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Din partea Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine, a Comitetului 

Central al Partidului Muncitoresc Romin 
și a Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine
Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, 

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare Romîne anunță cu adîncă durere între
gului popor că în ziua de 7 ianuarie, ora 5, a încetat din viață, la 
București, după o lungă și grea suferință, eminentul om politic și de stat, 
fiu devotat al poporului romîn, tovarășul nostru iubit, dr. Petru Groza, 
președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale.

PREZIDIUL MARII ADU
NĂRI NAȚIONALE A 
REPUBLICII POPULARE

DOMINE

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI MUNCITO

RESC ROMIN

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPU

LARE ROMTNI

Ședința comuna de doliu 
a Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne, 
a Biroului Politic al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
și a Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
în ziua de 7 Ianuarie 1958, la orele 15,SO, a avut loc o ședință comună de 

doliu a Prezidiului Marii Adunări Naționale, a Biroului Politic al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romtn șl a Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne pentru cinstirea memoriei președintelui Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Remine — tovarășul dr. Petru Groza.

îp ședința a fost adoptată hotărîrea cu privire la organizarea funeraliilor 
defunctului.

HOTĂRÎREA
Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne, 
a Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
și a Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne 
cu privire la organizarea funeraliilor 

tovarășului dr. Petru Groza
u ii *" cu încetarea din viață a tovarășului dr. Petru Groza, Prezidiul
•"ar” Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne hotărăsc:

. 1’ 5® declară doliu național în întreaga țară Incepînd de astăzi, 7 Ia
nuarie, pînă în ziua funeraliilor, inclusiv.

ț- ?entru înhumarea dr. Petru Groza, președintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a Republicii Populare Romîne, se vor organiza funeralii na
ționale.

S. Pentru organizarea funeraliilor se constituie o comisie de stat formată 
din tovarășii Chivu Stoica (președintele comisiei). Emil Bodnăraș, Leontln Sălățan, 
lano» Fazekaș, Ion Gheorghe Maurer, Anton Moîsescu, Mihail Ralea, Romulus 
Zăroni, Florian Dănălache.

4. In zilele doliului național se vor arbora în întreaga țară drapelul de 
stat al R.P.R. și drapele roșii îndoliate. Pe întreaga durată a doliului se suspendă 
toate manifestările distractive și sportive, cît și orice fel de adunări festive 
și comemorative.

Teatrele, cinematografele, sălile de concert și alte instituții culturale își 
vor adapta programele la zilele de doliu. In ziua funeraliilor spectacolele de 
orice fel șl învățămîntul de toate gradele se suspendă.

5. In ziua de 10 ianuarie în timpul funeraliilor, la ora care va fi anunțată 
de comisia de stat pentru organizarea funeraliilor, ca semn do omagiu se va 
întrerupe lucrul 5 minute In toate întreprinderile șl instituțiile din țară (cu 
excepția acelora unde condițiile de pioducțle nu permit întreruperea lucrului); 
In același timp vor suna sirenele tuturor întreprinderilor, locomotivelor, vaselor 
flotei maritime și fluviale; în orașe se va opri timp de 1 minut circulația vehi
culelor și a pietonilor.

5. In semn de ultim salut în capitala țării — București — se vor trage 24 
salve de artilerie.

PREZIDIUL MARII 
ADUNARI NAȚIONALE 

A REPUBLICII 
POPULARE ROMINE

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 
MUNCITORESC 

ROMIN

CONSILIUL DE MI
NIȘTRI AL REPUBLICII 

POPULARE ROMÎNE

COMUNICAT
Comisia de stat pentru organizarea funeraliilor tovarășului dr. Petru Groza, 

președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, 
comunică:

Pentru ca oamenii muncii să-și ia rămas bun de la tovarășul dr. Petru 
Groza, sicriul cu corpul neînsuflețit al defunctului va fi depus în Palatul Re
publicii, din Calea Victoriei.

Accesul publicului va avea loc în ziua de miercuri, 8 ianuarie, între 
orele 9—14 șl 17—21 și joi 9 Ianuarie între orele 9—14 șl 17—22.

înhumarea se va face în ziua de vineri, 10 ianuarie, la cimitirul militar 
Ghencea.

BULETIN
Tovarășul dr. Petru Groza a su

ferit de un neoplasm al intestinu
lui subțire cu diseminări Intesti
nale și peritoneale, avînd evoluție 
rapidă.

Primele manifestări ale bolii au 
apărut în luna octombrie 1957. 
Examenele făcute au pus în evi
dență o strîmtorare incompletă 

a Intestinului subțire, necesitînd 
prin fenomenele clinice de subo- 
cluzie Intervenția chirurgicală e- 
fectuată în ziua de 17 noiembrie 
1957.

La intervenția chirurgicală s-a 
confirmat obstruarea incompletă a 
intestinului subțire prin tumoră.

București, Z Ianuarie 1958.

Conf. Dr. Voinea 
ministrul Sănătății și 
Sociale.

MEDICAL
precum și prezența diseminărilor 
intestinale și peritoneale, care au 
făcut imposibilă rezolvarea chirur
gicală radicală. Astfel, operația 
s-a rezumat la remedierea feno
menelor mecanice de subocluzle 
prin anastomoză ileo-colică. Boala 
însă și-a continuat evoluția ireme
diabilă, care a dus la ocluzia me
canică și paralitică, survenită în 
ziua de 31 decembrie 1957.

O nouă intervenție chirurgicală 
nefiind posibilă, s-a aplicat trata
mentul simptomatic medicamentos 
și alimentarea artificială pînă la 
survenirea decesului din ziua de 7 
Ianuarie 1958, orele 5.

Marinescu,
Prevederilor

Acad. Prof. Dr. N. Gh. Lupu 
Acad. Prof. Dr. I. Kațleganu

Prof. Dr. C. Iliescu
Prof. Dr. I. Făgărășanu 
Prof. Dr. T. Burghele 
Prof. Dr. T. Sptrehez 
Dr. E. Kahana
Dr. D. Popescu

»r. PETRU GROZA
La 7 ianuarie 1958 ,ora 5 dimineața, în urma unei boli îndelungate 

și grele, a încetat din viață eminentul om de stat, fiu devotat al poporului 
romîn, tovarășul nostru iubit, doctorul Petru Groza, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne.

Dr. Petru Groza și-a închinat viața luptei pentru înflorirea și propă
șirea țarii, pentru progresul material și cultural al poporului, pentru prietenie 
și pace între popoare.

Dragostea de patrie și năzuința de dreptate socială l-au făcut să se 
alăture din toată inima acum aproape 25 ani luptei conduse de Partidul 
Comunist Romîn pentru eliberarea și independența țării, pentru construirea 
unei Romînii noi, socialiste, fiind conștient că numai astfel poate sluji cu 
adevărat interesele poporului.

Născut la 7 decembrie 1884 în comuna Băcia, regiunea Hunedoara, 
Petru Groza a urmat cursurile liceului din Orăștie, după care a continuat 
studiile la Budapesta, Berlin, Leipzig, luîndu-și doctoratul în științe juri
dice.

încă din vremea studenției el s-a manifestat pe tărîm politic ca lup
tător împotriva asupririi naționale, pentru egalitatea în drepturi între na
țiuni, pentru eliberarea Ardealului de sub dominația imperiului austro-ungar.

Petru Groza a fost deputat în Adunarea Constituantă din 1918.
Intre 1920—1927 el a fost ales de cinci ori deputat în Parlamentul romîn, 

iar de două ori a ocupat funcția de ministru. Dîndu-și seama de caracterul 
reacționar, antipopular și fățarnic al partidelor burgheze ,Petru Groza s-a 
ridicat împotriva politicii acestor partide și s-a consacrat cauzei poporului. 
Întemeietor și organizator al Frontului Plugarilor, el a înțeles că ridicarea 
nivelului de viață și de cultură al țărănimii și al întregului popor poate fi 
obținută numai prin făurirea alianței de luptă a clasei muncitoare și țără
nimii sub conducerea clasei muncitoare.

In fruntea Frontului Plugarilor, Petru Groza a răspuns chemării 
Partidului Comunist Romîn de unire a forțelor democratice și a militat 
pentru înfăptuirea frontului popular împotriva fascismului și înfeudării țării 
Germaniei hitleriste, împotriva războiului antisovietic, pentru răsturnarea 
dictaturii militaro-îasciste și trecerea Romîniei în coaliția antihitleriste. 
Pentru această activitate el a fost persecutat și, în 1943, arestat de organele 
represive ale statului burghezo-moșieresc.

După 23 August 1944, dr. Petru Groza s-a aflat în primele rînduri ale 
forțelor democratice, împotriva reacțiunii, pentru democratizarea țării. In 
urma luptei duse de masele populare conduse de Partidul Comunist Romîn 
pentru instaurarea regimului democrat-popular, la 6 martie 1945 dr. Petru 
Groza a devenit președintele primului guvern democrat din istoria țării. 
Timp de 7 ani în această calitate a muncit pentru înfăptuirea politicii parti
dului, de transformări democratice revoluționare, de refacere și dezvoltare a 
economiei țării, de construire a socialismului.

La 2 iunie 1952 dr. Pețru Qțoza a fost ales președinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, funcție pe care a îndeplinit-o cu cinste și cu spirit 
de înaltă răspundere pînă la sfîrșitul vieții sale. Dr. Petru Groza și-a închi
nat întreaga sa energie cauzei construcției socialiste, ca singur drum care 
poate asigura poporului nostru viitorul luminos și fericit. El a sprijinit 
polițica Partidului Muncitoresc Romîn în problema națională și a militat 
pentru realizarea ei, pentru egalitatea în drepturi și frăția dintre poporul 
romîn și minoritățile naționale.

Prieten sincer și devotat al Uniunii Sovietice, Petru Groza a militat 
cu pasiune pentru strîngerea legăturilor frățești între poporul romîn și po
poarele sovietice, văzînd în aceasta o chezășie a dezvoltării economice și so- 
ciai-culturale a țării, a ridicării bunei stări a poporului, a consolidării inde
pendenței și suveranității noastre naționale. Mîndru că țara sa face parte din 
invincibilul lagăr socialist, cea mai puternică forță în slujba păcii și pro
gresului social, Petru Groza a contribuit la întărirea unității și coeziunii 
țărilor socialiste, în frunte cu Uniunea Sovietică, la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie frățească între aceste țări.

Adversar neîmpăcat al planurilor imperialiste de robire a popoarelor, 
de amestec în treburile interne aie altor țări, de pregătire a unui nou 
război, Petru Groza și-a cîștigat merite de seamă în realizarea politicii 
Partidului Muncitoresc Romîn și a Guvernului Republicii noastre de pace și 
colaborare internațională, de coexistență pașnică între toate statele, indiferent 
de regimul lor politic și social. Prin munca sa neobosită pentru ridicarea 
prestigiului țării noastre și afirmarea Republicii Populare Romîne pe plan 
internațional ca forță activă în lupta pentru pace, dr. Petru Groza a do- 
bîndit stima omenirii iubitoare de pace.

Petru Groza a desfășurat o largă activitate publicistică în slujba 
ideii nobile a păcii și prieteniei dintre popoare, a progresului social. Figură 
luminoasă de intelectual și om politic înaintat, el a înțeles rolul istoric al 
clasei muncitoare, ca principala forță socială a propășirii tării și i s-a ală
turat, servind cu abnegație poporul romîn.

Pătruns de sentimentul demnității naționale, el avea încredere ne
clintită în forța creatoare a poporului nostru liber și stăpîn pe soarta sa.

încetarea din viață a tovarășului Petru Groza este o grea și dure
roasă pierdere pentru poporul romîn și naționalitățile conlocuitoare din Re
publica Populară Romînă.

Să cinstim memoria sa prin unirea tot mai strînsă a oamenilor muncii 
în jurul Partidului Muncitoresc Romîn și Guvernului țării, prin mobiliza
rea tuturor forțelor în opera de construire a socialismului și de apărare a 
păcii, de realizare a mărețelor idealuri pentru care a muncit și luptat neui
tatul nostru tovarăș Petru Groza.

Amjptirea lui Petru Groza va rămîne veșnic vie în inima și con
știința oamenilor muncii din patria noastră.

Prezidiul Marii Adunări Naționale Comitetul Central Consiliul de Miniștri
a Republicii Populare Romine al Partidului Muncitoresc Romîn al Republicii Populare Române
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Dr. PETRU CROZA
PREZENTAREA CONDOLEANJELOR

LA PALATUL MARII ADUNARI NAȚIONALE
In după-amiaza zilei de marți 7 

ianuarie, la palatul Marii Adunări 
Naționale au venit pentru a prezenta 
condoleanțe în legătură cu greaua 
pierdere suferită de poporul nostru, 
personalități de seamă, fruntași ai 
vieții noastre obștești, științifice, cul
turale,

Palatul Marii Adunări Naționale 
este îndoliat. Pe frontispiciul clădirii 
și în interior sînt arborate steaguri 
tricolore și roșii, cernite. Cabinetul 
președintelui și-a păstrat atmosfera 
de lucru, arătînd așa cum l-a pără
sit el numai cu cîteva zile în urmă. 
Calendarul și-a oprit ultima filă la 
31 decembrie, ultima zi de lucru a 
președintelui.

Încăperea este dominată de un ma
re tablou al tovarășului dr. Petru 
Groza străjuit de flori și de steaguri 
tricolore și roșii, îndoliate.

In fața mesei de lucru este deschis 
registrul de condoleanțe.

Ora 18. In cabinetul de lucru al 
președintelui pășesc în tăcere dele
gați ai sindicatelor, ai organizațiilor 
de tineret și femei din țara noastră 
și ai altor organizații de masă, re
prezentanți ai instituțiilor de știință, 

Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn

Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii
Populare Romîne

Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezi
diul Sovietului Suprem al U.R.S.S. și Consiliul de Miniștri al Uniunii 
Republicilor Socialiste Sovietice, vă exprimă profundele lor condoleanțe și 
sînt adînc îndurerate împreună cu dumneavoastră, dragi tovarăși și prieteni, 
de greaua pierdere încercată de poporul romîn — încetarea din viață a pre
ședintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, 
tovarășul Petru Groza.

In persoana tovarășului Petru Groza, oamenii muncii din Republica 
Populară Romînă au pierdut un eminent om politic și de stat, care în ca
litate de președinte al Consiliului de Miniștri și apoi, ca președinte al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, a depus 
multă putere de muncă și energie pentru cauza construirii noii Romînii de
mocrate.

Tovarășul Petru Groza este cunoscut ca un luptător neobosit pentru 
cauza păcii în lumea întreagă și ca prieten credincios și sincer al Uniunii 
Sovietice, care a adus o mare contribuție personală la întărirea și dezvol
tarea relațiilor frățești dintre poporul romîn și popoarele sovietice.

Figura președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne—Petru Groza— fiu glorios al poporului romîn, va rămîne 
pentru totdeauna în memoria popoarelor Uniunii Sovietice.

COMITETUL CENTRAI, PREZIDIUL CONSILIUL DE MI-
AL PARTIDULUI SOVIETULUI SUPREM NIȘTR1 AL U.R.S.S. 

COMUNIST AL UNIUNII AL U.R.S.S.
SOVIETICE

artă și cultură, șefi ai cultelor. 
Ei prezintă condoleanțe tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoi
ca, Gheorghe Apostol, Emil Bodnă- 
raș. Petre Borilă, Alexandru Moghio- 
roș, Constantin Pîrvulescu, Anton 
Moisescu, Gh. Stoica, M. Ralea, 1. Gh. 
Maurer.

Printre cei care prezintă condolean
țe sînt acad. dr. C. 1. Parhon, pre
ședintele A.R.L.U.S.-ului, acad. lorgu 
iordan, și acad. prof. dr. St. Milcu, 
din partea Prezidiului Academiei R.P 
Romîne, Stela Enescu, din partea Co
mitetului organizatoric central al fe
meilor din R.P. Romînă, Justinian, 
patriarhul Bisericii Ortodoxe Romîne, 
Traian Jovanelli, vicarul general al 
Arhiepiscopiei romano-catolice din 
București, Adolf Brukner, protopop 
evanghelic luteran din București, 
prof. univ. M. Ghelmegeanu, vice
președinte al S.R.S.C., acad. M. Be- 
niuc, prim secretar al Uniunii Scrii
torilor din R.P. Romînă, artistul po
porului Jules Cazaban.

La palatul Marii Adunări Națio
nale au venit să prezinte condo
leanțe membrii corpului diploma
tic aflat la București: mem

TELEGRAME
Ministrului de Afaceri Externe al Republicii 

Populare Romîne 
tovarășului Ion Gheorghe Maurer

București
Primiți vă rog, tovarășe ministru, condoleanțele mele profunde cu prilejul 

încetării din viață a omului eminent de stat, președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne — tovarășul Petru Groza, 
luptător activ pentru cauza păcii între popoare, prieten credincios al oame
nilor sovietici.

Figura luminoasă a tovarășului Petru Groza va rămîne pentru tot
deauna în memoria poporului sovietic.

A. GROMIKO 
Ministrul Afacerilo r Externe 

al U.R.S.S.

Delegația guvernamentală a U.R.S.S. 
la funeraliile tov. dr. Petru Breza

brii Ambasadei R.P.F. Iugoslavia în 
frunte cu ambasadorul N. Vujanovici, 
ai Ambasadei R.P. Albania în frunte 
cu ambasadorul Miha Lako, ai Am
basadei R.P. Chineze în frunte cu am
basadorul Ke Bo nian, ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice în frunte cu amba
sadorul A- A. Epișev, ai Ambasadei 
R. Cehoslovace în frunte cu ambasa
dorul Ivan Rohall Ilkiv, ai Ambasa
dei R.P. Ungare în frunte cu amba
sadorul Ferenc Keleti. ai Ambasadei 
R.D. Germane în frunte cu ambasa
dorul Georg Stibi, ai Ambasadei Tur
ciei în frunte cu ambasadorul C. T. 
Karasapan, ai Ambasadei R.P.D. Co
reene în frunte cu ambasadorul Kim 
Ben Dik, ai Ambasadei Egiptului în 
frunte cu ambasadorul dr. Hussein 
Chawky, ai Ambasadei R.P. Polone 
în frunte cu ambasadorul Janusz 
Zambrowicz; ministrul Italiei — 
Francesco Lo Faro, însoțit de mem
brii legației, ministrul Marii Britanii 
— A. A. Dudley însoțit de membrii 
legației, ministrul Israelului — Arieh 
Harell însoțit de membrii legației, 
ministrul Elveției — P. F. Brugger în
soțit de membrii legației; însărcinați!

MOSCOVA 7 (Agerpres). - TASS 
transmite:

Comitetul Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, Pre
zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au 
numit o delegație guvernamentală 
care va participa la funeraliile pre
ședintelui Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R.P.R.

Delegația este alcătuită din: Eroi 

cu afaceri ai Austriei — Albert 
Filz și Belgiei — Jean Leroy însoțiți 
de membrii legațiilor; Matti Pyykko 
însărcinatul cu ațaceri ad-interim al 
Finlandei, Phan Van Su, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R. D. Viet
nam împreună cu membrii ambasa
dei, Niels Haugsted, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Danemarcei, 
Jean Deciry, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Franței însoțit de mem
brii legației, Anghel Hubenov, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
>?.P, Bulgaria însoțit de membrii 

ambasadei, H. B. Wells, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al S.U.A. înso
țit de membrii legației, N. Diaman
topoulos. însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Greciei, A. Costanzo, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Argentinei.
. După prezentarea condoleanțelor, 
cei veniți se opresc o clipă în fața 
portretului cernit al celui care a fost 
președintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a R. P. Romîne, to
varășul dr. Petru Groza și semnează 
apoi în registrul de condoleanțe.

