

Din furtună a rămas doar fumul
Peste vîrjul brazilor cărunți
Și rotindu-și coada ca păunul
Curcubeul suie peste munți.

Aripile vântului, ușoare
Risipesc albastre adieri
Și mireasma florilor amare,
Suie-n cerul liniștitei seri.

Raza lunii, din lumină toarsă 
Scînteiază iar în codri suri. 
Cupa de-ntuneric și-o revarsă 
Noaptea lunecînd peste păduri.

Și cînd e deplină împăcare 
Pe pămînt și liniște în slăvi, 
Numai plopii, albele picioare
Și le poartă noaptea prin dumbrăvi.

Ca-ntr-un dans seînteietor de iele, 
Plopi foșnesc sub selenară nea. 
Crîngurile-s toate ale mele, 
Crînguri, crînguri, tinerețea mea...

Gheorghe Tomozel

Cineva luminează 
fefele oamenilor...

Stau rezemat de peretele negru
Cineva luminează fețele oamenilor
Vagonetele duc o armată mîndră și gravă 
Cineva luminează fețele oamenilor.

Adevărații stăpîni ai marilor spații subterane, 
Lampa mea le luminează fețele
Ochii licăresc o clipă și dispar
0 lampă luminează fețele oamenilor.

Solemnitatea clipei se perpetuează mereu
Cineva luminează fețele oamenilor
Intrăm în mină, îi schimbăm pe cei obosiți

£ întunericul luminează fețele oamenilor.

Leonida Neamțu



Cronica
■

III Actualitatea
„timpului pierdut"

Strămoșul lui Petru Dumitriu 
este Petru Dumitriu însuși I

In noiembrie 1945, adoles
centul încheia ultima din cele opt 
proze, cărora volumul „Euridice" a- 
vea să le confirme substanța co
mună și să semnaleze un scriitor 
surprinzător de matur, de o maturi
tate derutantă. „Euridice" demonstra 
cultura clasică a tînărului autor, în
drăzneala cu care acesta corectează 
tiparele mitologice și oarecare în
clinație spre fantastic.

Autorul Iui „Euridice" este, aproa- 
pe ostentativ, un intelectual cu vo
cație filozofică, ispitit spre genera
lizare și simbol. De la tragedia an
ticei Niobe, a cărei trufie suficientă 
atrage sancțiunea justițiară și pînă 
la amurgul aristocrației romîtiești, 
sancționată de istorie, drumul a tost 
lung, dar parcurs cu acea repezi
ciune uimitoare caracteristică, se pare, 
lui Petru Dumitriu.

S-a vorbit mult despre ascendența 
balzaciană a „Cronicii de familie". 
Însăși ideea întocmirii unui amplu 
și ramificat letopiseț este, neîndoios, 
de factură balzaciană. In fine, minu
țiozitatea cu care sînt înregistrate 
detaliile vestimentare sau mobila, cu 
care sînt redate culorile epocii, în- 
drituiește această asociație. Dezinvol
tura cu care Petru Dumitriu circulă 
în lumea aristocrației ar reclama și 
o ascendență proustiană, „In căuta
rea timpului pierdut'

' și prin 
sondate, 
însă un 
cuprinsă 
lucitelor 
litatea voluntară, cruzimea artistică, 
specifice celui care scria „Euridice", 
au germinat și „Cronica de familie". 
Petru Dumitriu a rezistat cu succes 
ispitei de a crea o boierime după 
chipul și asemănarea aristocrației 
franceze, balzaciene sau proustiene. 
Eroii lui Petru Dumitriu aparțin unei 
clase relativ tinere la care tradițiile 
nu au devenit încă dogme, unde bru
talitatea și grosolănia sînt ascunse 
Sub o pojghiță destul de fragilă. 
„Culoarea locală" a boierimii romî- 
nești, în a cărei matcă au pătruns 
numeroase aluviuni levantine, este 
realizată într-o pastă densă. Cred 
aceasta este prima mare biruință 
tistică a „Cronicii de familie" 
crearea senzației de autenticitate, 
lucru trăit, și nu de ficțiune roma- 
nescă. In literatura romînă, în 
cîinpul tematic respectiv, Petru Dumi
triu are precursori prestigioși — pe 
marele Matei și pe Hortensia 
padat-Bengescu. Matei avea de 
tat însă cu farmecul pe care-1 
citau asupră-i propriii eroi, iar 
tensia Papadat-Bengescu avea de în- 
frînt o cunoaștere lacunară, aproxi
mativă, a mediului — de unde și in

fățișarea burgheză a boierimii din ro
manele sale.

Pentru prima oară în literatura 
noastră, aristocrației, clasă în general 
cruțată de realismul critic pămîn- 
tean — al cărui obiectiv l-a consti
tuit îndeosebi burghezia — i se face 
un rechizitoriu atît de sever și, mai 
ales, atît de complet. „Cronică de 
familie" cuprinde în aria sa un secol 
din existența civilă a moșierimii ro- 
mînești. Primul act al Cronicii se 
petrece în anul 1862, iar ultimul în 
zilele noastre. „Cronica de familie" 
se impune nu numai prin vastitatea 
tablourilor, în genere, prin amplitudine, 
ci și prin memorabilele portrete rea
lizate. Petru Dumitriu este un por
tretist energic, detașat de obiect, pe 
care-1 tratează cu superioritate de
zinvoltă. Portretul nu se întemeiază 
pe sugerare discretă : autorul preferă, 
formula lapidară, care epuizează per
sonajul si dă cheia existenței și des
tinului său.

lată portretul final al Davidei: 
„A doua fotografie e a unei femei 
trecute de patruzeci de ani, colțu
roasă, slabă, cu gura suptă și ochi 
încercănați; parcă încăpățînată, us
cată și dură, iar privirea ei e pus
tie, plină de deznădejdea ostenită a 
unui om care 
țeles și nu va

Portretul lui 
inspirat tot de
aceeași precizie și duritate: 
năr, bățos, botos, mustăcios; poartă 
uniforma de locotenent de roșiori, mică 
ținută, e drept ca o vargă de oțel, 
cu tot trupul încordat, cu capul sus 
și întors puțin către privitor, cu o 
mîndrie provocătoare, strigătoare si 
chiar obraznică".

E oarecum un act de francheță 
artistică și evident de curaj acela 
de a oferi, de la început, trăsăturile 
dominante ale personajului.

In general, așa procedează Petru 
Dumitriu cu mai toate făpturile care 
populează „Cronica de familie", și 
dintre care aș reține în primul rind 
pe Lăscăruș La scări, impresionant 
prin acumularea densă de forță pri
mară și inteligență rapace.

„Cronică de familie" consemnează 
cu luciditate și sarcasm o epocă, res- 
tituind-o istoriei, într-o lumină cru
dă, dar adevărată. Autorul ei a fă
cut o lucrare de cronicar modern 
prilejuind literaturii noastre o expe
riență captivantă, care s-a dovedit a 
fi fertilă și armonioasă, și al cărei 
rezultat îl constituie o operă de di
mensiuni impunătoare, cronică magis
trală a „timpului pierdut".

nu înțelege, n-a in- 
înțelege niciodată".

Bonifaciu Cozianu, 
o fotografie veche, are 

,E ti-

» «Itt 
distingîndu-se 

rara cunoaștere a mediilor 
„Cronică de familie" este 

act original și nu se află 
în conul de umbră al stră- 
modele amintite. Persona-

In aceste zile, cînd așteptăm a- 
parlția în librării a ultimului 
volum din trilogia „Un om în

tre oameni”, ni se reînnoiește dure, 
rea de a fi pierdut, în primăvara a- 
cestui an, în persoana lui Camil Pe
trescu, un mare scriitor romîn. Acest 
ultim volum al trilogiei, volum care 
apare postum, nu a mai fost revăzut 
de scrupulosul său autor înainte de 
a fi fost dat la tipar. Au rămas mici 
inadvertențe în manuscrisul scriito
rului, cuvinte ininteligibile și indica
ții sumare despre pagini care tre
buiau să fie scrise și nu vor mai fi 
scrise niciodată.

In toamna anului 1956, după apa
riția primelor semne ale bolii, Camil 
Petrescu scria în postfața volumului 
său de versuri, pe care se pregătea 
să-l editeze atunci ESPLA : „Și iată 
cum în ceasul acesta al unei sănă
tăți falimentare, prin abuz de muncă 
și din lunecare peste timp, mă gă. 
sesc dator cu volumul al treilea din 
„Un om între oameni”, cu pregăti
rea pentru tipar a poemului eroi- 
comic „Papuciada”, de asemenea cu 
pregătirea pentru tipar a pieselor 
„Caragiale” și „Aci se repară ieî.in 
roata norocului”, toate de neocolit, 
care nu pot fi lăsate în drum, fiind 
întreruperi și obligații de șlefu.re”. 
Dintre aceste datorii numai unele au 
fos: împlinite. Camil Petrescu, scrii
torul care a fost întotdeauna terori- 
zat de reeditările pe care nu avea 
timp să le revadă, de corecturile pe 
care nu apuca să le facă, de greșe
lile de tipar care se puteau strecura, 
a plecat dintre noi cu sentimentul că 
n-a lăsat nimic definitiv, că totul ar 
fi trebuit revăzut, corectat. îmbună
tățit : „N-am avut niciodată timp să 
țin o lucrare pe masa mea de lucru 
atît cit aș fi vrut, s.o răsucesc eu 
și s-o împlinesc așa cum îmi apărea 
necontanit necesar”. Așadar, cu a- 
tît mai mult acest ultim volum din 
„Un om între oameni” trebuie să-i 
fi lăsat scriitorului un sentiment de 
neîmplinire și de amărăciune. Dar, 
ca să împrumutăm cuvintele eroului 
său Bălcescu, atribuindu.le de data 
aceasta scriitorului însuși : „Nu se 
poate... Va ști, un scriitor din nea
mul meu... Intr.o zi... peste un veac., 
va ști clipa asta... cum a fost”.

Volumul al treilea, care in clipa 
în care Camil Petrescu scria : „...mă 
găsesc dator cu volumul al treilea 
din „Un om Intra oameni”—” exista 
în forma în care el apare astăzi — cu 
toată modesta părere a scriitorului 
și cu toate că a rămas cu pagini 
albe, nu este mai prejos de cele pre
cedente. Viz lunea scriitorului asupra 
revoluției de ia 1648 este împlinită 
maiestuos de acest ultim volum, care
se 
la 
de

epoca. Numeroase țr’.îreie și Stilai 
închinate primelor două țelurile au 
arătat deja senat! țgenerâ 
tia de ansamblu asupra re 
la 1848, care stă la haz£ 
care dă lumină, coeziuni?
mânuntelor. Prețioase indicații în
această privință a dat scriitorul În
suși. La un mome- Ww*
Bălcescu suspne o controversă cu 
aîți membri ai guvernului vremel- 
nicesc, în care af.rmă. subliniind im
portanța unei viziuni clare asupra 
unui fenomen social istoric: „Ihtm- 
cît privește acum teama fratelui Arâ- 
pilă că nimeni nu va ști vreodată ce 
am discutat ia aceste ședințe și cum 
a fost revoluta noastră, eu îi spui 
că poate fi liniștit într.o zi se vor 
Cunoaște legile societaț-i omenești, se 
va cunoaști 
omenesc și 
va înfățișa 
cunoscută 
cînd va fî 
va t cu p 
amăruntele 
devărate. cl

ie 
la aeet 

evoluția w 
s fi liniștit 
legile soc

• tot mai bine și sufletul 
atonei revoluția noastră 

destul material ca să fie 
in întregul ei. iar atunci 
cunrscutâ in întregul ei 
utintă să se osebească și 

adevărate de cele nea- 
asta va contra-

Scrin Argnir

încheie cu plecarea lui Bălcescu 
Paris, după tacercarea nereușită 
a se Înțelege cu Avram lancu. 

Se pare că scriitorul considera ulti
mul act al piesei „Bălcescu* un final- 
valabil și pentru încheierea romanu
lui — ca destin al lui Nicolae Băl
cescu — încheiere pe care n-a mai 
avut răgazul să o serie.

Trilogia „Un om între oameni ’ a 
cumulat o uriașă rnu.'câ de docu- 
mw.are- Detalii nenumărate, scutu
rate de praful arhivelor,
tuiesc cu o autenticitate halucinantă,
— -- - 

zkc ccstz pe martori oculari,
sau uMÎe dneu scrise”.

Nu este gre-. istarcat că, prin
inter med — 1st cescu, scriitorul
îș. exprimi proț>t._I său punct de 
vedere dope care s-a călăuzit în e- 
laborarea ronurtulu; siu. roman de 
caractere car ș frescă de vaste pro- 
portS-

CMOtțtaM legflar sociale, inter
pretarea țtriatifică a reacmmeior so. 
c-al-<ștcrire. i-au dzt scriitorului o 
putere superbă asupra materialului 
documenta; $i aszpra amănuntelor 
care toate se angrenează într-un sis
tem unitar Scrutoru. p. 
plecat asupra epoc eu o lupă: 
destoperit sau a 
laie, toate reiat De, 
activat cale mai ~ 
toiler să: nuanțek 
seaisat ațe psîhrib| 
mulți, muif — îa 
mtnesc. Pictorul Ra 
fM 
cirțîi- 
care-1

F-IU

recons!

■t că s-a a- 
a 

it toate deta. 
i explicat și e 
ti acțiuni ale e- 
e’e mai greu de 
ei acestor eroi, 
eg toporul ro- 
•ntha! este de 

una ffiatre apariț.i'.e fugare ale 
Dar iată un singur amănunt 
prezintă în linii esențiale. In 

iuu^^I demonstrației pe care poporul 
bccureștean o organizează spontan, 
ia vestea că turcii se pregătesc să

tense atașul, pictorul, care împreună 
că Bolintineanu și cu alți cîțiva prie
teni urmărește mulțimea, este izbit 
deMrum’Jlețea unei femei care mer
gea alături de steag :

„ — la uitați-vă, fraților1... e o sta
tuie în mers.. făcută de providența 
divină de-a gata... Uitați-vă ce u. 
«fWT ee brațe, ce șolduri...' Cum 
poartă de drept capul frumos... Ce 
sini care privesc în sus. Ah 1 Ea tre
bui să poarta steagul tricolor.

Se repezi spre grup și luă stea
gul din ffiîna elevului de la Sfintul 
Sava:

— Prietene, dă ti ei să 
steagul Romîniei libere... E 
milioanele de c'.ăcași...”

Nu este oare acest scurt 
definitoriu pentru Rosenthal și pentru 
pictura lui?

Dar caracterul uman al marelui 
eveniment istoric — care pentru noi, 
posteritatea, a căpătat toată gravi
tatea luată din manualele de istorie 
— apare în acest roman în toată 
prospețimea lui. Mulțimea palpită 
fierbinte, vie, în această carte. In 
obor, oamenii se cheamă unul pe al
tul la revoluție, ca și cum, s-ar chema 
la berărie. Și de. fapt astfel se pe
trec marile transformări sociale, ast
fel sînt oamenii înainte de a fi eroi. 
Solemnitatea vine mai tirziu. „Nea 
Vasilică, hai la revoluție... că vă 
așteaptă jupînu nostru, hai mai re
pede... Nu mai închide, lasă că o să 

închidă țața Tudora". In această ex
traordinară replică se realizează și 
perspectiva cont.mporană a bruta
rului Trică, cel care o rostește, dar 
și surîsul scriitorului care deosebește 
prin intermediul mahalagiilor săi 
aspecte ale caracterului burghezo; 
democrat al revo uției și forțele ei 
motrice... Ce poate fi mai autentic 
decît acest extraordinar : „Nea Va
silică, hai la revoluție... că vă aș
teaptă jupînu nostru—”?

In cursul unei ciocniri între arma
tele turcești și populația București
lor, un oltean zarzavagiu este rănit 
grav la un umăr. Cîțiva oameni vor 
să-l scoată d.n învălmășeală, dar el 
se zbate uitîndu-se înapoi:

— Muică... muică., unde-o fi co- 
bilița mea... Mă, tu ăla multu’, stri- 
gă, mă, să-mi aducă cobilița”.

Prin asemenea amănunte care da 
multe ori creează senzația reporta
jului (...istoric — dacă erezia e posi; 
bilă), revoluția capătă culoarea ei 
contemporană. Eroii anonimi, îngro- 
pați în indiferența solemnă a isto
riei, au redevenit în romanul lui Că
rnii Petrescu, oameni. Istoria, înainte 
de a deveni istorie, este viață pur 
și simplu. Scriitorul, venind dufpă 
istorici dar beneficiind de cunoștin
țele lor, a creat imaginea autentică 
ce a existat înainte de a fi devenit 
istorie și de a avea istorici.

„Un om între oameni”, după apa
riția ultimului volum care sporește 
prestigiul acestei Luni a culturii, 
iți așteaptă exegețli care să revele 

farmecele nenumărate, valoarea ei deo
sebită. Peste cartea aceasta plutește 
însă o umbră de melancolie. E sim
fonia «terminată...

z/Aloromețil

poarte 
soră cu

episod

Gcorgeta Horodincă

Activitatea folclorică în anii Republicii
că

ar-

de

Pa- 
lup- 

exer- 
Hor-

Că un regim popular acordă atenție 
creației artistice a maselor populare 
e un fapt care intră în firea lucruri, 
lor.

E normal ca o orânduire care-și re
clamă temeliile de la popor, care a 
chemat poporul să-și ia soarta jn pro. 
priile.i mîini, să dea tot sprijinul stu. 
dierii a tot ceea ce reprezintă valoare 
jn trecui și în prezent.

Masele fac istoria: istoria politică, 
istoria artei, istoria literaturii ș.a.m.d. 
Cei ce înțeleg sensul aspirațiilor ma. 
selor se integrează firesc in marele 
front al culturii valabile, cu șanse 
mari ca opera lor să rdmjnd puternic 
întipărită în conștiința populară. Acest 
lucru e condiționat totdeauna de cu
noașterea vieții populare sub toate 
aspectele ei. Folclorul ca fenomen ar.

T. BR1NZA „Rameo și Juliet a" (afiș)
(Din Expoziția retrospectivă „10 ani de creație plastică 1947—1957")

tist ic reflectă țn bună măsuri aspira
țiile maselor și de aceea studierea Ixi 
e absolut necesari. De acest lacra 
și-au dat seama intelectualii lu-dnați, 
cu dragoste de popor, din preajma a- 
nului Ja4d, ca și ace: din an.; ce az 
urmat. Mumele unor scriitori și c**-. 
turări ca Bălcescu, Alecsanâri Emi
ne seu, Odobescu, Deiacrancea, ti aș. 
deu, G. Dem. Teodorescu, Șăineanu, 
Gaster, Quid Densusianu, /. A. Car
area și alții tor rdmjne înscrise țn 
cartea de aur a folcloristicii ronț, 
nești. Fără mijloace materiale sufici
ente, ei au strjns și studiat cu dragos
te un imens material folcloric, nete, 
zmd astfel,calea cercetărilor noi, mc. 
derne, in lomeniul folclorului și fol. 
cloristicii.

Munca folcloriștUor de dinainte de 
23 August 1944 s.a desfășurat de cele 
mai multe ori Jn condiții grele, une. 
ori umilitoare. Biografiile majorității 
folcloriștilor din vremea aceea relevă 
faptul dureros al dezinteresului regi, 
mului burghezo-moșieresc pentru crea, 
ția artistică a poporului nostru. As- 
tizi situația e cu totul alta. In anii 
Republicii populare — în numai 10 
ani — s.a desfășurat o activitate de 
stringere și cercetare a folclorului 
de-a dreptul uimitoare. Specialiștii 
străini care vizitează institutele nzas. 
tre de folclor găsesc deseori un exem
plu demn de urmat.

