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lui semeață

iată, iată

trezit Suezul

fruntea-si saltă vrednică tulpanul

In

1

Ion Vrtner Al. Andrițoiu
(Continuare in pag. 6) (Caetixiare fa -ig. 6) »

Aici și piatra mai bogat scînteie 
și clipele-s mai dulci și mai încete. 
Un lin parfum minat de alizee 
ti se încurcă-n barbă si în plete.

Cadînele, în mîini cu-o portocală, 
te-ntîmpină cu-o tainică plăcere. 
Ah 1 Orientul e o moleșeală 
și-un somn profund ca după somnifere

Bălăngănindu-ți pe oblînc pistolul 
te simți stăpîn pe frumusețea vie 
cînd regii te primesc cu protocolul 
atîtor veacuri de slugărnicie

con- 
con-

Și ‘totul merge bine, ca pe ață, 
spinarea s-a deprins a sta curbată, 
jobenul cu ținuta 
se fudulește...

Totuși,

Sub umbra lată-a plantelor palmate 
califi se plimbă, cu hanger de aur. — 
Al nopții cer suflat cu nestemate 
e parcă o manta de rege maur.

Arabii regi îți știu, subtili, temeiul 
și țara ți-o servesc ca pe o fructă 
căci gîlgîie sub trandafiri țițeiul 
și sub havuz, petrolul în conductă

din toropeală s-a
și se trezește, luminat, Libanul 
și iarăși spada își rostește crezul

Constatarea
labilă pentru gi minor sau

Iți face plecăciuni orientale 
ploconitoare țara. Și cuminții 
califi golesc îp geanta dumitale 
sudorile, bancnotele, argintii.

ORGAN SĂPTAMÎNĂL ĂL UNIUNII SCRIITORILOR DIN R.P.R

CAUZA PĂCII CAUZA ÎNTREGII OMENIRI
Crimă Împotriva păcii Frumos e OrientuL
Statele Unite și Marea Britanie sînt 

pe cale să săvirșească premeditat cea 
mai mare crimă împotriva omenirii: 
crima împotriva păcii. Purtînd, cu ci
nism, o mentalitate veche de colonia
liști înrăiți, cele două state imperia
liste caută să păstreze prin forță, 
pentru ele, bogățiile — petrolul 
mai ales, — ale Orientului Mij
lociu, zvîrlind mizeria războiului și 
dezastrul peste țările arabe. După 
Liban, Iordania atrage acum cuirasa- 
tele și avioanele americane și engle
ze. In plină Mediterană, așadar, un 
nesăbuit act de violență care trebuie

Oprit cu orice preț pentru că desăvîr- 
șirea lui ar putea pune foc lumii.

In vreme ce Congresul de la Stock
holm leagă gindunle cele mai lumi
noase pentru fericirea omenirii, pe Me- 
diterana răsăriteană cad umbrele în
tunecate ale războiului ce se uneltește 
de către S.U.A. și ’darea Bnlanie. În
drăzneala agresiunii însăși se unește 
cu sfidarea aruncată de cele două gu
verne Congresului .Mondial al Păcii 
care reprezintă cea mai înaltă mani
festare de superioară morală interna
țională.

Se știe că în albastrele ape medi
teraneene, între Cipru și coasta răsă-

foiesc, mai mult ca oriunde, 
Au vrut anglo-americanii să

riteană, 
rechinii. _
nu-i lase singuri să amenințe singu
rătatea apelor. Și pe ape și în aer 
au vrut să le imite exemplul. Numai 
că lăcomiei lor i se împotrivește as
tăzi lumea întreagă. Se vor ridica 
legitimele riposte ale popoarelor arabe 
conștiente astăzi de drepturile lor la 
libertate, se vor ridica să Ie apere 
toate popoarele iubitoare de pace. E 
timpul ca agresorii să înțeleagă și să 
nu săvirseascâ cea mai mare crimă: 
crima împotriva pâciL

Ion Marin Sadoveanu

•
Frumos e Orientul! O minune-i! 

Se risipesc culorile luminii 
pe minaretul alb al semilunei 
din care cîntă leneși muezinii.

Aici se simt acasă trandafirii 
cu rouă și cu soarele pe buze, —ț 
iar peștii beți de slava strălucirii 
cu gingășii se-aleargă prin havuze.

CARAVANA MAMELOR
r „Caravana" evocă un șir de cămile, 
beduini cu turbanul și veșmîntul ab, 
fata morgana... Caravana care ne stră
bate teritoriul n-are nici un atribut exo
tic. In locul cămilelor, un autobuz, — 
apoi, după defectarea lui pe drum, un 
camion; în locul beduinilor, douăzeci 
de femei fără văl, din Anglia; în ’ocul 
mirajului din pustiu, chipul radios al 
femeilor care le-au întîmpinat pretutin
deni cu căldură. In ce moment inter
național a ajuns originalul convoi în 
republica noastră? In Sud, o agresiune 
războinică: invazia americană în Li
ban, intrarea trupelor engleze pe te
ritoriul Iordaniei; în Nord,'o ofensivă 
a păcii: Congresul de la Stockholm. 
Coincidența însăși e grăitoare. In a- 
ceste zile de încordare, de agravare a 
primejdiei războiului, a trecut peste

podul Prieteniei și a pus pkricrul • 
pămintul liber al patriei noastre sol 

mamelor din Anglia, 
născut această pttcceas: 
inițiativă ? La sessun- 

internațional al mamek 
loc in martie ax la Soil 

orința cr

pe 
ea

de pace a 
Cum s-a 

dar nobilă 
Consiliului 
care a avut 
Dora Russel a anunțat 
grup de femei engleze de a ax 
continentul din Apus spre R 
cimentind prin contact direct r. 
ța fierbinte de pace a femeticr < 
unde. Entuziastele au plecat din 
dra in luna mai. au cuirelerz: 
acum Franța. Belgii. R.F.G» E 
Italia. Albania. Iugoslavia. Bc 
urmînd să pășească, după tr 
prin R.P.R, înspre Ungaria. A 
Cehoslovacia, Polonia ți Utuonea So
vietică—

■»

GLASUL RAȚIUNII
teresează pe afaceristul american po 
porul libanez? Pe el L interesează 
petrolul. Ce-1 interesează că petro
lul este, de fapt, al al’.uia? Pe ei in
teresează tot petrolul. Ce-1 interesează 
că vor muri oameni, printre care s 
neri americani? Peel f “—*

a veni tfndva un timp 
în care, citind scrisul 
nostru de astăzi, oa
menii vor zîmbi și nu 
vor înțelege de ce tre
buia să pledăm pentru 
apărarea păcii, de ce

trebuia să luptăm pentru pace, de ce 
se organizau mișcări pentru pace. 
Vor zîmbi și nu vor înțelege, cum nu 
vor înțelege dacă vor afla că pledam 
pentru aerul necesar respirației, plinea 
necesară hranei, camera necesară odih
nei. Știu că va veni un astfel de timp și 
nu mă-rușinez de fel gîndindu-mă că 
oamenii de atunci nu ne vor înțelege. 
Noi înțelegem, Cînd pacea va fi un 
bun al tuturor, ca aerul pe care-1 
respirăm, noi, cei de azi, ne vom fi 
făcut datoria. Deocamdată aerul a- 
cesta nu-1 au toți, deși ar trebui să 
fie un drept sacru al fiecăruia. Oiță 
vreme mai sînt minți înfierbîntate 
care se mai gîndesc la război, pacea 
nu este în siguranță. Cu atît inai 
mult cînd, străbătînd țări și mări, 
vin armate de la un capăt al pămîn- 
tului pentru ca să invadeze o țară 
de la celălalt capăt al pămîntului. 
Plivesc harta și simt că logica a de
venit, pentru unii, un preș de șters 
pic’oarele. Ce caută armata americană 
în Liban ? Dar unde nu este logică, 
trebuie să fie altceva. Aici slînt inte
resele ' unui pumn de afaceriști nesă
țioși cărora nu le intră cu nici un 
chip în cap ideea că un popor nu
poate fi tratat ca o slugă. Ce-1 in

11 interesează tot

Cine sin: femeile pornite în lunga 
Jar peregrinare cu o mică bucătărie 
âe canșar.-e. cîieva corturi și saltele, 
și fcrtird in palme, ca Danko, inima 
sa. de flăcări, iubirea lor de oui? .Au 
iMfen femei de seamă", spunea con- 
cocă’aarea caravanei. „Siniem simple 
iernă. de virsce și profesii deosebite, 
cere au aezivat in Anglia împotriva 
războiului. împotriva jabricării armelor 
nucleare'. Sini profesoare și iurr 
te. infirmiere și operatoare de 
magistrate și gospodine; decana 
de virstă. Jane \\ yatt. — proies 
pensloaară și quaker — are nici 
mult nici mai puțin de 79 de ani. 
mezina, funcționara irlandeză 
Popp, 21! Jane U'yait. bătrina cu par 
alb strins sever în fileu, membră a 
gii internaționale pentru pace și lit 
late, a participat, in ciuda anilor, 
marșul păcii spre orașul Aldermaston. 
unde se află uzina de arme atomice, 
a stat pe ploaie și vînt în fața fabricii. 
tnSpndn-și protestul împotriva morțn. 
Iar Paly Popp. ca să se angajeze pe 
acest itinerar al IcTrătr— a înebc.t 
să-și dea demisia din slujba ei de 
modestă funcționară.

Autobuzul cu pancarte anti-război- 
nice a rulat pe șoselele Europe:, pe 
drumurile unde altădată huruiau tancu- 

L Femei sim-rfle și bocă

Mihu
(Continuare

Drago mir

bl pag. 6)

socoteala, scumpii 
domni, stăm 

Foarte prost! De 
vreme ne tot fa-

ăcînd 
noștri 
prost! 
la o 
cern bagajele. Ce le-o
fi apucat pe bietele „po
poare înapoiate", de nu 

mâi suferă! Din Europa, cum o 
fiecare, ne-am cam cărăbănit, s-a 
dracului petrolul, dividendele în 
sterline și în dolari le-a luat apa 

Unde-i frumoasa Indie, un-

ne 
știe 
dus 
lire
sîmbetei.
de-i imensa Chină despre care un deș
tept spunea că e un fel de elefant a 
cărui întreținere duce la ruină sigu
ră? Din Maroc a trebuit s-o ștergem

Veronica Porumbacu

(Continuare in pag. 6)

Algeria oși nu s-ar putea zice că in 
să mai putem întirria mult Mai fă
ceam un dever la Suez, dar și de 
acolo a trebuit să ne luăm tălpășița ș< 
încă într-un mod rușinos. Asta n-ar fi 
nimic, dar a început să-i mânînce pal
ma și pe cei mai mici. Pe unde mai 
exista cîte o sfiriială cu mangan. cu 
niscai nichel, am fost poftiți afară!

Prin lume bate un vînt de liber
tate, frumoasele noastre discursuri din 
Parlament despre misiunea noastră ci
vilizatoare nu mai fac doi bani, ma; 
curind adormi copiii cu ele decît să 
convingi pe cineva. L-am luat pe Dum
nezeu ca martor, am început să agităm 
gogorița pericolului comunist nu se mai

Arta și realitatea
n „Privire asupra 
cepțiilor estetice 
temporane*, Cernișev- 
ski socotește că „un 
artist autentic iși bi
ruie întotdeauna operele 
numai pe idei actuale'. 

este în egală măsură oa- 
-esietician.

.„Arta și reahtatea din punct de 
veCere estetic* te atrage nu numai prin

prinde. „Popoarele înapoiate* au în
ceput să citească, au ambiții mărunte, 
silabisesc din ce în ce mai des acest 
cuv int curios: independență. Am i.jcepul 
să fim înjurați în gura mare, ceea ce, 
trebuie să recunoașteți, naivii noștri 
domni, că nu se mai poate tolera. De
pozitele noastre cu bombe H și bombe ’ 
A, cu bombițe tactice și cu bombite 
strategice, cu bombițe curate și cu 
bombițe murdare, îi lasă rece pe săl
batici. Splendida noastră aviație care

Eugen Barbu

originalitatea concepțiilor, dar și prin 
puternicul ecou al unei epoci istorice 
și a! unei lupte concrete, pe care aces
te concepții le dețin. Filozoful anali
zează idei a căror existență este mi
lenară. De la Stagirit încoace pro
blema corelației dintre artă și reali
tate a fost dezbătută în fel și chip. 
Intr-o astfel de problemă fundamentală 
pentru înțelegerea procesului intim 
al creației artistice, dar purtînd pe 
ea pooara unei imense cantități de 
timp> Cernișeuski introduce suflul au
tentic al epocii lui intr-o viziune în
drăzneață, revoluționară.