(Ager preș)

Kozlov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.S.F.S.R., membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., Piotr 
Pospelov, membru supleant al Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S., secretar al 
C.C. al P.C.U.S., Nikolai Patolicev, 
adjunct al ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., Aleksei Epișev, 
ambasadorul U.R.S.S. In Republica 
Populară Romînă.

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

IULIAN OLARIU. Copaci-
(Din Expoziția interregională de artă plastică)

LECTOR
SANDA MOVILĂ:

„O vară la Șipotul 
Fînt inilor"

vînd în urmă o activitate li
terară de peste treizeci de ani 
(notăm romanele: Desfigu-

rații, Marele ospăț, Pe văile Arge
șului ; culegerea de nuvele Nălu
cile ; volumele de poezii: Crinii 
roșii, Călătorii și Fruct nou), Sanda 
Movilă încearcă, prin volumul apă
rut recent la Editura tineretului, 
să cuprindă aspecte ale frămîntări- 
lor sociale în mediul rural, în 
preajma antrenării Romîniei în pri
mul război mondial.

Apropierea de viața omului sim
plu și renunțarea la falsele probleme 
de esență psihologistă (dovedind 
totuși — în cazul volumului Nălu
cile — o finețe a introspecției), a 

început în proza Sandei Movilă prin 
romanul Pe văile Argeșulu1, publi
cat în 1950. Nuvela O vară la Și- 
potul Fîntînilor marchează un pas 
înainte pe acest drum, și merită 
reținut efortul de a descrie frămîn. 
tările unei colectivități în lupta 
pentru eliberarea socială și intere
sul pentru problemele țărănimii o- 
primate.

Avem impresia, parcurgînd pagi
nile acestei cărți, străbătută de 
multe ori de fior liric, că unale 
modele literare, mai mult sau mai 
puțin clasice, i s-au impus scriitoa
rei. îndelunga experiență literară și 
cunoașterea sufletului uman îi în
găduie realizarea unei cărți vii. Po- 
ves*ea de dragoste dintre Floarea 
și baciul Clion, urmărită cu finețe 
și sensibilitate, se leagă de fundalul 
social, devenit de multe ori prim 
plan.

Crearea unor personaje viabile, 
numeroasele scena* emoționante și ca. 

pitolele în care originalitatea scrii
toarei este evidentă fac ca această 
nuvelă să fie interesantă.

T. Buri acu

ȘERBAN NEDELCU:
„Furtuna 
stîrnește valurile"

Romanul lui Șerban Nedelcu se 
înrudește cu toate compartimen
tările epicii narative, împlinin 

du-se din contribuțiile nuvelei, po
vestirii și schiței și rămînînd cu ose
bire îndatorat reportajului.

Sînt relatate evenimente ce țin 
de perioada 1943—1946. în lumea u 
nui sat din cîmpia Dunării, cy toate 
prefacerile sociale, morale, politice 
și economice ale acelor zile în care 
puterea democrat-populară abia se 
închega. De la un capitol Ia altul 
ni se aduc' la cunoștință noile întîm- 
plări, împrejurări aspre, violente, spe
cifice unei perioade de cotitură în 
viața oamenilor pînă mai ieri co
pleșiți de sărăcie și deznădejde. Ion 
Damian, Florea Prodan, Lisaveta se 
înfățișează atît timp cît le este ne
cesar să exprime un anume conținui 
sufletesc; lipsesc situațiile potrivite să 
dea unor caractere cadrul desfășură
rii lor maxime. Apar tipuri de incon

Uniunea Scriitorilor din R.P.R. a- 
nunță cu durere că la 5 ianuarie 1958 
s-a stins din viață în orașul Oradea, 
în vîrstă de 67 ani, scriitorul Geza 
Tabery.

Romancier apreciat, publicist cunos
cut. el a luptat cu consecvență pentru 
triumful ideilor progresiste, iar în 
anii puterii populare a activat cu în. 

testabil pitoresc, surprinse în dispoziții 
capabile să-i definească cu pregnan
ță. Plutonierul Mîș sau soldatul Mo- 
gîrțan sînt dintre aceștia. Se mai a- 
daugă o relativă știință a gradării și 
desfășurării conflictului, și e drept să re-: 
cunoaștem autorului o anume dexterita-: 
te în a rotunji un moment sau scene 
care sînt interesante și chiar reve-! 
latoare.

In Șerban Nedelcu descoperim vir
tuți cronicărești. El poate întocmi bio-i 
grafia unei comune, nu ca un arhi
var, firește, — cu tot ceea ce în 
decursul timpului schimbă fața ei și 
o integrează istoriei contemporane. 
Are toate darurile reclamate de o 
asemenea întreprindere: răbdare, fa
miliarizarea cu mediul, nti prin do
cumentare, ci prin cunoașterea din
lăuntru, și cursivitate. Știe să rela
teze tacticos, rămînînd fidel faptelor 
culese direct din viață și consemnate 
fără adaosul ficțiunii.

„Furtuna stîrnește valurile" continuă 
cronologic romanul „Pe marginea 
Dunării". Autorul intenționează să-și 
continue ciclul. Vom avea toate mo
tivele să-i prețuim truda, cînd prin 
atributele artei scrisul său ne va vorbi 
eu puterea de sugestie a documentului 
omenesc; obiectiv spre care se în-: 
dreaptă eforturile stăruitoare ale pro-: 
zatorului,

Radu Zamfir

suflețire pentru întărirea frăției din
tre poporul romîn și poporul ma
ghiar, pentru cauza socialismului și a 
păcii, atît prin opera sa de creație, 
cît și ca organizator al Muzeului Ady 
de la Oradea.

UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN R.P. ROMÎNĂ

ă fie criticii ca și sta
tuile care „nu rîd ni
ciodată"? Mă îndoiesc. 
Am fost trist la „Feri, 
citul negustor" ca și 
cum aș fi înregistrat 
un eșec personal. După

ce am citit ultima carte a lui Fran- 
cisc Munteanu m-am luminat la fa
ța. De mirare? Nu. Romanul, discu- 

este superior scrierilor prece- 
dente cu excepția „Lentei". Uimitor 
este intervalul în care autorul a reu
șit să schimbe dispoziția unui cri- 
t>c 1 la numai cîteva, două-trei luni. 
Asta se datorește ritmului său de 
muncă. Francisc Munteanu lucrează 
la cel puțin două războaie odată. 
Sper că nu se va supăra pe com
parație. A fost el însuși filator în 
fabrica din Arad pe care a desenat-o 
ca reședinfă a acțiunii romanului.

Ce se petrece în fabrică ? Sîntem în 
primii ani ai lui 23 August, în plin 
război de clasă. Vom asista deci la un 
conflict între muncitori și patron. 
Ca pretutindeni conflictul e intens. 
Bătălia împotriva burgheziei se des
fășoară în cadrul luptei pentru pro
ducție, pentru reconstrucția fării. Ca 
atare, proprietarii întreprinderilor 
participă la această operă controlați, 
îngrădiți, totuși rezervîndu.și copi
oase beneficii. Masele reclamă cuce
rirea grabnică a puterii și creșterea 
nivelului de trai. Păturile mai îna
poiate par a-și fi pierdut chiar răb
darea. Comuniștilor Ie este deci nece
sar mai mult ca oricînd principiali
tate, adică clarviziune și simț tac. 
tic. Sarcina îor este de a convinge 
mulțimea de necesitatea sacrificiului 
temporar în vederea atingerii obiec
tivelor largi, de perspectivă. Acolo, 
la Arad, conflictul de clasă este poa
te mai complicat ca într-altă parte. 
Baronul Woilman, patronul, are ca
lități personale deosebite („ar tre
bui să învățăm de la el" spune unul 
dintre comuniști) și a izbutit să în
șele o parte apreciabilă dintre sala, 
riații săi prin măsuri de tip pater
nalist, ridicînd un stadion, o creșă- 
împreună cu cîțiva social-democrați, 
unul fruntaș a] județenei respective 
și celălalt, Simion, președinte al co
mitetului de întreprindere, au acordat 
lucrătorilor tain și promit satisface
rea revendicărilor materiale mărun
te cu condiția colaborării pașnice. 
Comuniștii, reprezentați prin Hor
wath (personaj principal de.a lungul 
întregii acțiuni aproape) se sforțează 
să-și facă tovarășii să renunțe la 
pomana capitalistă spre a menține 
unitatea proletară și spre a îndrep
ta elanul către un țel mai însemnat: 
ridicarea producției prin punerea în 
funcțiune a mașinilor abandonate

cîndva de Woilman și prin Introdu
cerea a trei schimburi cu angajarea 
șomerilor. Situația e împovărată prin 
frînarea dinăuntru a luptei comuniș
tilor. Printre ei, la județeană, există 
Bărbuț, al cărui dosar de denunțător 
al capilor unei greve din trecut cade 
în mîna noului șef al poliției, Albu. 
Acesta, profitor ordinar, îl șantajea
ză atît pe fostul său director și pro
tector Woilman, ca să-i stoarcă bani, 
cît și pe Bărbuț care, ajuns un instru
ment în mîna ambilor, tergiversează 
aplicarea măsurilor pomenite nespri- 
jinindu.l pe Horwath întîi și apoi pu- 
nînd la cale compromiterea și înde
părtarea lui Gherasim.

Se face numai politică și economie 
în romanul lui Francisc Munteanu ? 
Mergem la ședințe, ascultăm rapoar
te și discursuri, fierbinți sau perfi
de. sîntem martori la încăierări, sa. 
botaje și crime ? Da. Tot subiectul 
se învîrtește în jurul tainului și al 
reutilizării ringurilor, și e încărcat de 
scene violente. Mai mult. Și acasă se 
discută aceleași „probleme" sau, mai 
exact, problemele personale sînt ex
puse în aceeași lumină „roșie", emi
namente politică. Totuși, „Statuile nu 
rîd niciodată" se parcurge iute și a- 
tent măcar pînă la uciderea lui Hor
wath — ceea ce constituie cea mai 
mare parte a cărții — se simte ca or
ganică legătura dintre viața socială și 
cea personală a actorilor. De ce ? Se
cretul nu e un secret decît pentru 
schematicii incorigibili, grosolani sau 
subtili (se găsesc și astfel de sche. 
magici 1) și pentru doctrinarii este
tici. Eroii angajați realmente în 
conflictul de clasă îl trăiesc com
plet, ca pe o parte integrantă, fun
damentală a propriei lor ființe. Pen
tru ei, în mod conștient, propriul lor 
destin depinde de soluția conflictu
lui, de rezultatul încordării comuniș
tilor. Exagerare? Nu. In împrejurările 
date. Horwath, Trifan, Gherasim și. 
de partea opusă Woilman Bărbuț, Albu 
nu se puteau comporta decît așa cum 
s.au comportat. In căsnicia lui Hor
wath fidelitatea Florich'i. soția sa 
exasperată de privațiuni și singură
tate, sentimentele sale conjugale și 
paterne ori, pe un plan mai îngust,

FRANCISC MUNTEANU:,.Statuile nu rîd niciodată"
fericirea lui Gherasim — se va în
sura sau nu cu Camelia, fata cu zestre 
propusă de maică-sa, sătulă de sără
cie ? — atîrnă, stricto-sensu, de „pro
blema" laptelui, a tainului, a montării 
ringurilor și, mai de sus privind 
lucrurile, de victoria sau înfrîngerea 
comuniștilor, a muncitorilor în fața 
lui Woilman, a capitalului. Atîrnă 
deci de politică. De aceea ciocnirile, 
surde sau maniîeste, dintre Horwath 
și Florica, înstrăinarea lui Gherasim 
față de frate-său care, ușuratic și dor
nic de căpătuială, îi ia lecui de gi
nere, sînt reflexele spontane, imedia
te ale mișcărilor de pe frontul de 
luptă socială. Precizare semniitica- 
tivă pentru scrisul lui Francisc Mun
teanu: reacțiile cete mai convingă
toare. atitudinile veridice ale eroilor 
săi sînt acelea în care se recunoaș. 
te expresia luptei directe și care re
velă temperamente hotărîte să se în
frunte deschis, Cu toată energia, cu 
tot ce dispun. Comuniștii scriitorului 
au o încăpățînare militantă, nestatu
tară, de caracter. Horwath grăsunul, 
chinuit de cele 100 de kg., este un 
febril, un obsedat al luptei. Cu Flo
rica și cu fetița nici nu știe ce să 
vorbească și mai ales cum să le vor
bească despre sentimentele sale (deși 
în fond este o „inimă"). Pînă și cu to
varășii e lapidar, brusc, silindu-se 
să-și stăpînească impulsurile prin 
strădanii uneori zadarnice. Nici Ghe
rasim nu e prea departe de firea lui. 
El ciștigă în înțelegerea lucrurilor, 
în echilibru, prin lecția unor experien. 
(e dureroase și în mare măsură prin 
exemplul trist dar edificator al lui 
Horwath, ucis de dușman. Francisc 
Munteanu are curajul de a promova 
oameni lipsiți de complexitate, ele
mentari într-un sens, oameni care 
trec peste procese lăuntrice, fără 
dramă, remușcări, regrete, chiar 
S> stîngaci în expresia sufle
tească. Pe de o parte fiindcă nu se 
pricep ța „subtilități”, pe de alta 
fiindcă timpul, circumstanțele de-a-

tunci, nu le.o îngăduie, pare a fi răs
punsul scriitorului. Atunci, comuniș
tii trebuiau să fie aproape exclusiv 
tari, dintr.o 'bucată, consacrați cau
zei fără nici o rezervă. Horwath nu 
suferă prea adînc — vreau să spun 
cu consecințe — cînd nevastă-sa nu 
înțelege motivele tăierii tainului Șl 
în genere necesitatea „strîngerii cu
relei”, zbuciumul său rămîne închis.

și eind, tntors din închisoare, l-a în- 
tîlnit pe „tata Rudi” gata să-i ia 
locul în pat, după ce îl înlocuise In 
sufletul fetiței. Gherasim era aproa
pe îndrăgostit de fiica baronului, fără 
să știe cine este. Cînd află, mînia și 
rușinea îi acoperă complet și instan
taneu durerea. In altă ordine de idei 
și mai caracteristic e că nici Hor
wath și nici Gherasim, deși nu des
lușesc dintr-odată și pe deplin sco
purile înalte ale partidului, nu intră 
în impas. Au doar nedumeriri trecă
toare. Devotamentul, credința că „pro

blemele" se lichidează „în mers", îi 
mină înainte. Asemenea tipuri me. 
vită nu numai cinstea de a figura a- 
lături de comuniștii evoluați în lite
ratură, dar și o stimă aparte pentru 
zelul lor modest și neprecupețit. 
Francisc Munteanu are însă modul 
său de a lua o poziție critică față 
de eroii lui favoriți, un mod care de 
fapt implică un fond etic prețios. In 
cronica amintită, Paul Georgescu ob
serva bine că personajele pozitive de 
pînă acum ale autorului îndură efec
tele inadecvării intențiilor lor curate 
adeseori nobile. Horwath e mustrat 
în două-trei rînduri, fiind la un pas 
de sancțiunea cea mai gravă, pentru 
că a periclitat inconștient cauza și 
reputația partidului din care nu ar 
concepe să nu facă parte. O dată a 
riscat viața unor tovarăși, într-un 
gest de eroism inutil, altă dată și.a 
primejduit-o și pe a sa și în orice caz 
a fost obiect de scandal ducîndu-se 
singur spre a-și lua revanșa în re. 
dacția ziarului reacționar care-1 in
sultase, iar ultima dată a sprijinit 
inițiativa patronului de a importa 
mașini din străinătate, nebănuind 
calculul acestuia. Trimiflnd suma co
respunzătoare și convenind cu expor
tatorii să nu remită mașinile, Woll. 
man a făcut să evadeze capital. La 
fel Gherasim nu s-a putut stăpîni 
să nu-și răzbune pe Balotă pentru o 
bătaie, lovindu-1 în plin Tocai. Un 
moment și Horwath și Gherasim, dar 
mai ales primul, care e totuși mai 
sensibil și cu un orizont mai întins, 
nu acceptă criteriul obiectiv politic, 
al interpretării purtării lor. Dar la 
atît se reduc frămîntările. Cred că 
încercarea morală la care Francisc 
Munteanu își supune creaturile nu 
are aci amplitudinea si dramatismul 
fie și latent din „A venit un om" sau 
„Lenta". Această preocupare e mai 
degrabă în germene decît urmărită 
consecvent și așezată la locul cuvenit; 
ba Chiar e ușor mimmalizată deoarece 
izvorul ei nu e atît un gînd, un im

puls greșit dar înalt, cît în parte 
un produs al orgoliului. Particulari
tate accentuată nejustificat la Ghe
rasim. Autorul condamnă prin gura 
lui Trifan refuzul acestuia de a se a- 
dresa C.C. în preajma înscenării pre
gătite de Bărbuț. In definitiv, de ce 
Gherasim să nu fi avut încredere în 
masa membrilor de partid, în Suru 
de la județeană și în Jilovan de la 
sector? Era oare Bărbuț atît de pu
ternic ? Ședința arată că nu și nu 
prezenfa trimisului C.C.-ului, ci in
dignarea participanților, ca și slă
biciunea mascaradei dejoacă planul. 
Rămîn la impresia că scriitorul a 
confundat oarecum obiectul cu me
toda. Cu sau fără probleme, nedăl- 
tuiți sau nuanțați, eroii trebuie tratați 
complet dezvăluiți în trăsăturile lor pe 
care nu le-a impus nimeni altul de
cît creatorul lor. Tot ce învestește în 
ei este dațor să fie valorificat. Sta
tuile nu rîd. Asta nu înseamnă că 
nu trebuie să aibă toate membrele, 
să fie întregi. Dacă istoria lui Hor
wath este practic epuizată, traiecto
ria lui Gherasim este precipitată, re
închegată, nu reprezintă un destin. 
Deznodămîntul grăbit prin chemarea 
neîntemeiată a instructorului C.C., am 
văzut, este artificial, iar dragostea 
incipientă cu Marta are menirea 
de a se substitui celei ratate cu Cla. 
ra, deci de a nu-1 lăsa pe Gherasim 
„văduv”.

Bilanțul este în favoarea scriito
rului. Ceea ce pentru mulți e ingrat, 
pentru Francisc Munteanu nu repre
zintă o dificultate. Muncitorii săi sînt 
muncjtbri acasă și în fabrică, comu
niștii săi sînt comuniști și la partid 
și acasă, cu naturalețe. Atmosfera 
„proletară” tipică perioadei reflec. 
tate, apăsătoare. întunecată și lumi
noasă. în care se avîntă oameni dîrji, 
deciși împotriva celor pieziși, șo
văitori sau înapoiați. în care se con
sumă lașități și trădări dar în care 
se constituie energii și frumuseți 
morale ca Horwath, prin luptă cu 
dușmanul, cu cei de lîngă tine, dacă 
e nevoie, o regăsim densă în ..Sta
tuile nu rîd niciodată”. Personal o 
prefer ambianței orașului propriu aia»

în care circulația speculanților și 
amatorilor de afaceri sau petreceri 
cu iz decadent e convențională și 
ieftin reportericească. (In reportaj 
sau în scenariu cade și „prologul" 
partea întîia de la Timișoara). 
Convenționale și uneori naive sînt 
— nu mai e nevoie să insistăm, s a 
remarcat — mijloacele de portreti
zare a Clarei, a Henriettei, soția de
cedată prin sinucidere obscură a ba
ronului, a enigmaticului servitor 
Walter, sau a secretarului blazat și 
înfrînt al județenei social-democrate, 
Molnar, In legătură cu aceste măști 
aș pune cîteva întrebări autorului, le
gate de logica acțiunii și soliditatea 
intrigii. De ce Clara, păpușa ușuratică, 
care visează sa se culce cu o „bru. 
tă” sau a ieși din lumea ei obosită 
și maimuțărească, își denunță ade
vărata identitate în fața lui Gherasim 
tocmai cînd izbutise să-1 aducă în 
cameră? Nu cumva fiindcă autorul 
a voit să-l salveze oportun pe Ghe
rasim ? Autolegitimarea Clarei nu e 
deloc în spiritul persoanei și în spe
cial al scenei. De ce a fost ales Wal
ter ca sâ-1 omoare pe Horwath ? E 
greu să acceptăm ipoteza că și tra. 
vestit în paznic nici unul dintre mem
brii comitetului de întreprindere, deci 
și Horvath, nu l-ar fi recunoscut pe 
valetul care cu siguranță că se ivea 
cu ocazia ședințelor organizate la 
baron aicasă. De ce Woilman o îm
pinge pe Clara în brațele lui Albu ? 
Era atît de legat de comisarul care 
pînă atunci se mulțumise cu bani ? 
Nu rezultă de nicăieri. Francisc 
Munteanu l-a voit mai bestial decît 
era nevoie.