Profitind din belșug de experiența 
vastă, multilaterală, a folcloristicii n. 
vietice, forurile de partid și de stat 
care călăuzesc viața noastră culturali 
au asigurat cercetării folclorice locul 
ce i se cuvine. Astăzi, un mare număr 
de ipecialiști și de amatori te ocupă 
intens atît cu strângerea cțt și cu 
cercetarea folclorului. Numai parti, 
dul clasei muncitoare putea sprijini 
dezvoltarea masivă și rapidă a folclo. 
risticii, pentru că numai el putea fun
damenta și orienta Ideologic cercetări, 
le. Astăzi, țn Republica Populară Ro. 
mțnă, munca folcloriștilor se indreap. 
tă în direcții multiple. Aspectele esen. 
(tale, caracteristice, ale folclorului 
nostru sfnt studiate minuțios, după 
cum, în aceeași măsură, se acordă 
atenția cuvenită acelor ramuri care , 
au legături, mai mult sau mai puțin 
st rinse, cu folclorul.

In fruntea muncii de culegere și 
cercetare a materialului folcloric se 
situează „Institutul de folclor" al Mi
nisterului Culturii și Invățămîntului. 
Dtspunțnd de o serie de cadre de cer
cetători valoroși, Institutul a cules 
prin mijloace tehnice moderne nume, 
roase producții care constituie obiec
tul cercetării și apoi al expunerii sub 
forma de comunicări, studii și arti
cole.

In cadrul Institutului, numeroase co
lective lucrează la clasificarea și sis
tematizarea diferitelor producții ale 
folclorului nostru, țn vederea publică
rii unor colecții cuprinzătoare. Nu ne

Rida.— că mai încolo, pe baza vastului 
masenai c-les, colectivul Institutului 
de -y-C.-.r jn eolaborare cu alți folclo
riști va pu'cede la elaborarea unui 
tratat de folclor romînesc.

La Institutul de istorie literară și 
foldor al Academiei Republicii Popu. 
lore Rcrr.îne există un colectiv, re
dus ca namăr, care și-a propus să 
dez'ată și tă rezolve o serie de pro
bleme de mare importanță țn folclor. 
Omentată spre cercetarea folclorului 
literar, actiz.ta.ea Institutului a stțr. 
mt interesul folcloriștilor noștri, prin- 
tr~o serie de comunicări urmate de 
dezb aceri vii. Un rol însemnat țn o- 
rienlarea acestor dezbateri lia avut 
acad. O. CUmscu, care a dovedit și 
jn acest domeniu o remarcabilă intui
ție. Astăzi, colectivul Institutului acor
dă mare ateniie reconsiderării folclo
riștilor din trecut in vederea întocmi, 
rii unei istorii a folclorului romjnesc. 
Uitimele numere ale buletinului știin
țific al Institutului atestă aceasiă 
preocupare a colectivului de folclor. 
Prin muncă siăruitdâre, folcloriștii 
Institutului de istorie literară și fot
elor al Academiei R.P.R. au pus la 
dispoziția publicului primele două vo
lume ale .Antologiei 'de literatură 
populară" — Poezia și Basmul — care 
au fost primite cu căldură și interes.

Un rol însemnat în ceea ce priveș
te studierea sistematică a folclorului 
îl au cursurile de folclor de la uni. 
versitățile și institutele pedagogice din 
țară. Prin îmbunătățirea programei de 
învățămțnt, începțnd cu acest an uni
versitar, studiul folclorului a fost ex
tins, urmțnd a se acorda importanța 
cuvenită și unor discipline care au le
gături strînsă cu folclorul, îndeose'i 
etnografiei. Prezența unor cursuri sis- 
tematice și regulate de folclor la Uni
versitate este o realizare însemnată 
a regimului de democrație populară, 
înainte vreme, cursurile de folclor 
erau sporadice și se datorau numai 
inițiativei și dragostei unor remarca
bili profesori, cum au fost Ovid Den- 
sușianu și /. A. Candrea.

Studierea sistematică a folclorului 
a dus la o indrăgire din partea stu
denților a creațiilor populare. In tim
pul vacanțelor, numeroși studenți se 
îndeletnicesc cu nobila mundli de cu- 
legere a folclorului, făcînd apoi inte
resante referate în cadrul cercurilor 
științifice studențești. Cunoașterea fol
clorului i-a făcut pe mulți studenți 
să urmărească cu pasiune izvoarele 
folclorice ale operei celor mai însem
nate figuri ale istoriei noastre lite
rare.

Creația folclorică este stimulată prin 
toate mijloacele. Un rol' eficient țn 
această privință jl au casele de crea, 
ție populară și căminele culturale să
tești, care au devenit țn ultima vre
me adevărate șantiere ale activității 
folclorice. In egală măsură contri
buie ~la cunoașterea folclorului și a 
tradițiilor populare muzeele de artă 
națională și etnografice din principa
lele orașe ale țării. Activitatea aces
tor muzee este intens susținută de 
partid și de stat, în vederea îmbo-

găfirii colecțiilor și materialelor. In 
aceeași ordine de idei sțnt remarca
bile cercetările secției folclorice a 
Institutului de artă al Academiei 
R.P.R.

In (ara noastră se desfășoară o 
activitate folclorică intensă. In afara 
celor arătate mai înainte e demn de 
remarcat faptul că majoritatea publi
cațiilor noastre acordă atenția cuve
nită problemelor de folclor. Discuții 
vii, uneori cu caracter polemic, în
vederează preocuparea constantă pen
tru folclor în rîndurile specialiștilor 
și amatorilor.

Acum, cfnd se împlinesc zece ani 
de la instaurarea Republicii populare, 
bilanțul muncii folcloriștilor noștri e 
pozitiv. Ei mai au, firește, multe de 
jăcut. Una din chezășiile îndeplinirii 
vastelor lucrări la care s.au angajat 
sînt condițiile create de regimul nos
tru democrat-popular, care le pune 
la îndemînă mijloacele materiale pe 
care niciodată în trecut nu le-au a- 
vut. In același timp, îndrumarea îdeo'. 
logică venită din partea forurilor de 
partid și de stat dă certitudine că 
munca va fi îndreptată pe un făgaș 
realist, științific.

Mitu Grosu

Nu cred a folosi un termen im
propriu afirmind că romanul 
„Moromeții" face pat te din 

conștiința acestor ani din urmă. Sînt 
numai doi ani de la apariția cărții. 
Dar lumea „Moromețiior" este defi
nitiv integrată in peisajul nostru li
terar, iar viața aceitei familii din cim
pia Dunării iaca parte, neîndoios, din 
biografia țăranului romin. Am putea 
vorbi chiar și despre un „trecui” ai 
romanului — care, asemeni existențe
lor memorabile, nu se măsoară doar 
prin durată — dar rindur.le de față 
nu intenționează decît să consemneze 
momentul actual al „Moromețiior". 
La timpul său, și evident și după a- 
ceea, critica a cercetat cu îndrăgos
tită minuție, a comentat cu finețe 
și a clasificat cu pasiune romanul. Au 
tost stabilite cu iscusită compeleuțâ 
genuri proxime și diferențe speci.ice, 
s-au enunțat filiații revelatoare. A le 
relua, fie și de dragul Înlesnirii unui 
bilanț, ni s-ar părea o întreprindere 
oțioasă, dacă nu am fi convinși că 
„Moronțeții" e mereu o carte nouă. 
Drama micului proprietar de pămînt 
din cîmpia Dunării, urmărită și des
crisă în chip sezisant, se relevă a fi 
o dramă a zguduirii pe care o pro
duce contactul brutal cu realitatea, o 
dramă a cunoașterii umane. Mai mult 
decît față de pasiuni, față de aceasiă 
problemă a apropierii oamenilor de 
adevăr, pozițiile sînt necontenit noi, 
teritorii mai vaste sau mai puțin vaste 
dezvăluindu-se treptat. Procesul de 
alienare, caracteristic orînduirii bur
gheze, caracterul iminent al prăbușirii 
lui Moromete sub presiunea „care a- 
menință să-l strivească", prilejuiește 
eroului cărții drumul de la „liniștea 
netulburată" a aparențelor la „pătrun
derea și trecerea prin întunericul" lu
mii care năvălise cu sălbăticie pînă 
în sinul familiei sale.

Marin Preda nu a făcut din „Mo- 
romeții" doar romanui-monografic sau 
romanul-cronică, așa cum s-a mențio
nat, al unei famili țărănești trăitoare 
pe aceste locuri in anii din preajma 
războiului mondial. Este adevărat că 
substanța romanului adeverește ob
servația făcută de Albert Ihibaud.-t 
cu privire la motivele care fac pe 
scriitori să prefere adesea „romanul 
domestic" și anume că „asupra fa
miliei s-au încercat și s-au dezvolta: 
puterile noastre atît de simpatie ci: 
și de critică, și nimic nu-i este mai 
necesar viziunii binoculare a roman
cierului decît această coexistență și 
pătrundere a simpatiei și a criticii". 
Observația se referă, evident, la 
autenticitatea unei experiențe trăite 
și ea e pe deplin valabilă în cazul 
romanului lui Marin Preda. Dar din
colo de aceasta este esențial să rele
văm sensul experienței de viață. A- i 
apăra omenia, ne-o spune istoria lui 
Moromete, nu numai în raport cu oa
menii din jurul tău, ci, și cu atît mai 
mult, înlăuntrul familiei tale, cere 
nu numai patimă, ci și chibzuință. Și 
cu cit patima e mai adîncă, cu a:.: 
chibzuință trebuie să fie mai lucidă. 
De aici și caracterul contradictoriu 
al acestei ființe complexe: senină
tatea exterioară care nu vine din 
împăcare, ci din stăpînirea unui fră- 
mîntat tumult interior. Candoarea 
nu e atît o calitate nativă, 
rezultat. Iar acest țăran din 
Dunării, care se pierde „pe 
in contemplări nesîîrșite", se 
dește mai puțin sensibil la 
jul exterior, avînd de fapt acea pri
vire răsucită înlăuntrul său, atentă 
mereu la peisajul interior. In pă
trunzătorul studiu închinat căriii. O. 
Crohmălniceanu observa că ne aflăm 
în fața „primului nostru ț oman 
psihologic din mediul rural". Dar 
„Moroineții" nu relevă numai exis
tența întregii game și varietăți a pa
siunilor și contradicțiilor umane în 
lumea țărănească; mai mult decît 
atît: el se dovedește, așa cum am 
spus mai sus. în primul rînd o dra
mă a cunoașterii umane. Și în a- 
ceasta constă și noutatea, dar am 
îndrăzni să o spunem, și posterita
tea lui. (Și evident și actualitatea sa 
stringentă). Pentru că, oricît s-ar pă
rea de ciudat, Moromete, care „gustă" 
rara plăcere a unei conversații inte
ligente și pline de umor cu Coco- 
șilă „care avea acel fel uimitor al 
său de a fi, de a vedea lucruri:? și 
faptele oamenilor cu niște ochi lim
pezi și netulburați", se poate înșela, 
poate accepta să se înșele in ceea 
ce privește realitatea, să creadă că 
„timpul" e răbdător, că nu are de 
ce „să nu fie ca întotdeauna el în
suși". Și cele trei părți ale romanului 
(un triptic care se poate numi fără

cit un 
cimpia 
miriști 
dove- 
peisa-

vulgarizări simplificatoare: lumea 
aparențelor — vremea îndoielilor — 
plata) construiesc această dramă cu 
infinitele resurse ale unui adînc cu
noscător al sufletului uman. Moro- 
mete nu trece prin înălțări sau pră
bușiri de abis, dar el va avea să 
descopere, cu prețul unor dramatice 
încercări personale, care este forța 
care poate să-1 asigure drumul spre 
păstrarea omeniei și a demnității.

El nu știe să răspundă la început 
întrebărilor care se ivesc dincolo de 
aparențe, dar în clipele în care aceste 
gînduri stăruie asupra lui, se „face 
negru și crunt la față". Altă dată 
încearcă să se amăgească sptmîndu- 
și ^pă se va întîmpla un lucru, o 
mișcare undeva", care să țină „situ
ația pe loc". Dar timpul trece, pentiu 
el ca și pentru toată lumea, și vine 
clipa cînd întreaga familie se des
tramă și cînd „îi trebuie mai mult 
ca oricînd acea stăpînire de sine pe 
care și-o cunoștea și care-1 ferise tot
deauna de lucruri necugetate... și 
mai ales acea gîndire necruțătoare care 
duce înțelegerea piuă la capăt..." (s.n.) 
lată dar că s-a terminat cu senină
tatea care era numai o jumătate de 
înțelegere, era numai o încercare de 
a se împăca răbdător cu aparențele. 
In cele din urmă nici Moromete în
suși poate că n-ar fi acceptat această 
ipostază, dar, dacă nu o face, reali
tatea îl silește cu sălbăticie să o 
facă. E în această cunoaștere, ac
ceptată pînă la urmă, și nu dăruită, 
un puternic accent dramatic, care 
înalță statura lui Moromete aflat la 
hotarul miriștii, și nu numai al mi
riștii, ci și al lumii sale, pînă la 
proporții simbolice. E acel simbol care 
cuprinde realitatea și o depășește, care 
o reproduce dar o face și mai preg
nantă, al năzuinții spre fericire care 
nu se poate realiza decît pe calea 
spinoasă a cunoașterii adevărului. 
E drept, Moromete e în pragul ei, 
dar, amenințat să fie înghițit de în
tuneric, el pornește cu ferma hotărîre 
de a-1 străbate... „Și în liniștea a- 
ceea desăvîrșită a cîmpiei, deodată 
el înțelese și 
nu putea fi 
existe undeva 
niște legături 
neau (lumea, 
întunericul"..,

Sînt anii și oamenii care trăiau 
undeva, într-un sat din cîmpia Du
nării, în preajma războiului mondial 
despre care vorbește romanul lui Ma
rin Preda. Cu înțelegerea deplină 
a dinamicii forțelor sociale, scriito
rul a dezvăluit justa perspectivă care 
se desprinde din această zguduitoare 
dramă — descrisă cu stăpînirea o- 
biectivă a desfășurării proceselor is
torice — a drumului spre cunoaște
re al lui Moromete. Potențialitatea 
de luptă, de cele mai multe ori ră
masă latentă, a celor mulți, puterea 
și gîndirea lor, le dă dreptul la cer
titudine, la înfrîngerea unui destin 
pe care aparențele îl maschează, îl 
fac obscur. Perspectiva justă a des
fășurării proceselor sociale, asigu
rată artei de către realismul socia
list, face ca această dramă a lui 
Moromete să cunoască o profunzime 
care ridică faptele la valoarea lor 
umană de dincolo de epocă, tocmai 
pentru că sînt profund ale epocii. 
Și în aceasta constă și actualitatea 
nu numai de azi, ci și de mîine — 
am spune — a remarcabilului ro
man al lui Marin Preda: el descoperă 
in mijlocul unei realități complexe 
și contradictorii acele forțe care pot 
asigura complicatei ființe istorice șl 
sociale, care este omul, o cale spre 
viitor.

se liniști: întunericul 
fără fund... trebuia să 
o împletitură ascunsă, 
nevăzute care o susți- 
n.n.) De acolo năvălea

Radu Lupan

ALEX. ȚIPOiA Vedere panoramică a combinatului siderurgic Hunedoanf
(Expoziția interregională București)
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In pădurea
i

n bordeiul nostru, din 
pădurea Tatărenilor, se 

făcu deodată tăcere... 
O lampă săracă de 
petrol, prinsă de pe
rete, într-un cui, tre- 
murîndu-și limba de 
să lămurească chipuri-

de

cu

foc, se lupta 
le noastre...

Colțurile bordeiuluț rămîneau a- 
dîncite în umbră...

Inlăuntru, mirosea a umezeală si-a 
sudoare da om...

Pași nari răsunau cînd și cînd, pe 
drumul bătătorit din fata barăcii 
seînduri a adjutanturel.

— Ehei, tot în Egipet ajungem
triunghiul ăsta al morții, vorbi deo
dată, sublocotenent*1! Nebuneli (fost 
în viața civila ofițer de vardiști, la 
Galați...) ca să dăm mîna cu englezii, 
aliații noștri cafe ne-au poruncit 
să dăm foc sondelor petrolifere... zi- 
cînd că au 
cailor.

In bordei
— Ș> să

să plătească la paștele

răsunară hohote ue rîs... 
facem baie de soare în 

Arabia, pe vreme de iarnă 1... adău
gă un alt sublocotenent, fost mai 
înaintea războiului plutonier de ad
ministrație.

llE'IEA !>ET!tOlUUJI
Trăiau săraci cobilițaril Olteniei șl 

pribegeau prin străini pină le oua 
cucul in traistă. Nu știau că pămîn- 
tul pe care-1 calcă ascunde In el 
imense comori.

Dar iată că in cumpăna veacului 
nostru Gorjul patriarhal a fost zgîl- 
țiit din somnolența-i nătlngă. A fost 
trezit brusc.' Derutant de brusc. In 
peisajul gorjan a pătruns un puter
nic curent de noutate. Peste plaiu
rile însorite ale Olteniei s-au în
tins magistrale de beton și de piatră, 
zidarii au fixat fundamentul noilor 
așezări urbane, iar niște arhitecți 
neobișnuiți și eludați construiesc aici 
fără întrerupere zvelte piramide me
talice. Cobilițarul de ieri, omul dru
murilor și nesiguranței, devine sta
tornic lucrător industrial.

★
Dacă te duci la schelele petrolifere 

din Oltenia, caută să cunoști geo
logii. Invitația are o rațiune foarte 
simplă. întreaga vale a petrolului 
oltenesc e un uriaș șantier. Pe dis
tanțe de sute de kilometri dealurile 
Gorjului sînt Înțepate de uriașe se
ringi metalice, prin care inginerii 
subsolului pipăie măruntaiele pămin- 
tului, deteetind misterioasele pungi 
de țiței.

Mărturisesc că geologii mi s-au 
părut întotdeauna niște oameni cu 
suflet uscat, știindu-i îmbibați de 
învățătura aridă despre scoarța pă- 
mîntului, despre ere (pe care bieții 
școlari nu le-au putut memora ni
ciodată), despre cataclisme și vieți 
pietrificate demult.

Dar iată că în aceste zile nerefi- 
nuta mea răzvrătire a suferit un ire
mediabil eșec. Judecățile mele des
pre natura geologilor se dovedeau 
strîmbe și s-au prăbușit ca un tem
plu ridicat din nisip. Și acela care 
mi-a corectat spiritul a fost tocmai 
un geolog. E vorba de tinărul ingi
ner Alexandru Grigorescu, pe care 
in clipa asta ii bate vîntul undeva 
tn Gorj, lîngă niște sonde aruncate 
prin cine știe ce pustietăți uitate de 
dumnezeu.

Ne-am intilnit în preajma unor 
sonde in plin foraj, care, după spu
sele oamenilor, trebuie să descifreze 
curînd multe enigme. De aceea, co- 
borirea sapelor spre adine trebuia 
supravegheată zi și noapte.

Alexandru Grigorescu e un ingi
ner tînăr și profesează geologia pe
troliferă cam de patru ani. Băiat 
înalt, brunet, cu față ovală și niște 
ochi căprui și mobili, care exprimă 
vioiciune spirituală și multă inteli
gență. Convorbirea noastră a fost 
plăcută, poate și pentru că n-a avut 
nimic oficial.

:— Priviți împrejur —- m-a întim- 
pinat inginerul. De cîțiva ani 
locurile acestea plantăm sonde 
asta ne pasionează.

Nu știu de ce, insă, verbul 
planta", rostit acolo, in plin peisaj 
petrolifer de un om care n-are ni
mic comun cu ceea ce numim noi 
botanică, cu viața plantelor în gene
ral, m-a surprins și mi-a plăcut tot
odată. „Plantăm sonde". Frumos! 
Foarte frumos! Mi-am zis atunci că 
în sensibilitatea acestor oameni, son
dele sint ca niște plante industriale, 
care deși n-au clorofilă și se deose
besc intrucîtva de cele vegetale, au 
o viață a lor, se dezvoltă și mor. 
Asemenea acelora crude și verzi, a- 
ceste plante metalice se înfig 
necuvintatul nostru pămint 
hrănesc — nu cu sevă — 
singele negru al adîncurilor.