Pentru a demonstra caracterul ino
vator in estetică al ideilor democrat- 
revoluțicnare, fără îndoială că nimic 
nu putea fi mai nimerit decît respin
gerea polemică a ideilor Jisteticii" 
Lui HegeL. Cemișevski nu anulează 
in întregime estetica hegeliană. El e 
conștient de faptul că in „Estetica" 

german există momente va
loroase. care pot constitui argu
mente ale unei construcții estetice 
materialiste. Astfel, pentru Hegel 
t.-csosul nu poate fi recunoscut deci! 
irar-un obiect individual, viu. idee 
care sa fi mult amplificată la Cerri- 
șevsA:. Și arătind că la Hegel f 
moșul natural nu are această se 
ftcaț:e de c it prut aluzia la cm te 
o cuprinde. Cerr.ișevsh 
^jnare. profundă idee!

... haine albe, de zăpadă parcă, - • 
pe-aici unde zăpada-n veci nu vine —' 
ca dinamita țara se descarcă 
sub semnul urii, capital, spre tine.

Nu doarme Orientul. Cum să doarmă 
cînd foamea-i fură somnul și-T furnică 
Și ce frumos stă mîna lui pe armă 
iar fruntea-i neagră ah! cum se ridică .

Căci ridicat măreț, pe baricadă 
e-n Orient avînt și frumusețe. — 
ca-n viitor mal limpede să-și vadă 
înaltă, viitoarea-i frumusețe.

Te înspăimînți și Iți privești dolarii 
prin sită, ca in ceasuri de beție.
Cine te-a pus să treci peste fruntarii 
precum pirații mării, la hoție?

Pe ceruri luna e hanger. Și poate 
că stelele vrăjit de lucitoare 
sînt țăndăn’.e-a sute de granate 
ce vor trufia-ți aspră s-o doboare.

Căci se ridică aspru Orientul 
nu intr-o țară, ci in zeci de țări 
și-n trup îți scapără precum curentul 
electric. Bâituind dm zăn in zări,
zadarnic verși cuvintnl tău narcotic 
ca vicleșug bătrin și cu minciuni:

- nu-i Orientul numai țărm exotic, 
ci e lăcașul noilor furtuni.

Furtuna curăță și-ntinerește 
purifică și mătura din drum 
trufia ta iscată tilhărește.» 
Din ea s-alege pulbere și scrum.

PROLOGUL
Scena reprezintă un drum de țară. La marginea 

; lui, în fund, se văd niște căruțe cu coviltire și cu 
ciubere, la adăpostul unei sălcii bătrîne și răsucite.

E noapte. In fața căruțelor, un foc. In jurul fo
cului șed patru moți — doi mijlocii ca vîrstă, 
unul tînăr, altul bătrîn. Mijlociii stau cu fața 
spre . public, dincolo de foc, pe un trunchi stră- 

i vechi. Bătrînul în dreapta, pe un bolovan, față în 
față cu tînărul, care șade pe pămînt.

La ridicarea cortinei, se aud tălăngile cailor ce 
pașc prin apropiere, apoi răsună mai depărtat 
prin noapte un nechezat

1 - -, , . . .- - ----------  . .

PRIMUL MOȚ
MIJLOCIU : (amărît și visător)

Umblă moțul prăpădit pe țară...
TÎNĂRUL: (imitînd strigătul moților)

Hai la cercuri de legat ciubară! 
AL Il-LEA MOȚ
MIJLOCIU: (cătrănit)

Murgul bate peatra cu copita.» 
BATRINUL: (resemnat)

Lungu-i drumul și amară-i pita I 
PRIMUL MOȚ: Iar în miezul muntelui

Arde ochiul dracului, — 
Aurul, aurul, 
Peste el bălaurul. 
Da’ bălaurul mi-i om, 
Dacă-i om și cine-i domn...

AL ll-LEA MOȚ: Cutn să fie om, fîrtate,
Cine mîncă din furate ?
Doage nu face, nu ară, 
Numai umple la hambară 
Și-n viață ni se-ncuibă

. Și se-mbuibă, și se-mbuibă I
PRIMUL MOȚ: Nemeșug, nemeșug,

Ai! ce te-aș mai pune-n jug...

(Bocește o cucuvaie)
BATRINUL :

TÎNĂRUL :

PRIMA STRAJA: 
PRIMUL MOT: 
A II-A STRAJA: 
AL II-LEA MOT:

(făcînd semnul crucii)
Ceasul nu-i curat, Satana 
Iacă și-a deschis dugheana: 
Vinde sînge de cocon, 
Inimă de fată mare, 
Și pe Iuda-1 dă plocon... 
Doamne feri de arătare 1 
Auziți cum coace vraja ? 
Sst 1 Aduce dracul straja.
(Intră două străji)
Bună seara, oameni de-omenie. 
D’apoi, frate, bună da’ să fie 
Unde-ați fost și-ncătrău plecați ? 
la, umblăm pe lume-nstrăinați 
Colindînd împărăția toată, 
Stăm pe loc ca veverița-n roată. 
Roata merge, lumea se tot mișcă 
Bat-o sfîntul soare de morișcă 1 
Numai noi ne coacem în necaz 
Și cum fu ieri așa rămase azi.

PRIMA STRAJA: 
BATRINUL:
A II-A STRAJĂ: 
PRIMUL MOT:

AL II-LEA MOȚ: 

PRIMA STRAJĂ: 

BATRINUL:

A II-A STRAJA:

PRIMUL MOT: 
PRIMA STRAJA: 
BATRINUL :
AL II-LEA MOT: 
PRIMA STRAJĂ: 
A II-A STRAJA:

TINARUL: 
RATR1NUL: 
PRIMUL MOȚ:

AL II-LEA MOȚ:

Drama istorică in ș acte 

de MIHAI BENIUC

Pesemne că așa ne este data. 
Uine-ai grăit, așa grăia și tata.
Dar n-ar fi rău să fie-un pic mai bine. 
Te uiți, de parcă binele-i la mine.
Hei, binele-i la domni și la-mpăratul! 
De ei ne-or da, s-o bucura și satul. 
Sărmanul, opincarul, zdrențărosul 
Ca bietul cine cînd ii cade osul. 
Așa-i cînd omul nu știe să-și iee 
Și-așteaptă numai alții să-i tot dee! 
Și zi așa! Dac’ ați lua chiar voi 
Ați mai scăpa de grijuri și nevoi, 
(mirosind parcă aerul)
Ortace, nu-i pe-aici miros de feară ? 
(Iiniștindu-1, cu înțeles) :
Avem și noi destule pe la țară. 
Căci grofu-i grof și-n munte și la șes. 
Nici nouă tare rău nu ne-ar părea 
De n-ar fi iobăgia tot mai grea.

(tainic) :
Am auzit că este, măi fîrtate, 
Un moț ce caută după dreptate. 
Nicola Ursu-i zice, din Albac, 
Holoangăr, om de-al vostru și sărac, 
Dar învățat; a fost și la-mpăratul. 
Barem pe-aici așa vorbește satul» 
Cunoașteti-1 î

Ferească sfîntul soare I 
Păcat. Păcat I

Brrrh! S-a făcut răcoare. 
De el nu știm nimic.

Poate-i minciună 
Poate nu știu. Să-i crezi! Noa l

Noapte bună.

(Pleacă)

Umblară să ne prindă cu euvîntul. 
Nu prinde bivolul în coarne vîntul. 
Cine să știe ? Și ei sînt iobagi,
Dar dacă nu știi, taci și nu te bagi. 
Hai să dormim că uite găinușa
De după deal a răsărit acușa.

(Se aciuiează, culcîndu-se în jurul 
focului, care se stinge încet. Răsare 
luna, ultim pătrar, și aruncă lumină 
pe drum. Din direcția opusă căruțe
lor vine Horia. La marginea drumu
lui, cu desagă pe umăr și cu toiag 
în mînă. Se oprește șl privește peste 

public).

HORIA: Ai I drumuri, drumuri, drumuri fără
capăt,

Mult oare vă mai bat eu pină scapăt? 
Hîrtoape, coborîșuri și suișuri, 
Știu fiecare tufă de pe Crișuri: 
De mult în sate cînii un mă latră, 
îmi face loc orice rumîn la vatră. 
Dar din Cîmpeni pînă-n Viena nu-i 
Om să se simtă mai al nimănui 
Ca mine! Umblu, umblu, umblu, 

umblu 
Și numai cu amar pieptul mi-1 umplu. 
Amară-i frunza-n care zic de jale. 
Amar e mărul pădureț din cale, 
Amară-i pita ce mi-o dă iobagul. 
Amar doinește Arieșul, dragul, 
Și Dunărea cea tulbure-i amară 
Ducînd mînia ei din țară-n țară. 
Dulceața vieții-i strinsă pe la curți 
Domnești, și se topește-n burți 
împinsă de lăboacele grăsune.
Hei 1 dare-ar ceru-n lume o minune! 
Dar ceru-i mut și-nchis ca o-nchi- 

soare, 
Iar soarele nu pentru noi răsare. 
Săracul n-are-n viață nici un drept 
Decît să-i bată inima în piept. 
Să-i bată ? Pentru ce să-i bată atîta? 
Mai bine-ar bate-odată el cu bîta 
La porțile castelelor grofești: 
Deschide ! Timpu-i să te socotești!
(Se așează obosit pe un pietroi)

Zadarnic, Nu-i nici o nădejde-n lume. 
Jucăm ca o găoace printre spume 
Pe valurile-n volburi și-n vîrteje, 
Ne vînzolim ca peștii prinși în mreje, 
Și nu-nțelegem, cum e cu putință 
Atît amar, atîța suferință.
Doar e pămînt, e ploaie și e soare, 
Și omu-i om, și doar o viață are 1 
De ce trăgînd cu nasul prin pămînt 
Să moară unii fără de cuvînt 
In timp ce alții-i calcă pe spinare 
Zdrobindu-i fără milă și-ndurare ? 
Așa e dat ? De cine? Pînă cînd ? 
Și drumul meu sfîrșește-ntr-un tnor- 

. mînt. 
Nepoții după mine au să vină 
Pe-același drum de pulbere și tină, 
In inimă cu-același trist opaiț, 
Pe umeri cu aceleași goale straiți, 
Cu-aceleași răni ce sîngeră-n opincă, 
Plîngînd la-aceleași doine din tilincă 
Ah! moții mei, cu ce mă-ntorc la voi? 
Plecai visînd, plîngînd vin înapoi. 
De patru ori la împărat am fost

Dar și la dumnezeu e fără rost I

(Se scoală)

De n-om găsi aici în piept tărie, 
Vom rămînea de-a pururi în robie. 
Am adunat ceva hîrțoage scrise, 
Semnate de-mpăratul, pare-mi-se, 
Dar împărații astăzi scriu, apoi, 
Ștergînd ce-au scris, trag vorbele- 

napoi.
Atît ai cît norodul cucerește 
Și ține-apoi în mînă vitejește I

(Se uită la cei ce dorm lîngă foc) ■

Ai mei mai dorm. E timpul să s# 
scoale.

N-au fost de mult pe-aici prin munți 
răscoale 1

Sculați-vă, voi codrilor bătrîni, 
Voi crengilor, vă faceți toate mîni, 
Voi frunzelor, schimbați-vă-n topoare, 
Arzînd cu buze de oțel în soare I 
Bătrîne Criș, gătește-te de nuntă, 
Cănește-n roșu unda ta căruntă. 
Crișane, Cloșco, timpul a sosit, 
S-a rumenit a ziuă-n răsărit 1

(Pleacă. Moții se trezesc speriați, în- 
tîi bătrînul, apoi ceilalți și se uită 

unii la alții. Se face ziuă).
BATRINUL : Grea noapte fu, măi frații mei. Visai

Un om, ori poate c-a fost arătare, 
Cu haină mohorîtă și călare,
Și-a zis : Urmează-mă! De nu, te tai! 

TÎNĂRUL : Eu am visat pe coadă coasa dreaptă.
PRIMUL MOȚ: Mai știe dumnezeu ce ne așteaptă I 
AL II-LEA MOȚ: Te uită, urmă proaspătă pe drum.

Se duse unul către munți acum. 
Vedeți-1 ? E de-al nostru. E al nos

tru !
Stai, Horeo, stai și tîlcue-ne rostul 1 

BATRINUL: Nu mai plecăm la țară. Hai Ia mun
te !

înhamă caii. Vezi ? Zările sînt 
crunte.

PRIMUL MOȚ : Hai, moșule, și s-o luăm la coastă. 
Avui și eu un vis, poate-i noroc, 
Anume, se făcuse mare foc
Sus, tocmai la Biharia pe creastă I

(Fug toți după cai; se aude foarte 
aproape un nechezat de cal).

(Cortina)



Pentru Întărirea
principiali tații marxist-leniniste
a In c ■•iii ca 1 iterarâ1

î.