Personal, văd orice roman ca un bloo 
în care toți locatarii întrețin rapor
turi de familie. Intrucît Vasilică Balș, 
pungașul amabil, cultivat și cu ma
niere, descoperit de Horwath în clo
potnița de unde a tras asupra nem
ților are ce căuta în „bloc", contri
buie la dezvoltarea acțiunii sau influ
ențează cursul unui personaj ? De ce 
l.a invitat Horwath, minte lucidă, 
să se reeduce ? Autorul l-a voit In 
roman pentru pitoresc și pentru pe
depsirea lui Albu. spre satisfacția 
cititorului care nu rabdă nedrepta
tea ? Sau ce caută în ultimele pagini 
tînărul inginer Damian ? Numai spre 
a ține discursul ia dezvelirea statuii 
lui Horwath ? Episodul era și așa e- 
moționant.

Mai puțin priceput în înfățișarea 
lumii bune sau a intelectualilor. 
Francisc Munteanu este un scriitor 
al oamenilor simpli, bineînțeles cu 
condiția să nu-i simplifice.

Mihail Petroveanu
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O sesiune dedicată yîsupra unei maxime
păcii și progresului

f
auunai i
rești — 
tare Ro

ntregul popor muncitor din patria noastră a urmărit cu îndreptă
țită satisfacție și cu mîndrie lucrările recentei sesiuni a Marii 
Adunări Naționale. Sesiunea a avut loc în împrejurări sărbăto- 

- aniversarea a 10 ani de la proclamarea Republicii Popu- 
___ Romîne — fapt care i-a conferit o însemnătate specială. Bi
lanțul marilor realizări obținute de oamenii muncii sub conduce
rea înțeleaptă a Partidului Muncitoresc Romîn, precum și perspec

tivele de viitor, chezășuite de aceste realizări de pînă acum, au constituit sub
stanța lucrărilor.

Expresie a voinței, năzuințelor și intereselor poporului, cuvîntările rostite 
și legile adoptate au pus în lumină spiritul creator și profund pașnic al regimu
lui nostru de democrație populară. Sesiunea Marii Adunări Naționale, în cadrul 
și în atmosfera solemnă firească, a avut un caracter gospodăresc. Popopul eli
berat, stăpîn în propria lui casă, a cercetat, prin reprezentanții săi, ceea ce el 
însuși a construit și a înfrumusețat prin muncă și a hotărît ce să facă mai 
departe. O asemenea cercetare implică, desigur, chibzuință și concentrare, dar 
nu e lipsită de elan și de un suflu de poezie. Expunerea tov. Chivu Stoica, ros
tită in ședința festivă, impresionează prin argumentare, prin citarea unor cifre 
concludente și cucerește prin vibrația interioară care o străbate. Confruntarea 
imaginii Romîniei de ieri, îngenuncheată sub exploatare și aservită capitalului 
străin, cu imaginea Republicii Populare Romîne, aflată în plin elan transfor
mator, în drum spre socialism, este mai mult decît grăitoare. Succesele obținute 
azi de oamenii muncii încununează lupta de veacuri a poporului. Această luptă 
patriotică a fost înălțată pe o treaptă nouă, prin preluarea conducerii ei de că
tre clasa muncitoare, călăuzită de partidul de tip leninist. Tot ceea ce luptătorii 
revoluționari din trecut au visat și tot ceea ce ei nu au putut încă întrezări, 
capătă astăzi viață. Țara „eminamente agricolă" — adică înapoiată economi- 
cește, săracă, măcinată de boli, aflată în întuneric prin incultură — devine astăzi 
o țară cu o industrie înaintată, capabilă să-și valorifice liber bogățiile, să în
vingă epidemiile, să se lumineze prin accesul larg spre cultură. „In faptul că 
este creația proprie a poporului și răspunde cerințelor obiective ale legilor dez
voltării societății — a subliniat tov. Chivu Stoica — în faptul că este condusă 
de clasa cea mai înaintată — clasa muncitoare — și are drept temelie alianța 
muncitorească-țărănească, în unitatea strînsă a oamenilor muncii fără deosebire 
de naționalitate în jurul partidului și guvernului — în aceasta stă izvorul forței 
și vitalității Republicii noastre populare". Continua dezvoltare a industriei și lăr
girea sectorului socialist la sate constituie factorii consolidării regimului de 
democrație populară și pregătesc ridicarea țării noastre pe treapta superioară — 
orînduirea socialistă. Procesul acesta duce la continua îmbunătățire a nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

O profundă revoluție se înfăptuiește și în domeniul culturalizării maselor. 
Prin dezvoltarea învățămîntului public,’ prin crearea a zeci de mii de 
biblioteci, prin via activitate editorială, prin extinderea activității 
teatrelor și instituțiilor muzicale, a rețelei cinematografice, a radioului, ra- 
dioficării și prin introducerea televiziunii, comorile culturii au devenit în Repu
blica Populară Romînă un bun al maselor. Intelectualitatea devotată poporului 
își închină forțele operei de construire a socialismului, dezvoltării economice și 
culturale.

Etapele parcurse pînă acum în diversele domenii de activitate fac posibili 
noi pași înainte. Lista noilor unități industriale de mare importanță, comunicată 
de tov. Chivu Stoica, posibilitatea și necesitatea elaborării unui plan de dezvol
tare a economiei naționale pe o perioadă de 15 ani sînt perspective care vor 
stimula eforturile tuturor constructorilor socialismului.

Construirea socialismului se însoțește firesc cu lupta pentru apărarea păcii. 
Activitatea creatoare e în opoziție categorică cu orice intenție agresivă. Bugetul 
pe 1958 al țării noastre e un buget al păcii și al muncii constructive. Declara
ția Marii Adunări Naționale cu privire la Chemarea pentru pace a Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., răspunsul la Manifestul păcii ca și la Declarația comu
nă a prezidiilor reprezentanțelor populare supreme ale R.P. Polone, R.D. Germane' 
și R. Cehoslovace constituie o nouă afirmare răspicată a voinței de pace a poporu
lui nostru, a hotărîrii lui de a lupta alături de iubitorii păcii din lumea întreagă 
pentru spulberarea oricărui atentat pus la cale de instigatorii la război.

Simțind în inima lor vibrația marii inimi a poporului, scriitorii sînt hotărîți 
să aducă o contribuție sporită la țelurile nobile cărora le-au fost dedicate lu
crările sesiunii Marii Adunări Naționale.

ițesc în Maximele lui 
Goethe: Iubirea adevă
rului se arată în ten
dința de a descoperi și 
de a prețiui binele pe 
unde se află. Frumoa
să și adîncă vorbă, 

vrednică de acel ce a pronunțat-o 1 
S-ar părea că icoana limpede a ade
vărului, reproducînd chipul realității, 
n.are de ce să se tulbure dacă răs- 
frînge figura senină a binelui sau 
imaginea hîdă a răului. Adevărul re
găsește valorificarea morală într-un 
plan mai adînc, mai ascuns. Avem 
nevoie și de adevărurile triste și ama
re, pentru că e'e ne îndeamnă să 

căutăm acordul cu lumea în ceva care 
poate apărea. Creația binelui ș' a 
frumosului strîmtează în iurul nos
tru zona răului și a urîtului. In veci
nătatea mea erau mai multe locuri 
virane pline de bălării și de ne
curățenii. Pe unul din ele s-a ridi
cat o casă cu portalul în arc, cu bal. 
coans de fier bătut, cu ferestre largi 
în dosul cărora tremură apa curată

a unor museline. Pe Un alt loc a fost 
rînduit un parc, cu plopi tineri, cu 
ronduri de flori, printre care alear. 
gă copiii Sufeream din pricina urî
țeniei locurilor; am dorit înfrumuse
țarea lor. Dacă aș fi întors capul 
și n-aș fi vrut să contemplu hidosul, 
nu m-aș fi bucurat atîta de înlătu
rarea acestuia, de îngustarea zonei

ÎNSEMNĂRI

urîtului în jurul meu. Avem nevoie 
de negațiune, de indignare, de amă
răciune, de sarcasm. Acestea sînt 
pîrghiile creației. Satana, spiritul ne
gației, este și el robul Domnului. Ne 
învață tot Goethe, în Faust al său.

Dar este totul rău și urît în rea- 
litaie ? Întreaga lume se silește spre 
armonie, spre ordina, spre organiza
re. Materia haotică intră mereu în 
tiparul formelor, spiritul o animă.

Eroism civil

Gazeiia literară

I. AGÎRBÎCEANU: irăind și muncind

Cu prilejul nouluii an ne-am adre
sat maestrului Ion Agîrbiceanu, ru- 
gînduJ să ne împărtășească proiec
tele sale literare. Publicăm răspunsul 
cunoscutului scriitor ardelean care, cu 
toată vîrsta sa înaintată, rămînie un 
exemplu de energie creatoare.

De mult, din tinerețe, am ajuns 
Ia convingerea că munca nu este 
osțndă, ci o binecuvîntaje a vieții. 
Pe vremuri am ținut o scurtă con
ferință la radio, intitulată „Laus la- 
boris", apărută pe urmă și în re
vista „Transilvania" din Sibiu. A- 
rătam în ea că munca se schimbă în 
osîndă numai atunci cînd e lipsită 
de libertate și cînd nu aduce nici 
o răsplată. Munea poate fj un chin 
cînd ești silit să lucrezi pe un teren 
cu care nu poți simpatiza, cînd tre

buie să faci ceea ce nu-ți place, și 
cînd mutica trece peste puterile tale 
trupești sau spirituale.

Scriitorul, dacă viața îl lasă să 
lucreze după îndemnul inimii sale, 
se va obișnui cu munca zilnică in
cit nu va mai putea trăj fără ea.

Așa am ajuns și eu să scriu foarte 
mult în viață, și mai bune și mai 
rele, și să am, și Ia vîrsta mea, 
planuri literare. Cu cât îmbătrînesc, 
mă întorc tot mai mult la întâia 
mea dragoste: natura. In copilărie 
și tinerețe au intrat în mine frumu. 
sepie naturii aproape inconștient; 
acum mă întorc spre ele în chip 
conștient. Mi Ie evoc, mă opresc 
mult asupra lor, încerc să le descriu, 
și în cadrul lor introduc o scurtă 
povestire pentru copii și tineret. 
Așa s-au născut multe din schițele 
mele din vremea din urmă. Am pre
gătit un volum mai mare din astfel 
de schițe care va purta titlul: 
„File din cartea naturii" și va apare 
anul viitor la Editura tineretului. 
Seria acestor tablouri mărunte încă 
nu s.a terminat, le continui și a- 
cum, pentru alt volum și pentru 
plăcerea mea de a mă simți în mij
locul naturii. Dar dragostea cea 
dintîi, pentru frumusețile naturii, 
mă frămîntă și într-alt fel. Și nu 
de acum, ci de vreo doi.trei ani. Aș 
dori, adică, să-mi iau un fel de 
rămas bun de Ia raiul de pe pă
mînt, să scriu un fel de imn pentru 
frumusețile firii ce au intrat în 
spiritul meu prin simțuri, și pe cari 
acuși nu le voi mai vedea ori simți.

(Continuare în pag. 4)

creație aparținind unei 
scriitoare este însoțită, 
inevitabil, în exegeza 
critică de o scurtă alo
cuțiune asupra „femi
nității". Dacă cineva 
ar cplaționa asemenea 

texte, pentru a obține o definiție a
conceptului, s-ar afla în vag și 
indistinct. Constituie oare feminita 
tea un tărîm al necunoscutului, al 
marilor mistere ? Cred că nu 1 Ih- 
tuiția surprinde distincții pe care 
exprimarea rațională încă nu le-a 
epuizat. Conceptul este în orice caz 
istoric și istoria (prin . feminitate) 
este plină de surprize.

lata, de exemplu, ultimul volum al 
Veronicăi Porumbacu („Lirice"), care 
cuprinde o foarte exigentă selecție 
din întreaga operă de pînă acum a 
poetei. La Veronica Porumbacu gra
ția feminină, gingășia, preferința 
pentru problemele erosului sau ale 
iubirii materne sînt absorbite de 
ideea titanismului, a răzvrătirii tu
multuoase împotriva inechității sociale 
și a tot ce limitează și întinează no
țiunea de Om. Titanismul este ne
despărțit de un sens al dăruirii, în 
beneficiul umanului, al participării la 
neistovita mișcare a materiei univer
sului. In „Ecouri" (1945) aflăm o 
astfel de idee: „Aș vrea să sparg 
obloanele să năvălească înăuntru / 
Lumini nemaivăzute / Șă mă urc în 
Carul mare și să-l mîn fără cai / 
Pe cărări neștiute. / Să îmbrățișez 
toți copiii de pe pămînt. / ...Să sparg 
temperaturile constante cu aburi de 
sute de grade. / Să sparg cu pietre 
inerția din oamenii cumsecade. / Să 
usuc cu arșiță ■ nouă cîte lacrimi au 
curs pînă acum, / și să dau la o 
parte pereții care ne-ar sta în drum".

In sensul unei spiritualități tita
nice este și mărturisirea: „asaltul e 
o parte din propria-mi viață..." („Și 
eu am fost acolo"), aici fiind vorba 
de asaltul împotriva semizeilor in
stituției monarhice.

Simbolul liric al Veronicăi Porum
bacu este, nu arareori, un uriaș cu 
două brațe: dragostea și ura („Celor 
de azi"). Ca titan al creației în sens 
uman, poetul fși poate permite fan
tezii cosmice, cum este cazul cu 
poemul „Da 1“ : „La subsuoară cu 
pămintul cobză / călătoresc c-o stea 
la butonieră-n univers". Fantezia 
este posibilă și au practicat-o iluștrii 
înaintași, soarele fiind astfel simplu 
monoclu al Poetului în noua mitolo
gie maiakovskiană. Asaltul cerului 
este realizat de către poetă la modul 
viril: „Iau ceru-n coarne ca pe-un 
taur, și în sălbatecul ceresc coclaur / 
încerc puterea mea".

Există în „Lirice" și un titanism al 
genezei („Amurgul Evei"). Eva sim
bolizează truda necurmată pentru răs- 
pîndirea vieții pe pămînt, pentru 
crearea umanității. In acest sens, Eva 
este mai presus de Dumnezeu, cate 
a dat viață lutului în exemplar unic; 
ea a creat „copiii pămîntului": „în 
dureri am născut copiii pămîntului,— 
în chinuri, Adame, — / dar am ză 
mislit viața, / și sînt mai mîndră 
de ea / decît de nepăsarea cu care 
El, Domnul, / a întins un deget să 
învie lutul...". Efortul creator al 
Evei este într-adeyăr titanic, pentru 
că : „Din mine au crescut mlădițe / 
ca dintr-o vie, / crengi ca dintr-un 
copac / rîuri ca dintr-un izvor". In 
amurgul vieții sale, Eva reintră în 
circuitul materiei universale, pentru 
a genera mai departe viața. In a- 
cest sens este adevărat că: „Eva e 
Viață, / și moartea nici nu e pe 
lume...".

Poetul este un Titan care a în
vins nu numai moartea, dar și 
timpul. Față de durata lui, Veșnicia 
capătă nuanța efemerului: „Alerg de 
mii de ani pe căi lactee, / torța 
din stea în stea îmi aprind, / și-atîta

presimt: că veșnicia se-ncheie, / și eu 
mai colind...".

Poate fi titanismul un atribut fe
minin? Ai fi înclinat să te înscrii 
(cu un ușor surîs sceptic) în con
tradictoriu, dacă argumentul poetei 
nu ar cădea, zdrobitor: „Ea, Revo
luția poate fi numai femeie. / Ca o 
femeie își apără primul născut / 
Brațul nu-i pregetă. Sabia dreaptă 
scînteie. / Ea zămislește o lume. Ea 
îi e scut."

Simbolul forței gigantice, pătrunsă 
de umanitate, este însoțit- în lirica 
Veronicăi Porumbacu de o stare a- 
fectivă, corespunzătoare. Pasiunea se 
arată în poezia sa ca dăruire, parti
cipare la orice acțiune nobilă, crea 
toare, ca luptă necurmată pentru a- 
firmarea binelui: „Eu multe știu pe 
lume, dar regretul / c-am stat 
cîndva de-o parte mi-e străin" („Atît 
aș vrea"); sau „In suflet am destule 
cicatrici, / și-adesea ele dor la ră
suflare, / dar martore-s că n-am 
trecut pe-aici / cu dîra unui melc 
ori tîrîtoare". („Prolog"). Facilul este 
o nuanță pe care grandoarea tragică 
a destinului uman o respinge: „Și-a tre
buit să nu fug de durere; / mer’gîndu-i 
înainte, s-o primesc, / cum omul 
doar odată-o poate cere, — cînd e 
în joc destinul omenesc. / ...eu m-am 
dezis de căile prea line, / de panglica 
șoselelor de-astalt". („Noapte și zi").

Rețin din două poezii diferite, două 
versuri, ca două splendide aforisme, 
definitorii pentru lirica Veronicăi Po 
rumbacu; „Orice, afară doar de nepă
sare 1“ (din „M-am regăsit") și „N-arn 
scris, am trăit poezia" (din „Spu
ne-mi").

_ Sînt două expresii aforistice care 
lămuresc cititorului sentimentul tul
burător pe care-I are parcurgînd li
rica poetei; sentimentul de a parti
cipa prin vers la tragismul și tu
multul epocii noastre, la aspirația ei 
umanitară și eroică.

Dacă poezia Veronicăi Porumbacu 
s-ar fi menținut în planul mitologiei 
sau al hiperbolei abstracte, nu ar fi 
generat senzația de autentic și spon
tan. Calitatea indiscutabilă a con
cepției sale poetice este proiecția ti- 
tanismului în existența noastră coti
diană, descoperirea, în deplinul ano
nimat al efortului constructiv, a 
eroilor și giganților timpului nostru. 
Mult timp Veronica Porumbacu a 
practicat un reportaj liric, în cadrul 
căruia faptul inaparent, mărunt, era 
dăruit cu valoare de universalitate, 
fiind astfel scos în relief. O întîm- 
plare putea deveni un „cîntec ma
gic" („Atît aș vrea") și poeta măr
turisește: „port melodii neașteptate / 
țesute din obișnuit" („Tăcerea"). 
Banalitatea aparentă a faptului coti
dian este sfîșiată de iscoditoarea in
teligență umană care știe să extragă 
„din adîncuri pietre rare" („Tăcerea").