Munca de a detecta pungi de țiței 
dezvoltă nebănuit de mult fantezia. 
Sint convins că aici, la geologi, cre
ierul omului de știință, educat în
delung și sever, are un cîmp extra
ordinar de desfășurare. Se oorește 
geologul pe un teren necunoscut și 
aproape virgin. Coboară la mii de 
metri un sfredel metalic. Cu fiecare 
metru, el străbate straturi de prund, 
piatră, apă, sare și lut, corespun- 
zind pe scara vîrstei pămîntului cu 
miliarde de ani. Ce putere fantastică 
de investigație într-un trecut pe 
care omul de știință îl numește sim
plu sarmațian, helvețian... Din cînd 
in, cind, inginerul scoate cu sculele 
lui probe geologice: un bulgăre de 
marnă, un pumn de nisip, furate 
chiar din sufletul păr intului. Cerce
tează cu grijă aceste lucruri furate, 
le supune unor reacții chimice, ie 
gustă, iscă dispute și certuri in ju
rul lor. Dintr-un pumn de țărină lui 
îi e dat să înțeleagă o sută și o 
mie de istorii, să vadă cu ochii min
ții cutremure care s-au declanșat 
înainte cu milioane de ani, să audă 
vuirea unor mări necunoscute, frea
mătul grav al unor păduri pietrifi
cate de-acum, ori larma surdă a unor 
orașe măcinate sub galopul brutal al 
timpului. Toate Ie vede și le aude 
geologul. Le citește dintr-un pumn 
de țărină. Ființa lui se pasionează de 
descoperirile din această imensă 
lume a tăcerii. Dar el ia din toate 
acestea numai ce îl interesează di- 
rect. Urmărind evoluția subterană a

unor straturi ie 
foi de plârfrrl 
geoIoguL caute

Uneori 0 gks» 
zul acesta, dea! 
in mai multe toems 
dai de petroL Te bo 
peste o zi te tet-j 
aflat e doar • 
in cine știe « 
e marele lee 
cauțl cu trjdi Je 
Străpungi ma ten» 
multe ori ești ea ■ 
pendat undeva ze 
aproape nimic. Poate e 
milor le e M 
au măcar cerUtaĂnm 
printr-o lunetă, oe 
minoas « a unor « 
bile. Pe 
in viscol 
scîtțduri 
conservă 
ghețată, 
bre. Mintea lui se 
ținută in Intunerie 
presupuneri, angajean

In
Șcî

Tatărenilor
— Ii merge din plin cu patrularea-
— Adică cum, întrebai eu... Spu- 

faptele

— Nu vorbiți așa, domnilor 1 răs
punse profesorul de filozofie Ghițes- 
cu, și el tot sublocotenent. Lucrurile 
se pot întîmpla și fără Voia noastră. 
Și-apoi, o armată de două sute de 
n?ii de oameni să cadă prizonieră în 
mîinile nemților, socot că nu e un 
lucru de laudă.

Eu îi cunosc pe nemți, doar mi-am 
făcut studiile acolo, și știu ce le 
poate pielea 11

Faptul că am ridicat armele împo- 
triva lor. n-au să ne-o ierte nicio
dată.

— Atunci, râmîne să ne cărăbănim 
cu cățel, cu purcel, cu nevastă, toc
mai tn pustiul arabilor să ne încus- 
crim cu arapii. Her doctor-.. Așa e?

Profesorul de filozofie se simte a- 
tins... Văzuse că a fost luat peste pi
cior, ca să-și potolească mînia se 
sculă, își aprinse pipa și ieși din 
bordel

Rătăci o vreme prin preajma pă
durii plină de întuneric, privi cerul, 
stelele, se uită lungă vreme la dru
mul robilor, și, cu pași rari, se în
toarse înapoi, în bordei...

— Dormiți, domnilor ?
—- Nu, s-auziră cîteva glasuri...
— Am uitat să vă spun un lucru... 
La Botoșanii, a intrat în oraș, de- 

.ilîmd cu muzică în frunte, armata 
de nord a rușilor care a părăsit tran
șeele, și se pregătește de plecare.

S-au format comitete... și se țin 
ședințe. Au tipărit și manifeste, chiar...

— Și unde vor să plece ? s-auzi 
un glas.

—La ei acasă.
— Dar cu generalul Ruski, ce s-a 

Intlmplat?
— Cu Ruski? întrebă
- Da...
— Se spune că fiind 

are de gînd să facă, ar

neți-mi u>n caz concret, din 
lui. Cei doi tăcură.

Lucrul acesta mă îniurie. 
ținui însă mînia.

Seara, știind că Sotirescu

Im,i re

profesorul.

îndestulă, 
sortată.

trebuia 
să fi venit din patrulare, mă dusei 
în bordeiul lui. II chemai afară.

— Ascultă, Sotirescu, sînt plîngeri 
împotriva ta.

— Ce fel de plîngeri, domnule sub
locotenent î

— Că bei cu rușii.
El mă privi drept în ochi.
“ Nu, d-le sublocotenent... N-pm 

băult niciodată... O jur...
— Dar de fraternizat... da..,
Dar vă rog să-mi spuneți ce îtt- 

țe'egeți prin fraternizat?
Vorba lui așa de hotărîtă îmi tăie 

curajul.
Sotirescu, văzîndu-mă că tac, urmă:
— Adicătilea, dacă am dat mîna 

și am vorbit cu niș'e oameni cum
secade care se duc la casele lor 
să-și rînduiască singuri treburile, 
aceasta înseamnă.că fraternizez !

D-le sublocotenent, spun drept, eu 
îi admir pe oamenii aceștia... Au Zis 
hotărîți nu și gata. Ai noștri rabdă 
ca boii și nu zic mîrc.

— Sofirescule, tu știi ce-mi spui ?
— Cum de nu... dar lăsați-mă 

să-mi vărs tot focul, pe care-1 am la 
inimă...

D-voastră știți că eu am fost pe 
front și rănit.-. Poate nu știți că am 
patru copii? Cine are milă de ei ? 
Ei poate mor de foame acolo, iar eu 
fac instrucție și aștept pe nemți... 
E treabă asta ? Bine au făcut rușii 
că l-au dat jos pe Nicolae al lor.

Sotirescu se înroșise la față. O 
vînă de la tîmplă i se zbăltea. Răs
punsul lui așa de hotărît mă pu
sese în mare încurcătură. Vedeam că 
are dreptate... Ce puteam răspunde I

Mă depărtai de dînsul într-un chip 
rușinos pentru mine. Ajuns în bor
dei, mă tolănii pa patul meu și mă

In prima fază a războiului, fusese 
rănit și zăcuse multă vreme în spi

tal...
Pot spune că în scurt timp deveni 

mîna mea dreaptă. Soldați! țineau de 
asemenea la el și-1 ascultau...

Nu mult după sosirea noastră la 
Tătăreni, intendența de la Iași ceru 
să i se trlmeată un delegat ca să i se 
elibereze un stoc de alimente.

Tovarășul meu de bordei Cosma, 
ca vechi fost elev de administrație 
fu însărcinat cu transportul lor...

Aveam acuma mîncare 
Venită din Rusia: slănina
zahăr și unt siberian în butoaie... 
berechet. Soldații, care veniseră des
tul de pirpirii la regiment, începură 
să se înfiripeze, obrajii lor să prindă 
culoare. Iată că într-una din zile, 
întoreîndu-ne de la instrucție, văzu
răm că comandantul a dat ordin să 
se echipeze în grabă cite o patrulă 

de fiecare companie, sub conducerea 
unui gradat, și care să patruleze pe 
șoseaua Crasna-Huși și Leuseni, în. 
trucît eșaloane de soldați ruși care 
au părăsit frontul, zice-se, s-ar deda 
la dezordine, în retragerea lor.

Executarăm ordinul și, la propu
nerea mea. comandantul de compa
nie îl însărcină pe Sotirescu cu 
ponducerea ei.

Patrulele se duceau regulat, se în
torceau la ora indicată, fără să li 
se fi întîmnlat cei mai

Dimpotrivă. în desele 
între ruși și romîni se 
prietenii.

Nu era zi în care ai 
se întoarcă din patrulare cu 
șierele pline de țigări; în schimb și 
dînșii îi conduceau la cîte un gos
podar din Corni, să cinstească cîte 
un păhărel de vin sau rachiu.

Pe cale particulară însă aflai că 
în multe cazuri, ai noștri 
cu rusii...

In ziua aceea, plouase cu 
cări electrice.. Pămîntul 
de-a binelea așa că colonelul

mic incident, 
lor întîlniri, 
legară

noștri

chiar

să nu 
cartu-

întrebat ce 
fi răspuns : 

,,Intre Rusia și Țarul N-icolae, aleg 
Rusia...“

— Atund Rusia e pierdută 1
— Hâl ha! ha! răspunse ironic pro

fesorul, scuturîndu-și pipa de scrum.

Constantin, fiul țărănoii din Cărbu
nești, e „dumnezeu de sondă" șl bu
na lui mamă nu înțelege cam ce 
înseamnă asta. Lucrul nu mi se pare 
din cale afară de grav. De bună 
seamă se va găsi cineva in stare 
să-i explice pe înțeles, ca asfințitul 
oltencei să fie liniștit și senin

L-am întrebat pe Constantin Po
pescu cum de nu a rămas țăran, ca 
ceilalți frați ai lui.

— Oamenii sint ca pomii — mi-a 
zis el și-a ris. Pe pămint, nici 
măcar doi pomi nu sint la fel. Și 
tot feluriți se află chiar și fiii uneia 
și aceleiași mume. îndrăgii industria, 
de cum a sosit ln Gorj. Și, iată, am 
intrat in petrol, — imi spune el sim
plu și iar ride.

De fapt, rîsul acestui omuleț ne
gru, ca un țigan, nu era pentru mi
ne. Risui lui nu e niciodată pentru ce
va sau cineva anume. E pentru toa
te lucrurile lumii, pentru viață. Iar 
aici, in valea petromiui din Oltenia, 
sînt zilnic adevărate explozii de via
ță. Nu știu cum să fac, dar aș a- 
iișa pe străzi chipul acesta al lu
crătorului care ride. L-aș afișa in 
mod propagandistic. Pentru privitori, 
el ar putea genera optimism.

—Este Încă neliniștită țăranca din 
Cărbunești, bătrina mumă a petro- 
hstuix. Se pare insă că nu-i singu
ra care-i copleșită de acest senti
ment. —M la sută din son
dorii care deservesc schelele petroli
fere ale 0iten*ei, au io«t pută ieri 
tă-an. tălpi penă-n creștet, co- 
bortteri parcă din MoromețL Astăzi. 
«-. sfat muncitori moderni. Acesta • 
poate faptul cel mai senzațional pe 
tare i-am aflat ia cimpia cobilițari- 
toc. Mă gtndesc că acei activiști care 
aa sarema să ajute industrializarea 
Urcatei. vor trebui să stea mai in- 
Ariaog de vorba cu bune.e mame ale 
Garjatui E ți acesta un lucru toar
te politic.

careva pe-aici, prin 
de meserie? Eu n-aș 

fi ceva de capul 
:ntr-una, inconju-

n
espre sonde, oamenii au 

n de azi se ridică aici, 
a. n se întind cum se in- 
teea, pe kilometri. Iar oa- 
sii bai-hui pe coclauri, ca 
aai din Cărbunești, ce cau- 
e ian Țuțuianu de la cotul

*

bi
sa
cu

Ir*’

rxtre

■4 Aintre acești fii răzvrâ- 
ocriva datinilor i-am cunoscut 
K- E căeama Constantin Fo- 
I e brigadier de sondă. Omul 
■egrioes, mărunt și neas- 
t «ea iaeă țăran prin anul 
■ început in Gorj forajele 
uarare și se cereau băieți 
CogAal cel mai mic al ță- 

im Cârbsoețti era bun cri- 
cerra de lucru. Avea 25 de 

e* M avere erau brațele și o 
■etovățatâ. dar deschisă peo- 

onaaot A lucrat cit a lacrat, 
c triBăs la școala de

*

flâcări pe culmi. Ard 
ani de zile. înălțate

fraternizau

se
descăr- 
muiase 
suspen-

ea insași, deduce, prevede, recaaco- 
tuie, presimte. Fruntea asudă :i a 
unui doctor aflat lingă masa de * - 
rație. Și în cele din urmă, izi sia 
Aceste clipe sînt pentru geolog 
băutură rară.

Noaptea de revelion din anul 
spre 1954 a fost petrecută de 
geologul Alexandru Grigorescu 
o sondă în foraj, sub teribila s: 
mecătoarea tensiune a unor at:_e 
de clipe. Palid și istovit, copies:: ă« 
beția izbinzii, inginerul geolog cobo- 
ra de la schelă în zorii prime: z • a 
anului, ca să toasteze pentru c. ■ - 
rirea unui nou lac petrolifer pe c »-e 
II oferea țării.

★

Știu în Cârbuneștii Gorjului o ță
rancă de 72 de ani. E o feme.e 
scundă, plină de vioiciune, care >. 
azi umblă drept, și poartă sub nă
framă un păr bogat, neatins încă d = 
iernile vîrstei. Aflu însă că in vre
mea din urmă țăranca a fost cu
prinsă de o ciudată neliniște. CJoc - 
sprezece copii a crescut in viața ei 
La rîndul lor, fiecare s-a apucat de 
plugărie, răspîndindu-se prin cimpie 
că n-aveau de unde moșteni pi imn: 
și case. Intrau argați pe la al:., 
după datina vremii, învățau mur:- 
pămîntului, iar cînd ajungeau Iz 
virsta însurătorii, se însurau. Aduna- 
laolaltă două sărăcii și intemeiau j- 
cămin. Cîmpia Olteniei mai put < - 
răbda o sărăcie în plus pe întinde
rile ei. Iar mama, chiar dacă nu era 
mulțumită de viața fiilor ei, liniștită 
era. Ii știa pe copii așezați, la casa 
lor, țărani între țărani, bucurindu-se 
de bucuriile vieții și întristindu-se 
de asprimile ei. Și asta îi plăcea.

Iată insă că ultimii doi băieți din 
cei cincisprezece au trecut peste o- 
biceiul bătrinesc, neimplinindu-1. ul
timii copii ai gorjencei din Cărbu
nești s-au făcut petroliști.

— Ce fel de ocupație e asta? în
treabă femela pe țăranii din sat. A

vă da seama cu ce sar- 
t aa brigadier petro- 
îp-zae următoarele: e 
permaoeat a! tuturor 

se efectuează ia o 
La orice era din zi 
ai întreba. el trebuie 

Kizie ce anume se 
e stadiul săpăturilor, 

au fost străpunse, ți 
eie. In persoana brigadieru- 
occentrează un complex de 

eoMțume necesare in practica mun
ci petrolifere. El trebuie să fie in 
aceiași r.mp geolog, mecanic și *- 
.ectricteo. Aceste cunoștințe se cer 
aț -cate poate de o mie de ori in 
cele 24 de ore de lucru la sondă. 
De aceea, am căutat să nu mă mir 
prea tare cind fostul țăran imi vor
bea despre helvețian și sarmatic, ori 
despre carotajul electronic cu de
zinvoltura 
cașcavalul 
\llcen.

Locuința
La sondă, chiar dacă ea s-ar afla 
zeci de kilometri de prima așezare 
omenească. Un birou de scfnduri ri
dicat in pripă, un pat, o șubă, o 
masă plină de hîrtii de calc și un 
jurnal intim al sondei, in care maiș
trii celor trei schimburi 
toate aventurile ai căror 
in anevoioasa lor călătorie 
trul pămîntului (după cum 
bâtrinul Jules Verne).

Un fir telefonic direct leagă acea
sta mică întreprindere de conduce
rea schelei. Inginerul, directorul, 
directorul general, prim-secretarul 
comitetului regional de partid, minis
trul, sint oameni care trebuie să 
știe oricind ce anume se intîmplă 
la sondă, pentru că aici se rulează 
valori de milioane de lei. Poate toc
mai pentru aceste răspunderi il nu
mesc petroliștii pe brigadier : „dum
nezeul sondei". Așadar, Popescu

cu care ai vorbi despre 
de Novaci, ori prazul de

brigadierului petrolist e 
la

notează 
eroi sînt 
spre cen- 
ar spune

ia Gorj ard 
aecoateiut, de 
țe dealuri, ele alunga pină departe 
tenebrele nopților, împrăștiind pe 
tapezi dansurile nestatornice ale lu- 
■uaiior lor. Sus, deasupra văii pe
trolifere, bolta cerului e roșie, ca o 
pută încinsă. Parc-ar ti misterioa
sele focuri care se aprind in miez 

noapte deasupra comorilor des- 
care știm atitea fapte grozave 
basmele noastre străbune. Nu. 
sint acestea focuri din basme. 

Gorj ard flăcări pe culmi. Ard 
necontenit, de ani de zile.

Străinul picat din intimpiare aici, 
e la început nedumerit. Din loc in 
loc. țișnesc din pămint imense fla
muri de foc, inalte de zeci de metri, 
care ard cu o furie nemaipomenită. 
La lumina lor se poate noaptea citi; 
pe pămintul din preajma lor — În
cins ca o vatră — se poate dormi. 
Sint locurile unde se arde gazul de 
sondă provenit din zăcămintele de 
țiței. Vă pot spune că in valea pe
trolului oltenesc se ard zilnic mili
oane de metri cubi de asemenea ga
ze. Satele din jur s-au obișnuit cu 
această feerie a nopților din Gorj. 
Țăranul iese in plină noapte din casă 
ca să dea la vite nutreț 
prinde felinarul străvechi. Ii lumi
nează aceste ciudate și 
făclii ridicate pe dealuri... 
noaptea țincul prin somn, 
il apucă in brațe și-l duce 
Ii arată focurile sondelor, 
iul tresaltă bucuros și tace 
Vin seara flăcăi pe la fete și, — 
fluierind tainic — le cheamă la 
gard. Olteanul, privește pe geam și 
iese degrabă cu reteveiul. E lumi
nată și ulița, și casa, și pădurea, și 
lumea, și cerul. Nici in gaură de 
șarpe nu te poți ascunde. In Gorj 
ard flăcări pe culmi.

Erivindu-le indelung, m-am gindit 
ce comoară incomensurabilă se pier
de mistuită in iadul acestor flăcări 
tiăminde. Din gazul de sondă se pot 
face țesături, vase de sticlă, rochii 
de mătase, pantofi, poșete și mă
nuși. Și totuși, de ani de zile in 
Gorj ard flăcări pe culmi. Se mistuie 
zilnic in focuri milioane de metri 
cubi gaze de sondă. Sintem deocam
dată siliți să facem această imensă 
și prădalnică jertfă, industria 
mică a țării noastre e abia Ia 
puțurile ei.

In nopți liniștite am privit 
lung, cu tristețe, aceste incendii pe
trolifere. De departe imi păreau u- 
riașe torțe ale timpului, prin care 
aducem ofrandă unui nou Apollo.

Priviți ! Priviți indelung, aceste 
ciudate torțe ale vremii. Fixați-vâ 
bine în minte fantastica lor strălu
cire. Mai bucurați-vă incă puțin, ca 
niște copii, de flamele lor incan
descente care se zbat șuierind pes
te Gorj. Mîine nu le veți mai putea 
privi. Sint certitudini că ele or să 
dispară curind.

și nu a-

fantastice 
Scincește 
Olteanca 
la geam, 
iar copi- 

curind...

chi- 
ince-

înde-

Pop Simion
Decembrie 1957.
- —Desen de IULIAN OLARIU

Rusia, pierdută!? Masa aceasta sla- 
vă, de două sute de milioane I Cînd 
își va găsi drumul, pe 
de veacuri...