Succesele obținute an de an, a- 
pariția unor noi opere valoroase, de
monstrează din plin vitalitatea li
teraturii noastre noi, dovedește capa
citatea ei de a se ridica la nive.u. 
tot mai înalt al cerințelor cit:tonk>r

După cum șe știe, un însemnat 
roi militant în dezvoltarea literatu
rii noastre realist-socialiste i-a re. e- 
nit și-i revine criticii literare. Sti
mularea creației literare de actue -■ 
tate, îmbogățirea conținutului ți ri
dicarea nivelului ei artistic, comba
terea tuturor piedicilor din calea a- 
cesteia și, în primul rînd, a influen
țelor ideologiei burgheze _ constitute 
rațiunea de a fi a criticii marxis.e 
In' această lumină trebuie -----------
realizările și slăbiciunile ei.

In anii puterii populare

analizate

r____ k _ s-a for
mat și s-a dezvoltat în lupta per-‘_- 
înfrîngerea concepțiilor- estetice t- 
gheze, o critică 
leninistă, care a 
nată contribuție

literară marxist- 
adus o însem- 

... ......Ia orientarea cn 
succes a scri'itorilor pe drumul rea- 
lismului-socialist, la valorificarea 
critică a moștenirii literare. Crihca 
literară a obținut în ultima vre
me noi realizări. O seamă de arti
cole, studii, volume apărute, se o- 
cupă cu competență - de fer. ... =r._ 
literar actual, de probleme a.e n- 
lorificării moștenirii literare, iau î 
titudine împotriva ideologiei c:<- 
rialiste și a literaturii burgheze :e 
cadențe din Occident, _ combat ime e 
torîuriri și manifestări dăunătt-xre 
'din creația și critica literară : - 
țara noastră. Așa, de piidă, :r. ;îrtez 
fui Paul Georgescu „lncercăr. 
tice", articolul intitulat „Pâm . e 
rotund" satirizează manifesta:: e te 
apolitism și evazionism fret’ ;: :, 
producțiile unor tineri poet:. 2- •
temenea merită a fi remarcat ±r-- 
jtolul „Principii" publicat :mr _r. 
din numerele recente ale „Gazc'.c; 
terare", în care criticul combate 
cret diverse manifestări r.beri a 
împăciuitoriste în domeniul 
In volumul „Drumuri literare" : 
vian losifescu, studii șj articole _ Cț 
„Romantism contemporan", „Moto» 
ți anacronic", „Stil cu șapte xtatrt 
pledează — deși cu exanpliicin 
insuficient de concrete — pentru re* 
lismul socialist, împo’.riva p.occr— 
în fața curentelor modernise, ir 
triva stilului alambicat, preter.uos. a:- 
cesibil doar unui cerc restrlrs 
ți estetizanți.

Au publicat de asemenea 
de eseuri și articole critice 
prozatori sau poeți. Intr-un 
articole Mihai Beniuc 
pentru apropierea literaturi; oe 
viața poporului, pentru -imbriM*- 
rea' pasionantelor teme ale - -- 
tfiții, relevind exemplul tnMtț^ar 
al literaturii sovietice. 1. 0- e - «
eseurile lui Petru Dumitriu, re;-:- 
zintă ' luări de poziție contra telan- 
telor concepții filozofice și este—: 
obscurantiste, caracteristice 
gheze reacționare.

In ultimele luni se observi o Mt 
venită. înviorare, o creștere c : -
tivității unor critici.

Pot fi menționate, ca exe.~ : : 
cări, contribuțiile aduse de ; 
Petroveanu — într-un ciclu de 
cole în care sînt analizate și coobi- 
tute convingător denaturări kieaBata 
ți manifestări recente de ' 
torism ale unor critici și is' 
terari din țara noastră, și 
teresant și 
N. Tertulian 
burghez E. 

mînească", nr. 
de critică și 
Mihai Gafița.

Fermitatea 
combătut și combate

de uxq.

îmr«iyT - 
tonei fi- 

>uidîul MX 
folositor publicat 6t 
cu privire la critic:’ 
Lovinescu („\ iața rc- 
4 și 5), articole pe teme 
istorie literari a e -istorie literară ale

cu care partidul

t-e

s* î.
‘oi :ață te xo 
xte ar n B3e* zur 1 
-ax. te ga. ce ux A

JC.-
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ciuitoristă a neutralității ideologice, 
a unei „coexistențe pașnice" intre 
teoria literară marxistă și cea anti
marxist*, intre literatura realismului 
socialist ți literatura burgheză de
cadentă. Împăciuitorismul — practi
cat in mod conștient sau nu — 
netezește calea revizuirii bazelor es- 
tetK.i marxist-leniniste, renunțăm 
.a criteriile marxist-leniniste de a-
precicrt a valorilor literare ți 
intocuini lor cu formule echi- 
vxxe, ca „modernitate", ,,moder- 
aMX*, aaa „sensibâitate con tem-
perana*. Deși aceste confuzii au 

w'.i.e r.p. s:e critice, ele con- 
—a sa circu.e in diferite reviste. 
laUu de pi.ca. cronica publicată in 
.-•*>— mc. ar? nr. 3 din martie 1958, 
s— semnaaira iui G. 
txu. coucepc un iei de 
z^rt a expeuna aspnțuie, 
și sennwitee oauieriixX 
*xa. carura traxș^ «cn 
ti zxaaem .pe pian 
„Nau un lector avoa: dtn 
sas . .xaca — sene e» — tu va prețui 
ca rpe x, ș«je.u. socotn nx>- 
aer: mana in țara tai“. .Creatorul 
esie zăooera — scxm u. Mărgărit ua 
(Kttrrtn — dat pan-mtoe
trac in r rwrui unei receptiv-
-tb arg; artraț epoca șt

anrwaa — yra opera an — 
rMzmr. cnorjs^ce gustajo; ace- 
* «poc-, saorws jkrar vutor*.

Gan. ac veat. ar» ento L st pare 
X** *a ia suMtn kc
a MKuazsca. sa la aptrevra po- 
pmutL ca.-» oxsznâețu so^a- 
Jiu, sa unești n Itor e e came- 
su» ce» cai inaaîtați, car» 

ta —t-*eag* pentru pro-
gra— sora. »k*c.. in care pune
țr-c G. Margin: sună ca o m- 
K j-jt cxvriă acraatâ scnitonior 
ăe a curss; pc—ț_e reaiismnu; so- 
—fa» lavotaca mor poztțu ac- 

e țc pe.vtru t-urgtezje. _Re- 
* -- -- ", valaouă deopo-

S“.-* z Coreea piră ia Char.oa,
trece ca xrete e peste deosebiri de 
- z'-a ascixjoe dtferanța structurală 
c-Esre aru rea.rsr . socialist ți 
arta curgueza. ^«piraui modern"

,'largărit. Cri- 
autagomsiu 

gmdunle 
in nuj- 

lorui și a. 
universal"; 

Coreea

terațurii îl constituie tocmai infil
trările estetismului burghez, ale con
cepțiilor idealiste asupra artei.

De cele mai multe ori 
acestor teorii caută să 
diversiune arătind cu degetul spre 
„dogmatism și strigînd: „prindeți 

hoțul . Sub steagul luptei împotriva 
„dogmatismului" se încearcă astfel 
revizuirea principiilor fundamentale 
ale teoriei literare marxiste.

Unii au încercat crearea unui 
curent de opinie care să ducă Ia in
timidarea, imobilizarea si chiar eli minarea din literatură / nn™ S 
tici și șerntori care stau pe pozițiile 
realismului sociahst, dar pozl,l,le 
erau pe placul respectivilor 
zenți sau redactori. La unii 
mai persistă și acum obiceiul „ 
ponegri creația valoroasă a unor scrii
tori pe care nu-i simpatizează

Se observă că unii critici 
!Iicrard0Ved,t Capabl 1 53 tteuoreze
■ucrăn serioase, scrise de pe oozitiite 
niste^Tnf a'f m«nrist-!eni-

tea- tlinadat! de Zarva »®ntidog- 
”.de ** nu Para. pa- 

“ mi te, .înguști-, nu numai că ezi-
Optîni- dar s* simt chiai datori să-și dovedească lipsa 

« -prejudecăți*, cochetînd cu teoriile 
y*™* ®ăfindu-se toleranți față

Xeutralismul 
L-jă un 
■cotntai 
aeraxi

promotorii 
creeze o

care nu 
recen- 
critici 
de a

care 
elaboreze

rt ves* mc 
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ir care zrsx'.i-e irteccs re
ferii aa^nbda ,~teteix anțrțks* 
a» axccâti. tt sooti ta ace e* 
-.y.narK- ■r-ulc end tar» wri » 
uas ș ifiiiMa acu aum mcbisb
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CteXAe te Mrescf» a
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< tex alte itec
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text 
nade rate-

* nețr

a 
combătut și combate ideologia bur
gheză, tendințele oportuniste, a U:-- 
ca aceste tendințe să nu se : j : 
dezvolta pentru a da naștere 
curent rexa'zionist închegat, Or:ț.'.'.a- 
rea ideologică și în general coc.c_:e- 
rea justă asigurată de par.:: 
și literaturii au creat condit:. fa
vorabile și pentru dezvoltarea 
cendentă a literaturii, pentru o r.ri- 
că rodnică a creatorilor 
In măsura în care și-a însușit și 
răspîndit orientarea i-------- -

i»

L'c c*

talentaț. 
......... ..... ...____  , . ‘ ,i a 
răspîndit orientarea marxist-ler.
stă dată de partid, critica litera-2 
și-a. cîștigat merite în îndrumar;: 

' literaturii pe făgașul realismului so
cialist, a adus un aport la zădărni
cirea încercărilor revizioniste de a 
denigra valorile artei realist-socia.iste. 
a sprijinit pe scriitori în făurirea unor 
Opere valoroase, inspirate din v:a:e 
poporului.

ised-e «* era erti 
usifcare ca 
ar*'-* ci 4acă

2.
Se pune însă întrebarea: și-a 

Îndeplinit oare critica literară pe de
plin. rolul său în îndrumarea litera
turii, a ajutat în măsura cuvenită ia 
dezvoltarea acesteia? A dat critica ri
posta cuvenită manifestărilor de confu- 
zionism, de infiltrare a unor influențe 
străine? A ținut ea mereu trează con
știința răspunderii ideologice ți artis
tice a scriitorului față de popor?

In discuțiile deschise de mai mul
te publicații pe marginea prob’.c- 

. melor criticii literare, a predominat, 

. o bună bucată de vreme, o atmcs- 
feră de satisfacție, pornind de 
lărgirea cantitativă a activității 
ticii și apariția unui număr de
lume. Trebuie spus însă că 
punctul de vedere al orientării 
profunzimii 
eficacității 
departe de a

esențiale 
actualitate 

ori slab

la 
cri- 
vo- 
din

?> 
aiacestei - activități,

ei, auto-mulțumirea este 
fi justificată. Pro

blemele esențiale ale literaturii 
de actualitate sînt dezbătute
multe ori slab și superficial,
sesc studiile de generalizare, 
fost combătute în mod operativ 
argumentat tendințele negative ce 
mai apar în literatură. Ocolirea sar
cinilor centrale ale dezvoltării lite
raturii, înfundarea în preocupări 
minore, laterale, dovedesc scăderea 
nivelului ideologic al criticii, tocirea 
ascuțișului ei.

Se știe, de pildă, că în ultimii ani 
reacțiunea din întreaga lume, spriji
nită de diferiți reprezentanți ai re
vizionismului Contemporan, a pornit 
O campanie furibundă de calomnie
re a realismului socialist și a ope
relor valoroase, prețuite și iubite de 
multe milioane de oameni, . care au 
fost create pe baza acestei metode. 
Respingerea acestor atacuri, de
monstrarea superiorității categorice 
a artei realist-socialiste față de arta

de 
lip- 

nu au

re
1 c

tar 
aci

t,

cialist, cu earacterul popular și de
mocratic al literaturii noastre noi? 
Citind asemenea articole ai impresia 
că autorul lor, cunoscut pentru ve
chea sa atitudine reacționară, a fost 
cuprins de o ciudată amnezie și și-a 
închipuit că istoria s-a întors cu vreo 
14 ani înapoi.