Ion Vitner
(Continuare In pag. 4)

Se țjoethe
duhul frumuseții și al binelui co
boară neîncetat asupra ei. A și co- 
borît, a învins în parte, învinge me
reu. Izbînzile trecute ale binelui și 
frumosului anunță pe cele viitoare, le 
pregătesc și ne dau dreptul să le aș
teptăm. Pentru că au existat creații 
frumoase, și victorii ale dreptății, sînt 
posibile nenumărate alte creații si 
victorii de același fel în viitor. Ima
ginea exclusiv negativă și sarcasti
că a realității este deci nu numai fal
să, dar și defetistă. Cine nu găseste 
realității nici un merit, nu poate spe
ra și nici nu află energia pentru a 
perfecționa lumea, pentru a o înălța 
către bine și către frumusețe.

Maxima lui Goethe are un larg o- 
rizont și pare să ne comunice un 
îndemn. Ea vrea parcă să ne spuie: 
Nu fi amarnic, rău-voitor, cîrcotaș, 
prost dispus, cusurgiu, meschin, nă
zuros și mizantrop, mereu scîrbit, 
pus pe gîlceavă, veșnic nemulțumit, 
nu căuta neîncetat nod în papură și 
pete în soare,, nu fi plin de fiere, 
pizmuitor și bănuitor, urîcios și poso
morit. Dimpotrivă, caută a fi bine
voitor, tolerant, filantrop, generos, 
mărinimos, caritabil, plin de polite
țe, larg în idei, deschis la noutate. 
Numai astfel vei afla adevărul. Nu te 
mînia că trebuie să găsești și merite 
realității. Fii bucuros cînd le gă
sești și propune-ți să le sporești pen
tru tine și pentru alții. Alină-ți me
lancolia. Ușurează-ți inima grea. In- 
vață-te să surîzi. Privește cu inte
res constructiv către lucruri și cu 
prietenie către oameni. Fii un bine
voitor al acestei lumi.

Apoi închide cartea lui Goethe, dar 
deschide-o din nou și adeseori, pen
tru a afla în ea noi motive de a spe
ra și de a iubi.

Tudor Vianu , .Belșug*FLOR1CA CORDESCU

vitrina
ION MARIN SADOVEANU: VICTOR EFTIMIU:

„Ion Sîntii" „Oda limbei romîne“

DIMITRIE

Acest început de veac în 
București e un „Ciocoii 
vechi și noi" scris de Ion 
Ghica; formulă incompletă 
care însă sugerează filiația 
de epică densă, construită te. 
meinic pe conflict social, cu 
evocare minuțioasă, suges
tivă și colorată a vremii. 
Masivul roman al lui Ion 
Marin Sadoveanu continuă, 
atît prin oameni și întîm- 
plări cît și ca desfășu
rare temporală, remarcabi
lul „Sfîrșit de veac în Bucu
rești" de care se deosebește 
însă în două privințe. „Sfîr
șit de veac..." era construit

în jurul unei energii acaparatoare, Urmatecu fiind un 
nou Păturică sau Tănase Scatiu, reprezentant al noii 
burghezii ce se afirma prin deposedarea moșierimii vlă
guite (Tuzluc, Comăneștenii, aici boierul Barbu), în timp 
ce noul roman se concentrează în jurul formării perso
nalității unui intelectual. De aceea „Ion Sîntu" s-ar pu
tea subintitula „Anii de ucenicie ai lui Ion Sîntu", în 
sensul în care Goethe dădea drept titlu cărții sale „Anii 
de ucenicie ai lui Wilhelm Meister",

Intr-adevăr, „Ion Sîntu" este un „Bildungsroman", car
tea formării unei personalități, a devenirii unui personaj. 
Noului roman al lui Ion Marin Sadoveanu i s-ar fi po
trivit drept motto celebrele cuvinte pe care Goethe le 
scria în prefața la „Poezie și Adevăr", și prin care arăta 
că și-a propus „să descrie pe om în împrejurările vremii 
lui și să arate în ce măsură totalitatea vremii i se opune, 
în ce măsură îl favorizează, cum din aceasta se for
mează o concepție despre lume și oameni". In felul a- 
cesta evocarea epocii și analiza personajului principal se 
sudează: răscoalele din 907 și primele spectacole de 
teatru, luptele politice, prieteniile, cărțile, inimicițiile,

Paul Georgescu
(Continuare în pag. 4)

Intr-un volum, compact, 
Victor Eftimiu oferă citito
rilor recolta lirică ' a cinci 
decenii. Cum de la ultima sa 
carte de poezii — „Oglin
zile" — au trecut aproape 
douăzeci de ani, generațiile 
mai tinere, deși nu ignoră 
sonetele publicate în ultima 
vreme, iau cunoștință cu 
un sentiment de surpriză de 
activitatea stăruitoare și 
prodigioasă a poetului pe 
care l-au prețuit ca autor 
al „Cocoșului’ negru", al 
„Omului care a văzut moar- 
tea", al feeriei „Inșir-te 
mărgărite". Un volum re
trospectiv, cum e „Oda limbei romîne", mijlocește o reîn- 
tîlnire agreabilă cu poetul și cititorilor mai vîrstnici. Con
dițiile unui succes de librărie există deci. Cartea, despre 
care trebuia să scriem, am obținut-o cu dificultăți, după 
un colind infructuos prin mai multe librării...

Cele cîteva pagini de amintiri -și mărturisiri pe care 
autorul le așează în fruntea culegerii, ne informează nu 
numai despre începuturile literare, ci și despre concepțiile 
sale asupra poeziei. Convins că orice licență poetică e 
inadmisibilă, a fost preocupat permanent de realizarea 
limpezimii, muzicalității și fluidității. Cele peste 60 de 
mii de versuri pe care le-a scris — statistica îi aparține 
— întrunesc într-adevăr aceste însușiri care le asigură 
deplina accesibilitate. In cincizeci de ani, poezia romî- 
nească a parcurs mai multe etape, a cunoscut simbolismul, 
a experimentat diverse tendințe moderniste, s-a încîlcit în 
lianele ermetismului. Poezia lui Victor Eftimiu s-a refuzat 
statornic unor asemenea tendințe, și dacă poetul s-a 
străduit să cîștige în densitate, a rămas egal cu sine prin 
respectul consecvent față de clasici. Chiar versul alb l-a 
ispitit rareori, convins și convingînd că formele tradițio-

lon Roman
(Continuare in pag. 4)

ANGHEL PROZATORUL'1

AURELIA BEUC1NCU. „Chirnogene"
.(Din Expoziția interregională de artă, plastică},

roza lui Dimitrie An
ghel e a unui poet, 
prin unda lirică gene
roasă care o străbate. 
Și e mai ales cuceri
tor poetică, tocmai cînd 
se ferește de tiparele 

poemei în proză, ca acelea din cule
gerea Oglinda fermecată (1911). La 
Anghel, așadar, nu se poate pune 
chestiunea unei dualități de genuri, 
a unor registre deosebite de simțire 
și de expresie, a unei alternanțe de 
atitudine înaintea vieții. Aceeași e 
viziunea lui din Fantome (1911), 
cartea evocării lașilor și a adolescen
ței, din Triumful vieții (1912) si 
Steluța (1913). cu aceea din In gră
dină, poem (1904) și Fantazii (1909). 
Cu In grădină, poetul nu ,,speculase" 
o temă inedită în lirica noastră, ci se 
eliberase pur și simplu de obsesia pu
ternică a miresmelor din parcul fer
mecat ăl copilăriei sale, de la Cer
nești, de lingă lași, iar dragostea sa 
de flori e aceea care explică personi
ficarea din Moartea Narcisului. 2) De 
mirare însă! Cu toată autenticitatea 
sentimentului și noutatea tematică, 
cu toată puterea de vrajă a versului 
lung, de optsprezece silabe, de prove, 
niență macedonskicnă și cu toata 
pregnanța unor versuri izolate, cu va
lori totodată gnomice și emotive, ci. 
ciul In grădină datează... Cuvîntul 
acesta e un eufemism care indică pe
rimarea. Volumul surprinsese, la apa
riție, dar nu s-a vlndut. Să-l ascul
tăm pe poetul însuși, povestindu.i odi. 
seia. „Eu mi-alesesem lumea florilor, 
căci în lumea lor mi-am petrecut co
pilăria. Mi-aduceau aminte de grădina 
minunată unde am trăit, de murmurul 
sonor al șipotului, de freamătul arbo
rilor, de toată risipa de petale ce o 
împrăștie necurmat vîntul. îmi amin
team simpatiile ce le aveam pentru 
unele flori și antipatiile nejudecate 
pentru altele. Pentru mine miresmele 
erau gîndurile lor tainice, felul lor de 
a vorbi, șl eu aș fi putut gîci pe în
tuneric, noaptea, cînd e mai puternic 
mirosul lor, ce floare anume mi-l tri- 
mete și mai iîrziu toate amintirile 
aceste s-au redeșteptat și m-au chi
nuit, și asemw'rea strălucirii lor am 
caut ai-o In cuvinte, iar alcătuirea

minunată a petalelor ce formează o 
roză, ori un crin, am căutat s-o re
dau in strofe.

La Paris, în preajma Luxembur
gului, ori la Fontainebleau in minuna
tele păduri, unde cărările sini îngri
jite ca aleele unei grădini, in liniștea 
aceea a copacilor seculari, îmi urmă
ream visurile mele, și după ani de 
zile ca un adevărat grădinar, ierbo- 
rizind și tăind crengile mdarte și ne
trebnice, mi-am alcătuit un mănunchi 
din ce a rămas.

Un pictor3) mi-a ilustrat cu dra
goste acele visuri,' un prieten*) entu
ziast s-a însărcinat cu publicarea lor 
și, într-o zi, un volum cu coperta 
stranie și neînțeleasă ca un rebus5) 
a apărut în vitrinele librăriilor...

Dar florile mele au durat un ano. 
timp, cit durează și florile, și bietele 
volume dispărind din vitrine s-au ur
cat In podul unui prieten 6) unde dorm 
și acum in vrafuri sub colbul așternut 
de vreme, așteptind o nouă primă
vară" . (Intîiul volum, pag. 279—280 
din Povestea celor necăjiți, 1911).

Surprinzător la apariția sa, cum spu. 
neam, prin caracterul tematicii, volu
mul In grădină »decepționează astăzi 
printr-o falsă impresie de sensiblerie 
și poate mai ales prin acea morbi- 
dezza melopeică, aromitoare ca și 
miresmele care au stîrnit-o.

Mai rezistentă e a doua și ultima 
culegere de versuri a lui D. Anghel: 
Fantazii, din care nu lipsesc ecourile 
vechii ,,maniere", ca in poeziile cu 
titlul Umbre și Metamorfoza.

„Vroi nd să uit, pe-o seară dulce lă
sasem să m-adoarmă crinii"...

Se adaugă insă o notă nouă, care 
justifică titulatura culegerii, și anume 
o viziune fantastic-decorativă a univer. 
sului, dacă se poate spune, desentimen- 
talizată. Artistul pune stăpînire de
săvârșită asupra poetului din ajun, 
covîrșit de vraja trecutului, de regre
tul după paradisul pierdut al copi
lăriei sale. Expresia cea mai puter
nică a primenirii in ton și in viziune 
o găsim în Ex-Voto, poema lapidară 
a unui stil nou de viață, intelectual:- 
zat.

E 'că socotim In grădină etapa prin 
care poetul plătește tribut paradisului 
de la Cornești, atunci și Intîiul volum

de proză, Fantome, ne apare ca măr
turia legăturilor lui de copilărie și 
adolescență cu cetatea de scaun a 
Moldovei, necropolă a unui glorios 
trecut istoric precum și a secretelor 
Iul amintiri sacre. Cu toate acestea, 
faldurile largi ale prozei din Fantome, 
la recitire, în ciuda provenienței lor 
romantice, ne par itn costum mai 
puțin desuet decît versurile legănă
toare și 'aromitoare din In grădină. 
Timbrul emotiv ne cucerește mai ușor 
în proză decît in versurile lui Anghel.

Constatarea e curioasă, dar nu suferă 
dezmințire. Artificiul e învederat și 
în proza poetului, și un studiu stilis
tic. ca acelea inițiate la noi de acad. 
Tudor Vianu, ar duce la descoperirea 
unui mănunchi bogat de procedee, 
care nu ne-ar permite să-l clasăm pe 
Anghel printre scriitorii noștri spon. 
tani. Anghel compune perioada cu o

Șerban Cioculescu
(Continuare în pag. 4)

CORNELIU BABA „Peisaj venețian*
(Din Expcuițăa da arta plastică),



Scriitorii sovietici 
despre literatură

Problemele ; care frămlntă 
astăzi pe scriitori sovie
tici ram sînt Konstantin 
Fedin, Mihail Isakovskl, 

Nikolai Fogodtri, Valentin Ka
taev, sau Leonid Leonov, au tă
cut obiectul unor interviuri pe 
care Ie-a semnat Victor Vtntu 
în „contemporrcnul” din ultima 
vreme. Temele: abordate sfnt 
dintre cele mpl Interesante șl 
mai acute pentru procesul de 
creație al fiecăruia dintre pro
zatorii, dramaturgii șl poeții 
care au răspuns la ancheta „Con- 
temporanuluii”. Sînt de mențio
nat îndeosebi părerile lui Ilya 
Ehrenburg despre realismul so
cialist, opinia lui Leonid Leo
nov despre Individualitatea ar
tistului, amănuntele pe care el le 
dă în legătură cu procesul de 
creație în romanele sale și în
deosebi aspecte semnificative ale 
muncii asupra stilului literar, a- 
supra limbii literare, pe care 
Leonid Leonov o consideră a 
treia dimensiune a paginii. Est® 
interesant de remarcat că, în suc
cesiunea acestor interviuri, care 
au transițals ample informații pri
vind cei mai reprezentativi dintre 
scriitorii sovietici contemporani, 
autorul, a realizat nu un Interviu 
cu întrebări șl răspunsuri cl ade
vărate portrete literare de sine 
stătătoare, care fixează un profil 
artiștii cu mijloace variate.

M. Bogdan

Conferința 
internațională 
a reporterilor

Peste cîteva luai, mal precis 
in mal a.c., va avea loc 
la Bucureșiâ „Conferința 
Internațională a reporteri

lor". Buletinul „Ziaristul demo
crat”, organ oficial al O.LZ., 
consacră acestui eveniment im
portant pentru lumea presei in
ternaționale un articol în care 
se fac aprecieri îndreptățite cu 
privire la responsabilitatea socială 
și eficiența reportajului, ca cel 
mai nispindlt mod de informare 
publicistică. Reportajul — se a- 
rată 2n articol — a cîștigat în 
ultimele decenii un loc precum- 
păniter printre genurile ziaristice 
șl în programele nadlotelevlzlunlj.

Conferința se va bucura de 
participarea celor mal valoroși și 
cunoacuțl reporteri din numeroase 
țări, care-și vor împărtăși din 
experiența lor și vor căuta să 
găsească mijloace noi spre a sluji 
idealul nobil al prieteniei și co. 
laborăril între popoare.

Primele ecouri ce ne parvin 
dovedesc interesul pe care Confe
rința îl suscită în cercurile cela 
mai largi. In Brazilia, Argentina 
și în alte țări, s-au constituit co
mitete de sprijin în vederea 
popularizării, pregătirii și întîm- 
pinăril Conferinței. In flecare nu
măr al Buletinului O.I.Z. apar ar
ticole ce se ocupă de problemele 
centrale și specifice genului. Au 
sdmnat sau vor publica aseme
nea materiale ziariști canadieni, 
francezi, mexicani, romîni etc.

Uniunea Ziariștilor din R.P.B. 
a convocat o ședință în cadrul 
căreia s-a constituit un comitet 
național cuprin2înd reprezen
tanți ai tuturor redacțiilor din 
Capitală și din principalele orașe 
ale țărtl. Cu acest prilej a avut 
loc și o discuție amplă despre 
reportaj, la care au luat cuvîn- 
tul scriitori șl publiciști, printre 
care Eugen Barbu. F. Brunea-Fox 
și alții.

R. Rotaru

Lectură 
cu creionul roșu

E regretabil că în paginile 
multor volume întîlnlm nu
meroase greșeli de tipar, 
care de multe ori alte

rează chiar sensul frazelor. O 
asemenea surpriză am avut cltinid 
deunăzi „Max șl lumea lud” de 
I. Peltz.

Unul din personajele cărții și 
anume „Gută” este numit la pa. 
ginile 419. 45», 451, 467, 534, 538, 546 
șl 557 „Niță“(la pagina 451 e de 
patru ori tipărit „Niță” șl o dată 
„Guță” 1)

La pagina 412 aflăm că „Ioner 
Milcoi trăgea după dînsul un plu
ton de „partizani” și de „oameni 

.de casă" condamnați de un fost 
colonel de jandarm!" etc. (în loc 
de comandați); la pagina 174 ci
tim: „Cîteodată, cînd se ivea 
(Max) în cîte un grup, la clubul 
burgheziei, toți amuțeau. „Va să 
zică, ișl spuneau, — dobitocii ăștia 
mă cred sensibil” etc. (in loc 
de „își spunea", aici fiind vorba 
de o reriecție pe care o face În
suși Max, Iar nu „dobitoci!"); la 
pagina 122 găsim fraza: „Fără a 
aștepta răspunsul, îl oferim un 
păhărel din care izbuteau în afară 
aburii parfumului îmbietor4* (tn 
loc de izbucneau).

Sînt și fantastic de multe „scă
pări" de punctuație sau de orto
grafie (ce-i în loc de cel etc.).

Am lăsat la urmă două amu. 
zante greșeli de tipar:
Prima, Ia pagina 45: „Gîndul 

că-1 va întîlnl îl încălzea puternic 
ca o bătătură tare pe care ar fl 
sorbit-o dintr-o dată” (în loc de 
băutură!...)

A doua, la pagina 109: „Toate 
aceste fete de lume bună erau, 
parcă, trase în serie și profesorul 
nu le mal deosebea: una era 
copila alteia” (în loc de copia!) 

Responsabil de carte: V. Gaflța. 
Corector: E. Găvănescu.

S. Albu

EROISM CIVIL
(Urmare din pag. 3)

După cîfîva ani în care poezia sa era 
dominată de un asemenea reportaj 
liric, Veronica Porumbacu ajunge, în 
volumul „Generația mea", la o ad
mirabilă concepție a titanismului ano
nim sau a „eroismului civil", cum 
îl numește, cu bună intuiție, poeta. 
Ciclul „Eroism civil" nu-1 regăsesc 
în actualul volum de „Lirice" dar 
faptul acesta nu mă împiedică de a 
considera poezia născută din concep
ția „eroismului civil" ca una din cele 
mai semnificative laturi ale liricii 
Veronicăi Porumbacu. Ideea era de 
a căuta „simpla vieții poezie" în 
existența cotidiană a insului ano
nim :
„tramwaiul cu mărunta-nghesuială 
cu nasturi rupți și iar cusuți la Io”. 
Fețe-obosite-, Pete de cerneală, 
și uneori un iz de plictiseală

.cînd spui unui prieten: hai noroci

Și cîte-o supă rece la cantină, 
și alteori o. coadă, și noroi.
Dar coborînd fn suflet ca-ntr-o mină 
găsesc — de nu lucirea cea deplină — 
filonul mare al oamenilor noi...