Rușii, domnilor, sînt 
mare viitor, oricît nu 
unora părerile mele.

In zbuciumul lor spre o viață nouă, 
cîte jertfe n-au adus ei 1!

In scrierile lui Tolstoi, ale lui Tur- 
gheniev, în paginile lui Cernîșevski, ca 
și-n toată literatura lor realistă, nu 
veți vedea decît tendința de a se 
rupe cu obiceiurile întîrziate, ale u- 
nei omeniri îmbătrînită și putredă.

Și profesorul începu să povestească 
cum într.o seară, dueîndu-se la 
teatrul național și asistînd la re
prezentația piesei lui Gorki, „La 
fund", cit de impresionat a rămas 
cînd a văzut bătrînul acela, cu barba 
albă... și cu fruntea de filozof, in- 
trînd in azilul de noapte, și în mijlo
cul atîtor oropsiți ai soartei a prins 
a vorbi cu o luciditate admirabilă, 
terminînd cu adevăratele cuvinte 
profetice „O lume nouă, o lume 
nouă’’.

— Pe mine nu mă interesează lu
mea nouă a rușilor... Știu că noi am 
pus-o de mămăligă, vorbi din nou 
fostul plutonier de administrație.

Chiar a doua zi dimineață începu 
echiparea noilor recruți cu echipament 
și bocanci aduși de sublocotenentul 
Ghițescu din Rusia...

Apoi se făcu împărțirea lor pe plu
toane...

In plutonul meu mi se dădură 
zece recruți, din care șase erau lipo
veni din Dobrogea...

încet, încet, regimentul nostru, 
destinat așa-zisului „Triunghi al mor
ții”, lua ființă.

Fu numit și un comandant... de re
giment. Un locotenent-colonel bătrîn 
și bolnăvicos.

Comanda companiei noastre fu în
credințată unui locotenent, din re
zervă, învățător de pe Ialomița, om 
de vreo 40 de ani, cu două mustăți 
mari și blonde și cu pinteni la căl- 
cîie, deși n-avea nici o gloabă pe 
lîngă el. De cum îl cunoscurăm în. 
cepu să ne istorisească, așa ni-tam-ni 
sam, de-o ispravă a lui, în luptele 
din Dobrogea. Cum a împușcat, în- 
tr-o noapte, pe un prinț german, 
care venise în recunoaștere...

După două zile, și după ce se făcu 
o nouă distribuție a recruților, noii 
sosiți începură instrucția...

Pădurea mirosea a sevă și a iz de 
frunze moarte și putrede.

După ceasuri de instrucție, ne re
trăgeam într-o poeniță să ne hodi
nim. Soldații culegeau flori, pe care 
de obicei mi le ofereau mie.

In plutonul meu aveam ca ser
gent pe un dobrogean înalt, brunet, 
Gh. Sotirescu. foarte măsurat la 
vorbă... 11 îndrăgisem pentru pur
tarea lui corectă. -—

*'

care-1 oaută

un popor de 
le-ar plăcea

dase orele de instrucție.
In bordeiul nostru, aceeași poves

te..
A „Triunghiului morții”...
Fostul plutonier de administrație, 

cu fața aprinsă, gesticula borboro- 
slnd...

— Nu ne era bine, nu-aveam de 
toate I Ne-a trebuit război.

— Cînd se bat harmăsarii, n-au 
ce căuta măgarii, îngăimă Nebuneli, 
fostul comandant de vardiști. Și a- 
mîndoi începură să rîdă...

Văzînd că eu tac și nu iau parte 
la rîsul lor prostesc, îmi aruncă o 
săgeată

— Dar ce să fie cu Sotirescu, de 
s.a boierit așa, aproape că nici nu te 
mai salută... și cînd îți spune să 
trăiți, mormăie cu buzele strînse, de 
s-audă numai el...

prefăcu! că dorm. Gîndurile mele se 
învîrteau în 
atît de clar și de hotărîlt. 
dusei aminte și de piesa lui Gorki 
„La fund” și de spusele moșneagului, 
cu fruntea largă și barbă albă: “ 
lume nouă, o lume nouă”!

A doua zi, Sotirescu fu scos 
patrulare și trimis Cu un cîrd 
lipoveni pescari pe o porțiune 
baltă de pe lîngă Dunăre, ca să 
cuiască pește pentru cei de la 
rele cartier.

Aceasta a fost ultima dată 
ne-am mai întîlnit.

Peste un timp am aflat că 
rescu, împreună cu lipovenii lui, de
zertase.

jurul răspunsului lui,
îmi a*

„0

din 
de 
de 

pes- 
ma.

cînd

Soți-

N. Dunărea nu

Desen de IULIAN 0LAR1U

MARIANA PETRAȘCU .In tren"
(Din Expoziția retrospectivă „10 ani it creație plastică 1947—1957"}
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NOTE
Activitate 

rodnica

Cine a rlsici: rapoartele
Comisie; BLb l.o tecii Aca- 
arax. de U începutul 
veacului a aflat acolo o 

frază roereoz.pă care jusvfifica 
imposibilitatea colectivul ui bl- 
oâotecii de a începe Bibliografia 
națională (lipsă de spațiu și de 
personal), cu ani In urmă se 
ciădea O justificare mai tragică: 
conservatorul bibliotecii, în cele 
două camere umede unde erau a- 
ciăpostite volumele, împlinea și 
funcția de arhivar și de conector 
ai „Analelor Academiei”. Dato
rită străduinței iui l. Bianu, a- 
ceastă bibliografie era totuși por
nită, dar nu reușea să treacă de 
1836. Volumele apărute, este vor
ba de monumentala Bibliografi®» 
românească veche, au dus faima 
muncii biblio tecărești peste ho
tare.

Această operă a fost reluată as
tăzi, în cadirui secției de Biblio- 
tjTaiUe. Bibliografia românească 
modernă va continua pe cea ve* 
cn-e și, pornind de la 1831, se va 
opri în Deocamdată so află
ui lucru perioada 1831-1920. Desi
gur munca este foarte anevoioa
să, dar Interesul pe care-1 va 
surnl în nnUul cercetătorilor li
teraturii și istoriei veacului XIX 
acest mare repertoriu al culturii 
romînești dă un deosebit avint 
colectivului care lucrează la adu
narea materialului. Paralel, co
lectivul bllbitoffratieril periodi
celor a slrîns materialul pentru 
editarea tomului 2 al Publicații
lor periodice romînești, pentru 
răstimpul 1907-1920. Ceea ce va fi 
de un real folos cercetătorilor 
este adăugarea unor indexuri 
pentru ambele volume și anume: 
pe materii, geografic, cronologic, 
după felul apariției, după jtijpo- 
gratî-tlpografii, editori, dlrectort- 
redactorl, pe limbi.

Nu este nevoie să subliniem ce 
importanță va avea cuprinderea 
in tipare organizate a producției 
literare a peste 100 de ani, din 
tara noastră. Se vor dezvălui, cu 
siguranță, aspecte neștiute ale 
creației literare de la noi șl se 
vor adăuga culori noi cnlar la 
portretele scriitorilor bine cunos
cut!.

Paralel, serviciul de Carte rară 
a început să facă noi forme de 
evidență a fondului de cane ve 
che rom'nească, de la care se va 
putea porni la o reeditare a ope
rei lui Blanu-Hodoș-Slmonescu.

Pentru cultura veacului XIX 
este de un real ajutor și Catalo
gul corespondenței V. Alecsandri. 
editat recent. Este rezultatul unei 
munci îndelungate depuse in ca
drul serviciului de Manuscrise, 
care mal pregătește ; pentru tipar 
șl alte prtțiOMi Cataloage.

Publicațiile 
Bibliotecii 

Academiei R.P.R.
Asimilată Ia începutul anu

lui 1954, prin hotărârea 
Prezidiului Academiei

U.P.R., cu un institut de 
cercetări in domeniul bibi lo Io- 
gleg, Biblioteca Academiei 
it.PJt. primea recunoașterea ofl- 
dală a activității tale științifice 
șl o temeinică încurajare pentru 
obținerea d. noi rezultate.

In acest răstimp de trei ani a 
funoțiouat un cerc de referate, 
la care i-au prezentat probleme 
legate de istoria cărții șl a cui 
curii, referate care au văzut lu
mina tiparului in cadrul celor 
două numere din revista Biblio
tecii, Studii și cercetări de biblio 
logle. Pentru valorificarea efor 
lurllor depuse de către toți bi
bliografii, bibliotecarii șl docu- 
mentaliștil din țara noastră, Bi
blioteca a pus paginile revistei 
sal. la dispoziția cercetătorilor 
din afară șl, pentru o mal bună 
concentrare a efortuirilor șl o 
mai rodnică organizare a mun
cii, a organizat acum doi ani cea 
dintîi reuniune științifică de a- 
cest fel din țara noastră. Temei* 
expuse și discutate în sesiune, nu 
numai contribuții teoretice, ci șl 
sugestii practice, au apărut, inte
gral sau Ui rezumat, In volumul 
Prima sesiune științifică de bl 
bliologie și documentare (Edit. 
Academiei R.P.R., 1S57). Gru
pate în două secții (I: Bibliogra
fie șl documentare și II: Biblio
teconomie și Istoria cărții), lucră
rii. celor 66 de cercetători care 
au participat cuprind cele mal 
variate probleme.

Reluînd vechea publicație a 
,,Creșterii colecțiilor”, apărută 
sporadic, dar împlinind pentru 
anii din urmă rolul unul instru
ment de documentare, secția de 
informare științifică a Bibliotecii 
a inițiat editarea unor cataloage 
de dreșterl, separat pentru Car
tea sovietică șl pentru Cartea 
străină (1953-1955). Dacă această 
publicație va permite o privire 
retrospectivă asupra intrărilor 
din ultima vreme, pentru Infor
marea curentă a cititorilor s-a 
început tipărirea unul Caiet se
lectiv de Informare asupra publi
cațiilor intrate recent în biblio
tecă, care apare lunar. Orînduite 
pe materii, cărțile și periodicele 
intrate sînt descrise sumar (la 
unele reviste li se dă întregul 
cuprins), astfel ca să poată face 
obiectul unei Informări cît mal 
eficiente.

Al. Duțu

Un document 
grăitor

In 1924, dapă o activitate llte- 
iară <le șase ani, George 
Mihai I Zamfi rescu reușise
să-și tipărească cu greu pri

mul volumaș, „Flamura albă”, 
scris în 1921. In 1925 — împlinea 
27 de ani — publica în revista 
„Năzuința” actul dramatic „Cu
minecătura”. Pentru tipărirea 
piesei în volum se adresează edi
turii Scrisul romînesc din Craio
va, care-i răspunde că acceptă td- 
'jărlrea lucrării, cu obligația ca 
scriitorul să suporte toate cheltu
ielile imprimării. Deci, nici vorbă 
de obținerea unei sume cît de 
mici ca drept de autor. Mai mult 
decît atît. tânărul, lipsit de orice 
posibilități materiale, trebuia să 
islgure el beneficii editurii. Prin 
amabilitatea soției scriitorului, 
am descoperit acest document 
deosebit (te grăitor asupra situa
ției din trecut a scriitorilor tineri: 
,,Scrisul romînesc”, Insltitutul de 
editură și artă graflcă-Craiova 
(Craiova, 20 ianuarie 1925) — 
D-lui G. M. Zamflresou, Bucu
rești, str. Constantin Borcea, 5. 
„Avem onoare a ne referi la con
vorbirea ce am avut cu di-l... și 
ne oferim să vă tipărim extrase 
din NĂZUINȚĂ după piesa CU
MINECĂTURĂ cu prețul de lei 
2.000 pentru 500 exemplare; lei 
2.800 pentru 1.000 exemplare, in- 
ciustv coperta și broșatul.

Plata urmează să ne-o faceți 
astfel: jumătate din valoare la 
facerea comandei și jumătate în 
termen de 20 zile de la primirea 
exemplarelor. Contra poliță sem
nată de dvs. șl girată de altă 
persoană”.

Credem că această simplă adre
să nu m?.i are nevoie de nici un 
comentariu.

MIHAI BENIUC

„Meșterul Manole
(Urmare din pag. 1) 

mentul transfigurat cu demonstrația logică și intransigen
tă. Scriitorul însuflețit de idealurile comunismului se do
vedește și aici un tribun înflăcărat și înțelept, care cheamă 
la luptă pentru o nouă literatură, invocînd pildele mărețe 
ale înaintașilor clasici, ca și ale tradițiilor populare. Prin
cipiile realismului socialist găsesc în pana iui pe unul din 
cei mai aprigi și mai consecvenți apărători. Articolele din 
volumul apărut recent la E.S.P.L.A. conturează pe deplin 
portretul poetului cetățean, al spiritului politic militant care 
știe să combată la vreme devierile liberaliste, primitivis
mul proletcultist și închistarea dogmatică. De aceea, lite
ratura și istoria noastră literară recunosc în Mihai Beniuc 
un deschizător de drumuri îndrăzneț și pasionat.

Volumul „Meșterul Manole", alcătuit cu pricepere de 
Savin Bratu, mărturisește o atitudine literară de înaltă ți
nută ce poate fi urmărită cronologic de la portretele și 
crochiurile consacrate de poet, în tinerețe, unor opere și au
tori contemporani (Tudor Arghezi, Zaharia'Stancu, Eugen 
Jebeleanu, Al. Philippide, Camil Baltazar, Ionel Teodorea- 
nu, Pavel Dan etc.) pînă la studiile ample asupra lui E- 
minescu, Caragiale, Coșbuc, Goga, Sadoveanu și pînă la 
articolele teoretice în care dezbate problemele realismului 
socialist. Aflăm, în paginile acestei cărți, o personalitate 
frămînt'ată de ideile epocii sale, așa cum trăiește ea în 
„Cîntece de pierzanie" și în „Mărul de lîngă drum". Ceea 
ce descoperim inedit este raportul direct dintre poet și 
contemporani, dintre creație și creator, esențial în inter
pretarea sensurilor multiple ale operei și poate de aceea ig
norat de critica veche.

Ediția și prefața lui Savin Bratu sînt remarcabile, fără 
îndoială, prin spirit critic și interpretare dar și prin acea 
preocupare tot mai accentuată de istorie literară (inves
tigații științifice, aparat bio-bibliografic etc) care sporeșîe 
valoarea studiilor sale.

Al. Săndulescu

VICTOR TULBURE:

„Cornul pădurarului"

fi cercetată pe 
Poeziile datate 
celor din 1957. 
sine, 
drept,

nu s-a 
cu spo- 
sadove- 
salturi.

(Urmare din pag. 1)

oferă căldura ospitalității și o prețuiește cînd i se oferă 
în sfîrșit, pentru că Iubește cu o pasiune fierbinte Moldova 
șl tot ce e moldovenesc (fără a fi străin de adevăratul 
patriotism, larg șl generos, căci tot el a închinat o „Laudă 
Patriei"), pentru că-1 iubește ca un fiu pe „Sadoveanu — 
al țării și-al Moldovei".

Toate acestea sînt trăsături fundamentale și permanente 
ale poeziei lui Tulbure. Unora, separate, li se va contesta 
poate caracterul moldovenesc. Nicî beția naturii și nici 
năzuința spre liniște, să zicem, nu sînt apanajele spiritului 
moldovean. Dar lirica lui Tulbure nu poate 
etape sau pe strofe, ci numai în ansamblu. 
1943, bunăoară, au substanța și maturitatea 
Poetul, dezvoltîndu-se, a rămas egal cu 
negat nici o clipă, cl s-a reluat mereu. E
ruri de» adîncime ți sensibilitate. (O trăsătură 
niană!). Unii poeți se dezvoltă sau decad în 
Victor Tulbure înaintează cu pași egali, în același ritm, 
de vreo cincisprezece ani (de aceea poate nici nu obo
sește). In 1943 poetul se aduna „din cele patru zări11 și 
chema liniștea: „Septembre, adu-mi vin în căni de lut, 
/ Și liniștea în sadovene pagini" (era război 1). Cînd și-a 
dobîndit reculegerea ți calmul, a continuat să apere mai 
departe ideea de liniște, de pace, acum cu brațele și su
fletul întărite de încredere. In 1943 se mai înșela : „Tot 
mai visez corăbii și plecări", dorind, de fapt, să se termine 
războiul și să revină pe pămîntul patriei, iar aici: „Sub 
pădurea verde și cu iarbă deasă / Undeva, pe Crișuri, 
mi-aș dura o casă / Gu pereți de piatră, streașină de 
blană / Și acoperișul tras pe o sprinceană" Acum, liniștea 
și căldura acestui pămînt le cîntă: „Unde pașii-mi duc, 
e cald pămîntul 1 / Ochii unde mi-i arunc: e țara! 7 
Glăsuiesc cu ea ca și cu vîntul / Și cu ploaia caldă și cu 
vara". (Pentru Tulbure căldura e un atribut a tot ce-i 
este drag: pămîntul patriei e cald, ploaia caldă, ospita
litatea și iubirea și prietenia de asemenea calde. Tempe
ratura bunătății și a dragostei I).

Poezia lui Tulbure e a iubirii de patrie și de om, a nes
fârșitei generozități:

Oricum vei fi: bătut de gînduri sau poate istovit de cale. 
Și ceasul de va fi noptatec, iar tu însingurat sub stele, 
De vei simți că-nsingurarea amară sufletu-ți prăvale, 
Nu șovăi să-mi calci ograda, de treci prin fața casei mele.

Dumitru Solomon

1

f Kfni
(Urmare din pag. 1)

tilor cu patronul lor, baronul NVollman, nu e deloc ușoară, 
și ea permite unor comuniști ca Horvath, Gherasim. 
Farcaș, Trifan să se evidențieze. Aceștia și alți cîțiva, fără 
a avea o biografie psihică amplă, acea complexitate su
fletească a oamenilor cu o tumultuoasă trăire interioară, 
sînt memorabili. Francisc Munteanu nu ne dă individuali
tăți rudimentare; chiar cînd portretul rămîne la nivelul 
unei schițe morale, niciodată nu devine schematic. Ceea 
ce este cu deosebire valoros în carte este că eroii nu sînt 
convertiți în esențe sociale. Rămm fenomene individuale, 
cu existență concretă. Ivindu-se în sinul unei societăți 
și al unei clase, vor afirma de fiecare dată în chip per
sonal virtuțile și defectele categoriei pe care o reprezintă. 
Fratele lui Gherasim, de pildă, Petru, este tot muncitor. 
Nu are clarviziunea, simțul politic și atașamentul revo
luționar al lui Gherasim ; e un om așezat, gospodar, dor
nic să trăiască mai bine. Se căsătorește cu fiica unui țăran 
avut și devine el însuși chiabur. Petru intră în conflict cu 
familia sa, se rupe de clasa ce l-a crescut Fenomenul 
este fără îndoială dureros și ar fi putut fi evitat de scri
itor, dacă tendința spre edulcorare nu i-ar fi fost pe de- 
a-ntregul străină. Natura unor asemenea conflicte nu scapă 
ochiului atent și prozatorul ni le dezvăluie cu aceeași pă
trundere cu care urmărește activitatea comuniștilor din fa
brică pentru atragerea masei proletare la lupta politică și 
economică împotriva sabotajului și reacțitinii politice. 
S-ar părea că nimic nu oferă aici unui scriitor atras de 
cazuri psihologice și de destine certate cu banalitatea — 
însușiri proprii lui Fr. Munteanu — teren prielnic de 
manifestare. Totuși, într-un asemenea climat, de coliziuni 
violente, de neliniști, de confruntări dure, de speranțe 
vitale și de gesturi extreme, își pune în valoare Fr. Mun
teanu talentul său. E un scriitor el însuși înfrigurat, nervos, 
adesea într-atît de contopit cu dramele eroilor, îneît face 
din cărțile sale, • la modul indirect, scrieri autobiografice, 
pe care doar ficțiunea le ferește de bănuiala confesiunii. 
Autorul „Statuilor../1 e un creator cu o multiplă experiență 
de viață, acumulată nu atît pe calea lecturii, cît pe cea 
a trăirii nemijlocite, agitate și mereu diverse a vieții i ti- 
diene. In acest simț viu, al dinamicii sociale, stă izvorul 
patetismului, niciodată strident, și al robusteții întotdeauna 
sugestive ce dau prozei lui Francisc /Munteanu culoare și 
distincție. O distincție care este a simplității nude, ferită 
de aglomerarea barocă de subtilități stilistice și rafina
mente compoziționale. O distincție ce devine virtute cînd 
subliniază în pagini lapidare dramatismul acestor zile și 
cînd, dintr-un sumbru episod, cum este cel al uciderii lui 
Horvath, lovit mișelește pe la spate și zvîrlit într-un bazin 
cu var, prozatorul scoate efecte poematice. Monumentul 
ce i se înalță în incinta uzinei prilejuiește textiliștilor o 
întîlnire cu inima și conștiința lor. Moartea comunistului 
Horvath se preface într-o izbîndă.