O admirație fără rezerve pentru 
„modernism" se face remarcată și 
în recenzia la voi. „Ostrovul meu" 
de Ion Frunzetti („Viața romî
nească" nr. 2/1958). In evoluția poe
tică a autorului recenzat, I. Negoi- 
țescu caută 
gian", 
Barbu"
Mateiu _
critic găsește de < 
elogieze poezia modernistă 
atunci cînd scrie despre... 
neanu. Intr-adevăr, în „C 
ce" 
rat 
teiu 
sînt 
mai 
mei

In "felul acesta, unii critici tind' să 
stabilească modele și genealogii a- 
proape „obligatorii" în istoria noas
tră literară. In scrierile fiecărui 
poet sau prozator ei încearcă să gă
sească cu orice preț influențe, remi
niscențe sau ecouri ale criticilor 
idealiști sau ale literaturii decaden
te dintre cele două războaie. Cita
rea, uneori, a lui Bacovia, alături de 
Blaga, Barbu etc. arată că respec
tivii autori se interesează nu de as
pectele înaintate, sociale pe care le 
putem găsi în opera lui Bacovia, ci 
de ceea ce este negativ, decadent, 
în poezia sa. S-au manifestat ten
dințe de a prelua în bloc, necritic, o- 
pera Iui Goga, Panait Istrati, Iorga, 
Minulescu, Brătescu-Voinești. Ase
menea tendințe greșite și-au găsit 
expresia și în pregătirea manualului 
de „Istorie a literaturii romîne con
temporane" pentru cl. X-a.

Recent, într-un amplu articol din 
„Tribuna", Aurel Martin pleda pen
tru preluarea în bloc a operei lui

i stăruitor „filonul bla- 
,filtrele impuse de Ion
sau „vii reminiscențe din 
Caragiale". Perseverentul 

altfel prijejul să 
chiar și 

cînd scrie despre... Bolinti- 
Intr-adevăr, în „Caiete criti- 

nr. 1., D. Bolintineanu e decla- 
precursonul lui Ion Pillat, 
Caragiale și Ion Barbu, 
proclamați nici mai mult, 

puțin decît... „maeștri ai 
poetice din veacul nostru"

Ma- 
care 
nici 
for- 

(?!)•

idealistă și că metodologia lor este 
lipsită de rigurozitate științifică, ceea 
ce n-a putut să nu aibă ca urmare 
aprecierea eronată a multor feno
mene esențiale ale dezvoltării litera
turii noastre ca și emiterea de jude
căți estetice subiectiviste asupra mul
tor scriitori și opere de artă.

Cum poate ignora oare D. Micu le
gătura dintre aceste aprecieri erona
te _ și concepția și metoda neștiinți
fică ce le-au stat la bază? Incercînd 
„să spele de zgura idealistă" teoriile 
din trecut ale acad. G. Călinescu, D. 
Micu ajunge să-și însușească și să re
comande ca „instrument de cercetare 
eficace" o metodă neștiințifică, metodă 
care, de pildă, l-a dus pe acad. G. 
Călinescu nu numai în trecut, dar și 
recent, la neînțelegerea naturii sati
rei sociale a marelui Ion Luca Ca- 
ragiale, care consta în viguroasa cri- 

a orînduirii burghezo-

gen de critică, considerîndu-1 culmea 
rafinamentului intelectual.
_ Deosebit de primejdioasă este ceața 

ire se ascund asemenea scrieri 
„dificile" tocmai pentru că ea creează 
ambianța favorabilă strecurării ideilor 
antimarxiste.

Ce poate avea comun limbajul pă
săresc^ al unor snobi cu adevărata 
cultură a criticului? Scriitorii și cri
ticii cei mai valoroși din trecut și 
de astăzi n-au folosit niciodată un 
asemenea limbaj. Este curios că în 
'reme ce unii încearcă să reînvie po
zițiile reacționare de mult zdrobite 
a'e Jm Titu Maiorescu, nu se dă ca 
pilda ceea ce se poate într-adevăr în
văță de la adversarul hotărît al „be
ției de cuvinte" - grija față de stil 
și de limba, claritatea și precizia în 
exprimarea ideilor.

Oameni de cultură serioși, publicul 
,alK„ ma’ exigent privesc cu îndrep
tățită nemulțumire asemenea exhibiții 
și se miră că presa, publicațiile noas
tre umoristice nu s-au apucat încă să 
supună sistematic această modă rîsu- 

!d. public, pînă Ia completa ei dispa-

tică socială 
moșierești.

De asemenea, în volumul „Noi și 
neobarbarii" — a cărui justă orien
tare antimodernistă a mai fost re
marcată în ziarul nostru — Petru Du- 
mitriu greșește atunci cînd invocă 
în sprijinul combaterii modernismu
lui o carte bazată de fapt pe con
cepții agnostice, nerealiste, desgre 
artă: „Principii de estetică", publi
cată în 1939 de acad. G. Călinescu.

Partidul cere ca față de intelectualii 
din generațiile mai vechi să existe o 
atitudine atentă; ei trebuie ajutați 
să-și însușească concepția marxist-leni
nistă, concepția cea mai înaintată des
pre lume, care fructifică gîndirea și 
creația artistică. Este vorba însă nu de 
o atitudine pasivă, ci de o influențare 
activă a lor. In măsura în care vechii 
critici vor fi ajutați, cu grijă priete
nească, să-și reconsidere într-o lumină 
nouă propria lor creație din trecut, ei 
vor putea să dezvolte ceea ce este va
loros și înaintat în ea, respingînd 
ceea ce este perimat, antiștiințific. 
Cine încearcă să prezinte lucrurile alt
fel, să înlocuiască valorificarea critică 
prin poziții apologetice, nu face' deloc 
un serviciu criticii literare în generai 
șj cu atît mai puțin criticilor din ve
chea generație ci, dimpotrivă, îngre
unează valorificarea a ceea ce a fost 
cu adevărat bun în operele lor din 
trecut și nu-i ajută cîtuși de puțin să 
aducă un aport mai măre la proble
mele actuale ale criticii literare.

In altă ordine de idei trebuie spus 
că s-a manifestat o tendință de a în
locui principialitatea marxistă cu plo
coneală snobă în fața „autorităților" 
consacrate de cultura burgheză. Fi
rește că în lucrările unor critici bur
ghezi de seamă ca Sainte-Beuve și 
Thibaudet și alții putem găsi și un șir 
de Considerații folositoare. Dar a-i cită 
la fiecare pas, a se referi la ei în mod 
absolut mecritic, a devenit pentru unii 
critici un fel de autoreclămă, așa cum 
în trecut teatrele particulare scriau 
pe afiș că prezintă decoruri și costume 
confecționate la Paris sau la Viena. 
Lucrările criticilor și esteticienilor bur
ghezi, din care noi preluăm ceea ce 
este bun dar față de care avem o 
atitudine critică, sînt trecyte astfel 
de unii pe primul plan și declarate 
adevărate „cărți de căpăfîi". O notă 
din „Steaua" semnată st. r. ((omi- 
țînd de altfel cu totul faptul că ne. 
lipsesc traduceri din criticii marxiști 
Mehring, Lafargue, șau Lunaciarski) 
cere cu insistență o culegere din în
treaga operă a idealistului italian De 
Sanctis fără menționarea însă a . nici 
unui fel de. criteriu de 
critică.

Poziția îngăduitoare a criticii față 
de estetica idealistă și ' j" 
teratura decadentă s-a reflectat 
asupra activității editoriale. Critica 
nu a reacționat cu combativitate față 
de avalanșa reeditărilor din literatura 
nu totdeauna realistă dintre cele două 
războaie și nu a susținut cu toată vi
goarea stimularea literaturii de actua
litate.

Analiza științifică marxistă pune 
în valoare cu grijă și dragoste tot 
ceea ce este de preț în literatura din 
trecut și destramă fără cruțare aureola 
țesută de burghezie în jurul unor „va
lori" fie false, fie exagerate. Pentru 
noi are cu adevărat prestigiu nu ceea 
ce a „scîiș" faimosul critic X și „se 
poartă la Paris", ci ceea ce corespunde 
ideologiei. marxiste și artei realiste, le
gate de popor.

4.
Prin maniera în care înțeleg să exer

cite critica, unii încearcă să acrediteze 
ideea că a desluși sensul ideologic, 
mesajul artistic ai unei opere ar fi o 
treabă comună și vulgară, pe cînd 
criticul „fin" și „subtil'" trebuie să se 
dovedească mai „original". Iată o 
mostră de asemenea critică pretins „e- 
rudită" și „personală":

„Filonul tradiționalist trebuie să-l 
înțelegem, la Gurghianu, ca un drum 
cultivat cu rafinament intelectual, poe
tul nefiind omul impresiilor fruste, ci 
unul pentru care universul agricol și 
silvic e descoperit în sine prin intros
pecție și investigat voluntar, ca izvor 
liric autentic".

Această șaradă, pe care ne îndoim 
că autorul însuși a înțeles-o bine, re
prezintă caracterizarea dată tînărului 
poet A. Gurghianu de către Savin Bra- 
tu. Trebuie spus că într-un șir de cro
nici semnate de Savin Bratu, pe lîngă 
un verbiaj pretențios, s-au observat de
seori atitudini de ploconire neprincipială 
față de o serie de lucrări analizate, 
ceea ce a dus la scoborîrea fermității 
ideologice și exigenței sale artistice. 
Asemenea manifestări sînt cu atît mai 
regretabile cu cît criticul a dovedit 
în alte articole și studii (ca, de pildă, 
cele despre T. Maiorescu), că poate ex
prima cu claritate idei juste.

Ne punem întrebarea: pentru cine 
scriu criticii care folosesc un 
de limbaj, ce urmăresc ei cu 
lor? Doresc să răspîndească 
esteticii marxiste, să contribuie 
drumarea literaturii pe drumul 
mului socialist, sau să epateze prin- 
tr-un stil căutat și alambicat?

Se ascund oare în asemenea „cro
nici" idei atît de ample și profunde, 
îneît n-ar fi încăput în limitele unui 
limbaj omenesc? Nu, dimpotrivă. Ver- 
biajul pretențios și incîlcit servește a- 
desea drept fațadă incompetenței, im- 
precizei și superficialității, în articole 
de acest fel neîntîlnindu-se nici măcar 
o apreciere mai profundă asupra for
mei artistice a operei analizate.

Trebuie spus că printre unii critici 
și scriitori se cultivă snobismul lite
rar, m încearcă promovarea ucastu;

5.
Experiența luptei ideologice desfășu-t 

rate în ultimii ani în diferite țări con* 
firmă marea însemnătate socială a 
respingerii influențelor burgheze în li
teratură, a combaterii tendințelor revi
zioniste, legătura dintre această luptă 
și lupta pentru întărirea democrației 
populare, pentru construirea socialis
mului.

Lupta pentru o critică științifică, efi
cientă, competentă, capabilă să contri* 
buie la dezvoltarea literaturii realist- 
socialiste, se identifică cu partinitatea, 
cu întărirea principialității și combați-, 
v’tății de clasă pe tărîmul literaturii.

Trebuie să înlăturăm cu toată ho-i 
tarîrea apolitismul și împăciuitorismul 
din critica literară, să ridicăm critica 
noastră marxistă la înălfimea rolului 
său militant.

^Faptele dovedesc că nimeni nu poate 
rămîne neutru, acceptînd deopotrivă 
marxismul și idealismul, critica subiec
tivistă și pe cea materialist-dialectică. 
Liberalismul și eclectismul duc inevita
bil la alunecarea pe pozițiile ideolo-’ 
giei burgheze.

Se înșeală cine își închipuie că se 
poate menține multă vreme în critică 
păstrînd un balas/t întreg de eclectism, 
de snobism. Numai datorită toleran
ței de neconceput a unor redacții li
terare li s-a putut pune la dispoziție 
unor asemenea „critici" paginile revis
telor, plus drepturile de autor nemeri-: 
tate. Cititorii se întreabă pe bună drep
tate, de pildă, la ce bun redactorul-șef 
al revistei, țov. Ov. S. Crohmătniceanu 
a dat la tipar numărul 4 al revistei 
„Viața romîneașcă", o adevărată anto
logie de idei false și dăunătoare în 
materie de critică literară? Atest lucru 
apare cu atît mai de neînțeles' cu cît 
cr?îcuJ Ov. S. Crohinălhiceânu, pu
blică în același număr, un articol „De
limitări", just orientat în general. în 
contradicție cu restul revistei, cu cît a- 
celași critic a scris studii si articole 
valoroase 
niște.

Trebuie 
gat și în 
rut unele r.____ ?1
cole de critică literară greșit orien
tate, între care se numără și unele 
articole ale tov. M. Petroveanu. In 
ultimul timp sectorul de critică al „Ga
zetei literare" a devenit mai combativ, 
participînd mai activ la lupta Împotriva 
ideologiei burgheze.

. Pr?sa literară, căreia i s-au creat 
condiții fără precedent în țara noa
stră, are o mare răspundere. Toleran
ței de neîngăduit față de asemenea fe
nomene negative pe care le-am amin-' 
tit trebuie să i se pună capăt cu ho- 
tărîre. Trebuie să fje limpede că revis
tele și editurile noastre literare nu pot 
servi drept teren pentru experiențele 
pseudo-literare ale unor oameni nefor
mați din punct de vedere ideologic, 
pentru semănătorii de confuzii.