învăț, muncesc, am viața înainte 
dar simte coarda inimii fierbinte 
nălțimea eroismului civil ?“

Calitatea excepțională a unei astfel 
de lirici constă în refuzul categoric 
al idilicului, fără acceptarea dogma
tismului pernicios al negativismului. 
Eroul visat de către poetă este necu
noscutul, anonimul militant pe tărîm 
obștesc, modestul secretar raional, ne
cunoscutul creator al bunurilor gliei, 
muncitorul din fabrică sau minerul 
din afundul pămîntului. Insul ano
nim, acela care, înfruntînd mari greu
tăți, construiește socialismul, este po
sesorul măreței morale: „mărunt și 
nalt e omul smuls din tină, / prin 
forța eroismului civil".

Numeroase reușite artistice în vo
lumul „Lirice" poartă amprenta aces
tei excelente idei poetice. Regăsim 
astfel „Mierla lui Ilie Pintilie", care 
nu a pierdut nimic din strălucirea 
de acum aproape un deceniu. „Orga 
marilor amintiri" celebrează, cu e- 
gală putere de pătrundere a melo

diei, una din marile figuri de eroi 
ai clasei noastre muncitoare. Le re
găsim și pe „An-Son-Hi“, „Tiotea 
Pașa" sau „Paraschiva", exemple 

bune ale concepției Veronicăi Porum
bacu asupra eroismului civil. Dar 
volumul „Lirice", prin selecția pe 
care o întreprinde și prin adăugirea 
„Popasurilor* și „Anotimpurilor", a 
trage atenția asupra unor noi pers
pective de realizare a acestei con
cepții poetice, în creația Veronicăi 
Porumbacu. Este vorba de patetismul 
tumultului interior, al omului mo
dem, văzut sub aspectul militantu
lui, al eroului civil și anonim. Vibra
ția subterană, subiectivă, a titanilor e- 
pocii noastre, este aceea care le deter
mină faptele eroice. Impresionant prin 
tragismul său nobil este zbuciumul 
căutării adevărului, sensului existen
ței umane: ....De-ar fi să mă desfac,
/ pe veci de-a tihnei dulce faimă, / 
da, trebuie s-ajung și eu / trecînd 
prin mările de spaimă, / nu la răs
punsul ce se-ngaimă — / la adevă
rul nalt și greu" („Răspîntia"). Le
gendara „apă a vieții" din „Și prun
dul se aprinde", chinul aflării el 
transpun, într-o imagine subtilă și în- 
tr-un vers remarcabil prin cizelare, 
același patetism al cunoașterii. „Apa 
vieții" are de multe ori efecte de 
fata morgana, oferă un miraj înșelă
tor, dînd individul „pradă numai 
durerii vane". Răcoarea undelor nu 
poate fi simțită decît atunci cînd 
oglindirea în „adîncurile lucii" este 
lipsită de efect narcisiac:

„Atunci abia popasul îmi lasă timp 
de șoapte, 

atunci numai îmi pare că am ajuns 
în port, 

si îmi desfășur cortul, or poate 
numai noaptea 

cu cerul ei de stele drept singurul 
meu cort.

Și sălciile umbra mai mbit
și-o împreună 

și timpul se așterne în pingele subțiri, 
și cîntul vieții înseși abia

atunci răsună 
și prundul se aprinde în mii

de amintiri..."

Subiectivitatea umană este un ghem 
de contradicții, dată fiind complexita
tea cunoașterii. Veronica Porumbacu

dă o foarte frumoasă expresie poetică 
„mișcărilor lirice ale sufletului uman" 
(Nerval, Baudelaire), rezultate din 
dinamica contradicțiilor interne, în- 
tr-un întreg ciclu : ,,M-am regăsit", 
„C.înd voi simțiți...", „Dialectică", 
„Destinul" etc. etc. „Dialectica" ilus. 
trează admirabil această nouă preo. 
cupare a poetei (după model villo 
nesc):
.. Ru tihna-mi aflu doar în căutare, 
și zbuciumul în tihnă l-am aflat.
In noapte numai soarele-mi răsare; 
timpul pierdut e cel mai cîștigat. 
Nicicînd nu-mi pot afla acasă Jocul: 
răgaz am doar cînd drumurile bat; 
mă spulber să renasc apoi ca focul; 
timpul pierdut e cel mai cîștigat".

Dramatică, plină de zbucium inte
rior este la Veronica Porumbacu de 
cele mai multe ori și expresia lirică a 
etosului. Conceptul de eroism civil 
presupune existența unui eroism sen. 
timental, refuzul categoric al lașității 
și ipocriziei în sfera erosujui (..Cu
raj"). In „Taina" ooeta relevă delica
ta dialectică a vieții sentimentale. Iu
birea poate fi efemeră; eternă, indes
tructibilă, este dăruireș. Forța ere
sului stă în caracterul liui activ: „și 
dau mal mult decît primesc, / primind 
mai mult decît îmi dărui, / căci daru-i 
sensul meu firesc, / și cînd mă-nalț 
și cînd mă nărui". In „Destinul" i- 
deea revine: „Iubirea mea ți-i poate 
anotimp. / Eu totu-i dau și nu-mi 
păstrez nimica". Veronica Porumbacu
traduce în termeni moderni o foarte 
frumoasă idee platoniciană. In „Ban
chetul", Diotima îi explică lui Socrate 
că Amorul nu este obiectul iubit, ci 
subiectul care iubește. De aici gran
doarea și nefericirea iubirii, dar în 
același timp și caracterul ei etern. 
Cele mai strălucite spirite au aderat 
la această concepție asupra eresului. 
O regăsim în versurile Louisei Labe 
și, ca apariție spontană, în scrisorile 
tragice ale nefericitei portugheze Ma
riana Alcoforado, sau în „De l’a- 
mour" al lui Stendhal, numele și tex
tele celebre putînd fi în acest sens mul
tiplicate la infinit. Iată și adeziunea 
lui Rilke la o astfel de concepție asu
pra iubirii : „A iubi înseamnă să ira- 
diezi. o lumină inepuizabilă. A fi iubit 
traduce efemerul, a iubi înseamnăsă 
durezi". („Caietele lui Malte Laurids 
Brigge").

„Lirice" este o retrospectivă și o anti
cipare. Poetă extrem de modernă prin 
căutare febrilă, prin noblețea mesajului 
(și mi se pare eă modernitatea constă 
în primul rînd în subtilitatea și înăl
țimea ideologică a mesajului), Ve
ronica Porumbacu, refuzînd să se în
chidă într-o formulă (oricît de reușită 
ar fi), ne incită să, așteptăm și să-i 
urmărim viitoarele surprize poetice.

EUGEN CRĂCIUN
(Din Expoziția interregională de artă plastică)

„Descărcarea peștelui*

Dimitrie
(Urmare din pag. 3)

degrijă arhitectonică și se folosește 
riglă și de compas în simetriile cal
culate. Prozatorul colaborează cu un 
muzician, ca în mitul lui Amphion, care 
construia orașe în sunetele lirei. Lim
bajul muzical e însă înrudit cu cel 
matematic și nu se organizează după 
legile oculte ale spontaneității, ci 
mai cert după normele raționale ale 
inteligenței, care a creat toate stilu. 
rile mari arhitectonice. La Anghel, de 
bună seamă, inteligența e hegemonul, 
ca și în cetatea antică, dar ea e che
mată să guverneze o simțire tumul
tuoasă și o viziune caleidoscopică, de 
adevărat oriental, debitor în special 
sîngelui matern, din arhipelagul gre
cesc. O impresie vizuală e suficientă, 
la un poet cu înzestrarea naturală a 
lui Anghel și cu variile experiențe ar
tistice din zece ani de ședere la Pa
ris, ca să-i provoace un șir de aso
ciații de o mare putere de sugestie 
lirică. Așa s-a născut bucata de două 
pagini, intitulată Numărul 27 și cu 
subtitlul Pe tin tablou al „Junimii": 
din iscusite divagații în jurul unui ta
blou fotografic comemorativ care-l cu
prinde la numărul respectiv al meda
lionului >pe Caragiale. Aceste divagații 
au însă ca punct de plecare intuiții,Ion Vitner

MATURATORUL Foto Dan Grigorescu

(Urmare din pag. 3)

scris. Odată

unora

de monografie, în 
cu o lume de da

de superstiția stri- 
meu e acei om la- 
lacom mai ales de

din Ardeal dinainte cu șase-șapte 
decanii; un fel 
aceeași vreme, 
tini și tradiții.

Nu e vorba 
goilor. Strigoiul 
corn de pămînt, 
avere.

Am făgăduiala Editurii de stat 
pentru literatură și artă de 
a-mi tipări un volum de nuvele și 
povestiri inedite de dimensiuni mai 
mari.

„Domnișoara Ana",
„viitoarea". In

din 
din 

s-au
„In 
nia.

Viaja Uniunii
ln urma unei holârlrl a Bi

roului Uniunii Scrlltortlor, a 
luat ființă „Comisia pentru pro
blemele tinerilor scriitori", for
mată 
Mlhu
Pop

din :
Dxagomlr — președinte 

S Union — secretar

Scriitorilor
S. Damlan
Geza Domokos 
Remus Luca 
Eugen Mândrie 
Alexandru Oprea 
Titus Popovic i 
Paul Schuster 
Tlberiu Utan

încă nu l-am 
aflu forma acestui imn, odată nu-i 
elanul, însuflețirea ce mi-aș dori, și 
pe care o cred necesară... Poate să 
fiu mai norocos în anul viitor.

Și pînă atunCj aș dori să.mi ti
păresc lucrări dintre cari 
le-am dat forma definitivă, altora 
le-o dau acum. Eu am scris o se
rie de cinci povestir; sau romane, 
cu caracter social, din epoca dintre 
cele două războaie mondiale, 
viața și frămîntările sociale 
Ardeal. Dintre ele pînă acum 
tipărit: . ~
pragul vieții", „_______  . ...........
nuscris am terminate încă două: 
„Frămîntări" și „Prăbușirea".

Doresc, de asemenea, să-mi tipă
resc cele trei volume de „Vremuri 
și oameni" care încep sub formă de 
povestire, cu primul război mondial, 
și se isprăvesc la izbucnirea celui 
de al doilea. Din ele a apărut nu
mai... al treilea : „Lumea nouă". Pri
mele două.- „Acasă" și „Pe dru
muri" nu Ie-a lăsat cenzura de pe 
vremuri să apară. Ele sînt docu
mente ale vremii și eu nu le-am 
putut schimba de dragul cenzurii, 
lucrările respective întemeindu-Se pe 
fapte istorice controlate de mine. 
Mai am în manuscris, căruia îi dau 
acum ultima retușare, cel mai mare 
roman al meu : „Strigoiul" — viața 
și frămîntările sociale ale unui sat

Anghel prozatorul
adică impresii vizuale, cînd asociate 
de un duh malițios, cum era acela al 
factorului creator din asociația lui 
A. Mirea, cînd învăluite tn emoție. 
Iată cum operează caleidoscopul 
D. Anghel, tn rotirea imaginilor 
cuiul literar ieșean, într-o amplă 
rioadă, meșteșugită lege artis:

„Și chipurile, imperioasele șl 
mandicoasele barbișoane, lucitoarele 
chelii, unde asaltul sistemului pilos 
s-a oprit ca în fața unei redute cii ne
putință de atacat, spînatecele figuri 
virane, peste care parcă ar fi trecut 
un nemilostiv taifun, nesfîrșitul exem
plar ieșit din fundul - lacului Caspic, 
ce te miri cum a putut să impresio
neze sensibila membrană și să poată 
grefa întunerec peste întunerec, nin
sori timpurii pe vîrfuri de piscuri, 
precum și precoce senilități pe abrupte 
povîrnișuri, toate laolaltă, ca în fun
dul unui ochi uriaș ce-ar avea șapte
zeci și patru de irisuri, au venit să 
se așeze, ca tot atitea pupile, peste 
care recea, imperioasa și violeta ple
oapă a morții de mult s-a lăsat".

Nu-i așa că perioada e condusă, 
stăpînită, orgamzată de un artist lu
cid, care știe de unde pleacă și unde 
vrea să ajungă?

Iată și chipul lui Caragiale, oma
gial zugrăvit de autor în ajunul jubi
leului de 60 de ani ai surghiunitului 
voluntar:
. „Serioasă însă, tristă aproape, iî- 
nără încă, voluntară totuși, privește 
enigmatica figură a marelui Caragiale 
din alveola acestui grup de coralier, 
un număr al mulțimii este și el pe 
tabloul pe care ll privesc, ca un oc
naș într-o celulă, ca un osîndit la veș
nica muncă, ca un stigmat pe umărul 
lui poartă șl el un număr, acela de 
27, dar numărul acesta i-a fost cu 
noroc" (pag. 322—323).

Ar fi ușor de analizat stilul lui 
Anghel, măcar în marginea acestei 
fraze care începe cu arpegiaturi si
metric cumpănite, continuă apoi cu 
epitete antepuse, cu o serie de compa
rații, trei la număr, ca să se încheie 
cu o neașteptată constatare, despre ca
racterul fatidic al numărului de ordi
ne al lui Caragiale, de pe tablou.

Artistul a fost un visător nelecuit, 
care și-a ordonanțat însă viziunile și 
cadențele, cu cea mai atentă rigoare.

In legătură cu caracterul regional al 
lexicului său relevat în articolul nos
tru trecut, primim o scrisoare foarte

ION MARIN SADOVEANU

„Ion Sîntu“

Ud 
cer- 
pe-

si-

interesantă de la cunoscătorul apro
fundat al lui Creangă și al limbaju
lui moldovenesc tn genere, G. T. Kl- 
rileanu. Reținem astfel o prețioasă 
mărturie asupra preocupărilor filolo
gice ale poetului:

„Am fost în legături prietenești ca 
D. Anghel, ș-atunci cînd își căuta 
material de limbă la vechiturile Aca
demiei Romîne, văzîndu-mi caietul cil 
extrasele de prin manuscrisele vechi 
cercetate de mine, mi le-a cerut spre 
consultare".

Înțeleptul nostru prieten mai vtrst- 
nic discută apoi pe larg formele regio
nale sahastru și săhăstr'ie și convine 
că „în limba mai supțire a cărturari
lor se zice sihastru și sihăstrie, safe 
deosebire 
nilor (cu 
mie locul 
Ceahlău, 
Sahastru, 
lansă de omăt acum vreo 200 de ani", 
apoi „Schitul Săhăstria mai sus de 
mănăstirea Secul" și „mănăstirea Sa
hastru în com. Buciumeni-Tecuci". In 
sfîrșit un citat despre vechiul schit 
Sahastru, la Gh. Asachi, în Balada 
Dochiei.

Am ținut să aduc îa cunoștința ci
titorilor noștri aceste interesante tes. 
timonii despre raporturile dintre ra
finatul poet și graiul popular moldo
venesc, pe care știa să-l prețuiască 
așa cum se cuvine.

Șerban Cioculescu

de limba mai lată a săte- 
ă)“. Apoi ne dă in toponl-

Sahastru de pe muntele 
unde a fost vechiul schit 

distrus printr-o mare ava-

1) D. Anghel: Poezii și proză, Edi
ție îngrijită și note bibliografice de 
Mihail Dragomirescu, cuvînt înainte 
de Valeriu Rîpeanu, Biblioteca pentru 
toți, ESPLA, 1957.

2) De aceea credem că majuscula, 
. folosită de poet, la denumirea Narci- 
sului, putea fi păstrată de noul editor.

3) Kimon Loghi.
4) G. Juvara.
5) Reprezintă o fată blondă, . cil 

brațele încărcate cu flori albe, cil 
capul plecat șl cosițele pînă-n pămînt, 
într-un peisaj de noapte cu lună cli
nă. Trupul fetei e aproape arcuit în 
cerc.

6) Nu știm dacă e vorba tot de G, 
Juvara. Mai acum 25 de ani mai deți
nea exemplare din frumoasa ediție 
originală, un cumnat al poetului, ami. 
ralul Angelo Teodorescu, care mi-a 
oferit un volum cu semnătura poe- 
ti.Iui.

VICTOR EFTIMIU:

„Oda limbei romîne“

Al. AmOrlțoiu

TRAJAN. VAS AI „Gatere"

(Urmare din pag. 3) 

războiul, iubirea, toate acestea răsună în mintea și inima 
lui Ion, se completează, se înfruntă. Și cu toată bogă
ția de idei, cartea nu e de loc „intelectualistă", analiză 
livrescă etc. Nu, „Ion Sîntu" e un roman adevărat, operă 
de creație — ar fi zis Ibrăileanu —, fiindcă ideile întîi 
apar ca sentimente și fiecare val de pasiune lasă pe 
mal, retrăgîndu-se, idei și concepte care de abia apoi, la 
rece, sînt culese, triate și organizate. „Dar — scrie 
Goethe în continuare — pentru aceasta se cere un lucru 
greu de atins: anume ca individul să se cunoască pe 
sine și veacul său..." Și aici este cea de-a doua deose
bire dintre noul și vechiul roman al lui Ion Marin Sa- 
doveanu : concepția revoluționară despre lume a clasei 
muncitoare a deschis perspective autorului, l-a ajutat să 
înțeleagă în adincime rosturile și sensul veacului. Evo
carea mișcării muncitorești, fără să fie în centrul con
flictului reprezintă o latură însemnată a lui iar figurile 
de revoluționari (Manea Strapalea, lvan Maximovici, 
Marin State Ciuboțel) rețin atenția.

Ion Sîntu e un Hans Castorp pe vîrful muntelui ma
gic al tinereții sale și al veacului, erou pentru care și 
în care se ciocnesc cele două posibilități ale vremii. 
Conflictul din familia Sîntu se dă și în conștiința lui 
Ion. Energia achizitorie a lui Urmatecu a devenit mîn- 
drie stearpă la fiica Iui. Amelica, walkirica Bertha, ba
ronul Barbu rafinatul molîu, avocatul Poroineanu care-și 
drapa afacerile în toga formulelor sonore, toți aceștia 
îi indică lui Ion o lume de marmură, aur și grele stofe 
purpurii. E un altul drumul dorit pentru fiu de raționa
lismul generos al doctorului Sîntu, de calda omenie a 
Paraschivei și de prietenii lui revoluționari. Și din a- 
ceastă ciocnire apare o întreagă lume. Puternica perso
nalitate artistică a lui Ion Marin Sadoveanu a reușit să 
închege intr-o formulă proprie, originală, romanul ger
manic (Goethe, Thomas Mann) cu proza muntenească 
(Ghica, Matei Caragiale) cu arome și culori tari, cu ro
manul de critică socială construit după solidele legi ale 
epicei („Ciocoii vechi și noi", „Enigma Otiliei"), „Ion 
Sîntu" e o carte cu oameni, cu fapte, cu semnificații : 
o carte mare.

(Urmare din pag. 3)

nale posedă virtuți melodice inepuizabile. Faptul că, după 
atîtea decenii de activitate literară, Victor Eftimiu scrie 
în exclusivitate sonete, este concludent.