Statuile nu rîd niciodată

FRANCISC MUNTEANU

OLGA COPACEANU ^Termtoenirala Parașenr

La un deceniu
(Urmare din vag. 1)

prindă, căci același fruntaș conser
vator mergea nițduș mai departe fă
găduind lui Xenopo! dreptul de a s* 
ocupa de Istoria rotninilor, pe mo
tiv că nici n-ar exista, „Ce umblați 
cu Istoria Rominilor? Nu vedeți că 
nu avem Istorie? Un popor care nu 
are o literaturi, artă, o civilizație 
trecută, aeela nu merită 
să se ocupe de el*.

Butadă, firește, dar 
dispreț sincer și era de

ca Istoriei!

H. Zatis

VERONICA PORUMBACU

„Lirice"
(Urmare din pag. 1)

ture, de neliniștea cu care îndrăgostirii răspund la între
barea veșniciei dragostei. Iubirea e, în concepția poetei, 
una din afirmările cele mai înalte ale vieții, insă Veronica 
Porumbacu nu acceptă dragostea ca pe un dar; cu o 
nobilă neliniște, ea caută mereu dincolo de expresia directă 
a iubirii. Ajungînd să se îndoiască de permanența sen
timentului, poeta cere o iubire nouă, întreagă, adîncă. Aici, 
cu o discursivitate grațioasă, feminină în toată puterea 
cuvîntului, notează precis ca un gravor volutele largi ale 
propriilor sentimente. Coment’nd diversele vîrste ale vieții 
poetei, volumul devine o autobiografie lirică. 
Povestea unui om care se simte aproape de toți cei 
care luptă pentru lumină. Militînd pentru un ideal Cice
ronian al prieteniei, regăsindu-se în fiecare din tovarășii 
săi, poeta se simte una cu întreaga ei generație („Prie
tenie"). Dar nu numai atît: forța emoțională a poetei 
topește barierele timpului. Cernîșevski, Jozsef Attila devin 
contemporani ai veacului nostru. Pasiunea versului Vero- 
nicăi Porumbacu se exprimă uneori cu oarecare grandi
locventă ; dar orice sentiment puternic se exteriorizează în 
gesturi largi, în strigăte. Aceasta nu lipsește volumul de 
o grație reală. Insă cînd poeta lovește, vigoarea ei nu 
trădează nici un moment femeia delicată, încărcată de 
povara sentimentelor.

Cu o înclinare temperamenială spre poezia faptului 
mărunt, Veronica Porumbacu îl transformă, printr-o altă 
trăsătură caracteristică, în tablouri de dimensiuni uriașe. 
Lucrate în culori luminoase, cu linii precise, poeziile 
strînse în volumul de „Lirice11 întăresc încă o dată impresia 
pe care a lăsat-o totdeauna poezia acestei îndrăgostite de 
viață și de cele mai înalte idealuri ale contemporanilor. 
Cărora li se dăruie cu întreaga ființă, cu dramatica pro
fesiune de credință care încheie un ciclu: „Destinul mi-e 
să n-am nici un destin / Destul mi-e să port alte 
destine11...

Dan Grigorescu

LUNA CULTURII
Uriașul avint literar

(Urmare din pag, 1)

rară demnă de a inspira toate spe
ranțele. S-a scris considerabil de 
mult și s-a citit în aceeași măsură. 
Niciodată cartea n-a fost tipărită în 
milioane de exemplare ți răspindită 
în cele mai depărtate și impenetra
bile, pină acum, colțuri de țară. De 
aici și îmbunătățirea stării materiale 
a scriitorului, căruia i se pun la dis
poziție case de creație în localitățile 
cele mai pitorești, mijloace materia
le pentru documentare pe teren etc

In ceea ce privește literatura dra
matică — mi-aș îngădui să afirm că 
n?-aș pricepe puțin și eu — ea se 
bucură de o încurajare aparte. Să ne 
gîndim numai la faptul că în țară 
funcționează peste 30 de teatre de 
sitat în afara celor naționale, semă
nate aproape în toate orașele mai 
mari, regionale și chiar raionale. 
Dacă mai adăugăm turneele și obli
gațiile pe care le au teatrele de stat 
de a prezenta spectacole și în loca
litățile lipsite încă de un asemenea 
așezămînt stabil, putem spune că 
nu e oraș cît de mia, sau chiar sat, 
în care să nu fie aplaudate pilele 
de teatru aparținînd autorilor noștri, 
contemporani. Aplauze desigur me
ritate.

îmbucurător e faptul că reperto
riul din acești din urmă ani a cu
prins — pe lîngă creații valoroase 
ale tinerilor noștri scriitori și ale 
dramaturgilor maturi, pe lîngă mi
nunatele piese sovietice, pe lîngă ce
le mai valoroase lucrări din tezaurul 
universal — și vechea noastră literatu
ră dramatică. S-a făcut apel, așa 
cum trebuia, întîi la teatrul lui Ca
ragiale, apoi la cel al lui Alecsandri, 
Davilla, Delavrancea și al scriitorilor 
dintre cele două războaie.

In aniii Republicii s-a clădit mo
numentalul Teatru de Operă și Ba
let, s-au construit și renovat complet 
numeroase alte teatre din București

și din provincie. Ne bucură faptul 
că nu peste multă vreme va începe 
construirea Teatrului Național. Oa
menii de teatru, autori, actori, ca și 
zecile de mii de spectatori așteaprtă 
cu încredere să vadă această măreață 
instituție de artă ridieîndu-se falnic.

Trăiască Republica noastră Popu
lară, care, împlinind zece ani, a înce
tat de a mai fi tînără!

Mihail Sorbul

Prețuirea tradițiilor
naționale

(Urmare din pag. t)

cita pleiadă de pictori ai țării noa
stre, Tatiarescu, Grigorescu, Verona, 
Vermont, Luchian. Mă bucură afluența 
de vizitatori în expozițiile retrospec
tive ți în casele memoriale, precum 
șl frumoasele albume de artă apă
rute pînă acum din opera lor.

Am spicuit aici numai cîteva mo
mente. Un fapt rămîne însă incontes
tabil : valorile culturale ale poporu
lui nostru sînt prețuite astăzi pe 
deplin și se bucură de recunoașterea 
unanimă a tuturor generațiilor. De 
aceea, adeziunea scriitorului vîrstnic 
pentru Luna culturii și pentru toate 
înfăptuirile culturale din acești ani 
este sinceră ți nedezmințită.

Radu D. Rosettl

trădînd un 
așteptat ca 

acest dispreț al rămășițelor proti
pendadei să fi fost moștenit de bur
ghezia ieșită din căpătuială politică 
și să se fl transmis pină la aceea, 
mai recentă, cu fandoseală cosmo
polită de după 1M0. Seminția rară a 
Goleștilor și VScăreștilor, cu meri
tele lor nepieritoare, se stinsese de 
mult și in locul lor venise boierul 
fără o carte rominească tn bibliotecă 
și in casa căruia idiomul indigenilor 
nu se 
firajd, 
acela, 
seind 
le, eu 
stre. Din cînd In ctad, dumnealor, 
care strâmbau din nas ori de cile 
ori 11 se aducea aminte de literatura 
rominească, se făleau cu cite un 
oaspe adus cu Orient-Expresul, așa 
cum s-a Intimplat acum vreo 
zeci ți mai bine de ani, cu un 
bălău obscur, Joubert. Asta, 
ce se ghiftuise pe la mesele 
llfe-ului bucureștean, ziclnd că face 
studii pentru un roman, a publicat 
o carte In care Iți plătea ospitalita
tea fnfățlțlnd, cu detalii scabroase, 
cocoțnetul ce se fițiise in jurul său, 
ca pe-o strânsuri de fleoarțe, ceea 
ce a stlrnit un val de Indignare, 
bineînțeles, patriotică.

Intr-o lume ca 
stră, surghiunită 
iți găsea cititorul 
denți, dascăli de 
torl, adică tocmai 
nici nu erau 
cărții", unde oficialitatea iți achita 
tributul cu mai multe discursuri 
„sărbătorind" literatura națională

Sărbătorita Insă, numai clnd se 
recomanda „roman", ajungea cu chiu 
ți vai la ediții de cinci mii de exem
plare ți acelea, uneori, in ani d* 
zile, ca să nu mai vorbim de făp
tura gingață a poeziei lirice 
editorii se fereau ca dracul 
mîie, zicind că-i păguboasă.

Desigur, se vor 
uite toate acestea, 
veae, dar ele au 
amintirea noastră 
turi de realitatea 
mlnețti care răzbate ți răscolețte, 
nu se poate să nu vedem căror pre
faceri adinei l-o datorăm. Ca să se 
fi ajuns la zeci ți zeci de mii de ci
titori, trebuie că o voință ți o pu
tere au 
neatinse 
mind 
acum 
pină 
atlția 
rindu-se cu miile, au avut de biruit 
taina alfabetului ce li s-a ținut 
cunsă.

In drumul anevoios, străbătut 
tr-un deceniu, de la abecedar la 
net, vedem toată semnificația ți fru
musețea acestui Decembrie al cul
turii,

auzea dec it la cuhnie și la 
concesie făcută slugilor, sau 
pe care l-am cunoscut, gra
in graiul străbunilor Injurături- 
scuza ed-s mai pitorești ale noa-

trei- 
scri- 
după 

hiflh-

asta, cartea noa- 
din casele avute, 
printre elevi, stu- 
școală și munci- 
printre acei care

poftiți la „săptâmîna

de care
de tă

unii găfi găsind
deși nu-s dlntr-alt 
rămas neșterse în 
șl punindu-le ală- 
nouă a cărții ro-

de-

ia 
in 
să

desțelenit păminturi virgine 
încă de plugul culturii, che- 
viață straturi adlncite pină 
somnul lor de veacuri, căci, 
ajungă la cartea literară

dintre semenii noștri, numă-

as-

In- 
so-

Sergiu Dan

Seară, într-un oraș asiatic...
(Urmare din pag. 1)

și-au înfipt ghearele monopolurile yan
keilor. Cu complicitatea latifundiarilor 
și a burgheziei, monopolurile yanhee 
exploatează popoarele pină la singe. 
Romanele mele I... Se tipăresc In două- 
trei mii de exemplare... In țările so
cialiste se pare că situația 
totul alta.

— Pe ce rută ați ajuns 
întrebat.

— Pe o rută destul de 
mi-a răspuns se nor a de 
Am vizitat Suedia și Uniunea Soaie 
tică, apoi ne-am petrecut două luni 
In China. Dumneata ai vizitat China!

— Nu. încă nu, — i-am răspuns.
— Păcat. Știam puține lucruri des. 

pre China. Ne-am dus acolo cu oare
care teamă... China... Comuniștii... La 
noi se face multă propagandă împo
triva comuniștilor, se pălăvrăgește 
mult împotriva lagărului socialist. Am 
descoperit o lume cu desăvlrșire nouă, 
întreaga (ară e un uriaș șantier. Oa. 
menii muncesc cu o răbdare și cu o 
rlvnă extraordinară. Pe toate chipurile 
nu am Intîlnit decît zlmbete. Nu vor 
trece mulți ani și China va fi prin
tre cele mai puternice țări din lume. 
întregul popor se află alături de 
Mao.Țze.dun...

— Dar despre Cian Kai-și ați auzit 
vorbindu-se în China ?

Don Pedro de Honduras și senara 
au izbucnit In rîs și i-au răspuns ne- 
palezului care aruncase întrebarea:

— Cian Kai-și l O fantomă care mai 
are In juru.i cîteva fantome.

— Totuși, această fantomă are un 
reprezentant la O.N.U....

de 
ne 
lui

e alia, cu

aici? am

lungă, — 
Honduras.

— Spre rușinea celor aare-l țin 
clănkaișist acolo...

După ce am sorbit cîteva cești 
cafea — spre mulțumirea celor ce 
supravegheau masa și mai ales a
Nabi — am ieșit să ne plimbăm prin 
străvechiul oraș asiatic in care intim, 
plarea făcuse să ne cunoaștem. Stelele 
ptlptiau tn cerul tnalt. Văzduhul era încă 
fierbinte Pe ulițele strimte, tntlrziam 
la vitrine. Ne inetntau obiectele minu. 
fios lucrate cu mina. Negustori si 
meșteșugari ne invitau să le cercetăm 
mărfurile. In jurul restaurantelor 
populare, — două-trei tigăi așezate pe 
pirostrii deasupra unor focuri domoa. 
le — se îmbulzeau băștinași.

Treceam din uliță tn uliță. Ne fe
ream să nu călcăm pe trupuri ome
nești, întinse pentru odihnă, pe Itngă 
ziduri roase de timp, pe jumătate dă- 
rimate.

— Asia... sărăcie... mizerie...
— America Latină... sărăcie... mi. 

serie ..
M.au făcut să-mi reamintesc toate 

acestea — și încă multe altele — 
ziarele pe care le.am citit tn zilele 
din urmă. La Paris s-au adunat șefii 
N A.T.O. Conducătorii Statelor Unite 
Americane au cerut țărilor europene 
și asiatice baze pentru instalarea 
rnmpelor de lansat rachete cu încăr
cături atomice fi cu hidrogen... De
sigur, desigur, tn scopul de a ajuta 
la îmbunătățirea vieții oamenilor, la 
ridicarea lor, la fericirea bor...

A.B.C.

neului, și el rod tot al muncii 
zinteresate a unui grup de intelectuali, 
răsunînd acordurile orchestrei simfo
nice dirijată la începuturile ei de 
Wachmann, mai apoi de Dimitrie Di- 
nicu, George Enescu și George Geor
gescu. Mă bucur să aud cum se 
ridică noi discipoli demni de talentul 
acestor maeștri. Mă bucur să văd 
conținuîndu-se tradițiile teatrului ro
mînesc, ilustrat de atîtea nume răsu
nătoare de autori, regizori și actori. 
Sînt emoționat văzînd că teatrele noas
tre joacă, cu același succes, „Răzvan 
și Vidra11 de Hașdeu, „Fîntîna Blan- 
duziei" de Alecsandri și toate capo
doperele literaturii dramatice romînești. 
Simt de asemenea o reală bucurie în 
suflet văzînd cum cărțile marilor noș
tri scriitori, Vlăhuță, Alecsandri, Haș
deu, Caragiale se tipăresc în zeci și 
zeci de mii de exemplare și se epui
zează — 
numai în 
nea sînt 
prețuirea

PROFESORUL
TUOOR VIIAW

aceste tiraje fantastice — 
cîteva săptămîni. De aseme- 
profund emoționat văzînd 

de care se bucură strălu-

(Urmare din pag. I) 

trăi — cunoștința e sarea vieții 
pe omul în care uneori murmura 
ecou de melancolie după neastîmpă- 
rul juvenil, pe amatorul de călătorii 
si iubitorul naturii alături de artă, 
cînd mi-a declarat că pornirea sa 
originară de a ieși în întîmpinare” 
vieții i-a fost reactivată în mare m 
sură de lumea nouă în curs de așe
zare sub privirile sale, uimite la 
început apoi încrezătoare. Socialismul 
l-a atras prin sensul lui ultim, uma
nist și constructiv, pedagogic. E în- 
cîntat că se edifică uzine și monu
mente, că se preconizează o cultură 
bazată pe tradiții clasice și că în
vață pe alții, poate mai mult ca 
altădată. Cred că nu există un mai 
generos risipitor de noțiuni. Confe
rințele si articolele lui sînt nenumă
rate. Pe cine a refuzat, oare? in 
socialism sîntem cu toții elevi. Și

un

el, profesorul, învață. Odată redes
chisă binefăcătoarea rouă a curiozită
ții, a dorinței de a înțelege întoc
mirile revoluționare, nu încetează de 
a se informa pe cît posibil direct, 
prin sine, de a recepta impresii cît 
mai felurite, de a-și confrunta păre
rile, chiar prejudecățile — nu le-a 
ascuns — cu realitatea, spre a-și 
zugrăvi singur tabloul fidel. Pînă și 
seria sa de „însemnări" din Gazeta 
noastră confirmă scopul său dublu, 
să-și adîncească contribuția la cul
tura populară și să consemneze, în 
văzul tuturor, recolta sa de observa
ții, eventual propria lui evoluție. Tu
dor Vianu militează, cu o capacitate 
de înțelegere și adeziune pe care 
spiritul său critic o sporește. Partici- 
pînd la zidirea socialismului, și-a re
găsit romantismul 
pe care-1 practică 
clasic.

Mihail

latent din tinerețe, 
tot în felul său,

Pe trovea nu

(Urmare din pag. 1)

adică ceva mai mult decît o realitate trăită romanțată. Acesta este probabil 
motivul pentru care am scris romanul cu multă plăcere. Cînd începeam să scriu 
dimineața, aveam impresia că trăiesc o viață dublă și că mă întrupam realmente 
în elevul de acum aproape dncized de ani Nădăjduiesc că această căldură 
personală în prezentarea eroilor va fi molipsitoare ți că cititorii, la rândul lor, 
își vor regăsi cu plăcere în paginile mele cneva din bucuriile tinereții lor.

— După cum spuneați, romanul nu va urinări numai tribulațiile unui spor
tiv, ci va cuprinde aspecte mu t mi argi i" acea epocă.

— Desigur, așa cum am amintit acum cîteva minute, deși este un roman, 
să zicem sportiv, „Bucuriile tinereții- c.orinde conflictele sociale din acea epocă, 
oameni care reprezintă tipuri bine definite pe atunci, unii răi, alții buni și- 
fiind un roman de tinerețe, este ev .dent că nu lipsesc nici dragostea și ma
nierele specifice epocii și mentalității tineretului de atunci. Romanul e dominat de 
cinstea sufletească a eroului necomprehensibilă In epoca respectivă. Epilogul 
marchează, la o vîrstă înaintată, aceeași linie de puritate sufletească a fostului 
sportiv de odinioară.

După aceea, maestrul Deircstere Botez nu ne-a mai dat amănunte asupra 
cărții sale, pe care o vom întîlni zilele acestea în librării și discuția noastră s-a 
oprit asupra unei probleme la crdir.ea zilei: Luna culturii. Scriitorul prezent în 
viața literară nu numai prin vc -auele de beletristică, dar și prin numeroasele 
articole din paginile presei, a ținut să spună:

— Această Lună a culturii prezintă, în toate formele de manifestare artis
tică, avîntul nemaiintîlnit al culiurii noastre în muzică, teatru, literatură, pictură. 
Acest avînt nu este întîmplător. Geneza lui stă în primul rînd în concepția mar
xistă după care fiecare om, cor.stfuctor al socialismului, trebuie să fie un om 
cultivat. Socialismul nu se poa:e construi cu analfabeți. Această concepție a dus 
nu numai la ridicarea cultural a unui grup restrâns de oameni, ci la ridicarea 
nivelului cultural al întregului popor. Aceasta s-a realizat prin stîrpirea neștiin- 
ței de carte, punerea învățimintu'ai la dispoziția tuturor ți încurajarea prin 
toate mijloacele a artelor ți științei.