O sarcină de mare importanță este 
valorificarea critică a moștenirii lite
rare, sarcină în -
ticii și istoricii 
să fie călăuziți, 
lor, de spiritul 
acțiune,, un rol ___ „ .r___  .
editurilor, care sînt datoare șă vegheze 

,ca prefețele edițiilor de opere ale scri
itorilor din trecut ■ să fie just orientate 
ideologic și șțiințîfie. Esțe recomanda
bil, ca sarcina elaborării prefețelor la 
operele scriitorilor care pun în mod 
ascuțit probleme ideologice, cum sînt 
mulți dintre autorii situați între cele 
două războaie mondiale, să fie încre
dințată unor critici marxiști, calificați.

Criticii noștri literari au datoria 
de cinste de a milita permanent pen
tru orientarea literaturii spre oglindi
rea marilor transformări care au loc 
în țara noastră la orașe și sate. Nici 
o operă literară de acest fel nu trebuie 
să scape atenției criticilor, care sînt 
chemați să îmbine dragostea pentru 
literatura noastră nouă cu exigența față 
de tot ce este deficitar din punct de 
vedere al conținutului și al formei ar
tistice. Criticii marxiști sînt chemați 
să-și îndrepte forțele, experiența și 
cunoștințele spre generalizarea 
problemelor celor mai însemnate ale 
realismului socialist în literatura noas
tră, spre abordarea problemelor esteti
cii marxist-leniniste. Ocolirea proble
melor teoretice ale artei este cu atît 
mai dăunătoare cu cît au apărut o 
serie de articole confuze în domeniul 
esteticii. Rezultatele efective ale mun
cii criticilor în această lumină repre
zintă măsura după care pot fi judecate 
competența, calitatea și combativitatea 
criticii literare.

Grija pentru dezvoltarea literaturii 
arată că trebuie manifestată cea mai 
mare atenție călirii ideologice a tineri
lor critici. Cei ce vor să fie critici lite
rari trebuie să muncească cu perseve
rență și modestie pentru a-și însuși 
concepția marxist-leninistă, cu spiritul 
de abnegație propriu omului de știință 
și cu atît mai mult propriu unor. oa
meni care vor să slujească cauza con
struirii socialismului.

Prin orientarea sa politico-educa- 
tivă, prin combativitatea și nivelul 
ei științific și artistic, critica noastră 
literară trebuie să devină o armă ascu
țită a partidului în lupta sa pentru 
făurirea culturii noi, socialiste.
______  Cronicar

*) Articol reprodus din ziarul 
„Scînteia" nr. 4270/71 din 18—19 iu- 
Ut L9S&.
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.. P?11™ reînvierea v«muor 
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estetismului, a izolării poe
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O poate avea comun cu intere
sele dezvoltării literaturii noastre 
socjansțe acest gen de critică „vâ
nată ți ductilă* care ține sau nu tine 
seama „ți de* marxism? Cum a putut 
Sițas* 41ai'

Și pentru ce redacțiile revistelor 
literare^ criticii literăn cu formație 
marxista și cu experiență nu au luat, 
la timp, poziție fermă împotriva aces
tor fenomene negative?

Piedica cea mai însemnată în calea 
tinei critici marxiste principiale este 
ta momentul de față liberalismul, îm
păciuitorismul.

Trebuie spus că pe cît de îngă- 
duitor și flexibil este liberalismul 
fața de teoriile idealiste, pe atît de 
necro-țător ’ și intolerant se arată 
c. ia adresa literaturii, reaiist-socia- 
lisu $: a criticii marxiste. In „Steaua*, 
de pildă, cine nu era de acord cu 
opinn.e „moderniste* era deseori de
clarat. pînă nu de mult, drept „dog
matic" și „sociologist".

Influentele concepțiilor burgheze 
în artă, literatură, critică trebuie să 
primească o ripostă hotărîtă din 
partea criticii marxiste, din partea 
presei și a tuturor celor ce activează 
pe frontul ideologic. Lupta îm
potriva ideologiei burgheze sub toa
te formele este o parte integrantă din 
lupta pentru, zdrobirea împotrivirii cla- 

esențială 
dictaturii

ci 
âiețe, lesne 

împă- 
în mo- 
atitudi- 

pe frontul 
. -1 re- 

principia- 
--j unei 

creează 
vechilor

lui 
ilarie Chendi, fără a găsi măcar un 
cuvînt de critică față de ideile na-
ționaliste și alte greșeli ale acestuia, 
ba chiar folosind citate din articole, 
naționaliste ale lui Chendi.

Atitudini lipsite de principialitate 
s-au manifestat și față de lucrările 
trecute și prezente ale unor critici 
literari din generațiile mai vechi.

E îmbucurător faptul că mulți 
dintre acești critici și esteticieni, vă- 
zînd - progresele pe care le-a adus 
democrația populară s-au apropiat și 
de ideologia care stă la baza trans
formărilor revoluționare din țara noas
tră. Scrierile lor, reflectînd aceste noi. 
tendințe și partea pozitivă, valoroasă 

-a-^operei ‘lor din trecut, sînt prețuite 
?rfotosite.

Recent aii fost editate scrieri lite
rare din trecut ale acad. Mihail Ra- 
lea, unul din colaboratorii apropiați 
ai criticului G. Ibrăileanu. Aceste 
scrieri conțin lucrări de critică și 
istorie literară de. esență democratică, 
în care își găsește expresie efortul de 
a trata științific fenomenul literar, 
deși prjritre ele sînt ș: unele lucrări 
astăzi depășite. Intelectualitatea noas
tră, oamenii' muncii în general pri
vesc cu respect pe acei Vechi cerce
tători literari care, ca de pildă, acad. 
Perpessicius, desfășoară o muncă se
rioasă de valorificare a moștenirii li
terare și vădesc interes față de 
literatura noastră ‘ nouă. Chiar dacă 
acad. Perpessicius nu a izbutit încă 
să se plaseze întotdeauna pe po
ziții marxiste, activitatea sa rodnică 
— ca și a altor critici și istorici lite
rari din vechea generație, care fac 
eforturi în aceeași direcție 
demnă să fie apreciată < 
dura.

Colaborarea criticilor 
formație veche, care 1 
o îndelungată experiență 
cunoștințe a fost și poate 
rat folositoare numai- atunci cînd are ■ 
la bază efortul susținut de a exprima 
un punct de vedere științific, materia
list. Din păcate, unele publicații lite
rare privesc această colaborare cu totul 
neprincipial, de pe pozițiile renunțării 
la punctul de vedere marxist-leninist 
în tratarea problemelor literaturii, 
publicînd fără nici un discernămînt ar
ticole eronată, care ii-a'u nimic comun 
cu știința' literară. Poziția -neprincipiala 
față de criticii din vechea generație 
a, fost chiar și teoretizată de către 
George Munteanu, îytr-un articol pu
blicat recent în „Viața romînească” 
(nr. 4/1958). Autorul stabilește un fel 
de „ierarhie" a criticilor conform că
reia criticii marxiști ar trebui să se 
așeze în bănci ca .simpli elevi și să ia 
lecții de la criticii de formație veche, 
nemarxiști, proclamați „profesori", in
diferent de pozițiile lor și chemați „să 
mențină tradiția și să conserve gus
tul". (Despre ce tradiție e ‘vorba și 
al cui gust trebuie conservat, auto
rul nu precizează).

Este știut că marxismul asimilează 
tot ce-i viabil, valoros, în creația oa
menilor de știință, a criticilor din 
generațiile mai vechi, respingînd con
secvent vechile concepții idealiste ale 
acestor cercetători și combătînd rămă
șițele acestor concepții în lucrările lor 
actuale.

Unii critici literari mai tineri își în
chipuie însă că în această problemă se 
pot mulțumi cu compromisuri. Astfel, 
Dumitru Micu publică — tot în „Viața 
romînească" nr. 4 — un articol ne
principial despre opera critică a acad. 
G. Călinescu, articol care constituie un 
exemplu tipic de „coexistență" a cri
ticii marxiste și a celei nemarxiste. A- 
rătînd, de pildă că studiile mai vechi 

'ale acad. G. Călinescu se întemeiază 
pe o concepție idealistă asupra istoriei 
(și, implicit, asupra istoriei literaturii), 
D. Micu este totuși de părere că „oricit 
de contestabile însă, concluziile teore
tice din studiul acad. prof. G. Căli
nescu prezintă mare însemnătate prin 
indicațiile metodologice pe care le 
conțin", că această metodă s-ar dovedi, 
în mod practic, „un instrument de 
cercetare eficace".

Desigur, acad. G. Călinescu este 
un scriitor de mare talent, un critic 
.literar de o vastă, erudiție, cu o in
teligență pătrunzătoare, ceea ce face 
ca în lucrările sale de istorie lite
rară să existe o serie de observații 
judicioase, sclipitoare prin noutatea 
lor. Dar aceasta nu ne poate face să 
uităm că principiile care au stat la 
baza acestor lucrări sînt de esență

ș< srina Etarxtsmu-ui.
tuci tei „gust a. epocii* co- 
XCszvr clase».r și ideclogmor. 
care vrea U te m Jarg- și 
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Ucrgbezse: decadente, se va
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ba cucbaurttato ce s-a mani- 
** ts-tc uri in critica literară 

al teren pne nic apariției teo- 
ș. propovătfaiirn des- 

a aaesccr «eon: Eclectismul 
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•«kac r-irc n» se pot tatpi 
ut xe. Area»'* concepție 
aei_* acOKirjtu ut» critici 
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^fafa ătapme critica 
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tete» pertea critici și 
s* ie preitea concluziile 
rerezat te Mano Fubuu, 
jx Hiria. Fefecni este un

a. eonrrej;; kiealist 
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de wdere eclectic al lui Ma- 
Fvtaăt pe eare-l expune pe larg 
id reaave; AL Pint afirmă: 
tea -ea mai bună, mai 
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de critică,
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fața ideologiei bur- 
ce se vede limpede și 

care însuși autorul ar- 
apiică propriile sale 
Criticul publică *în 

si „Vieții romînești" o 
Macedonski, în care 

tai cu lumea", situa
ta „zona superioară a 

tesșrețnltu*, precum și atitudinea 
de „geniu romantic osîndit la izo- 
lare și impopularitate*, sînt privite 
ca trăsături prin care poezia dobîn- 
deșle „o semnificație adîncă". Cele 
mai anti-sociale noțiuni ale esteticii 
cea s e sînt astfe’ restabilite cu 
ser 'Mate, criticul uitînd pe semne 
:a scr:e nu într-o revistă adresată 
aristocraților snobi, ci într-o publi
cație care aparține poporului, toc
mai acelui popor pe care îl privesc cu 
dispreț unii poeți și critici.

In nr. 4 1958 al „Vieții romînești" 
a<e ași autor reia teoria conviețuirii 
tuturor metodelor critice, ajungînd 
să se declare de acord pînă si cu 
un așa-zis „realism" — „înfelegînd 
prin reale — după Schopenhauer din 
Skizze einer Geschichte der Lehre 
vom Idealen und Realen — formele 
eterne ale lumii, lucrurile în sine". 
De pe aceste poziții, autorul își 
arogă dreptul de a atrage atenția că 
„dogmatismul e piedica cea mai în
semnată în calea unei critici mar
xiste, principiale, creatoare". E clar 
că prin „dogmatism" nu se înțelege 
aci nimic altceva decît refuzul de 
a accepta „pluralitatea criticii", de a 
tolera mișmașul ideologic.

După cum se știe, partidul a com
bătut la timpul său și combate în 
continuare cu fermitate orice mani
festări de dogmatism, de vulgarizare 
a esteticii marxist-leniniste. Apli- 
cînd consecvent învățătura, marxist- 
leninistă, partidul combaie manifes
tările de sociologism vulgar, de ne
glijare a problemelor privitoare la 
forma artistică. Viața arată însă că 
acum, mai mult ca oricînd, princi
palul pericol pentru dezvoltarea li-
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3.
In lumina 

marxist-leniniste 
ca de valorificare critică ; 
scriitorilor noștri din trecut, 
analizate aspecte esențiale

concepției 
se desfășoară

față de li-
șiștiințifice 

mun- 
a operelor 

Au fost 
, _ ale isto

riei literare și a fost schițată perso
nalitatea unora dintre scriitorii noș
tri de frunte, dintr-un unghi cu ade
vărat științific. Printre altele, a fost 
reliefată esența de clasă’ a criticii 
idealiste estetizante, care reprezintă 
o latură a ideologiei burgheze, pre
cum și rolul social reacționar, anti
popular al poeziei puriste, ermetice, 
decadente. Cercetătorii marxiști din 
țara noastră mai au foarte mult de 
făcut pentru valorificarea critică a 
operelor care au adus un aport pozi
tiv Ia tezaurul culturii noastre pro
gresiste. Această muncă este însă în
greunată de faptul că în ultima vre
me s-au făcut încercări de a impune 
false autorități și modele, incompa

tibile cu spiritul artei noastre și me
nite să dezorienteze.