Aceleași pagini introductive asupra începuturilor sale 
literare ne vorbesc și despre maeștrii pe care tînărul de
butant de prin 1905 i-a respectat și i-a îndrăgit: Traian 
Demetrescu, Radu D. Rosetti, apoi Octavian Goga, Panait 
Cerna, Iosif, Anghel. Să nu uităm, vorba poetului însuși, 
pe Cincinat Pavelescu. Aflăm aici nu numai punctul de 
plecare, ci și linia pe care poezia lui Eftimiu a înaintat în 
vreme. Dacă am voi să alegem dintre numele citate pe 
acelea care și-au pus cu adevărat pecetea asupra creației 
poetului nostru, am proceda prin eliminare. Am exclude 
mai înțîi pe Goga și pe Cerna. Poezia lui Eftimiu nu e 
nici profetică, nici patetică. Nu-i lipsește patriotismul de. 
clarat și nu e indiferentă față de suferințele celor anonimi. 
Victor Eftimiu e, înainte de toate, un sentimental. A con
tinuat deci pe Traian Demetrescu și Radu D. Rosetti, pe 
Cincinat și poate pe Iosif, A cîntat iubirea, mai întotdeauna 
iubirea ce moare, fără revoltă și fără sfîșiere, dar nici 
cu indiferență și răceală cinică, ci cu o tristețe topită în 
resemnare. A deplîns cu duioasă compasiune singurătatea 
fetei sărmane și viața zadarnic irosită la care cugetă o 
bătrînă. S-a simțit înfiorat de tainele, nebănuite de alții, 
ascunse în obiecte apropiate și familiare: oglinzile, tre
nurile... Războiul l-a îndurerat pentru că jignea și mutila 
Parisul drag al tinereții, pentru că în zile de sărbătoare 
calmă îngrămăîiea în tranșee înghețate oameni smulși 
bucuriilor simple. Ca un leit-motiv revine în poezia lui 
Victor Eftimiu regretul trecerii timpului, cu atît mai du
reros cu cît poetul deplînge nu numai amurgul omului, ci 
și tot ceea ce n-a realizat artistul: „De-aș mai avea o viață 
înainte..." Poate că aici am putea afla explicația genezei 
acestor cicluri de sonete pe care le scrie dedicîndu-le 
propriului său trecut și trecutului omenirii și patriei, ca 
într-o nouă legendă, în forme concise și stricte, a seco
lelor.

Paul Georgescu Ion Roman



La o aniversare

teatrul redevine 
care-și pleacă 

ce e nou si tul.

că cei zece ani

Teatrul Municipal are numai zece 
ani. După cum se știe însă, el 
n-a purtat pantaloni scurți nici 

în primele sale luni de activitate. As- 
tăzi este o instituție matură, cu un 
prestigiu de netăgăduit. Sălile sale 
adăpostesc adesea ceremonialul stră
lucit al marilor, montări în care se 
oficiază solemn și grandios. Prefer 
totuși momentele cînd 
un adolescent grav, 
atent urechea la ceea 
burător.

Nu încape îndoială
de viață ai Teatrului Municipal oferă 
un vast material de studiu istoricilor 
avizi de fapte și amănunte semnifi
cative. Ei vor cîntări spectacolele, vor 
însemna cu roșu succesele, vor căuta 
să explice în fel șl chip drumul sinuos 
și palmaresul variat al acestui locaș 
de muze. Se va rezerva, in primul 
rînd, și pe bună dreptate un amplu 
capitol personalității Luciei Sturdza 
Bulandra, marii actrițe și iscusitei 
conducătoare artistice. Se va vorbi 
apoi despre alte figuri de seamă ale 
teatrului și despre descoperirile emo
ționante ale unor talente necunoscute. 
Cîteva pagini i se cuvin și Sarei 
Mânu, actrița care și-a trăit pe scena 
Municipalului întreaga sa carieră, 
care a spus în această sală ultimele 
sale replici adresate publicului. Sara 
Mânu și-a îngropat poate pe neștiute 
zîmbetul său modest și încrezător la 
temeliile acestui teatru, care a adus, 
nu o singură dată pe scenă, visurile 
Și'' năzuințele în care această fată pa
lidă și sensibilă a crezut cu 
ardoare.

In cronica scrisă a acestui 
Va trebui să se arate că pentru
veni cu adevărat municipal, adică al 
orașului întreg, colectivul de artiști 
și muncitori ai scenei au imprimat 
realizărilor lor un spirit cetățenesc 
viu și autentic. S-a încercat descope 
rirea unor tîlcuri noi în textele shakes.

atit a

teatru 
a de-

pe arie ne și a fost puternic reliefat 
suflul generos al dramelor vechi ro
mantice. Pe scena din Schitul Mă- 
gureanu, compromisă In trecut de ac. 
tivitatea unui teatru de strînsură, și-a 
mărturisit adevăratele glnduri. me. 
lancolicul Jacques și tot aci au ră
sunat iluminate tiradele marchizului 
de Posa. Nu poate fi uitată ușor emo- 
ția Intîlnirilor cu legendarul Răzvan 
și nici stăruința cu care s-a luci at la 
tălmăcirea într-o nouă lumină a epo
peii lui Horia... Seri nenumărate, în 
fața unui public nou, sub bolta ace
leiași săli, a căzut fulgerată Vassa 
Jeleznova, consemnînd simbolic pră
bușirea unei mentalități, pentru ca a 
doua seară scena să poată fi invadată 
de patosul revoluționar al eroilor din 
„Liubov Iarovaia"

Dacă ar fi să se scrie o asemenea 
istorie a Teatrului Municipal, cu deo
sebire tentantă ar fi colaborarea In 
acel compartiment care ar fi rezervat 
îndrăznelilor și inovărilor 
Aci ar fi de împărțit unele 
gătoare : despre acceptarea 
a unor piese originale cu 
ca „Hanul de la răscruce" 
ma piesă a Anei Novak; despre viziu
nea zguduitor de simplă a unei dra. 
me violent umane ca ,,Omul care a. 
duce ploaia", despre curajul de a juca 
pentru prima oară la noi în țară o 
piesă de Giraudoux și „Uraganul" de 
Bill Belofercovschi; despre acestea 
toate și încă despre alte semne ale 
ancorării acestui teatru în contempo. 
raneitate.

La aniversarea unui deceniu, cea 
mai nimerită urare pentru Teatrul 
Municipal este să nu îmbătrînească 
cu nici un preț. Esie probabil că acei 
oameni care nu ostenesc să fie atenți 
la sunetul veacului, dețin în buzuna
rul de la vestă elixirul minunat al 
tinereții fără de bătrînețe.

înțelepte, 
teme atră 
entuziastă 
argint viu 

sau ulti-

V. Mtndra

CONSTANTIN

limitări calen- 
— cu mijloace 
sufletul nou al 
a încerca să

Jni insul rufelor'
(Din Expoziția amatorilor organiza tă de C.C.Ș.)

CU VIAȚA
m sărbătorit în decembrie o 
„Lună a culturii", cu toate că 
realizările din ultimul deceniu 

par să-i fi luat din semnificația 
obișnuită. De fapt, din 1947, de cînd 
clasa muncitoare a preluat puterea sta
tală, fiecare lună a fost dedicată cul
turii, fiecare lună a îmbrăcat, fără să 
ne dăm seama, un caracter festiv. 
Poeții, romancierii, dramaturgii nu au 
așteptat date fixe, nici 
daristice pentru a fixa 
de expresie prcțprii — 
colectivității, pentru 
descifreze nu numai ceea ce este sur
prinzător, îndrăzneț și inedit, dar și tot 
ceea ce personajele lor au permanent 
și universal. Prin aceasta, am impresia 
că scriitorii din ultimul deceniu, reînno- 
ind subiectele și personajele, făceau 
o legătură cu tradiția literară; restabi
leau un acord între ceea ce era nobil

P O E Z I A...
Poezia noastră nouă e foarte 

tînără. Se apropie de paispre
zece ani — vîrsta la care Julie, 

ta l-a iubit pe Rcn?eo cu cea mai de. 
plină și mai eroică dragoste j vîrsta 
la care elanurile sînt nesfîrșit de ge
neroase, eroismul nelimitat, optimis
mul în floare.

Poezia noastră nouă are vîrsta a- 
dolescenților. Dar dacă privim mai 
îndeaproape la creatorii ei, ea are 
vîrsta Doinei Sălăjan și a lui Ion Gheor. 

ghe, dar și vîrsta lui Tudor Arghe- 
zi, a lui Mihai Beniuc, a lui Cice. 
rone Theodorescu, Eugen Jebeleanu... 
Peste deosebirile inevitabile și dezi- 
rabile de la generație la generație, 
peste deosebirile de experiență scrii
toricească și de temperament artistic,

SCRIITORUL Șl REALITATEA

UN ȘEF DE ECHIPA
Sînt cîțiva ani de 

risem la o casă 
mare, anume pentru stahano- 

viști. Am căzut ea un ciuhurez zbîr- 
lit de ani, intr-un stol de lăstuni : 
mineri, ceferiști, cîțiva petroliști, 
vreo doi strungari, un brigadier de 
cîmp, doi șoferi de cursă milionari 
(în kilometri), un porcar de la o gos
podărie de stat din Banat, o infir
mieră de la Spitalul Brîncovenesc.

Atîți muncitori la un loc și atit 
de feluriți!... Dar toți, fără deose
bire, atit de cuviincioși, de mâsu- 
rați in gesturi, in vorbă, atit de 
mindri — dar de o mindrie fireas
că, nelăbărțîndu-se în laudă de sine, 
în familiaritate — aș întrebuința o 
expresie de pe vremea mea : minu
nat de bine crescuți.

Au aflat că sînt scriitor — cîțiva 
văzuseră piesele mele. S-a stirnit 
o curiozitate șoptită din gură in 
gură, la început, apoi, unul cîte u- 
nul, la sfîrșitul mesei de seară, s-au

atunci. Nime- 
de odihnă la

apropiat de mine : .... tovarășe scrii
tor"...

Tovarășe scriitor 1... Am tresărit 
pînă în străfundul făpturii mele. 
M-am văzut deodată, — eu, singu
raticul — încadrat, contopit In 
muncitorimea cea adevărată, cea ge
neroasă și fremătătoare de toate a- 
vînturile inimii... A, minunată che
mare, cuvînt care m-a ridicat deo
dată în propriii mei ochi, atît 
deosebit de scrobitul „domnule" 
sau sinistrul „maestre" |

In fața mea, la masă, mlnca 
flăcăiaș cu chipul ascuțit, cu 
ochi negri, arzători, < 
obrazul... Imaginea lui 
tă, cum II cunoșteam 
lui iconografie.

Pe masa noastră se 
cu țuică, vodcă, vin, din belșug. Ca 
să intru in vorbă, i-am întins 
păhărel cu țuică.

— Mulțumesc, nu beau nici

dumneata ? 
la vagone- 
din Orașul

poezia actuală se prezintă unitară, 
inspirată de țeluri și năzuințe co
mune, crescută pe o bază ideologică 
comună. Ea respiră același aer, luptă 
pentru aceleași principii, cu aceeași 
ardoare pe care i-o dă tinerețea ei 
viguroasă și tinerețea cauzei mari, ge. 
nerale în care ea se angrenează.

Dușmanii ei o învinuiesc de unifor
mitate, vizînd prin aceasta obiectul 
ei care este, în linii mari, socialismul. 
Este acesta modul de a vedea socia
lismul, după cum înaintașii lor, de 
care sînt întru totul demni, înțele
geau că Manifestul Partidului Comu. 
nist cere comunizarea femeilor.

Nu, exproprierea moșiei prințesei Po
ezia nu înseamnă decît că această 
moșie a devenit un bun comun, de 
oare se bucură un popor întreg. Pe a. 
ceastă moșie, fără garduri și opre
liști, poate hălădui oricine în voie:

Sînt măr de lingă drum și fără gard. 
La mine-n ramuri poame roșii ard. 
Drumețule, să iei fără sfială.
Căci n-ai să dqi la nimeni socoteală. 
Iar dacă vrei s-aduci cuiva mulțam, 
Adu-l țarinei ce sub mine-o am.
E țara ce pe sinul ei ne ține, 
Hrănindu-ne pe tine și pe mine.

De pe această moșie oricine poate 
culege roadele unei gîndiri generoa
se care apără pacea, apjără liberta
tea, apără solidaritatea oamenilor 
muncii de pretutindeni, apără cons
trucția pașnică a socialismului. Po
eții noștri au însămînțat acest pămînt 
cu cele mai nobile idei, cu cele mai

pe clapele toamnei, 
lovind disperat 
In istorie.

de

un 
doi 

care-i mincau 
I Vasile Roai- 

din zgîrclta

găseau sticle

un

vin,

întreb

rezu-

nici țuică. Nu vreau să mă învăț 
cu băutura.

II întreb :
— Dar ce muncă faci
— Sînt șef de echipă 

taj, In atelierele C.F.R. 
Stalin.
- Șef de echipă? — îl 

uimit. Dar eîți ani ai î
Răspunsul vine firesc:
— 18 ani!
Numai atunci, adunind și

mînd în mine ceasurile acelea ra
dioase de soare, de albastrul mă
rii, de zări săgetate de zborul pes
cărușilor, mi-am dat seama ce lu
cru uimitor, de necrezut a însem
nat decembrie 1947, care a lărgit 
sufletul omenesc pînă la limitele 
înțelegerii, fraternității și dragostei 
— și a făurit un șef dintr-un ado
lescent de optsprezece ani I...

Alexandru Klrițescu

însemnări
unoscusem Dobrogea în trecut... Hoinări
sem pe meleagurile ei, străbătusem ghio
lurile și trăisem alături de pescari în co
libele lor săptămîni de-a rîndul.

Războiul, cu urmările lui, mă făcură să 
părăsesc Dobrogea.

Și iată că acum, după zeci de ani de ab
sență, veneam alături de-un buchet de tineri scriitori, plini 
de talent, să văd o altă Dobroge, nouă, sănătoasă, cu 
oameni care nu se mai urăsc ca în trecut și pare pot 
trăi o viață cu adevărat omenească.

Nu am pretenția să fac o descriere amănunțită. Voi în
cerca însă să creionez cîteva întîmplări...

lată: autobusul nostru s-a oprit în satul Topraisar. 
După o consfătuire la sfatul popular, am vizitat cîteva 
realizări gospodărești: crescătoria de animale, maga
ziile unde se vînturau semințele de floarea-soarelui, graj
durile de cai de rasă, atelierul de tîmplărie și de fierărie. 
Cineva dintre noi a propus să vizităm locuința unui tătar 
colectivist.

Conducătorul nostru ne oprește în fața casei lui Abdu- 
raham Abdurahem, colectivist și brigadier... Un om mă
runțel, cu privirea blindă, apare în poartă. Văzînd grupul 
nostru, la început se cam sfiește. Rîsetele și voia bună 
alor noștri îl cuceresc și, fără multă ezitare, ne vedem 
într-o cameră mare, cu lăghiceri pe jos, și unde întreaga 
familie, nevasta cu copiii, stau roată în jurul unei mese 
de pe care răsare miezul roz al unui pepene uriaș...

Cei de față sînt la început stingheriți ; după puțin, sfiala 
le dispare, văzînd veselia noastră. Ne invită pe scaune... 
Și chiar ne oferă și cîte o felie de harbuz.

Abdurahem ne vorbește despre viața lui nouă, sub re-

gimul de democrație populară, despre înfăptuirile din sa
tul lor.

E colectivist din 1951... Casele și le-a făcut de vreo trei 
ani. Acum voiește 
le va da ginerelui 
duce și un difuzor.

— Aveți motive 
dintre ai noștri.

— La noi toți tătarii au intrat în colectivă și-s mulțu
miți.

Cînd ne despărțim în amurg, soarele aruncă cele din 
urmă raze pe întinsurile cenușii ale zării, aprinde cu 
dungi de foc olanele de la casele noi din fața noastră...

Seara, la șezătoarea dată la teatrul din Constanța și 
unde cîțiva scriitori au citit din operele lor în cinstea 
Marelui Octombrie, mi-a fost dat să văd acea disciplină 
adîncă care domnea în mijlocul auditorilor: muncitori, 
elevi de liceu, studenți, marinari, toți laolaltă ascultau 
pătrunși de însemnătatea zilei și-a clipelor pe care le 
trăiau.

Și întoreîndu-mă la hotelul unde eram găzduiți, multă 
vreme, în patul meu, nu putui dormi, căci gîndurile fugeau 
departe, în negurile vremii, pe cînd trăiam la Tulcea și, 
voind să fac o șezătoare împreună cu Gala Galaction, 
Cincinat Pavelescu și alți tineri scriitori, prefectul jude
țului a dat ordin polițaiului ca să ne facă toate mizeriile, 
numai să ne zădărnicească serbarea. Cît de departe 
sîntem de vremurile acelea, astăzi, cînd poporul nostru 
a sărbătorit zece ani de la înfăptuirea Republicii Popu
lare Romîne!

să-și clădească altele, la față, acestea 
său. Are lumină electrică și-și, va a-

să fiți mulțumiți — constată cineva

N. Dunăreanu

Un eveniment important
Luna culturii a însemnat un eve

niment deosebit de important și toto
dată semnificativ. Bilanțurile prezen
tate, numeroasele, variatele și intere, 
sântele manifestări organizate pe în
treg cuprinsul țării ne-au dovedit 
progresele remarcabile ce s-au reali, 
zat, jn ultimul deceniu, șl pe tărțm 
cultural. Dar au mai arătat și pre
țuirea ce se acordă, în regimul nos
tru de democrație populară, operelor 
de cultură și creatorilor de bunuri 
culturale. Și este explicabilă și în
temeiată această atențiune, deoarece 
se urmărește continua ridicare’ a ni
velului material și cultural al mase- 
lor, și pentru că operele culturale ne 
dau posibilitatea să cunoaștem mai 
sigur și mai ușor sp țcificul unui popor.

Și acum, — scriitor fiind — câteva 
însăilări țn legătură cu literatura 
noastră. Producția literară din ulti-

mii zece ani, privită țn ansamblul ei. 
înseamnă rod bogat și variat — rod 
care trage greu în cumpănă. In le
gătură cu progresele realizate delite. 
ratura noastră în acest răstimp, țin 
să subliniez: înflorirea poeziei, avțn. 
tul luat de roman, aportul pozitiv al 
tinerilor critici, pașii tot mai cu ho- 
tărîre făcuți țn ce privește prezenta
rea omului nou, constructor al socia
lismului, creșterea măiestriei artistice, 
tirajele mari... Și fiindcă mă număr 
printre scriitorii în vjrstă, aș în
cheia cu acțiunea de reeditare a lu
crărilor scriitorilor vjrstnici, epuizate 
mai demult — culegeri întocmite cu 
pricepere, îngrijit tipărite și larg di. 
fuzate.

înflorirea literaturii se explică prin 
condițiile de lucru cu totul prielnice 
create scriitorilor de către regimul 
nostru de democrație populară și prin 
multilaterala lor stimulare.

concludentă ar fi 
situația de astăzi 
situația scriitorilor 
Nici țn anii de după
mondial, cțnd politi- 
lozinca: ofensivă cul-

Grăitoare și 
paralelă între 
scriitorilor și 
vechiul regim, 
primul război 
denii vțnturau
turală, nu li s-a îmbunătățit situația. 
Așa.zisa acțiune de culturalizare a ma
selor s-a soldat cu discursuri decla
matorii, banchete, planuri și angaja
mente uitate de a doua zi. Din „fon
durile culturale'' s-au înfruptat din 
plin ,,culturali" improvizați și trepă
duși electorali.

Luna culturii poate fi socotită, de 
pe acum, tradiție temeinic statorni. 
cită, popas necesar pentru demonstra
re și recapitulare, dar și pentru o 
nouă și rodnică avțntare.