— Desigur că scriitorului I revin îndatoriri deosebite în această uriașă 
transformare culturală.

— Față de imensa categorie de cititori din țara noastră, scriitorul simte o 
răspundere uriașă. .Misiunea lui este de a prezenta în imagini nil numai aspectele 
vieții de astăzi, dar ți viziunea vieții de mîlne, pentru făurirea căreia oamenii 
muncii nu cruță nici o osteneală.

— In Săptâmîna căr ; fapt demn de reținut: alături de cărțile scriitori
lor maturi, sînt în librar:: ț: cărțile unor tineri aflați la primele lor lucrări.

— Este emoționant pentru cititori să găsească în librării, gata să-i pri
mească, scriitori cu pârul alb. alături de adolescenți. Nu e nimic ciudat în 
aceasta. Cititorii găsesc acolo expresia palpabilă a frontului unitar de nezdrun
cinat al literaturii noastre realist-socialiste. Sînt în acest front scriitorii progre
siști de odinioară, care astăzi si-au regăsit libertatea deplină a scrisului lor șl 
care, din realiști critici, au devenit realiști constructori, ți sînt tineri scriitori care au 
deschis ochii la viață sub noua orânduire, fiii acestei orânduiri, care se bucură 
la vîrsta de douăzeci de ani de tot respectul ți dragostea cititorilor. Ei au intrat 
într-o muncă considerată de regimul nostru democrat-popular cinstită și demnă 
și, conștienți de aceasta, ei caută să întărească demnitatea de scriitor prin serio
zitatea scrisului lor. De aceea. Mihail Sadoveanu și Tudor Arghezi se simt atît de 
bine alături de Al. Andrițoiu, Titus Popovici și Francisc Munteanu și privesc 
spre ei ca niște bunici blinzi spre nepoții lor care, încă din vîrsta fragedă, se 
dovedesc capabili să ducă misiunea lor nobilă mai departe.

— Dumneavoastră insă ați cunoscut și viața tinerilor scriitori din trecut. Sînt 
amintiri dureroase, dar din care v-am ruga să evocați aici, pentru cititorii noștri, 
cîteva.

— N-am să uit niciodată unele figuri din literatura noastră, cele mai repre
zentative poate pentru condiția umană mizerabilă a scriitorului de altădată. 
N-am să-1 uit. de pildă, pe poetul Artur Enășescu, umblînd în zdrențe pe Calea 
Victoriei, cerșind pe la ușa cafenelei Capșa, în timp ce automobilele alunecau pe 
patru rânduri. N-am să-l uit nici pe acei de mult uitat scriitor L. Donici, autorul 
unui foarte interesant roman publicat în „Viața rominească" ți care era adă
postit din milă de portarul hotelului „Boulevard". N-am să-l uit pe Aurel Cornea, 
scriitor care n-a apucat să publice aproape nimic, dar ale cărui sertare erau 
pline de lucruri minunate și care s-a stins foarte tînăr de tuberculoză, mi se 
pare, în Tătărașii lașilor. Mai mă gîndesc și la atît de delicatul poet D. laco- 
bescu, secerat de boala mizeriei atît de timpuriu. Buchetul lui de flori, strâns 
într-un volumaș, va rămîne acolo unde se păstrează amintirile care nu se uită 
niciodată. Eu știu ce ar fi putut scrie oamenii aceștia în condițiile de viață pe 
care le au scriitorii noștri de acum. Operele pe care nu au apucat să le scris 
din cauza mizeriei sînt pierderi ireparabile.

Ajunși la ultima s; '.a cea mai delicată întrebare: proiectele de viitor — 
maestrul Demostene Botez a fost deosebit de zgîrcit. Dezvălui cititorilor un 
secret: au trebuit multe insistențe, foarte multe, pînă cîn„ maestru! să ne 
spună :

— In prezent se află la ESPLA, sub tipar, un volum de versuri intitulat: 
„Prin ani". Titlul este indicativ pentru conținut, deoarece volumul va cuprinde poe
ziile scrise în ultimii doi ani și nepublicate încă în volum, precum ți multe 
poezii din anii trecuți și anume de prin 1930 încoace, publicate cîndva prin 
diverse reviste și rămase uitate acolo, în sfîrșit multe inedite. Mai am în lectură 
la ESPLA romanul „Anghel Oprișan", inspirat din luptele ceferiștilor în anul 
1933. Și mai am cîteva proiecte.

Vale.Sti Rîpeami



doua orientări
-a încercat adesea la 
noi, în ultima vreme, 
definirea 
modern".
pornea, intre altele, și 
din preocuparea expli
cabilă de a cunoaște 

ceea ce constituie a-

„spiritului 
încercarea

de cultură cărora li se adresea- 
ce ar trebui întreprins pentru 

cumplită a 
Nu găsiți 

însăși între- 
un mai mare

eventualitatea

îndeaproape 
portul epocii noastre la îmbogăți
rea culturii omenirii. Nu mi s-a pă
rut insă că s-a insistat, cu sufi
cientă apăsare, asupra uneia dintre 
trăsăturile cele mai caracteristice, 
cred, ale conștiinței contemporane: 
convingerea că lumea este de o com
plexitate nesfîrșită, că lucrurile, în 
aparență foarte simple, au o struc
tură de o stufozitate uluitoare. Ști
ința vremii noastre a împins cu
noașterea umană atît de departe, 
îneît astăzi pînă și omul cel mai 
puțin familiarizat cu cuceririle fi
zicii și astronomiei, biologiei și psi
hologiei, sociologiei și economiei po
litice, se sfiește să se declare po
sesorul unor adevăruri ultime, li
niare și definitive, în vreun dome
niu oarecare de preocupări. Numai 
pentru suficienții, de formație cul
turală cu totul rudimentară, fap
tele sînt totdeauna simplissime și 
problemele se evaporă la prima su
mară abordare.

Dar în cunoașterea acestei țesă
turi complicate a realității, marxis
mul a adus o metodă de cercetare 
care ferește conștiința umană de 
fărâmițare. La lumina vie a dialec- 
t!cii marxiste, orientarea în hățișul 

telor capătă limpezime. Reîntor- 
d asupra lumii propria imagine 
acestei lumi, care se reflectă în 

înțelegerea ei materialist-dialectică, 
filozofia marxist-leninistă păstrează 
intactă conștiința imensei complexi
tăți a obiectelor și proceselor, dar 
îi dă consistență, o pune la adăpost 
față de primejdia destrămării.

Oprirea în loc, pretenția de a fi 
rezolvat o dată pentru totdeauna 
întreaga problematică umană, este 
incompatibilă cu dialectica marxis
tă. Comuniștii au pus istoriei cele 
mai îndrăznețe întrebări și inte
rogatoriul viitorului nu este nici 
un moment sistat. Dar căutarea răs
punsurilor nu se face la intimpla- 
re, in bătaia tuturor vînturilor, cu 
primejdia scufundării într-o magmă 
informă de eclectism pestriț.

Ceea ce frapează la o cit de su
mară privire asupra culturii burghe
ze contemporane este tocmai as
pectul invers : dezagregarea ansam
blului, risipirea preocupărilor în 
direcții divergente, descompunerea. 
Firul conducător evident in multi
plicitatea, în varietatea imensă a 
cercetărilor din cadrul eulturii so
cialiste — aici, în conștiința socială 
burgheză lipsește. Apare astăzi, 
mai pregnantă decit oricînd, pre
zența acestor două orientări, radi
cal opuse : de o parte, în cultura 
burgheză, un soi de stare de mo
luscă ; de .
socialistă, o coloană vertebrală fer
mă, care dă ținuta întregii activi
tăți spirituale, științifice, artistice.

Vechi tradiții culturale în țările 
capitaliste fac să existe fără îndoia
lă și acoio o producție culturală în 
măre „măsură valoroasă. Nu ne este 
îngăduit să subapreciem erudiția și 
subtilitatea care se pet observa în 
lucrări de logică, de estetică sau 
de istorie, ale unor oameni de știin
ță burghezi; nu putem ignora rafi
namentul și meșteșugul savant de 
care dau dovadă nu puțini literați 
și artiști burghezi. Dar in ansam
blu — și in perspectivă — nu se 
poate înlătura impresia de flascidi- 
tate lipicioasă, pe care o lasă în
treagă această producție culturală 
a unei spiritualități obosite. Nu 
ne-am propus să intrăm acum în a- 
naliză acestei situații, lată insă nu
mai citeva fapte recente, care vor
besc cu elocvență in acest sens.

Săptămînalul francez Arts-Lettres- 
Spectacles a întreprins recent o an
chetă în rinduriie a numeroase per
sonalități reprezentative, în mare 
măsură, pentru cultura burgheză 
contemporană. Au răspuns biologi 
de prestigul Iui Jean Rostand sau 
Albert Delaunay, etnologi de talia 
lui Andre Leroi-Gouran sau Claude 
Levi-Strauss, medici de valoarea u- 
nui Paul Chauchard sau Marcel Be- 
ssis, filozofi — ale căror doctrine au 
largă circulație — ca Gabriel Mar- 
Cel sau Jean Wahl, economiști, pre- 
lați, exploratori, geologi etp. Anche
ta pune întrebarea: Ce ar trebui 
salvat din civilizația noastră in ca
zul unui război atomic pustiitor ? 
Ce ar trebui expediat, in interiorul 
unei rachete, care să părăsească
pămintul contaminat de radiații dis
trugătoare, pentru a readuce 

după trecerea primejdiei — pe pla
neta noastră 
rile unei noi 
Nu se poate

eă

cealaltă parte, în cultura

nii 
ză, 
a evita 
războiului distrugător ! 
semnificativ faptul că 
barea presupusă a găsi
ecou la cititorii revistei nu este cea 
firească, ei una menită să creeze 
panică prin sugerarea inevitabilită
ții catastrofei ? Dar să trecem pes
te acest aspect al problemei și să 
vedem care este caracterul răspun
surilor. Sigur că fiecare specialist 
se ocupă cu precădere de domeniu) 
său de cercetare. (De pildă reveren
dul Dubarle este deosebit de insis
tent în a pretinde ca în contempo
rana „arcă a lui Noe" interplaneta
ră să intre neapărat un episcop — 
„un episcop și nu un simplu preot, 
argumentează el, intrucit numai un 
episcop ar putea retransmite supra
viețuitorilor sacerdoțiul, în vreme 
ce un preot nu ar putea oficia de- 
cîț atîta cit durează propria sa 
viață"...). Dintre atitea opinii ex
primate — care de carqgmai pline 
de fantezie și multe dintre ele vă
dind cunoștințe științifice dintfe 
cele mai serioase — nu se poate 
desprinde o concepție de ansamblu 
asupra esenței adevăratelor valori 
ale civilizației epocii noastre. Fărâ
mițare, unghiuri de perspectivă în
guste, înțelegeri nu contradictorii, 
ci fără legătură de sens int:^a ele, 
disparate.

In săptămina trecută, aceeași re
vistă punea o altă întrebare unui 
tiumăr de opt -profesori de filozo- 
'ie de la Sorbona, printre care Ray- 
nond Aron, Etienne Souriau, Geor- 
jes Gurvitch : despre ce se va vorbi 
h mod deosebit, anul acesta, stu- 
lenților în filozofie ? Există oare 
ui mare curent de gîndire, care să 
<omine astăzi filozofia universitară 
ificioasă ? Examinînd răspunsurile, 
aicheta conchide că nu există un 
fr director al gindirii filozofice 
hirgheze. (Deși noi am putea a- 
ninti, în legătură cu sensul ultim 
a tuturor acestor cursuri de filo- 
zfie, cuvintele lui Lenin referitoa- 
r la idealiștii vremii în care a scris 
el „Materialism și empiriocriticism": 
„iacă ei au totuși vreun antipod, 
aest antipod nu e decît 
rijisti").
idîalist al 
pnocupările sînt 
făă coerență și privind, 
spe trecut: unul va vorbi despre 
siitul Toma și despre Cicero, altul 
depre Spinoza, un al treilea despre 
„roarto și nemurire" ș.a.m.d.

.ceastă lipsă de fir conducător 
al gindirii filozofice burgheze con
temporane este chiar teoretizată de 
Fedinand Alquie care, recenzind 
volanul „Philosophes celebres", pu
fai iat în 1956 sub direcția lui Mer- 
leairPonty, și în care sînt reunite 
studile de istorie a filozofiei, a pa- 
trueci și doi de comentatori, se 
întnabă, date fiind punctele de ve
deri ireconciliabile din care sînt a- 
naliate sistemele filozofice de că
tre toți aceștia, dacă „există oare 
as tăi, propriu-zis, o disciplină cu 
metlde definite care să merite nu- 
melt de istorie a filozofiei ?“. Alquie 
sublniază într-un comentariu, nu 
lipsii de subtilitate, dispersarea cu
get ăiii burgheze și pe acest tărim. 

lata un alt cîmp al culturii: cer
cetările in domeniul esteticii. Intr-o 
ramură care poate fi atit de fecun
dă, cum este literatura comparată, 
cite eforturi nu rămîn descurajant 
de sterile, 4n lipsa unei orientări 
unitare ? In ^bsența unui punct de 
vedere fundanentat științific — și 
deci care s^ se impună cu autori
tatea cu cad se impune, in mate
matică sau i fizică, un adevăr — 
cercetători umeroși ai lucrărilor 
literare redatează asemenea opuri, 
ca cel al dârzului Nyrop —

’ i“ — 
datează 
.jterară" 

d« șah, 
— să fie

Dincolo de 
cursurilor 

foarte

cel mate- 
earacterul 

proiectate, 
limitate, 

îndeobște,

„Săru- 
sau cercetează, 
Van Tieghem, 
a unor teme 

vinul, tutunul 
cu iertare —

mortificată, inceputu- 
dezvoltări a omenirii ? 

să nu remarcăm, In 
treacăt, că o publicație culturală 
burgheză nu găsește de cuviință, in 
primul rînd, să-i întrebe pe oame-

tul în literatră' 
după cum 
importanța 
ca... jocul 
sau chiar 
clistirul.

Recent a airut cartea lui Andre 
Malraux „Metnorfoza zeilor", con
siderată de crcurile culturale bur
gheze drept „evenimentul artistic 
al sezonului". In continuarea preo
cupărilor din „Muzeul imaginar", 
Malraux înceajă o prezentare sin
tetică a dezvitării artei de-a lun
gul istoriei oienirii. Nu ne putem 
pronunța asu® calităților lucrării, 
fără să o fi tit încă. Dar din re
latările detailai ale presei de spe
cialitate nu se poate să nu ne iz
bească criteriu cu totul ciudat de 
apreciere a ard diferitelor popoare: 
măsura in careopera de artă a dat 
o imagine zefer cărora popoarele 
li s-au închinai însuși titlul lucră
rii subliniază peeminența pe care 
o dă Malraux icestui criteriu.

Ceea ce este ered, semnificativ 
aici pentru lipsa de orientare a cul

șpil de șatGEORGE JUSTER
(Expoziția interregională

turii burgheze, nu este poziția lui 
Andre Malraux. El ne-a obișnuit de 
mult — după trădarea primelor sale 
opinii— cu încercările de a-și pune 
talentul la dispoziția celor mai sus
pecte teze. Semnificativ este că oa
meni de cultură de talia unui Rene 
Huyghe se lasă antrenați in prețui
rea unui asemenea criteriu, chiar 
atunci cînd constată că multe lu
cruri din cartea lui Malraux „sint 
poate, din strictul punct de vedere 
ai istoriei, perimate sau inexacte". 
Iată un om de știință care părăseș
te criteriile științifice pentru că. 
in ansamblul său, climatul cultural 
burghez nu poate da prestigiu su
ficient unui punct de vedere unitar 
strict științific. In absenț3 unu’ 
fundament științific ferm, cele mai 
găunoase afirmații pot incita 13 •- 
plauze pe oameni altfel foarte se
rioși. Așa ne putem erplica râu 
rile unor critici de artă valoroși, 
care-și pot da aprobarea unor ex
poziții în care, după expresia ui 
dintre ei, se observă „obsesia cavi
tăților ancestrale, grote pe care le 
parazitează foirea proliferațiilor di
verse*. Criteriul cert de apreciere și 
ierarhizare a valorilor lipsește.

Iată de ce, în vreme ce noi — 
cu toate greutățile suișului — pri
vim liniștiți spre viitor, culturi de
zaxată, și planturoasă, care rever
berează pîlpiirile agonice ale burghe
zei, se stinge, cu privirele intoarse 
către peșterile cuaternire.

muia

Marcel Breaza

GETA BRATESCU .
,,Ilustrație la «ScrP'Ș™* 

(Expoziția interregio București)

DORU POPOV ICI rs.-r-:
(Expoziția interregională București)

MOMENTE ANTIMONARHICE
Literatura romînă antimonarhi

că s-a dezvoltat cu precăde
re pe linia pamfletului, a ar

ticolului de ziar, a versului ocazio
nal, insuficient șlefuit 
șfichiuitor, reliefind 
cențe stupiditatea și

poate, dar 
fără reti- 

inutilitatea 
unei instituții anacronice. In cari
caturile vremii, din pac.-..le reviste
lor de atitudine democrat.că. In tră
sături îngroșate, ne apare același 

. chip încruntat al regali „avar și 
lacom", importat d.r. Germania și 
întreținut cu sudoarea și singele u- 
nui întreg popor : Carol I și din ne
norocire nu uIîirmE, „omul pericu
los", „inspirator al unei politici reac
ționare", „regele avar", „înconjurat 
de sacii cu bani" ; „marele căpitan", 
„eroul de la Hodivoaia, Stănești, 
Băilești etc.*, „asasinul țăranilor 
răsculați la 1907; ploșnița, imensa 
ploșniță", „care iși suge viață din 
mizeria unei țări de robi", și ta 
sfirșit, urmașul : „omului cu ochii 
vineți", importat și el din țări străi
ne, Ferdinand Urechilă, „răspunză
torul", „in război declarat cu pro
priul său popor". O pleiadă de scrii
tori și ziariști dintre cei mai ta- 
lentați, hrăniți de luminoase idealuri 
progresiste, au contribuit la crearea 
imaginii veridice a une: dinastii de 
jalnică amintire. Bo ..a: și Hașdeu, 
Macedonski și Vlar.ță, G. Panu, 
Constantin Miile și Traian Deme- 
trescu, Anton Bacalbașa și marele 
Caragiale, Coșbuc și mai apoi Ar- 
ghezi și Cocea, depășind de cele mai 
multe ori limitele 
cism trecător, au 
tură de incisivă 
narhică, apreciată 
ziaste de cititori, 
și lacheii săi.

Ne vom opri asupra a trei 
mente de luptă antimonarhică

unui antidinasti- 
realizat o litera* 
tendință antimo- 
de mase 
temută de

entu- 
rege

mo- 
care

au relevat arta unor adevărat: 
maeștri ai pamfletului: Panu, Co
cea și Arghezi.