Presa s-a ocupat la timp de aba
terile de la învățătura leninistă des
pre cele două culturi și despre moș
tenirea literară cuprinse în artico
lul lui A. E. Bakonskv, despre Ma
teiu 1. Caragiale. In 'revistele lite
rare au apărut însă și alte false in
terpretări ale operelor literare și de 
critică literară din trecut. In vreme 
ce tradițiile înaintate pe care le re
prezintă în critica noastră F' 
C. Dobrogeanu-Gherea, G. 
leanu și alții sînt — în 
profund nejust — foarte puțin 
diate și amintite, s-au ivit prin unele 
reviste încercări de a reabilita teo
riile idealiste ale lui Maiorescu, Lo
vinescu și ale altor critici burghezi. '

Urmărind, de pildă, articolele sem
nate de 1. Negoițescu, se poate con
stata că el a desfășurat o activitate 
sistematică și fățișă de respingere a 
tezelor marxiste în problemele este
ticii și ale istoriei literare, de cano
nizare a criticii idealiste și de 
slăvire a literaturii decadente, 
fel, în articolul 
demic" („Viața >ui>i>uaao«.a , m. 
9/1957) autorul face apologia lui Ma
iorescu și a maiorescianismuiui, afir- 
mînd printre altele în mod fals că 
mentorul „Convorbirilor literare", co
rifeul fostei școli idealiste și esteti
zante din critica literară romînească, 
„cerea literaturii mai multă sub
stanță, mai mult adevăr al vieții". 
Sub aceeași semnătură întîlnim în 
„Viața romînească" o recenzie la vo
lumul de „Scrieri alese" ale lui Pom- 
piliu Constantinescu, care cuprinde 
ditirambe și mai deșănțate la adresa 
esteticii idealiste. Sub pretextul ca
racterizării umanismului lui Pompi- 
liu Qonstantinescu, autorul recenziei 
folosește prilejul pentru a elogia, ca 
„valori esențiale" 
hism", „estetismul 
Titu Maiorescu, 
platonizant din întîia fază a Iu Lovi
nescu" ș.a.m.d. Ce pot avea comun 
toate aceste „idei" cu realismul so-

cu toată
este 
căl-

de, literari
au acumulat 
și numeroase 

: fi cu adevă-

îndeplinirea căreia cri- 
noștri literari trebuie 

ca în toată activitatea 
de partid. In această 
de seamă revine și

ca și
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. .realism! socia- 
wi tendința de a 
culori trandafirii, 
te'e ei. ca ți ten- 
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Așa cum se
tov. Gh. Ghefx
al II lea al P
list exclu
prezenta viața în 
de a ignora conf 
dința de pescuire bolnăvicioasă 
ce este putred, morb, 
tare în culori întunecat* a 
noastre și a eroilor vieții noi". Cri
tica este fără îndoială indispensabilă, 
dar o critică făcută de pe acele po
ziții de înaltă perspectivă pe care o 
oferă scriitorului înțelegerea profun
dă a politicii partidului, a interese
lor vitale ale poporului, a marilor 
transformări revoluționare care duc 
inevitabil la victoria forțelor noului 
asupra a tot ce e învechit și dăună
tor.

Intr-un gen prin excelență 
tant, cum este critica literară, 
de neacceptat apatia, plutirea în ge
neralități. sfiala și șovăiala în a reac
ționa față de fot ceea ce dăunează 
artei. In publicistica literară a încer
cat totuși să-și facă loc ideea împă-

mi’i- 
sînt

„Anna și stilul 
(„Viața romînească".

pro- 
Ast- 
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astfel 
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ale acestui „uma- 
academic" al lui 
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htaia evului mediu se 
riîirffea alchimie. In 
acea perioada a nto
rtei. rifagn fizicii și 
chimiei se înecau în 
odăițe tăinuite, trans
formate în laboratoare

primitive, printre retorte și eprubete. 
căutînd cu înfrigurare secretul pietrei 
filozofale, respectiv transmutația me
talelor. Se temeau și de umbra lor, 
deoarece erau considerați, în mentali
tatea oficială, drept .vrăjitori", iar 
unii au ispășit chiar pe rug, sau în 
temnițe mucede, dorința de a smulge 
naturii taina supremă: disocierea și 
reasocierea particulelor moleculare a> 
metalelor ordinare, spre a le preface 
în aur.

firește că. alături de oamerui de 
știința cinstiți, «e erijau in atefamiști 
și o seamă de șarlatani, care escrcca j 
muți naivi, fluturindu-ie înaintea o- 
chilor mirajul aurului srr.tetx. Erie 
de asemenea neir.d.js că s-ac gssn 
destui ahtiat) după c irnccgit.re rașaii 
prin aur picat de-a gata — rre'-at 
care avea puterea magică de a prefa
ce plebei ta patrieien. mrtrmari fa 
ger.erali și rmc; meșteșugar, ir. ti 
tași ai vieții publice, venerat: de «d- 
țime și pram ți cu onorari la crȚrie 
imperiale.

Cu privire la această epccL toct 
nul francez Jear. Reyna, c a sers 
tr-unul din tratatele saie că a ies: 
.un torent care descrădaa tonte pci 
teie* și că .partea rea ane arebițoasă 
a marilor aventurieri s-a Bfaartxt ca 
violență spre cucerirea z_rcla. ășă 
cum mai tirziu s-a avfctat spre care 
nrea Americii". Ak."~rS- nc ii. 
ajuns, desigur. acoțnL Tof faeton 
Faust au închis octal fân sd-șa vadă

transporte de urgență, într-o casă de 
sănătate, pe omul cu doaga sărită și 
l-ați fi compătimit din inimă: „săr
manul !...“ Azi, asculți docil prelegeri 
savante despre aceste subiecte, între
gite cu termeni științifici, ba. mai 
mult, iei chiar parte. la demonstrații 
convingătoare, ce te lasă cu gura căs
cată. Cine dintre'noi nu cunoaște _a- 
lagazul*? Ni-I aduce distribui torul, la 
primul apel telefonic, cind ni se ter
mina vechea butelie. Dar ramii uimit 
cind afli cile produse industriale se 
put extrage din acest banal gaz de 
sondă. Să exemplific: dili aragaz se 
extrage butadie a. iar cm aceasta se 
obține etilena re servește la fabrica- 
Tc-â AfCOCatUîlZS Șl C3£*IdiBC* OXÎdllI
de eîifC.-i care este pârâtele maicii* 
iloc plastice. —- Liajiilorilor Mtea.u 
CQOdilu teix âsraUje șt extrem de 
pracUce.

Dacă rai v-ați ptotsrt cumva, pot 
«cturea nrmpiri xrJe. Dm același 
oxid de etixru se extrage im anti

iarru. care ferește cxxcareie de în
gheț și le șoreatte țâmn irtu-

ac-z cai buni osc.-. L-a obținută 
oe La rele de rasă rererrxte Ingi

Jfa ap; versat Oescre

împlinit visul: îabnearea sxuU: G. 
toate acestea, cercetările- :K--te de ei 
le datorăm descopernea arxză.- s- 
furie, nitric și ckartEdnc. an» nirerf- 
alcalinelor și eterului — o reiasă 
moștenire științifică lăsată cereri-. >- 
către precursori: cânte: modeme, 
definitiv. Avicenna ș: Avertes. Pa-a 
ceisius și Bac:r_ :»c parte £= pie.ic. 
alcmnuștiic.- celebri. care au a—s țît 
miei serv.n. mralmlabde ș. a= tqpcns 
știința cu dteva trepca tn* a_s

Soctțeam că. t. epoca

ac bccSax ec orria .viat — n-a 
precizat trănâ chaoat. Dtză o pre- 
kcrare odrestnaLu. arest brtad de
vine fibră. Iar s^Osăe *er_cjle din 
acesie acre w avea • ăcr*taa>t*re 
de ren re an. și. _‘erxx. crea anele 
repectxxăm perie rtvar ăe sete de 
ara * laba așa ton că-a nacrai a 
prspLXt tei rine de hrene na va rai 
nne un ac se ix. d c vuXă-rxreagâ. 
dșă rece va fi UsaC. pm tesîaasect, 
-rpețirir și stră.-jep».'.jur_ Or. arejș. 
.ajC de eniecă se extrig detergent 
tetre scala: iar corfe:țixiafi fai 
prisme ar-r-a’ă ț. arîsiăaralcrc ta- 
grișăc~r~re ci mare (treret și aze- 
U$L scirent: pertm eaten plastice, 
rt. esc. Or. areres: mooes’, aragaz 
se ca. exrags erisberrerji care pr> 
-ăxe știrea. pofasriren șa poiietdenâ — 
matern prune pentru rare ar și cele 
rai mcxkme nre de țesător.. nylcn.

nele de chimiști, ingineri, laboranți și 
operatori.

— Sînteți cumva și în posesia unei 
baghete magice? — am riscat o în
trebare cu tilc. Răspunsul m-a uluit. 
Doctorul Debie mi a confirmat, zîm- 
bind cu îngăduință și, poate, cu un 
pic de ironie:

— Am intr-adevăr o baghetă. Nu 
știu dacă-i magică, dar ceea ce știu 
precis este că dirijez cu ea orchestra 
: :irâ amatoare din Ploești,
al cărei conducător muzical sînt de la 
înfnnțare.

— Știința se împacă deci cu mu
zica?

— De ce nu? întocmai ca poezia 
eu matematica. De fapt — a conți- 

uat dr. Debie, serios de astă dată — 
s-a depășit de mult, in știință, sta
diul bagiietei magice. A fost Înlocuită 
eu experiențe practice. In laboratoare, 
precedate de o documentare tehnică 
minuțioasă și. finalmente, prin verifi
carea rezultatelor in stații-pitot După 
aceste operații. întregul procedeu teh- 
noicgic este predat uzinelor de p.tro- 
cinmie existente cit și celcr aflate 
în construcție, care v. r reproduce, pe 
scar.: ir.destrială. experiențele noastre 
restrinse și vor transionna gazele 
de sor.de in produse utiie ți ieftine.

Alâtun «5e „marele vrăjitor* Debie, 
.oficiază* și ceilalți trei directori: in- 
g.-erul iorvj- Vlarcovici. doctor luliu 
Butada ți dr. ir'g.ner Gh. Râduiescu.

;-g *.erul doctor Butachi conduce 
dâreefia drenizării — cea mai impor- 

racură de cercetări din petro- 
.->cxe — am stat cu el mai mult 

de aortă Împreună cu șeful său de 
secbe. ir . g ier Dumitru Curcănea- 
tre. re-a pirereat prin laboratoare, sec
ta ți statii-piiot. explieindu-mi amă- 
nur.t t. ca «mi --.dan, miracolele ce 
se cesăi rșesc de la captarea gazelor 
de sonde și pirtă la metamorfozarea 
I r ir. rrocuse de consum. Directorul 
Bctac.u mi este r-cmai un savant în- 
drăg.stâ de știință, cutezător și ori- 
ginaL ci. totodată, un om cu un a- 
preriaH orizont politic și sociaL As- 
recsâ ssc. la orim# vedere, n-are ni
mic deosebit E mămrt îmbrăcat mo
des'. irrrcl gesturi și wrte și își 
ascande privirile după ochelari eu su- 
boer.te dioptri:. L-ai putea lua mai

tea da alte întrebuințări. Să mă explic: 
în prezent se cheltuiesc sute de mii 
de tone de cereale pentru fabricarea 
alcoolului. Scoaterea acestuia din gaze 
de sondă, va destina cerealele pentru 
o hrană mai îmbelșugată, pentru bu
nuri de consum, furaje, etc. Petrochi
mia poate înlocui treptat inul și 

cinepa, oleaginoasele, rășinile naturale, 
mătasea și lîna, lemnul și fierul, 
prin produse sintetice mai bune, mai 
durabile și mai ieftine decît cele na
turale.

—- Cu alte cuvinte produsele natu
rale vor deveni inutile ?

— Nicidecum 1 — a rîs directorul 
Butaciu, amuzat. Poate că m-am ex
primat greșit. Produsele sintetice vor 
completa pe cele naturale, sporind 
considerabil produsele de consum. In 
teiul acesta, petrochimia da o dez
mințire categorică afirmațiilor tenden
țioase ale adepților lui Malthus, care 
se vaită caraghios că populația glo
bului a crescut înspăimînrător și că 
nu mai poate fi hrănită. Ei mai sus
țin că, tn această situație, războaiele 
devin necesare și sacrificarea a zeci 
de milioane de vieți, o măsură in
dispensabilă pentru . a scuti omenirea 
de foame și mizerie. Această teorie 
retrogradă, preluata tendențios de ma
tadorii imperialiști si războiului total
— rece sau cald — de campionii 
bombelor atomice și cu hidrogen, este 
spulberată și de petrochimie. Această 
știință și rezultatele la care a ajuns 
demonstrează că mijloacele de pro
ducție ale bunurilor de consum sînt
— practic — nelimitate și că tehnica 
este capabilă sa îndestuleze cu toate 
cele necesare întreaga populație a 
lumii, chiar dacă ar fi de patru ori 
mai numeroasă decît cea din zilele 
noastre.