Ion Dongorozi

cu cele mai nobile idei, cu cel. 
curate și mai înălțătoare idealuri. Po
ezia noastră nouă este o poezie lup
tătoare și hotărîtă, o poezie patrio
tică, pătrunsă de spiritul umanismu
lui. Nimic din ceea ce este omenesc 
nu îi este străin. Ea face apel la toți 
oamenii cinstiți din lume să affre 
valorile omenirii, să apere frumuse
țea vieții și credința în viitorul ei. 
In „Ție-ți vorbesc, Americăl" răsună 
chemarea zguduitoare a Europei către 
America îndepărtată cu care, în ciuda 
distanțelor, ar împărtăși aceeași soar, 
tă grea, în focul unui nou război:

Ne putem mîndri astăzi cu o țpe- 
zie combativă, avînd verbul înflăcă
rat și fruntea brăzdată de gînduri — 
gîndurile veacului care se înnoadă și 
se deznoadă activ, în rime și în tropi. 
Violența lui Beniuc, sarcasmul inge
nuu al Ninei Cassian (din „Cance
rul lumii") sau tensiunea dramatică 
a Măriei Banuș (din „Ție-ți vorbesc, 
Americă!"), rigoarea tăioasă a lui 
Eugen Jebeleanu (din „Liclice") — 
toate aceste temperamente felurite de 
poeți discută în stilul lor propriu 
soarta lumii.

In același timp, poeții noștri au co- 
borît în adîncuri, descoperind intimi
tăți neexplorate ale sufletului ome
nesc. Versul lor a devenit destul de 
suplu și de transparent pentru a mo. 
del a subtilități infinite, pentru a sur
prinde luminile opalescente care ard 
intermitent, ca niște faruri înecate în 
ceață. Poezia lirică actuală are un 
registru foarte bogat. Sentimentele dis
crete, fibrele cele mai imperceptibile 
ale sufletului omenesc apar luminate 
acum de poezie.

„Iubirile" din recentul volum al lui 
Mihai Beniuc, „Călător prin conste. 
lății" sînt de o nespusă ascuțime 
psihologică. Viața pasională a omulîii 
este adunată (dar nu restrînsă) în 
trei strofe. Intîi tinerețea amețitoare, 
cu lacrimi care se usucă ca o ploaie 
de vară, apoi maturitatea, cu patima 
ei mistuitoare, o ploaie cu grindină, 
și în sfîrșit;

Îngust este drumul ce ne desparte. 
Nimeni nu poate rupe destinele noas

tre, în două.
In puhoiul care ar vui, printre casele 

noastre.
sîngele inimii tale ar curge 
amestecat cu sîngele meu...

Iubirile ce vin acum
Slnt călători zdrobiți de drum 
Si care cer un adăpost 
Văzîndu-te un cm cu rost — 
Fii, inimă, hangiu de treabă 
Și fă-le foc și patu-n grabă

Nina Cassian surprinde reminiscen
țele candide ale copilăriei, vraja unei 
lumi de basm care sălășluiește în zo
nele uitate ale sufletului omenesc. 
Versurile ei învie imaginea feerică a 
copilului care zace amorțit în fiece 
om mare și ridică la suprafață trans
parența ingenuă, încîntătoare mustrare 
adusă prea realiștilor oameni maturi-

Sînt unele nopți cînd pereții învie 
și se desfac încet, spre feerie...

Sensibilitatea poeților noștri vibrea
ză prelung la orice nouă încercare 
de a omagia memoria unui zeu crud: 
Marte, Nu o actualizare măruntă și 
nu o politizare forțată caracterizează 
poezia celor ma-i buni poeți ai noștri. 
Poezia politică se naște integral și fi
resc din evenimentele pe care le trăim, 
conștiința poeților noștri fiind o con. 
știință politică. „Memorie" de Veronica 
Porumbacu poartă în fruntea ei o pre. 
ci za re : „în urma sentinței de la Karl
sruhe", dar poezia nu răspunde arti
ficios și jurnalistic unei știri externe. 
Odată cu sentința de la Karlsruhe a 

-------- .‘a dureroasă a poetei, 
trăit ultimul război mondial, a 
sensibilitatea ei întreagă:

ficios si jurnalistic unei știri externe.
SJV « • 1 « . vv s .

vibrat memoria
care a
vibrat

Azi au cintat pe-ntîiele clape.ale
toamnei

mtinile
mîini jignite de arsuri, 
strivite în lagăr sub rangă.

pianistei palide:

£1 sub cicatrici 
mlinile-au tresărit ca sub rangă 
și degetele țepene au apăsat

Totu-i albastru, străveziu șl ușor 
ca inima unui izvor.

Ferestrele tremură, culorile-s ude, 
sclipește o piatră — șl sclipătul ei se 

aude...

Iți mulțumesc, copilărie, că mai apari 
in noaptea și în somnul nostru de oa- 

mart.
in noaptea și în somnul nostru 

meni

★
Poezia noastră nouă va avea în au

rind paisprezece ani — vîrsta la care 
Julieta l-a iubit pe Romeo cu cea 
mai deplină și mai eroică dragoste. 
Poezia noastră nouă are ingenuitatea 
elanurilor sublime dar și precocitatea 
datorată epocilor care succed marilor 
dezastre. Ea este amețitoare ca o 
adolescentă și lucidă ca o mamă în
durerată. Ea are bucurii limpezi și 
amintiri tragice. Inelul ei sclipește 
cu sclipirile inelului de logodnă și 
cu luciul stins al aurului. N-are însă 
decît un singur viitor: lupta pentru 
socialism.

Georgeta Horodincă

și frumos în trecut cu ceea ce se dove
dește semnificativ și măreț în prezent 
Desigur, unele îndrăzneli, în operele 
literare actuale puteau să surprindă. 
Dar gîndind bine, cînd 1947 a schim
bat așezări politice socotite imuabile 
și a zdruncinat temelii sociale clădite 
pentru a dăinui o eternitate, ar fi fost 
cel puțin paradoxal ca numai litera
tura să rămînă imobilă. Pe de altă 
parte, varietatea, întinderea ți valoa
rea operelor literare (vezi „Desculț" 
al lui Zaharia Stancu, cu circulație u- 
niversală, sau „Cronică de familie" a 
lui Petru Dumitriu, amplă și inegalată 
frescă a societății romînești), ne do 
vedesc că, în pofida unor teorii foarte 
răspîndite în trecut, se pot scrie opere 
mari și atunci cînd popoarele trec 
printr-o perioadă de mari transformări. 
Scriitorii noștri au găsit posi
bilitatea ca în plină efervescență, cînd 
viața colectivității pare un film minu
nat în care secvențele se succed și 
se încalecă cu o repeziciune uimi
toare, cînd ceea ce este nou astăzi 
peste o lună pare învechit și inutil, 
cînd-fiecare zi ridică alte problema și 
aduce alte soluții,—în această trăire in
tensă, încordată, trepidantă și veșnic 
înnoitoare, scriitorii noștri, zic, au știut 
să fixeze ceea ce est» semnificativ și 
demn de a fi transmis posterității. Să 
fie aici o pură întîmplare? Sau mai de
grabă ilustrarea unei alt# teorii, apli
cată de Chesterton acelei înfloriri artis 
tice unică în lume—„Renașterea"— 
după care numai antagonismul dintre 
cetățile italiene, lupta necruțătoare ți 
exterminatoare dintre ele, în fine, nu
mai sunetele funebre și intempestive 
ale clopotelor chemînd mulțimile la 
război au creat climatul propice unei 
arte incomparabile. Nici teoria aceasta 
nu mă mulțumește. Ar însemna, accep- 
tînd-o, să legitimăm starea d# război, 
să-i conferim virtuți creatoare, cînd 
știut este că războiul aduce distrugere 
și suferință. Atunci, să credem în ha
zard, în pura întîmplare? Th cazul 
nostru, sînt sigur, hazardul n-a jucat 
nici un rol...

Recunosc de fapt un gînd călăuzi
tor care — peste ezitării» inerente 
ale scriitorilor — a văzut cu clari
tate desfășurarea viitorului, a știut cu 
exactitate ceea ce este efemer și ceea 
ce este durabil, ceea ca are valoare 
pur cotidiană și pieră o dată cu căde
rea unei mode, și ceea ce este etern 
și universal. Și acest gînd călăuzitor, 
această prezență întăritoare, nu putea 
fi decît una: partidul. Forța noas
tră rezidă în însăși puterea de 
a urî ceea ca este vechi și înapoiat, 
comună tuturor scriitorilor cinstiți 1 
Se spune îndeobște că gusturile oa
menilor sînt diferite, dar mai toți cei 
cu judecata limpede au comun dez
gustul pentru obscurantism, lașitate, 
răutate și distrugere. Atunci, cum să 
nu aibă unitate o artă care ține 
să denunțe și să stîrpească racilele 
unei societăți apuse, agonizan
te, tarele unor indivizi care nu-și 
mai găsesc justificare și drept de exis
tență într-o societate nouă? Socot că 
s-ar putea vorbi de încorsetare 
și conformism cînd este vorba de 
literatura de odinioară (și în spe
cial teatrul, unde cedînd și flatînd un 
gust îndoielnic al publicului burghez, 
autorii îl acceptau ca pe un dictat, 
proslăvind eternul triunghi). Și tot a- 
celași conformism ducea la un fel de 
romantism — denumit de către un 
scriitor francez moralist: „romantisme 
apache", în care furtul, denunțarea, 
lașitatea erau scuzate în numele dra
gostei I

Văzînd (în teatru) sau citind (în 
romane) temele noi, în care accentul 
se pune pe virtuțile creatoare, pe sen
timentele pure, pe dragostea . neînti
nată, nu se poate ca cititorul de azi, 
făcînd comparație cu ceea ce a fost 
ieri, să nu-și dea net sufragiile și ini
ma literaturii înnoitoare. Acelei litera
turi care, răsturnînd o lapidară defi
nire a teatrului lui Pirandello: „trage
dia conștiinței în conflict cu viața", 
nu este de fapt decît un imn închi
nat conștiințelor care știu să meargă 
in pas cu viața.

Tudor Șoimaru

Comemorări de 
scriitori in 1958

Ia cursul anului 1958 vor fl 
prilejuri de rememorare a 
numelor (șl operelor) unui 
însemnat număr de scrii

tori romlnl, de la a căror naștere 
sau moarte se vor împlini sume 
de ani „rotunde”:
325 de ani de la nașterea Iul 

Mlron Costln; 150 de ani de la 
nașterea iul Costache Negruzzi șl 
a iul Simlon Bărnuțiu; 120 de la 
nașterea lu! Bogdan Petrioelcu 
Hașdeu; 110 de Ia nașterea Iul 
loan Slavici și a lui Calisttat Ho
gaș; 100 de la nașterea iul Alexan. 
dru Vlahuță, a Iul Barbu ștefă- 
nescu-Delavrancea șl a lud Duillu 
Zamflrescu; 80 de la nașterea Iul 
Emil GIrleanu. a Iul V. Demetrius 
șl a Elenei Farago; so de ani de la 
nașterea lui George Mihall-Zam- 
flrescu șl 50 de ani de la nașterea 
iui Alexandru Sahla.
Tot în acest an, se vor împlini 

50 de ani de ia moartea lui Ro- 
netti.Roman, 45 de la moartea lui 
Panait Cerna șl a Iui șt. O. Ioslf, 
40 de Ia moartea lui George Coș- 
buc și 25 de ani de la moartea lui 
Jean Bart.

O parte din aceste aniversări 
sînt șl In atenția editurilor.

Vor apărea numeroase volume 
de opere, monografii, culegeri de 
documente sau albume omagiale. 
„Opere" de Mlron Costln vor a- 
păroa In ediție critică îngrijită și 
ou un studiu introductiv de 
P. P. Panaitescu.

Din opera Iu! Slavici se vor ti
pări, în colecția „Biblioteca pen
tru toți”, două volume de „Nu
vele". Totodată, un colectiv din 
Cluj pregătește o ediție de „Ope
re". Lui Hogaș I se va reedita 
volumul „Pe drumuri de munte".

Tot In acest an apare și mono
grafia „C. Hogaș” de c. Clo. 
praga. Vlahuță va fi comemorat 
cu două culegeri: „Versuri" (ree
ditarea volumului din 1955) și 
„Proză" (în care vor intra schițe 
șl nuvele din vechile volume: 
„Din goana vieții", „in viitoare", 
„CMpe de liniște", „File rupte", 
„Dreptate" șl romanul „Dan"). 
Un „Album Delavrancea" închi
nat vieții șl operei scriitorului 
pregătește Emilia șt. Mlllcescu. 
Va mai apărea și un volum din 
poeziile Iul Panalt cerna. „Ope 
re” de St. o. ioslf vor apărea ’ 
trei volume, în ediție îngrijită de 
Ion Roman. Va Ieși de sub tipar 
șl o monografie despre George 
Mihail-Zamflrescn.

'W-"

Intenții 
fără intenfie

In „Contemporanul” din 29 de
cembrie 1957, în articolul inti
tulat „Portret dramatic”, cro
nicarul teatral M. Radnev a- 

nallzează piesa „Arborele genea
logic” de Lucia Demetrius, stă. 
rutnd Îndeosebi asupra personaju
lui suzana, Interpretat de Aura 
Buzescu.

Cronicarul scrie: „Actrița, res- 
pectînd șl depășind (...) intențiile 
autoarei... (etc.) Dar care slnt 
intențiile autoarei — respectate și 
totuși depășite — nu spune.

In schimb, ceva mai jos, zice: 
„Intre realizarea acestei eroine și 
a celorlalte personaje .din „Ar
borele genealogic” există un de
calaj simțitor, care nu știu dacă 
a stat sau nu în Intenția autoa
rei”.

Cu alte cuvinte, Interpreta a 
depășit niște Intenții ale autoa
rei, despre care cronicarul nu 
știe Insă dacă au fost sau nu în... 
Intenția autoarei.

S-ar fl putut, într-adevăT, să fl 
fost niște Intenții... fără intenție.

Cu aceeași convingere vorbește 
cronicarul șl despre alt interpret: 
„N-aș putea încheia aceste rîn- 
durl fără a aminti (...) șl com
poziția iul Geo Barton (prima 
de acest gen, cred) în rolul unui 
om bătrîn”.

Din păcate, M, Radnev nu 
precizează dacă compoziția inter
pretului e „prima de acest gen”... 
din Istoria teatrului, din cariera 
actorului, din stagiunea In curs 
etc. etc.

Cbd.

CHIRNOAGAM,
expoziția interregională de artă plastică)

La o reuniune 
esperantistă

Am asistat deunăzi la o ren 
nlune esperantistă din 
București, închinată celei 
d«-a 98-a aniversări de la 

nașterea întemeietorului limbii 
esperanto, d-rul Zamenhof. Am 
ascultat cu acest prilej Intere
santa comunicare ținută de aca
demicianul Grlgore Molsil. Dom. 
nia-sa nu e esperantist. Atunci ? 
Prof. Gr. Molsil, după o docu 
mentată expunere istorică asupra 
diferitelor încercări de-a se des
coperi o limbă universală și după 
ce a amintit că și Lenin a arătat 
că „Esperanto e latina proletaria
tului”, a arătat că s-a simțit atras 
de mișcarea esperantiștllor cu 
prilejul celui de-al patrulea con
gres al matematicienilor romîni. 
Atunci, un Invitat, profesorul ja
ponez Masuo Hukuhara, a cerut 
și a obținut să-și facă comunică
rile tn esperanto, prin interpret. 
Cu acest prilej, și matematicienii 
romlnl șl-au dat seama de valoa. 
rea acestei limbi Internaționale. 

Mișcarea esperantistă are o exis
tență la noi de peste o jumătate 
de veac și a avut legături strînse 
cu vechea mișcare socialistă.

La reuniunea amintită mal sus, 
In cadrul programului artistic 
ce-a urmat, tinere si tineri absol
venți al primelor 12 lecții au de 
clamat cu multă simțire în espe
ranto versuri traduse din romi- 
nește, îndeosebi din Emlnescu. 
„Somnoroase păsărele" șl finalul 
„Dormu bone!” („Noapte bună!”) 
au recoltat aplauze entuziaste.

s.
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Mai bine temniți, landuri și cătușe 
Acelor care singe vor, cenușe...

mare 
toa-

trăsături, grija stilistică 
pentru bogata frază a lim-„împotriva

Cronica radiofonică

UN DICȚIONAR „ENCICLOPEDIC"

A apărut ultima ediție, a XXX-a, „revăzută și adăugită" a dicționarului 
enciclopedic italian : „II Novissimo Melzi".

Din scurta prezentare a editorului rezultă că la această lucrare 
au colaborat „specialiști de o certă competență sub conducerea unei direc- 
puni care a procedat la o revizuire integrală în scopul obținerii unei armonii 
și omogenități a operei".

Despre ce fel de competență e vorba ne putem da lesne seama după 
felul în care sînt prezentați marii oameni de cultură romîni : scriitori, pictori, 
compozitori, ale căror nume au trecut de mult granițele țării noastre.

Iată, de pildă, ce aflăm în acest dicționar enciclopedic despre Eminescu. 
Citez : „Poet romantic, romancier și ziarist romîn. A avut o viață aventu
roasă. A murit nebun. A scris romanul „Geniu pustiu". Născut la Botoșani, 
1850-1889“. Aceasta e tot ce știe colectivul de specialiști competenți despre 
unul din cei mai mari poeți europeni ai secolului trecut. Despre Enescu, a 
cărui activitate a fost unanim apreciată, dicționarul cu pricina notează că a 
fost un „violonist și compozitor romîn care a trăit 50 de ani la Paris".

Dar acestor doi mari fii ai Romîniei li se face cel puțin onoarea de a li 
se rezerva cîte trei rîndulețe în „enciclopedicul" dicționar italian. Zadarnic, 
te străduiești să afli ceva despre creatorul „Scrisorii pierdute". Autorii dic
ționarului „II Novissimo (cel mai nou) Melzi" îl ignorează pe Caragiale 
ale cărui piese se joacă pe scenele teatrelor din multe țâri, inclusiv Italia.

Nimic despre Bălcescu (mort la Palermo), NiColae Grigorescu, Ion An- 
dreescu, Victor Babeș. Nu este pomenit nici un cuvînt despre autorul lui „Ion", 
al „Răscoalei", al „Pădurii spînzuraților".

Pentru autorii italieni ai dicționarului, în Romînia de azi nu există 
viață culturală. De maestrul Sadoveanu, ale cărui opere sînt traduse în a- 
tîtea limbi, n-au aflat nimic. Pe Tudor Arghezi, despre care un invitat străin 
la congresul scriitorilor din R.P.R. a afirmat că este unul din cei mai mari 
poeți contemporani, colaboratorii dicționarului, editat sub privegherea lui 
Antonio Vallardi, n-au avut încă răgazul să-l cunoască. Toate acestea își au 
tîlcul lor.

In schimb, autorii lui „II Novissimo Melzi", știu, de pildă, câ în Ro
mînia a existat un Corneliu Codreanu, pe care-1 numesc „om politic romîn". 
Aceiași autori competenți ău aflat de existența unor „personalități" ca Vin- 
tilă Brătianu.

Precum se vede, merită a fi relevat efortul făcut de colaboratorii dic
ționarului de a-și informa cititorii cu „obiectivitate".