Primul, George Panu, rr.a: puț.-, 
cunoscut astăzi, dar de o re.~ar:a- 
bilă popularitate în epo;= : = 
șează, printr-un articol publicat ta 
ziarul „Lupta", din 1877, augusta 
minie regală. Ultragierea persoanei 
mărfei-sale „iresponsabile". crima 
de l&se-majestate. este pedepsită cu 
doi ani de închisoare și autorul ar
ticolului Omul periculos ia drumul 
exilului. Mai ales in acel an, „Lup
ta", ziar cu orientare net progre
sistă, iși manifestase in repetate 
rinduri și violent, împotrivirea față 
de anacronicul regim monarhic. A- 
lexandru Viahuță, într-o Scrisoare 
către cititori (25 ianuarie 1887) lan- 
sind o listă de subscripție in folosul 
lui Eminescu, bolnav la Minăstirea 
Neamțului, menționa avariția rege
lui care „tremură de milogeala unui 
sărac ca de cuțitul unui conspira
tor". Apar, nesemnate, dar aparți- 
nind cu siguranță lui Panu, o ser e 
de articole care acuzau cu vehe
mență „instrumentul străin*, „per
sonajul egoist și neiubitor ue țară" : 
Regele este culpabil Ț2j ia.-.uarie 
1887), Un discurs de ținut regelui 
(3—4 februarie 1887), Ce trebuie să 
fie un rege (15 februarie 1887) 
(„Regele nostru pare că și-a luat 
de sarcină a să izola de țară"). In 
Omul periculos, articol devenit re
pede popular, reprodus în reviste 
chiar la un sfert de veac de la a- 
pariția lui, Panu demonstra, prin 
raționamentul clar care-1 caracteri
za, prin logica strînsă și fraza con
cisă că : „Astăzi, mai mult decit o- 
ricînd este constatat că izvorul tu
turor relelor, omul care comite abu
zuri și permite guvernului să facă 
totul este regele. El este samsarul

tuturor trădărilor intereselor națio
nale, el este sufletul blestemat al 
r-a imului ce ne guvernează... Cul
pabilul cel mai mare este el, el tre
buie lovit fără cruțare, el trebuie 
arătat cu degetul".

Cu 25 de ani mai tîrziu, în 1912, 
un alt proces de lese-majestate 
este gata să izbucnească. De astă 
dată, revista care se manifestase cu 
consecvență In direcția combaterii 
absurdului principiu monarhic era 
excelenta „Facla", condusă de unul 
dintre 
romîni : 
pamflete 
satirică, 
gazetarii 
gele 
martie 1912) sau afuma cu 
re : 
(10 mai 1910). Intr-onul' dî 
pamflete, adresinda-ae rege 
llzind interogația și răspx 
însuși la tetrebare» pusă, 
pe care adesea II utiliza. Cocea face 
un bilanț al domniei lui Carol I:

„Ce-ai făcut,, sire, de patruzeci 
de ani încoace pentru fericirea po
porului care și-a încredințat desti
nele în mîinile tale ?

Ai găsit un popor de inculți și 
ineulți îi lasă cei patruzeci de ani 
ai tăi de domnie.

Ai găsit un popor lipsit de drep
turi cetățenești și lipsit de drepturi 
il lasă înțeleaptă ta domnie.

Ai găsit un popor flămînd și ex
ploatat și flămînd îl lasă Îndelun
gata ta domnie.

Da, îndelungata ta domnie !"
Un colaborator statornic la „Fa

cla" din acei ani, era Tudor Ar
ghezi. Omul eu ochii vineți (10 mar
tie 1912) vine să ImpEnesscă seria 
pamfletelor ac

cei
N.
de

cu
epocii, vorbea despre

complice al asasinilor'

mai temuți pamfletari 
D. Cocea. Acesta, în 

o virulentă concentrare 
un curaj rar intîlnit la

.re
ții» 

botări-
„regele a domnit prea msh* 

aceste 
i. ut- 
—j g-

de VRBA CU ILCA MELINESCU
directoidjunct al Editurii de stat pentru literatura și arta

După cum tf In prunul nostru 
interviu,. trZ ,teratura
clasică rusă vor forma o- 
biectul unei f.b:rl aPa,rte' Ne am 

a I ca Melinescu, di-“ dSfe^rii p- 

T'aljti'npărtăsiti cititorilor 
noștri cite^ din ' ^«vitatea 
„Cărții^Ru jn octombrie 1944, 
Fditura (Rusă“ a dat în cei 13 
an de 0 care în
a"‘ ae mă astfel: 
cifre se

2346 f- 24.522.600 exemplare. 
Mul n,rcaPe in f*ecare zi iu- 
crăto’ar(tlu și zece inii de earl'-

‘ vr"1 sa ne vorb‘t* despre 
răspînd‘teraturii clasice ruse în 
țara_ n,, Țra(jLlcerea operelor 

... tasici ruși a ocupat locul 
5 ™cj1 meritat de admirabila 
,j®e^man'.stă a marelui popor 

tu numai a poporului rus. 
. aduse în acești ani opere
, ilor clasici ucraineni, gru-

al.® ci ete. 
zlr a oferit cititorilor 
ta5 «Și procura
jr clasici ruși în forme co
ntoare gustului, nevoilor și 

r itilor lor financiare. In li- 
jjxistă volume de „Opere” mai 
yU mai puțin complete. Ele cu
pe lîngă lucrările capitale, ș
de mai mică importanță, ce 

ează pe cititorii dornici să 
ească < ,..î
i ediții

rus.

posibili- 
lucrările

evoluția scriitorului. 
sînt prevăzute cu un

i aparat științific, se 
hîrtie superioară și, 

etatea cuvenită, au o 
intă 

entru cercurile ce'.e mai 
lori, atunci cînd lucrarea nu a- 
ge un număr prea mare de pagini, 

tipărește în „Bibl.oteca pentru 
ji“ (sera „Clasici Ruși") pe o hîr- 
e mai modestă și la un preț foarte 
:ăzut. Aceasta a permis o difuzare 
argă, numeroase volume neces.tînd 
repetate reeditări. Să dau doar citeva 
exemple : lucrările lui Lev Tolstoi au 
ajuns la un tiraj global de 51 jOO 
exemplare, ale iui Pușkin la 265.l‘a 
exemplare, iar ale lui Celiov la 
283.000 exemplare. Aceasta numai In 
limba romînă. Mai trebuie adăugate 
importantele tiraje atinse de tradu
cerile în limbile nat-onalităților con. 
locuitoare din țara noastră.

— Și acum să ne oprim asupra 
traducerilor din literatura sovietică.

— Romane și nuvele, culegeri de 
poezii și poeme, piese de teatru și 
scenarii cinematogra- ce, schițe și 
-eportaje literare au fost an de an 
traduse din liter-tura sovrt câ mul- 
tin.țională. Șirul lung ai cărților so

tipăresc 
păstrînd 
legătură

largi de

vietice ce au cunoscut entuziasta a- 
preciere a cititorilor nu poate fi enu
merat în spațiul limitat rezervat 
unui interviu. Mă voi mărgini să a- 
mintesc citeva: „Mama" de Gorki 
(5 ediții), „Pămînt desțelenit” (6 
ediții), „Donul liniștit" de Șolohov 
(3 ediții), „Calvarul” de Al. Tolstoi 
(3 ediții), apoi seria de „Opere” ale 
unor scriitori sovietici ca Fedin, 
Alexei Tolstoi. Printre cărțile de 
succes ale anului 1957 cităm : „Opere 
alese” de Vera Inber, „Versuri de 
dragoste” de Scipaciov, ■ „Teatru” și 
„Satire" de Maiakovski, „Tragedia 
optimistă” de Vișnevski, „Și a fost 
ziua a doua" și „Prin India" de ilia 
Ehrenburg, „Douăsprezece scaune" și 
„Vițelul de aur” de llf și Petrov.

Fără îndoială că nu sînt lipsite de 
interes nici cifrele: Cărțile lui Ma
xim Gorki au atins o cifră record în 
domeniul traducerilor de literatură 
beletristică de la noi: 680.000 exem
plare (în care sînt incluse și titlurile 
apăru:e în limbile naționalităților 
conlocuitoare) ; cifra globală a tira
jelor cărților lui Mihail Șolohov se 
ridică la 469 000 exemplare, ale lui 

Alexei Tolstoi la 358.500 exemplare, 
ale lui Ilia Ehrenburg la 298.000, ale 
lpi Maiakovski la 175.000 exemplare. 
Aceste cifre nu fac decît să exprime 
ceea ce ne spunea cu ani în urmă un 
muncitor metalurgist: „Eu citesc li
teratură sovietică, pentru că mă în
vață cum să trăiesc".

— Activitatea „Cărții Ruse", după 
cite cunoaștem, înglobează și alte sec
toare.

— Da. „Cartea Rusă" 
șl va publica 
reprezentative 
literară, lucrări 
muzicii, arte 
nematografie.
tarii. Apar de asemenea lucrări de 
știință popularizată. E imposibil de 
înșirat, chiar numai pe cele mai im
portante.

Totuși, nu pot să nu amintesc de 
operele lui Cernîșevski și Belinski, 
Serov și Ceaikovski, Stanis'avski și 
Târle.

Consider că un important apcrt în 
revoluția noastră culturală au adus 
și cărțile de volum redus (broșurf.e) 
de popularizare a artei și științei

La cunoașterea realităților sovietice, 
contribuie mărturiile unor oamer. 
de seamă consemnate în note de 
călătorie publicate de „Cartea Rusă”: 
Timer Arghezi („Din drum...") 
Ac-i Gh. Oprescu .Jurnal de călă
torie*).

— Citeva cuvinte despre nivelul 
traducerilor și prezenta-ea grafică a 
lucrărilor apărute.

— M;ha;i Sadoveanu. Tudor Ar
ghezi, '■ ■ n Beniuc, Eusei.u Cami-

a publicat 
și lucrările cele mai 
de critică și estetică 
de istorie și teorie a 

plastice, teatru și ci- 
mcrr.arialistică, călă-

Iar, Cezar Petrescu, Nina Cassian, 
Petru Dumitriu, Lucia Demetrius, 
Eugen Jebeleanu, Al. Philippide, Mi
ron Radu Paraschivescu, Victor Tul
bure, Cicerone Theodorescu și mulți, 
mul(i alți scriitori romîni dau o mare 
parte din timpul lor de creație pentru 
a tălmăci cititorului din țara noastră, 
într-o formă cît mai apropiată ori
ginalului, tezaurul literaturii Uniunii 
Sovietice.

Pictori și graficieni ca Florica și 
Marcela Cordescu, N. Jurâscu, P. Na. 
zarie, Perahim, N. Popescu. Stoi- 
cescu, Taru și alții au ilustrat cu 
măiestrie aceste cărți.

— Și în sfirșit, proiecte pentru a- 
nul viitor—

— Se va continua editarea cicfarilcr 
de „Opere" ale scriitorilor clasici ruși 
Gogol, Turoheniev, L. Tolstoi, Salticcv- 
Scedrin, Cehov, Gorki. Vor apare 
apoi „Idiotul" de Dostolevski, un vo
lum de „Teatru” de Lermontov, „Vo
ievodul sau visul de pe Volga" de 
A. N. Ostrovski, „Palatul de gheață” 
de Lajecinikov, „Opere alese” de 
fanik, „Versuri alese” de Alișer 
voi etc....

Prin „Aelita" și volumul II 
„Opere” ne vom reîntîlni anul viitor 
cu Alexei Tolstoi, prin romanul ,Pe 
nerăsuflate" cu Ilia Ehrenburg, prin
tr-un volum de „Versuri alese" cu 
Vera Inber; „Drumul spre Ocean” 
ce Leonov este așteptat cu nerăbdare. 
O seamă de lucrări sovietice ce se 
traJ-c in 1958 aparțin unor scriitori 
încă necunoscuți cititorului din țara 
noastră- Apare astfel romanul „Un
deva în Polesia” de L. Obuhova, 
„Aurora boreală* 
vestiri de drag.
„Lumină printre nori" de 
multe altele.

Se pregătesc c'te două 
opere alese a'.e democra: 
ționari V. G. Cernișenki 
Dobroliubov (din V. G. B< 
și apărut două volume de „Opere 
lozofice alese*).

In domeniul esteticii literare și 
artă, după volumul _Scr 
adresă” și 
Plehanov, se pregriește 
lumelor „Despre edeca; a 
de N. Dmitrieva ș: .Ese-'a 
a artei” de A. Bu:

In cursul Iui 1958 se 
volumul de „Articole V-.-z 
Eisenștein, extrem de . - -.- 
numai pentru cititorii de s; 
precum și o nouă ediție, r; 
cârti; lui Stanislavski „Via: 
artă”, mult cerută de citite 

apare volumul 
de călător — Reflecții de sar : • 
de Eeiar Petrescu precum ș 
tajui literar „Țara dintre zăpezi ș 
portocali* semnat de Victor Kernbaca

Reporter

Ste- 
Na-

ie M. Măriei, „Po- 
de Zubavin, 

A. Upit și

A. 
au 
fi.

te 
volumul „Scrisori iiri 

„Arta ți viața socială” te
1:2- • T.-

esdTki”

NOI
Scriitorii 

în mijlocul 
cititorilor

In cursul săptlalafl WoeaTO 
meroțl scriitor! s-as IndMc es 
cititorii Ia ca<rsi KxrodpaS Căr
ții dia caia PiTWt p aa ăst aaaa- 
rrafv >« ctms tocana a**mar

Aa ca: ta rorM ea tSTOd.

r*a—>i ■ na. sritMtă K decem
brie Vîonca Bsber, Muia Vîad, 
rcnarioc Maateaaa 0 Luda De- 
■crrlai

Ftai claibiti îl decembrie o- 
rele 1S.M au vizitat Expoziția 
Cărții 13.904 persoane.

Ediții critice 
din clasicii 

romîni

IMKMM NUte>T- jniTT-

larhiee dta lite
ratura romină eu o capodoperă a 
-r-c... S-i-ră, evidenție
rea trăsăturilor esențiale ale perso
najului, abstractizarea mai adîncă, 
intr-un anumit sens, ducînd la uti
lizarea unor simboluri, într-un cu
vin t, valoarea literară superioară, 
fac din pamfletul amintit o inega
labilă pagină de antologie. In por
tretul monarhului îmhătrînit se in
sistă asupra ochilor săi cenușii, de
monici, în jurul cărora parcă e 
construită întreaga ființă, ca un ac
cesoriu neimportant al acestora:

„Regele călugăr trăiește retras ca 
o cucuvaie ți numai odad Aia cM 
ia clnd I se zăresc, fumuru. ro
tunzi ți reci ca doi bulgări deccro- 
for. Șarpele vrăjește de sub capac, 
cu setateia privirii, păsările naive, 
amețite de pe ramuri; ți ele co
boară dormind, cu aripile strtase, 
către arcul de venin frămlntat de 
nerăbdare, jos, printre flori. Călu
gărul cu coroană de oțel pe frunte 
a ipnotizat o țară. Singuri ochii lui, 
în care sticlesc o sută de enigme, 
au putut supune voia și libertatea 
fecioarei din coșciug... Au înghețat 
energiile, au încovoiat hotărîrile, au 
strămutat ținta fiștecărei arme, șî 
dacă apele ar fi avut .un scop ome
nesc, le-ar fi întors ți pe ele din 
matca lor ți le-ar ti zaprit izvoa
rele de-a pururi. Sufletul nostra e 
robul acestei câatătun de Ainroi

in fața une: atit de taverș 
can-.pnnu, jusuța burgheză, jăsr.1 
ca pretext p_c . tarea xnc patr-riet. 
nici el rr.a. pupa viaieax. oeirra: 
:Vexandru FJ.pescu (Fboțeu i — 
iulie 1912), desch.de ecț.uae 
triva revistei lui Cocea. Domn 
închide însă fără ca procesul s< 
aibă loc. Cu toate acestea ,.F, 
închină un număr întreg procesului 
(Procesul nostru), publicind textui 
unor dezbateri fictive. Tudor Ar
ghezi, în numele a patru redactori 
ai „Faclei", expune punctul de ve
dere al revistei :

„In adevăr, martorii noștri vor 
spune ce este și cine este regele 
Carol I. Vom diseca viața „spionu
lui prusac", vom analiza opera o- 
mului care ne-a adus in cutele man
tiei lui de ulan prusian toate înjo
sirile și toate umilințele. Vom apă
sa puțin cu degetul corpul ploșniței 
regale și dacă va da dintr-insa mult 
sînge, multe afaceri și duhoare urî- 
tâ, nu va fi vina noastră, ci va fi 
meritul tribunalului care ne-a în
lesnit ocazia neașteptată a acestui 
proces".

După primul război mondial N. D. 
Cocea, in „Facla" 
că să pornească 
antimonarhică. Un 
ționar ca oricînd 
la 18 luni de 
pamfletul Răspunzătorul (24 martie 
1923). Acel care strigase Trăiască 
republica! într-un articol de salut 
. republicii portugheze („Altădată,

-i șambelanul curții anunța că re
pete 
pete

acia'

renăscută, Incear- 
o nouă campanie 
regim mai reac- 

îl condamnă insă 
închisoare pentru

a murit, poporul striga: „Re- 
i murit, trăiască regele !“ As- 
pe taste piețele publice, insu

flatele tatarar cetățenilor, in con- 
Șț*"P lemfl civilizate se înalță un 
sân^ar strlgM: Regele a murit ; 
trăăaocâ flepeMfea '.* — „Facla", 25 

luptător 
X. D. Cocea las drumul închisorii 
pestra vtas It a fi spus adevărul.

9 zz. : a avut
tasâ saUsSucșia Msf via Împlinit: 
prăbuș-rea gorarrie pMrede a fost 
-r-rxtă !ri«. taft/* * --vicnetx! de

<<M Q*te 
Mnotru <> ciacrfXLă 

te te»! MfiMBM. t’-A «a 
IMreați creați* «aLț^aatâ a >*♦* 
<te tted’-c ae îațTtjlrâi 
taxmiiu, notele, inrefistraiea va
riantelor ți agjirțin
Iul I. Fischer. Studiul introductiv 
e semnat de SlivJan Iosifescu.

Avem a face cu o lucrare de 
un înalt nivel științific, cum in 
trecut s-au încercat puține la 
no-i. Alături de poeziile publicate 
de Gr. Alexandrescu în volumele 
saie, primul volum din Opere 
reproduce poezii extrase din pe
riodice, altele inedite, fragmente, 
versuri populare tipărite de poet. 
In „Apendice” aflăm comentarii 
cu caracter Istoric-literar, con
fruntări cu modele străine, apre
cieri ale contemporanilor, varian
tele notate cu minuțiozitate. Un 
glosar, un Indice cronologic al 
poeziilor si un indice alfabetic al 
acelorași întregesc aparatura cri
tică.

Apariția volumului, vi’.uros la 
sine, ne bucură fi pcatrn e4 te«- 
ciude • serie — vw itm 2b <■»- 
riad M re x Crbcjl Cuartete. 
C m tfl iMBdL.

Va cmtei te 3a»M r*'»C. i w- 
marcabtla fMrf
tehnică se cuvine Ed.tarii te 
stat pentru literatură *1 ani si 
Combinatului poli??Tafic Casa 
Scînteil „I. V. Stalin”.

R. I.

Străzi cu nume 
de scriitori 

și de... cărți

pe al n h ti »
scriitorul*. Va>Je St-t.

Mai mult: te PSMeaat *w <■ 
străzilor șl nume te— câifă.

Pe lingă strada concxl 
„Dumbrava minunată” care mb> 
giază acea fermecătoare capcd> 
peră ain tinerețe a maestru: u 
Mihaăl Sadoveanu, în care — ca 
în atîtea alte cărți ale domniei 
sale — sînt însuflețite peisaje 
din cuprinsul și din preajma a- 
cestui oraș, — sfatul popular are 
acum și propunerea ca încă două 
străzi făliicenene să primească 
numele unor cărți ale maestrului, 
dintre ceie create în anii din ur 
mă: „Nada florilor” și „Mitre» 
Cocor”.

Onorînd numele și opera unor 
scriitori și artiști care au știut, 
cu inima și cu fapta, să adaug* 
comorilor de frumusețe ale po 
porului nostru, frumuseți din- 
tr-ale inimii lor, — tovarășii de la 
conducerea sfatului popular al 
orașului Fălticeni se onorează și 
pe ei înșiși.

A’tfel însă se rezolvă, uneori, 
problema numelor de străzi.

Citim în ziarul „Informația 
București ului”, cu data de 10 de 
cembri-e 1957, că un număr de 
străzi nou create în Capitală, au 
fost botezate: Gogești. Cored.
Llpșa. Uzului, Sipca, etc.

O frumusețe de nume! să le 
tot rostești și să Ie admiri.