Al treilea director, inginerul Iordan 
Marcovici, mi-a zugrăvit un tablou 
impresionant al dezvoltării viitoare în 
petrochimia romînească. Fabrici, uzine 
și combinate în Ardeal, Muntenia și 
Moldova — unele existente, altele ui 
construcție — vor fructifica cercetă
rile și experiențele petrochimișulor. 
„Viitorul este al petrochimieil"— mi-a 
declarat cu convingere directorul Mar
covici. „Țițeiul este inepuizabil în 
subsolul romînesc, deși geologii n-au 
prospectat nici o pătrime din stratu
rile subpâmîntene, iar gazele de sonde 
constituie cea mai ieftină materie pri
mă ce se poate imagina...".

Am vizitat apoi cîteva stații ,mi- 
cro“-pilot. Chimiștii au, neîndoios, o 
optică stranie, făcînd extrem de rela
tivă noțiunea de „micro", intrucit 
aceste stații ating înălțimi pînă la 
zece metri, în timp ce stațule-pilot 
obișnuite sînt de trei-patru ori mai 
înalte și-ți apar ca adevărate uzine, 

• cu mașini și aparataje complicate. Am 
' mai discutat cu chimiști și iaboranți 

care reiau cu tenacitate, de zeci de 
ori, aceeași experiență și muncesc 
luni de zile, adesea din zori pînâ 
seara și nu-și găsesc odihna pînă ce 
nu soluționează problema. Este o 
muncă nobilă, constructivă, dar ano- 
aună. Vreți, poate, să cunoașteți nu
mele unora dintre acești cercetători 
modești, care fug de reclamă? Iată 
cîteva: Rosita Charles, Valentina 
Boeșianu, Georgeta Moldoveanu, dr. 
Cerchez, Constantin Năstase, inginer 
Scarlat Radu și inginer chimist Vla
dimir Maciajov... Fiecare este, în felul 
său, un sol de alchimist în cea mai 
înaltă accepție a noțiunii și contribuie, 
pe măsura puterilor, la progresul pe
trochimiei și la bunăstarea poporului 
nostru. Pînă azi, dintre confrații mei 
întru meșteșug literar, nu s-a ivit nici 
unul dornic de a imortaliza, în opera 
sa, ca un Goethe al zilelor noastre, 
strădaniile acestor doctori Faust mo
derni, care au prefăcut umile gaze 
de sondă într-un adevărat corn ai a- 
bundenței. Păcat 1 Beletristica s-ar 
putea îmbogăți cu lucrări valoroase, 
pasionante, care ar fi urmărite de 
milioane de cetățeni, dornici să cu
noască epopeea științei și tehnicii 
moderne, cu nimic mai prejos decit 
epopeile antice. N-ar fi rău ca aceste 
puține rînduri să deschidă ochii cu
riozității profesionale și ca pelerinii 
literaturii noastre să-și sprijine cu în
credere toiagul de poarta alchimiștilor 
moderni, care își au sălașul în Plo
ești, aproape de bariera Cîmpinei.

JOS NltlNlLE DE PE LIBAN!

STRIGATUL TELEGRAMELOR
Pindim telegramele: strigăt, nu veste. 
Din lanțul robiei verigile scad.
O. Harun al Rașid, calif din Bagdad, 
aceasta nu-ți este 
știuta poveste...

Toți cedrii Libanului sar în furtună, 
smulgînd rădăcinile lor din afund.
In jurul cetăților biblice, crunt, 
nisipuri în dună 
se-alungă, s-adună...

Nici apa Iordanului nu mai e blinda 
iertare ce mîntuie vechiul păcat 
Tîlhari vin să fure precum au furat

dar apa, flămînda, 
le cere osînda.

Cu focul se joacă nebunii, cu focul, 
deasupra întinselor mări de țiței.
Explozia e gata sub ei
să curețe locul, 
să curme tot jocul.

Secundele trec în tic-tac de rafale, 
istoria toată-ntr-un ceas o masori: 
îi fringe pe noii și vechii-agresori, 
îi spulberă-n cale, 
își vede de cale...

Ștefan Iureș

AVERTISMENT
Noi n-am uitat. N-a fost odată 
ca niciodată... să uităm curînd 
Coreea-n două sfîrtecată 
și glasul sîngelui curgînd ?

Ca și atunci, mina mijită 
întinde ghearele domol: 
ar vrea țarina umilită, 
și sclavi ar vrea scurmînd petrol.

Oricît de lungi, de-a lungul, anii-s 
nu-i vom uita vreodată-n cîntec 
nici pe Rusbech,

și nici pe Belolannis, 
zvîrliți pămîntului în pîntec.

Libanul liber să rămînă 1
e strigătul țarinii, viu.
Feriți-vă de strigăt, pînă 
n-o să vă-nlănțuie-n pustiu.

E strigăt viu, nu fraged murmur 
din talger smuls, aerian. 
Libanul liber nu e singur, 
Jos mîinile de pe Liban 1

Nichita Stănescu

CEDRII LIBANULUI

alchimiștii au rămas o simplă amintire 
a trecutului, ingropați în lexicoane ș: 
tratate de chimie. M-am înșelat 5 
încă rău de tot Fiindcă am descope
rit spre marea mea nedumerire, o în
treagă echipă de alchimiști tn Ploești. 
la bariera Cîmpinei. Și, culmea I — 
îți duc activitatea Ia lumina zile, tn 
văzul tuturor. Se adăpostesc Intr-un 
complex de clădiri falnice, care sea
mănă leit cu marile uzine, deși poartă 
o firmuliță anodină: „Petrochim*. Sînt 
aproape trei sute, dețin diplome de 
doctori, ingineri și chimiști și au năs
trușnica idee de a industrializa „ni
micul": respectiv gazele de sonde și 
reziduurile de țiței, afcădată privite cu 
dispreț și irosite zadarnic. E vorba 
despre Institutul de cercetări petro
chimice...

închipuiți-vă că acești vrăjitori mo
derni și-au pus în gînd și urmăresc 
cu tenacitate să scoată nu aur ci ve
nituri și nicidecum prin transmutația 
metalelor, ci într-un mod mult mai 
lucrativ, prin valorificarea gazelor 
de cracare. Și, lucru de necrezut: au 
izbutit în mare măsură. In laboratoare 
moderne, dotate cu aparataje ingeni
oase, cu filtre, eprubete, sticle, fla
coane, alambicuri și termometre de 
cele mai variate forme, dimensiuni și 
culori, alchimiștii noștri filtrează și d’s- 
tilează, asociază și descompun ele
mentele chimice ale gazelor din sonde 
și reziduurilor de țiței, scoțînd din ele 
materia primă pentru o sumedenie de 
articole de consum: alcool, cauciuc, 
mase plastice, medicamente, mobilier, 
țesături (ce înlocuiesc perfect lîna, 
mătasea și bumbacul), sticlă, conducte 
metalice, materiale de construcții și 
un izolant ideal.

Dacă s-ar fi apropiat de dvs., cu 
douăzeci de ani în urmă, un ins care 
ar fi pretins că e capabil să extragă 
toate aceste materii prime, semi și 
chiar fabricate finite din gaze de son
dă. v-ați fi uitat în jur să descoperiți 
un agent al forței publice, care să

relon și perlon. Iată o altă sticlă c-un 
Iictnd portocaliii. In această sticlă se 
află. !r. embrion, ciorapii, mănușile, 
rochiile și bluzele de nylon. Tot din 
gaze de scr.ce se exirag glicerina 
sintetică, apa oxigenată, acetona, fe
nolul și o seamă de medicamente, iar 
din ciclohexan (cum se numește lichi
dul portocaliu) fibrele de nylon pe 
care le-am amintit.

Din aceleași gaze de sondă se ex
trage polietena. care servește drept 
materie primă pentru izolatori de ca
bluri de înaltă frecvență. butoaie, 
conducte și._ flori artificiale. Un alt 
produs, policlorura de vinii, se pre
face în piele și talpă sintetică, supe
rioare celor naturale. Adio, deci, vițel, 
porc și vită. Xu vor mai fi jupuiți I 
Putem renunța la „ambalajul* lor 
pigmentat II vom confecționa din 
gaze, respectiv din... văzduh. Să mai 
amintesc un produs: vinilidenul. El 
înlocuiește cuprul și plumbul la fa
bricarea conductelor antioxidabile și 
anticorosive, pînzelor pentru filtre, 
fringhiilor și țesăturilor de mobile (ce 
înlocuiesc inul și cînepa) precum și 
instalațiilor sanitare. Acestea din ur
mă sînt atît de ușoare (deși mai re
zistente decît cele metalice) îneît un 
singur om va putea transporta fără 
efort conductele, cada, chiuvetele și 
celelalte accesorii dintr-o baie, du- 
cîndu-le în brațe, deodată. Asta, tre
buie să recunoașteți, e adevărată vră
jitorie... încă o cifră — singura — 
după ce am terminat cu inepuizabilul 
șir de termeni și denumiri." din gaze 
de sondă și reziduuri de țiței se pot 
confecționa 700 articole industriale și 
de larg consum...

Marele mag al acestei armate de 
alchimiști este doctorul inginer Ni- 
colae Debie, director general la „Pe- 
trochim". Nu-i de fel „diabolic", nici 
misterios ca vechii alchimiști. Este, 
dimpotrivă, un perfect om de lume, 
cult, amabil și spiritual, caro conduce 
cu pricepere și competență batalioa-

ușor drept dascăl de strană, decît ceea 
ce este in realitate: un om de știință 
cu o cultură solidă și cu o experiență 
demnă de invidiat

— Petrochimia — mi-a demonstrat 
doctorul Butaciu — va constitui în 
v::torul apropiat o importantă sursă 
:e materii prime pentru industria 
țării și va contribui la sporirea con- 
- L-abilâ a multor bunuri de con- 
eum. practice și ieftine. Va contribui, 

la îndeplinirea dezideratului so- 
c alist: ridicarea neîncetată a nivelu
lui de trai material și social al oa
menilor. Dar asta încă nu e totul. 
Petrochimia va scuti economia națio
nală de folosirea unei întregi serii de 
produse naturale, cărora li se vor pu

înainte de a ne despărți, doctorul 
N. O. Debie, directorul general al 
Institutului, m-a tratat c-un lichior 
parfumat, cu gust delicios,

— Știți ce ați băut?
— Chartreuză I — m-am hazardat 

eu, pozînd în „cunoscător*.
— Aș I s-a distrat copios marele 

vraci al alchimiștilor ploeșteni. E un 
alcool1 rafinat din butadienă, sau, mai 
prozaic, din aragaz...

Pentru a doua oară în aceeași zi, 
am fost k. o. și, cum s-ar spu
ne în termeni sportivi, fără drept de 
revanșă.

Tudor Mihail
Ilustrații de IUUAN OLARIV

Freamătă cedrii milenari ai Libanului — 
o sevă nouă și luminoasă 
le vibrează frunzișul.
Le luminează frunzișul
freamătul adine al răzvrătirilor drepte 
clorofila demnă a luptei 
și vîntul speranței.

Și văzduhul speranței 
îl întunecă nourii corbilor negri 
venind dinspre mare 
cu pliscuri ucigătoare și reci 
croncănind nefast și lugubru.

Adumbrind nefast și lugubru 
să nu se apropie corbii 
cuib sîngeros să nu-și facă 
in cedrii Libanului.
In cedrii milenari ai Libanului 
treziți de vîntul speranței 
cuib să-și aibă și cîntec să-nalțe 
doar pasărea cu pene de soare 
a libertății.
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Arborii nu-i pot ajuta
decît pe cei care-i iubesc și îi apără.

-Și oamenii au rădăcini 
nevăzute dar nu mai puțin adînci 
în pămîntul în care se înalță și cresc 
odată cu arborii.

De aceea sînt ceasuri
cind toate rădăcinile se regăsesc 
într-o întîlnire ce le dăruie 
vigoare și sens.

De aceea este ceasul acum
cînd cedrii somnoroși se trezesc cîte unu! 
ca niște sentinele bătrîne 
din colină în colină 
ca să fie alături de oameni 
culcuș de tăcere și pîndă 
și loc de veghe a cerului și a pămîntului 
să le fie 
celor care-i iubesc și îi apără.

Alexandru Lungii

A N
Vîntul sărat, mînios de pe mare te-ncearcă, 
agită sinistru chipul tăios, de dușman.
Vîntul se strivește-ntre dinți, amărui — 
arsură de ierbi și pămînt coreean.