Paul Lupașcu

moartea nu l-ar fi stins la 
Alexei Tolstoi ar fi Impii- 
printre noi, vîrsta de 75 de

și un fon- 
de literatură 

un precursor

0 tragedie modernă?
Desene de ROSS

Constantin Țoiu KANANA BHAT (pictorița indiană în vîrstă de 14 ani) I, M.

zilelor noastre, a- 
de înfruntai ca 
E drept că unii 
lui Camus că în-

STEPHAN HERML1N 
poet

GEORG MAURER 
poet
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La sfîrșiiul scurtei prefețe care 
precede versiunea franceză a 
romanului „Sanctuar" de Wil

liam Faulkner, Andri Malraux re
marca lapidar, schițînd o sinteză pa
radoxală, că «„Sanctuar" înseamnă in
cluderea tragediei grecești în romanul 
■polițist». Cartea ne înfățișează in
tr-adevăr o lume interlopă, de roman 
polițist, lumea gangsterilor, pe care 
filmele și romanele americane rte-au 
făcut-o de mult cunoscută, însă un
ghiul sub care este văzută această 
lume e altul decît cel obișnuit. In
triga se desfășoară într-un „univers 
închis", sumbru, tragic, cu un destin 
implacabil în spatele eroilor, care îi 
zdrobește, destin nu transcendent, ci 
imanent, cuibărit în subconștientul 
lor. populat de obsesii, de instincte 
primare (un material psihanalitic 
complex: „sicrie, cai, violuri, porniri 
mazochiste, incesturi") — astfel încît, 
considerînd larg lucrurile, se poate 
spune că observația lui Malraux nu este 
lipsită de adevăr. Exagerată însă ni 
se pare a fi — și o spunem cu mo
destie — opinia lui Alfred Camus, 
care a adaptat și pus în scenă „Re
quiem pour une nonne". urmarea ro
manului „Sanctuar", „opt ani după" 
— piesă jucată la Paris și socotită 
de o bună parte a criticii ăe specia
litate a fi, în sfirșit, o tragedie moder
nă, în care, după cum spune chiar au
torul adaptării, personajele sînt „foarte 
actuale, oameni ai 
vînd același destin 
Oreste și Electra", 
critici i-au reproșat 
cercarea sa a fost temerară, că a 
căuta să traduci în spiritul net, lu
cid, discursiv al limbii franceze pro
za densă, tulbure, proteică, a'lui Faulk
ner, bazată mal mult pe monologuri, 
pe sondaje introspective, constituie 
prin ea însăși o contradicție de stil,

Redactor-șef: Zaharia Stancu. Colegiul redacțional: Mihai 
Beniuc, 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.

nemaipunînd la socoteală dificultatea 
generală implicată de transpunerea 
unui roman în limbajul artei drama, 
tice, dificultate cu atît mai mare cu cit 
e vorba de un caz special, de un ro. 
man de o complicată analiză psiholo. 
gică.

Insă pe noi nu chestiunea aceasta 
de ordin estetic ne interesează. Pc 
noi ne interesează altceva. Și anu- 

„Requiem pour une 
o tragedie (nu oare- 
sfîrșit modernă". 

Subiectul, pe scurt, ar 
Temple, eroina din

me, întrucît 
nonne" este 
care), ci „în

Să vedem, 
fi următorul: 
„Sanctuar", o fată bizară, aventurie
ră, care fusese răpită de un gangster 
și dusă intr-un bordel, — după opt 
ani se căsătorește cu un tînăr aristo
crat și ajunge o doamnă distinsă, o- 
norabilă, cu doi copii. Dar, ctt stă
tuse la bordel. Temple, de care gang
sterul răpitor nici nu se atinsese (un 
caz de patologie sexuală) se în
drăgostise de un tînăr la care gang
sterul recurgea în practicile sale a- 
moroase. Tînărul insă, cînd vrea să 
scape de tirania patronului, și să se 
ducă singur la iubita lui, este îm
pușcat mișelește, gangsterul mai tir- 
ziu, moare și el, și se pare că trecutul 
fostei prostituate, astăzi o doamnă 
respectabilă din înalta societate, este 
uitai. Dar, Temple avusese impru
dența să scrie niște scrisori. Fratele 
amantului ucis, un om fără scrupule, 
le descoperă, și șantajul începe. In
tre timp Temple, fire perversă, stă- 
pînită de un adevărat duh al răului, 
angajase o negresă, pe Nancy, fostă 
prostituată și ea, 'pe care și-o face 
confidentă — atracția, nostalgia rău
lui, a viciului, exercitîndu-se asupra 
ei cu o forță de neînfrînt. Toate șan
sele de a se îndrepta ce i se oferă, 
Temple le respinge mereu din aceeași 
pornire perversă de a alege răul.

eara de 23 decemsrie a 
anului trecut — r,u ne 
despart decît puține zile 
de.atunci — a fost fri
guroasă. Țin bine minte 
amănuntul acesta fiind
că am pus pe seama 

lenea ce mă cuprinsese

cînd vei fi pe nă-

romînește își zicea 
o voce de la Paris, 

Paris

vremii urî te 
deodată, hotărîndu-mă să rămîn în 
casă. După ce am ascultat, în bune 
condiții cum spun radiofoniștii, Op. 
76 nr. 3 de Haydn, executat cu mult 
patetism de un cvartet din Leipzig, 
apoi Trio de Arenski în care s-au in
tercalat fluierăturile profanatoare 
ale unor paraziți, postul mi-a fugit. 
Am început să-1 caut de-a lungul ben
zii luminate, plimbîndu-mă astfel cu 
o iuțeală care întrece pe cea a gîn- 
dului, prin trei sau patru continente 
strînse laolaltă pe un parcurs de cîți- 
va centimetri. E ca și cum ai alerga 
pe culoarul unui hotel al lui Babei 
cu toate ușile deschise și din fiecare 
cameră ți-ar izbi urechea vocea altui 
pasager, vorbind toți deodată în cele 
cîteva sute de graiuri și dialecte ale 
planetei. Oricît de înfrigurată ți-ar fi 
însă goana și oricît de asurzitoare 
bab’lonia, nu se poate să nu te oprești 
ai'-!nd pe neașteptate, printre atîtea 
voci străine, și una în limba pe care 
o știi mai bine decît pe celelalte toate, 
singura care-i a ta, fiindcă ea e în- 
tîia, a cîntecului de leagăn și tot ea 
va fi ultima, aceea în care își vor lua 
rămas bun ai tăi 
săli*

Vocea asta în 
„a Parisului". Nu 
ci chiar a Parisului întreg, un 
care și-ar fi lăsat baltă treburile ne- 
maiputîndu-se împotrivi dorinței im
perioase de a ni se adresa în olte- 
nește.

„Mihai Beniuc a împlinit cincizeci 
de ani" deslușii destul de limpede și, 
mărturisesc, am fost plăcut surprins. 
Oricum, mi-am zis, e drăguț din par
tea Parisului să se alăture la sărbă
torirea unui poet de al nostru, căruia 
noi îi atribuim un mesaj foarte im
portant. Pesemne că politețea pariziană 
rămîne aceeași, chiar dacă ne este 
servită în traducere. Numaidecît însă 
după asta vocea, care se recomanda ca 
fiind a Parisului întreg, se grăbi să 
arate că nu gusită poezia lui Beniuc. 
La urma urmelor, nu ne-ar fi trecut 
prin minte că Parisul tot, de pe amîn- 
două malurile Senei, de la Menilmon- 
tant la Montrouge, de la colina Mont
martre pînă la Saint Germain să tre
sară la versurile 
așa 
fără 
Bucureștiuîui, nu ne 
afinități cu orice fel 
franțuzească, lată însă că vocea de pe 
lîngă turnul lui Eiffel începu să expli
ce de ce anume nu-i plac versurile Iui 
Beniuc, nu toate, ci doar acelea apă
rute într-un număr al „Gazetei lite
rare". Neavînd la îndemînă textul îm
pricinat, citez cele două versuri așa 
cum le-am auzit chiar din gura Pari
sului, dacă mă pot exprima astfel:

poetului nostru, 
cum nici noi, aceștia de-aici, 

a pretinde că sîntem vocea 
nu ne descoperim 

orice fel de poezie

Ultima șansă i-o oferă, fără să vrea, 
chiar șantajistul de care se îndră
gostise, și care, într-o zi, tntr-o clipă 
de slăbiciune, îi dă în mînă scrisorile. 
Temple însă le refuză, tocmai pentru 
a nu fi ispitită să se îndrepte, să 
aleagă binele, tocmai pentru a fi o- 
bligată să persiste în rău. In cele din 
urmă, cei doi amanți se hotărăsc să 
fugă împreună. Temple își trimite 
soțul undeva la țară cu copilul cel 
mare, păstrîndu-și-l pe cel mic. So
sește ziua fugii. Nancy, confidenta, 
negresa păcătoasă, culeasă de pe 
drumuri, purificată de viața. ignobilă 
pe care o dusese înainte, asistă la 
toate acestea, alarmată, încearcă să 
evite dezastrul (la un moment dat le 
fură chiar banii), dar încercările ei 
dau greș rînd pe rînd, pînă în scena 
cînd venind clipa plecării, exasperată, 
vrlnd s-o împiedice pe Temple de a 
cădea definitiv în prăpastia răului, 
îi ucide copilul; ca s-o trezească, s-o 
facă să rămînă pe loc. Bineînțeles, 
Nancy este arestată imediat și con
damnată la moarte. Zguduită de o 
violentă criză de conștiință, Temple 
se duce la guvernator, îi mărturisește 
totul, însă nu mai e nimic de făcut. 
Nancy, curata, sublima Nancy, tre
buie să moară. Iar în scena finală, cînd 
Temple se întîlnește pentru ultima 
oară cu ea, în închisoare, publicului 
îi este dat să suporte un soc amețitor: 
onorabila doamnă Temple Gowan, 
copleșită de renutșcări, de durere, în
să totuși vie, nevătămată și chiar e- 
legantă, pornește îndărăt, spre viată, 
spre libertate, ca să-și ispășească pă
catele, în timp ce negresa, instru
mentul binelui ei, se retrage în ce
lulă, de unde a doua zi va fi dusă la 
spînzurătoare.

Tragedie modernă? Da, însă în alt 
sens, dacă e vorba de tragedie. In 
orice caz nu în sensul martiric, oZ s«- 
ferinței, al grandorii sacrificiului pe 
care unii ar fi tentați să-l aplaude; 
ci în altul, subînțeles, dar nemărtu
risit, în care s-ar putea vorbi despre 
o justiție reală, despre contradicția 
dintre adevărul uman și cel moral, 
convențional, stipulat de legi ab
stracte, despre o anumită lume, în 
care omul este doar un obiect, pradă 
unui destin nu absurd, ci determinat 
înscris în perimetrele ei sociale.

După ce se miră că „acest fiu de moț“ 
poate urî cu artîta intensitate, cocoana 
prin care ni se adresează Parisul, căci 
era o voce feminină, îl dojenește nițel 
pe poet pentru că n.ar exprima senti
mentele adevărate ale neamului său, 
sus zisele sentimente strămutîndn-și 
sediul, cum se știe, din munții Abru
dului tocmai la Paris, la Miinchen și 
Chicago. Recitind endecasilabii lui Be
niuc — slavă domnului nu-s hermetici 
și sensul lor îți sare în ochi — oricine 
își dă seama împotriva cui freamătă 
ura poetului. Doar amatorii de esențe 
stranii ar putea obiecta că stihurile a- 
cestea exprimă ceea ce numesc ei un 
„loc comun", adică o idee care circu
lă pe stradă (pe toate străzile lumii) 
și răspîndită în așa măsură încît pare 
tot atît de naturală pe cît de absurdă 
ar părea ideea de a binecuvînta războ
iul, blestemînd pacea. E cineva destul 
de cinic și, în fond, atît de nenorocit, 
ca să poată cere unui poet o invocație 
adresată bombei cu hidrogen, un imn 
închinat masacrului, un cîntec slăvind 
războiul atomic ?

Nu știu cine e cocoana purtătoare 
de cuvînt a Parisului, în schimb cu
noaștem Parisul. E capitala glorioasă 
a unei mari țări cotropită de trei ori 
în mai puțin de un secol și fiindcă 
știm că aceste năvăliri pustiitoare au 
rămas vii în amintirea francezilor, a- 
vem toate motivele să punem la în. 
doială identitatea de sentiment dintre 
vocea care-și zice a Parisului și po
porul aceluiași Paris. Aceea nu e, nu 
poate fi, vocea lui. așa cum răsună 
de veacuri în școlile și atelierele lui, 
însuflețită de idealurile cele mai no
bile ale umanității. Nu se poate ca 
poporul Parisului, cu cărturarii, artiștii 
și artizanii săi, cu milioanele de mun
citori, să reproșeze unui poet ura sa 
împotriva uneltitorilor la războaie, așa 
cum o face vocea impostoare. Dacă 
există un sentiment al cărui caracter 
sacru i-1 conferă însăsi iubirea de oa
meni din care s-a născut, e tocmai ura 
aceasta necesară, indispensabilă am 
zice, obligatorie, a tuturor conștiințelor 
cu-adevărat libere. Libere adică de ori
ce ipotecă a intereselor care vor să 
facă din războiul nuclear o întreprin
dere rentabilă, punînd moartea pe ac

Literati din R. D. Germană

țiuni producătoare de douăzeci la sută 
dividend.

Nu, Parisul rămas într-o măsură 
oarecare și al unui Victor Hugo, nu 
poate acoperi cu vorbe de ocară stri
gătul poetului care refuză pentru se
menii săi măcelul.

Știm, în ultima vreme platz-agenții 
războiului, văzînd că popoarele mani
festă oroare pentru marfa lor funestă, 
ne îmbie cu alte produse, lăsînd, cum 
se spune, din preț:

— Dacă nu vă convine bomba cu 
hidrogen, vă ținem la dispoziție una 
mai ieftină, o adevărată ocazie. E 
bomba curată. încercați și vă veți 
convinge. Costă o nimica toată, abia 
cîteva mii de morți.

Și fiindcă popoarele nu se arată con. 
vinse nu m-ar mira ca mîine să ni se 
ofere un război și mai convenabil:

— Poate că v-ar stiride un mic răz
boi, aidoma celor din care ați mai 
gustat ? E vorba de o bagatelă, un a- 
devărat joc de copii cu arme clasice, 
marca înregistrată.

Clasice sînt armele venerabile care 
și-au făcut proba în ultimele războaie. 
Clasic, așa cum îi spunem lui Racine, 
e tunul. Tot clasic a devenit și tan
cul, iar mitraliera cu lătratul ei de 
cățea e și ea o piesă clasică, așa, ca 
o frumoasă orațiune funebră a lui 
Bossuet. Oamenii însă nu par dispuși 
să cadă la învoială. Dacă dezagrega
rea nucleară pe spații vaste nu le pla
ce, să nu vă închipuiți că bomba cu- 
rățică, aia care face un rabat la nu
mărul morților sau pieirea prin arma
ment clasic ar fi pe gustul lor. In 
toate limbile pămintului îi auzi răs. 
punzînd că nu vor să moară nici de 
tun, nici de bomba H, sau mai pe scurt, 
că nu vor să se lase uciși în nici un 
mod, fie clasic, fie modern.

Că vor fi unii care așteaptă în fur
goanele străinătății ceasul cînd bomba 
atomică le va deschide drumul către 
fabricile și conacele rîvnite, e posi
bil. Că acestora le face rău clocotul 
mînios din versurile lui Beniuc, nu e 
de mirare. Dar, să ni se servească nă
duful lor drept vocea Parisului — 
ă d'autres! — sau, bucureștenește: a 
se slăbi.

Cunoaștem prea bine placa si-i des
cifrăm fără dificultate marca. E „his 
master’s voice".

Sergiu Dan

stăzi e simplu să 
vorbești despre Ale
xei Tolstoi, un 
nume curent în 
te păturile cititoare
din toată lumea. A- 
mintirea lui trăiește 

în noi o viață diurnă, cărțile lui 
sînt mereu în mîinile generațiilor, 
în ediții proaspete, criticul care se 
ocupă de proza realismului socia
list, inevitabil face popas și la nu
mele lui Alexei Tolstoi, adesea oa
menii în munca lor obișnuită se 
gîndesc la eroii scriitorului, Dașa 
sau Teleghin sau Petru I...

Unul dintre întemeietorii prozei 
sovietice, scriind intr-o limbă pe 
care au ilustrat-o Gogol, Saitikov- 
Șcedrin, Lev Tolstoi și Dostoievski, 
Alexei Tolstoi nu și-a trădat înain
tașii și, în eîlorescența de vigoare 
a realismului socialist, a adus un 
timbru nou, înalt, vivace, de crea
ție artistică personală și durabilă.

înclinat spre epica istorică, Alexei 
Tolstoi nu a limitat noțiunea de is
torie la trecut. Timpul el îi soco
tea totdeauna istorie, reliefînd fi
rește marile diferențe dintre pre
zent și trecut. De aceea în istoria 
veche rusească din romanul Petru I, 
admirabil documentată, simțim pre
zența contemporanilor noștri, cu 
optica lor nouă și cărora el, scrii
tor sovietic, le-a aparținut, iar din 
Calvarul, deși roman al 
al războiului civil, se 
real patos istoric.

Alexei Tolstoi a fost 
dator al noului tip 
științifico-fantastică, 
pătrunzător al proiectelor noastre 
contemporane de a cuceri cosmo-

prezentului, 
revarsă un

• S-au decernat recent la Paris 
premiile criticii literare. Cu acest pri
lej, au fost distinși criticii Jean De
lay pentru studiul „Tinerețea lui An
dre Gide“ și Geraud Venzac pentru 
studiul „Tinerețea lui Andre Chenier". 
Lucrarea dedicată operei lui Chenier 
este remarcabilă îndeosebi pentru noile 

sul. Romanul anticipativ Aelita, pe- 
trecîndu-se in viitor, are cadența 
unei narațiuni istorice, tonul fap- 
tului deja intimplat.

Aceste
rafinată 

bii sale, plus arta construcției ca« 
racterelor umane noi, face din el 
un scriitor mare al veacului.

Dacă 
netimp, 
nit azi, 
ani.

documente descoperite de autor 
evidențiază aspecte inedite, semnifi
cative, din opera cunoscutului poet 
francez.

Premiul „Gens de France" a fost a- 
cordat postum eseistului Charles Gou
jon pentru lucrarea sa „Tridentul".

• Societatea Oamenilor de Litere 
din Franța a comemorat centenarul 
morții lui Auguste Comte. Au luat cu- 
vîntul Yves Gaudou și Felicien Chal- 
laye care au dezbătut probleme impor
tante ale interpretării operei filozofice 
și estetice a marelui gînditor francez.

• In editura „Neues Leben"— Berlin 
a apărut o interesantă antologie reu
nind „Baladele germane". Volumul 
acesta cuprinde cîteva din cele mai 
reprezentative balade scrise începînd 
din secolul XVIII și pînă în secolul 
XX. lnsumînd peste 10.000 versuri, 
cartea începe cu opera unor poeți cla-

cunoscuți, cum sînt Goethe, Schil- 
Uhland, Chamisso și Herder. Un 
important îl ocupă, în ca- 
volumului, poeții moderni, prin- 

care Rainer Maria Rilke.
Georg Heym, Erich Kastner și Bertolt 
Brecht. Poeții contemporani Stephan 
Hermlin, Johannes Becker etc. — sînt 
prezenți în acest volum cu versuri 
inspirate din frâmîntările și lupta ani
lor aceștia, din viața poporului ger
man din zilele noastre.din zilele noastre.

La castelul Klynzvart din Boe- 
(Cehoslovacla) au tost descope- 
56 de manuscrise din care cele 
multe slnt ale lui Alexandre 

Dumas-tatăl, in urma acestei desco
periri s-a hotărît să se înființeze un 
>iuzeu, într-un turn al castelului, 
care să poarte numele marelui 
scriitor.

1
• Sub patronajul ministrului E- 

ducației Naționale, reprezentat prin 
Jacques Duron, și președinția lui 
Fernand Gregh, Societatea de poe
zie a sărbătorit, la 26 noiembrie, 
centenarul morții lui Alfred de 
Musset.

• In ediția „La Farandole" au a- 
părut două cărți interesante pentru 
copii. E vorba de „Le livre au per- 
roquet", care conține o culegere de 
basme persane, ilustrată de Martin 
Saucer, și „Eau ficele de turnee", 
culegere de basme din Camerun și 
Ciad, de Andrâ Clair (laureat al 
Premiului tinereții din 1952), Înso
țită de desene originale.