Aceasta, cînd încă mai sînt în 
București o sumedenie de străzi 
eu nume stupide sau fistichii, ca: 
Dagîța, Bot-de-oaie, Anecdotelor, 
Măciuca, Nicotdrei, Coifului, etc. 
(Vezi „Ghidul străzl’or din ora
șul București”, editura de stat
pentTu Imprimate și publicații, — 
paginile respective).

Șl, aceasta. în vreme ce, de e-
xemplu, pe mei o stradă din
București nu se află numele scrii
torilor care au fost și fii buni ai 
acestui oraș. Camil Petrescu și 
George Mihail Zamflrescu.

C. Cristobald

desch.de
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umerii

semnată de Georges
a'.e 

ionate în

przșa 

aceste 
ginație.
trib, încocjr 
după rang 
pe un jilț 
intrarea 
manifestări, 
marginea terenul 
ță prin „limbajul* 
și dau ritmul unei î 
mai maiestuoase. Umbre 
două și chiar trei ,jsta, 
vii, cu franjuri aurii, mar 
ția șefului de trib, servesc 
dachin regal și oferă utr.rră ; vec 
tilație prin continua lor săltare L- 
componența suitei intră și cele

așa sd e ;să 
cu mărgele ol: aștri

execuți lumina lunii, dansul 
pe vîr- 

războinice

w talr^ z lovită de 
abanos 

Ken, :. • Kenken

toțodată avîntul mișcărilor, originali
tatea figurilor coregrafice și extra
ordinara lor rezistență fizică. La care 
se adaugă pitorescul în îmbrăcăminte 
și ornamentație. Excelează, prin a- 
cestea, echipele din Ashanti, cele din 
Winneba și echipele din Vod^a, mi
cul sat de pescari al tribului Ewe cu 
dansurile lor fetișiste, ornați cu pene 
roșii de papagali și ghirlande de 
scoici albe, executînd mișcările ritua
le învățate în „școlile" fetișiste din 
Dahomey.

Două au fost manifestările In 
care muzka populară reprezentată 

corni și tălăngi și dan
ie de acestea mi-au 

mult atenția: 
reconstituire »

nui Ak~

supraviețuiesc și mai sînt încă apre
ciate de publicul ghanian pentru pi
torescul lor.

Cu mult mai interesant și mai in
structiv este însă spectacolul și cere
monialul alegerii și instalării unui șef 
al Akhanilor, pentru că în acest cerento- 
nial se reflectă și raporturile sociale 
de factură tribală încă atît de vii în 
Ghana, dar mai ales în regiunile in 
care se vorbesc limbile Akhan și Fanți, 
deci în districtele Ashanti, Akuapem, 
Akim. Abutkwa, Jouben și Akwcmu.

Ceremoaialul, care durează ciiev* 
zile, se desfășoară astfel:

Toboșarii bat- tobele gemene „gong- 
*-.• chema pe membrii 
odunare în piața publică 

cere reginei-mamă 
Șef principal (Para-

dansatori frămîntă pămîntul, se în- 
covoaie, își frămîntă trupurile, S( 
zbuciumă, aleargă în pas cadențat, 
după ritmul tobelor asurzitoare pern 
tru urechile... noastre.

Și in felul acesta iau sfîrșit cere
moniile cu ocazia alegerii și insta
lării unui nou șef de trib.

Din felul în care se desfășoară a. 
ceste ceremonii și din ritualul lor se 
pot trage cîteva concluzii intere
sante ;

Deși autor.tatea Șefului este mare, 
ei e obligat si i’3 cîteva dovezi de 

m'lință, prin aceea 
narea sa, el stă pe 

te îmbră- 
■ după ale 
execută un

șezărfle socia.e 
Ghana, sînt in 
tranziție. Baza 
este încă tribul, 
talismul și tehm 
dernă, migrafna 
școala, bisericile

tine și conștiința de clasă, toate a- 
cestea au provocat o fermentare și c 
dislocare în întregul așezâmint rt- 
cestral. Obiceiuri păglne se 
cu ritualuri creștinești, sunetele de 
tobe alternează cu melodiile simfonice, 
fn același colț de stradă aclamă vră
jitorul tribal și chirurgul unei clin:;: 
moderne, țăranul tatuat și cazangiul, 
iar pe toți îi copleșește tineretul nou, 
școlarizat.

O veche zicătoare djn popor arată 
că „dumnezeu 'l-a creat întîi pe to
boșar...".

Din străvechi, într.adevăr acesta 
era cel care chema poporul la aduna
rea obștească, îl avertiza la apropie
rea unui inamic, îl încuraja în toiul 
luptei, îi transmitea știrile cele mai 
noi din lumea largă, dădea fast cere
moniilor religioase, momentelor fune
bre și stărilor de veselie și fericire.

Toba vorbește și s-ar putea trans
pune în scris ceea ce redau sunetele 
ei joase sau subțiri, bătăile ei repezi 
sau lente.
■ Cițiva englezi, foști înalți funcțio
nari in colonia de ieri a Coastei de 
aur, mi-au mărturisit că uneori li 
s-a întîmplat că, vrînd să transmită 
telefonic un ordin către reprezentan
tul lor din nordul țării, pînă răzbeau 
să obțină legătura telefonică, știrea 
era dej-a răspîndită la distanțe de 
sute de kilometri datorită releuriilor 
de tobe din sat în sat, din cătun în 
cătun și măsura colonialistă devenise 
inoperantă. Tam-taimul: telegrafia
fără fir a popoarelor africane.

Forma tobelor variază după
ția lor, dar în generai toba e făcută 
dintr-iin trunchi de arbore scobit, iar 
a un cațpăt se întinde peste el o 

piele de animal sau o ureche de ele- 
■_r.t. Toba se bate cu niște docănașe 
c n lemn.

Spre a fi toboșar nu-i lucru chiar 
j'dt de ușor. Trebuie să începi de 
mx copfl, să faci ucenicie cițiva ani 
ș; apos de-obia

Am asistat 
date de acești 
a.eși Csrxre 
larg coacurs 
adevărat copleșitor. Vibrațiile dm aer 
și vibrațiile pămîntuiui creează în- 
tr-adevăr o stare de spirit stranie, 
uluitoare, aproape înfiorătoare. Așa 
zisele tobe regale, tobe folosite cu 
ocazia ceremoniilor oficiate, cu un 
diametru de peste \2 metru și înalte 
de 1 și ’/2 metri, numite „Fontom- 
from“ rivalizează prin sunetele lor cu 
explozia motoarelor unui avion cu 
reacție. Cortegiul și dansatorii înain
tează grav și apăsat în cadența a- 
cestor „bombardiere" care zguduie 
terenul de sub picioare. Treptat, eje 
fac loc sunetelor unor tobe mai mici, 
mai rafinate, cu ritm mai vioi, sin
copat și în același ritm mișcările 
masei de dapsatori se iuțesc, prind 
viață, se transformă în vîrtej. Nu 
o dată am surprins singuratice fetițe 
sau manie cu pruncul legat la șalele 
lor, sau bătrîne cu față zbîrc^ă, le- 
gănirid’u-și șoldurile, apoi avîn_țîn- 
du-se îritr-un dans vioi după ritmul 
tobelor care duduiau pe undeva în 
depărtare.

Unele echipe de toboșari și de dan
satori știu să dea reprezentații d^m 
n>e de toată admirația. Se remarcă 

disciplina de ansamblu, finețea

la cîteva „concerte" 
toboșari ai Ghanei, 

cei mai buni printr-un 
popular. Efectul este cu 

Ieșita 
păm

Nu este mult de cînd cei mai autorizați reprezentanți ai criticii literare din 
Spanitț, întruniți în Săragoza, au decernat premii pentru cel mai bun ro
man și cel mai bun volum de poeme apărute în cursul anului 1956. Ope

rele distinse cu acest important premiu: „De claro en claro" de Gabriel Celaya 
ș> „Fi Jarama", romanul unui tînăr prozator plin de promisiuni: Sanchez Fer- 
losio, — au o semnificație aparte, care merită să fie relevată dincolo de orice 

. considerații asupra valorii lor.
Ferlosio, remarcat și pînă la acest succes, care-1 definește ca pe un talent 

robust in galeria scriitorilor spanioli de azi prin stilul său viguros, concis, pre
zintă în romanul premiat drama căutării unui echilibru. Rigurozitatea lui pe 
planietic își are originea în Apartenența la generația tînără a Spaniei, dornică 
să făurească, pe baze noi, patria sfîșiată. El face parte din acea generație 
care , nu a fost tîrîtă în războiul civil dezlănțuit de fascism și care aspiră spre 
orizonturi mai senine. Aceeași generație care a lansat de curînd un manifest 
clandestin ce circulă în cele mai variate medii, semnat de tineretul universitar: 
„Noi, fiii învinșilor și ai învingătorilor, ne legăm să luptăm uniți contra 
dictaturii".

Mai semnificativă este premierea lui Gabriel Celaya. Poet plin de resurse, 
stăpîn pe uneltele sale, Gabriel Celaya a căzut un timp pradă ideilor obscuran
tiste, promovate pe toate căile oficiale. El risca să ajungă un „vates" de paradă, 
un tribun de casă al franchismului. Poetul a simțit însă nevoia de a căuta un 
sens haosului înfățișat de societatea înconjurătoare, de a părăsi însingurarea 
sterilă. In locul angoasei pe alocuri cu iz gongoric, el și-a
arătat predilecția pentru sinceritate, exprimîndu-și afecțiunea pentru cei opri
mați; și dornici de dreptate. încă din „Lo demas es silencio" (Restul este tăcere) 
Celaya preciza că nu urmărește să scrie „despre popor", ci „în mijlocul po
porului, cu poporul". Suflul larg, elanul de inspirație whitmaniană, s-au amplificat 
în poezia sa, pînă ce Celaya — sacrificed virtuozitățile inutile în favoarea 
clarității, valorificînd forma cea mai populară „românce", cîntecul — a reintrodus 
sonoritatea și precizia rimei, făurind o lirică nouă, sub semnul acestor versuri: 
„Iată poezia mea /Poezia unealtă/ Totodată, bătaia unei inimi unanime". Ce
laya a respins categoric citatul prea des folosit, din Calderon: „totul este ade

văr, totul este minciuna". Prin versurile sale, el continuă critica intelectualității, 
depărtată o vreme de „acei pe care s-ar fi cuvenit să-i cînte". Poetul se face 
expresia voinței maselor, de a transforma radical viața politică a țării. Iată deci 
omul pe care l-au încununat, prin alegerea lor, criticii literari spanioli întruniți, 
la Saragoza. Poziția lui Gabriel Celaya este foarte apropiată de cea a tînărului 
Sanchez Ferlosio. Este uimitor faptul că atitudinea fățișă demonstrată în ope
rele lor a fost consfințită prin decizia unui juriu din care au făcut parte Fran
cisco Ynduratn, profesor universitar din Saragoza, critici de Ia ABC, Arriba, 
Ya, Insula, reprezentînd diferite nuanțe de opinii politice. Firește, sîntem adine 
convinși că franchismul nu a ajuns să aprecieze dimensiunea umană căpătată 
de o operă literară prin integrarea ei în curentul aspirațiilor populare. Cu toate 
acestea presiunea maselor populare se face tot mai simțită și intelectualitatea 
manifestă o adeziune tot mai activă și curajoasă la un vast front național. Cele 
două premii au fost rezultatul hotărîrii unui juriu foarte puternic în opiniile 
se’e: masele populare ale Spaniei. O manifestare academică a devenit astfel încă 
un Plebiscit în favoarea păcii exprimînd dorințele tuturor cercurilor progresiste 
din Spania.

B. Marian '

Redactor-șef: Zaharia Stancu. Colegiul redacțional: Mihai 
Beniiic, Marcel Breslașu, Eusebiu Camilar, Paul Georgescu 
(redactor-șef adjunct), Eugen Jebeleanu, George Maco- 
vescu. Ion Mihăileanu, V. Mîndra (redactor-șef adjunct). 
Mihail Petroveanu (redactor-șef adjunct), Cicerone Theo 
dorescu, Ion Vitner.
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Adafo și dac . șefilor de trib.
Dar cine ■ să exprime mai bine 

recit poetul pur- ar băștinaș ce în
seamnă pentru poporul său dansul, 
t-t-e'.e, ritmul tlntecele ce se îm
pletesc ?

-eproduc o de poezie anoni- 
_ easă c_- xpor, cu speranța 

ci «■ nedat mbdF în parte optimis- 
■ta și dragoste* de viața care se
. . . din : :f.» versuri care

* sub titlul 1

ce asemenea
sneiL Regma-masă e 
propune pe candidatul 
e consilierul său cel mai 

tot timpul „domniei* 
zxn, în dans și în 

sfcit de fapt cele
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• Volumul ..Scrisorile ’oedize 
lui Verlaine citre Casa s' 
ilunia trecută la Paris, cu 
introducere __ ___ —
Zâved. Aceste scrisori :na:::e 
lui Verlaine au fost —.-----...
urmă cu zece ani de câirt Biblioteca 
Națională Franceză.

Palmierul ți puii"'

dim că numai cheltuielile 
„Covenf Garden" din Londra oepajt 
șese cu mult o treime din abeasta uS 
milă subvenție..

Cu ocazii festive „Scaunele" de aur 
gărzii acestor

0 veche zicătoare din popor 
nezeu l-a creat uitîi pe toboșar..:

frumoase femei și fete ale tribului, 
care uneori sînt chiar soțiile șefului 
de trib. Toiege, sceptre și figuri din 
abanos aurit sau bătute în aur, lan
țuri la gît, brățări și inele dih aur 
masiv și plăci din foi de aur curat 
montate în jurul turbanului, strălu
citoare în bătaia soarelui tropical, 
oferă o-.priveliște de neuitat

Și astfel, am numai at 98 de șefi, 
șefi principali și „regi“ cu suitele lor, 
bordînd terenul într.o beție de culori 
și , strălucire. Iar tobele tuturor ba
teau fără' încetare, cornii sunau 
și tălăngfc metalice marcau interva
lele de ritm.

Apoi, pe rînd, fiecare 
suita sa, se desprindea 
rință și se apropia cu 
tate.a sa de „suveran", 
care cu toții au venit 
magii, îl salutau, îi
și-și reluau locul, satisfăcuți că au 
fost admirați și aplaudați.

Vestigii ale trecutului, care

șef, însoțit de 
din circumfe- 
toată demni- 

de cel pentru 
să-i aducă o- 
dădeau mîna

mai

și argint sînt purtate 
relicve fetișiste.

zaprobă alegerea făcută. Apoi, el e 
prezentat subșefilor și bătrînilor a- 
dunați în piața publică.

Noul șef suprem e uns cu lut alb 
pe cap și pe umăr și-și pune pe cap 
un fel de bonetă regală numită Ada- 
masa. După aceasta, el e purtat pe 
sus dintr-o parte pînă-n cealaltă a 
orașului ca să-l vadă tot poporul.

In sunetele altui gen de tobă, nu
mită Nkrawiri și Mpebi, se face adu
narea bătrînilor, a fruntașilor, a sub
șefilor și a șefilor spre a-1 întîlni pe 
Șeful nou ales.

Toba vorbitoare Akumpan, prin bă
tăile ei mai complexe decît cele ale 
unui aparat Morse, anunță celor adu
nați marele eveniment, originea glori
oasă a noului șef, faptele mărețe ale 
predecesorilor săi.

Sosește noul ales. El e precedat și 
urmat de tobe de diverse categorii, 
corni și tălăngi, care toate pe spe
cificul ier înalță imnuri de slavă. 
Femeile și călăii care iac parte din 
garda Șefului, execută cîntece de. 
bucurie..

Apoi cinci șefi de trib, numiți 
„hene" și anume Krontihene, Adonten- 
hene, Nifahene, Benkumhene șiGyase 
îi prezintă noului ales spada „Mpofi- 
ponsu", simbolul autorității de stat.

După aceasta, noul șef depune ju- 
rămîntul de credință către Scaun, 
care e așezat pe un taburet lîngă el, 
în duduitul solemn al tobelor regale 
numite Fontomfrom.

Noul șef execută apoi un dans, bats 
el însuși tobele mari regale si suflă 
în cornul „Ntahra", pe cînd călăii exe
cută o serie de cîntece. In anturajul 
său trebuie să fie nu numai călăi 
bărbați ci și călăi femei, căci, după 
tradiție și obicei, o femeie nu poate 
îi executată decît de o altă femeie. 
(Maria Stuart n-a avut nici măcar 
această favoare, deși tronul Angliei 
era ocupat

Urmează 
ofrande de 
înscăunarea

In sfîrșit, 
cînd timp de ore de-a rîndul diferitele 
categorii de tobe dau avînt dansato
rilor. Toate dansurile se execută in
dividual, adică nu perechi-perechi 
sau înlănțuit, ci masa întreagă de

pe atunci de o femeie), 
o serie de rugăciuni și 
vin aduse Scaunului și 

noului șef.
asistăm la marea veselie,
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• „Șarpele șl broasca țestoasă" 
este titlul cărții lui Ed[ir Faure 
despre China populară, le știe că 
el a întreprins anul aceia o lungă 
călătorie care i-a priileju observații 
interesante, cunoașterea dor date și 
împrejurări memorabile din viața 
po-poruilui chinez construtor al so
cialismului. Concl-uzia la rare ajunge 
Faure în finalul cărții ale este că 
între Franța și China „dialogul" 
trebuie să fie reluat ș că trebuie 
reînnoită prietenia tradională între 
cele două popoare.
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T. Crnturean

• 0 mare expoziție cărții ce
hoslovace a fost in-augiată recent la 
Sorbona. P-ublicul parian și presa 
franceză și-au exprimi deopotrivă 
admirația nu numai patru varieta
tea și valoarea cărțiloi literare, ști
ințifice traduse, ci și entru condi
țiile lor tehnice excekte.

- 'ine arti-• „Art Council" (Cos ii iul -----
stic) al Marii Britanii a publicat o 
broșură intitulată „Aja deficitară" 
prin care atrage atenți opiniei pu
blice a-supr.a situației jscare a acti
vității artistice din Anii-a. Cîndva 
în treout, guvernul britnic a aprobat 
un fond de 330.000 lin sterline care 
să fie decernat anual p-ntru dezvol
tarea artei engleze. N putem î~- 
chipui lesne cît de neflijabiă este 
de fapt această sumă, dacă ne gîn-

• Ca de obicei, sezonul teatral 
din New York s-ia deschis și în acest 
an cu un spectacol al cărui subiect 
a fost „împrumutat" din opera unui 
autor celebru. După Voltaire, G. B. 
Shaw, Marcel Pagnol etc. a venit și 
rîndul unui oarecare Shakțespeare care 
a Scris, între altele, și o dramă care 
se intitulează „Romeo și Julieta". 

La New York ea însă a fost numită 
altfel, după imaginația businessmen^ 
lor newyorkezi. „West Side*Story" (In- 
tîmplare din vestul New York-ului). 
Regia americană a piesei lui Shakes-' 
peare a prezentat o comedie mu
zicală, un galimatias de muzic-hall, 
operetă și melodramă. Acțiunea co
mediei „West Side Story" se desfă
șoară în cartierul de vest numit 
Manhattan. In versiunea americană 
grupurile vrăjmașe ale familiilor 
Montagu și Capulet au devenit două 
„gengs", bande de tineri care tero
rizează de cîțiva ani străzile metrou 
polei. Scena balconului se petrece 
pe una dintre scările de incendiu 
care sluțesc fațadele caselor new- 
yorkeze. Scena otrăvirii are loc Intr-uri 
drug-store (un fel de farmacie-cafe- 
nea, bodegă, tutungerie). Sabia me
dievală a devenit o Iarnă de ras le„- 
gată de un baston, iar decorul isto
ric din Verona a cedat locul cartie
rului sinistru și trist al săracilor din 
Manhattan. ,

In sfîrșit, firește, inevitabilul hap- 
py-end.

T. M.
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