Nu te-ngenunche, nici nu te sperie, 
vîntul nu te supune, nu te supune.

Mîinile vor să-ți astîmpere-adinc în petrol, 
mîinile tale febrile și brune.

E o pădure de mîini care știe să-nvingă, 
nu-și flutură marea speranță în van.
li sîntem alături. N-o să se-mplînte 
steagul vostru de moarte-n Liban !

Grtgore Hagiu

MI HU VU LCANESCU: .Chipuri din Paring".

LA POARTA VASTELOR ARABII
Astăzi nu mă-nclin spre foi deșarte: 
Cerul lumii s-a învinețit.
Și aproape, chiar dacă departe, 
îmi lucește-n iriși un cuțit.

Prin desișul albelor mantale
Din nisipuri arse, se aprind 
Așteptări și vise orientale
Altă cale vieții lor dorind.

Cîte arabescuri și algebre
S-au născut sub frunțile de tuci ’ 
Astăzi trec cămilele funebre
Spre trecuturi, din răscruci.

Sîngele mai curge.' Dar și vrerea 
Sieși de a-și fi stăpîni acum.

Libertatea lor, ca adierea 
Caravanei peste arsul drum.

Dar ca în gurguiul unei scabii 
Se adună umbre de yankei 
Către poarta vastelor Arabii 
Căutîndu-și chei.

Visul însă nu se mai întoarce. 
Sîngele vărsat rămîne viu.
Poate din nisip își vor mai toarce 
Răpitorii, giulgiul de sicriu.

Va veni și din Liban mireasă. 
Cerul se va-ntinde, tot mai clar.

Muribundei lumi are să-i iasă 
Din orbite visul tutelar.

Victor Kernbach

sor.de
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runz mai omorîse oa
meni. Pe unii ii omo
rîse în bătăi. Pe alții 
impușeindu-i îi omorî
se. Se apuca să cerce
teze un comunist a- 
restat. Omul tăcea.

Ca să-i smulgă mărturisirile do
rite, ce putea fi mai simplu? Să-l 
bată. Și Grunz începea să-l bată.
Omul însă continua să tacă. Atunci 
lui Grunz, care nu suporta să fie 
contrariat decît de superiorii lui și de 
Mamița, i se urca sîngele |a cap și 
parcă i se întuneca vederea. Forța 
brutală care zăcea în el șe dezlănțuia. 
Și Grunz urla și lovea, lovea și urla. 
Și cu cît urla mai tare și lovea mai 
puternic, cu atît îi venea să urle și 
mai tare, cu atît îi venea să lovească 
și mai puternic. Arestatul, chiar voi
nic fiind, sfîrșea prin a se prăbuși. 
Atîta aștepta Grunz. Se suia cu pi
cioarele pe el și-l fărîma.

Cum lupul caută beregata vitei pe 
care vrea s-o sfîșie șj s-p hăpăie, tot 
așa și Grunz, la fierbințeală, căuta 
timplele omului căzut pentru a le 
izbi și sparge cu tocurile pantofilor. 
Uneori omul chinuit și strivit în acest 
fel își pierdea cunoștința și începea 
să horcăie. Nimic nu-1 irita pe lume 
mai mult pe Grunz decît horcăitul 
oamenilor bătuți și striviți de «L

— Orbescule!
— Da, să trăiți, domnule inspectori
— Cheartiă-1 pe Găman I Luațl •• 

treapa asta și duceți-o jos!
Orbescu se repezea și-l chema pe 

Găman, luau muribundul și-1 duceau 
la subsol, unde îl aruncau într-una 
din celulele izolate. Nu trecea mult 
și venea 
întreba:

— Să 
permiteți

— Nu, 
mie plăcerea.

— Am înțeles, să trăiți, domnule 
inspector.

Grunz scotea pistolul și-i găurea 
omului capul. Pe obicei descărca toa
te gloanțele în capul unui om ca al 
se bucure la auzul pocnetelor.

Atorții erau urcați noaptea în ma
șină, duși și aruncați în fundul pră- 
păstiilor de care munții din apropiere 
erau plini și pe unde nu ajungeau 
niciodată pași omenești și nici măcar 
ochi omenești. Ce ascundeau în a- 
dîncurile lor prăpăstiile era bine a

și Grunz. Subinspectorul II 

trăiți, domnule inspector, îmi 
să-1 achit?
Orbescule, nu. Rezervă-mi

scuns.
Despre omorurile pe care Ie făp- 

tuia Grunz trimitea la București ra
poarte secrete Orbescu. Omorurile să- 
vlrșite de Orbescu erau semnalate 
confidențial Bucureștilor de către 
Landră și Pocal. Dosarul lui Grunz 
creștea cu fiecare omor pe care 1! 
făptuia. Tot așa creștea și dosarul 
lui Orbescu. Bucureștii îi avea astfel 
la mînă pe toți slujbașii dio branșă. 
Iar slujbașii, știind că centriil îi are 
la mînă, erau totdeauna unelte sîr- 
guincioase și oarbe, gata oricînd să 
împlinească orice fel de ordine.

La primul omor pe care îl săvîr- 
sise — era la Brăila subinspector și 
ucisese un tînăr muncitor de la șan
tierele navale, arestat sub învinuirea 
că ar fi comunist — nu simțise plă
cere, ci frică. Era adevărat că frica 
1-0 vîrîse în oase nu numai omorul 
ci și inspectorul general Paleu.

— Ai omorît om, Grunz
— Am omorît, să trăiți, domnule 

inspector general.
— De ce ai omorît om, Grunz?
— Să trăiți, domnule inspector ge

neral, chiar dumneavoastră mi-ați dat 
ordin!

— Ești nebun, Grunz. Ar trebui să 
te punem în cămașă de tortă și să 
te trimitem la balamuc, Grunz. Ai 
înnebunit de-a binelea. Ai omorît om 
și încerci să-ți acoperi crima cu un 
așa-zis ordin al superiorilor. Faci 
rău, Grunz. Faci foarte rău, Grunz.

Grunz rămăsese buimac. Tremura
se. li clănțăniseră dinții. Pe urmă 
prinsese un pic de curaj. Spusese:

— Să trăiți, domnule inspector ge
neral, nu sînt cîtuși de puțin nebun. 
Chiar dumneavoastră mi-ați dat ordin.

— Eu? Cînd ți-am dat eu ordin să 
omori om, Grunz?

— Aseară, să trăiți, domnule in
spector general,

— Și cum suna ordinul meu, 
Grunz? Poți să-ți aduci aminte?

— Da, să trăiți, domnule inspector 
general.

— Dacă îți aduci aminte, cîntă, 
Grunz. Adu-ți aminte și cîntă, Grunz.

— Să trăiți, domnule inspector ge
neral, mi-ați ordonat: „Grunz, ia-1 
pe tinerelul acela de la șantierele na
vale și lucrează-1! Și dacă tace, 
Grunz, zmintește-1 în bătăi! Și dacă 
după ce-1 zinintești în bătăi continuă 
să tacă, bate-1 pînă vorbește, Grunz! 
Bate-1 pînă-1 omori în bătăi, Grunz !“ 
Așa mi-ați spus, să trăiți, domnule 
inspector general.

— Ai memorie bună, Grunz.
— Vă mulțumesc pentru apreciere, 

să trăiți, domnule inspector general.
— la spune, Grunz, mai departe 

cum a fost ? Cîntă, Grunz, cîntă !
— Și eu v-am întrebat: „Și dacă 

tot nu vorbește, pînă cînd să-1 bat, 
să trăiți, domnule inspector general?" 
Și dumneavoastră mi-ați răspuns: 
„Bate-1 pînă-1 omori în bătăi, Grunz!"

— Este adevărat, Grunz. Dar cu 
ce poți să probezi dumneata că eu 
ți-am ordonat să-1 omori pe tînărul 
acela de la șantierele navale? A 
omorî un om în bătăi înseamnă a-1 
bate zdravăn, dar nu chiar a-1 ucide, 
a-1 lăsa fără suflare. Atîta lucru tre
buie să știi, Grunz. Măcar atîta lu
cru !...

— Eu așa am înțeles să procedez, 
cum am procedat, să trăiți, domnule 
inspector general. Insă acum cred că 
dumneavoastră nu mă puteți lăsa să 
intru la apă. Sînteți om de onoare, 
domnule inspector general. La caz de 
nevoie n-o să negați că mi-ați dat 
ordinul pe care mi l-ați dat.

— Desigur, Grunz, sînt om de o- 
noare. In ceea ce privește onoarea 
nu mă abat de la ea nici cît negru 
pub unghie. Insă, băiete, la caz de

CAP. XXVIII

CHEIA
npvoie o să neg. A omorî un om nu 
e fleac, E crimă, Grunz- Așa că o să 
las să cadă pe dumneata măgăreața.

— Ce facem cu mortul, sa trăiți, 
domnule inspector general! Ar trebui 
să facem ceva, să înlăturăm ca
davrul. Proba adică.

— Cu mortul... Anunțam parchetul- 
Și parchețul vine și constată moartea 
individului, țrilîlițe după medicul le
gist, medicul legist face autopsia, la 
autopsie se constată că arestatul a 
tost omorît prin lovituri, parchetul 
np întreabă pe mîna cui l-am dat pe 
arestat. Iar noi vom spune: pe mîna 
lui Grunz. Și Grunz, cît e el de subin
spector, își pierde libertatea. Poate 
vrei să mă întrebi, Grunz, ce ți se 
mai întîmplă pe urmă? Vei fi judecat 
pențru crimă și condamnat Iți place. 
Grunz?

— Nu-mi place, să trăiți, domnule 
inspector genei al.

— Nici inie, Grunz. Dar dacă ai o- 
morît om, nu se poate. Trebuie să 
înfunzi ocna. Așa spune legea

Căzuse în genunchi înaintea ins-

pectorului general Paleu. Ii sărutase 
picioarele și-1 implorase:

— Iertați-mă, domnule inspector 
general. N-am să mai omor om. Cile 
zile voi avea n-am să mai omor om. 
N-am să mă mai ating nici cu virful 
degetului de un om.

— N-ai să te atingi nici cu vîrful 
degetului de un arestat ? Bine! Foar
te bine, Grunz... Dar cum ai să-i scoți 
secretele din burtă ? Cu ce metode ?

— Cu stăruință.
— Și pe urmă?
— Iar cu stăruință.
— Și n-ai să ajungi la nici un re

zultat, Grunzl Și ai să fii dat afară, 
Grunz! Și țara e plină de șomeri, 
Grunz! Și o să ajungi măturător, 
Grunz ! Bineînțeles, dacă ai să găsești 
pe undeva un loc vacant de mătură
tor.»

Grunz se și văzu îmbrăcat în 
zdrențe și măturînd cheiul Dunării de 
pleavă si de bălegar, li veni să-și scui
pe sufletul de greață.

— Iertați-mă, domnule inspector ge
neral. Dacă nu mă iertați, mă si
nucid.

Inspectorului general Paleu i se 
păruse că mersese prea departe cu 
gluma. Zisese:

— Ridică-te, Grunz! Am glumit, 
Grunz. Mai glumesc și eu citeodată, 
Grunz!

Tinerelul se ridicase și-1 întrebase 
pe inspectorul general:

— Atunci, să trăiți, domnule ins
pector general, învățați-mă cum să 
mă d'scurc eu cu serviciul?

— Cum? Cum se descurcă și cei
lalți, Grunz! Să bați, Grunz, să bați. 
Să și omori, Grunz. Dar să ai grijă 
să nu se afle. Dacă nu bați, dacă nu 
schingiui, dacă nu omori om, Grunz, 
în branșa noastră nu prețuiești nici 
cît o ceapă degerată, Grunz.

II năpădiseră sudori reci.
— Vă mulțumesc pentru iertare si 

vă mulțumesc și pentru sfat, să trăiți 
domnule inspector general.

.— N-ai pentru ce, Grunz.

Intrebase iarăși:
— Să trăiți, domnule inspector ge

neral, ce facem cu mortul?
— 11 luați și-l aruncați în Dunăre. 
—• Cum să-l aruncăm în Dunăre î
— Știu băieții cum.
— Să trăiți, domnule inspector ge

neral, o să-1 aruncăm în Dunăre. 
Insă mortul o să iasă la suprafață. 
Dunărea nu păstrează morți.

— Ei și? Ce te privește pe dum
neata ce face Dunărea cu morții? 
Dunărea scoate mulți morți la supra
față și-i aruncă la margine. Oame
nii din orașul acesta, tinerii mai ales, 
se îmbată, se bat, se taie cu cuțitele... 
Mereu se făptuiesc crime în oraș și 
mereu sînt aruncați morți în Dunăre.

— Să trăiți, domnule inspector ge
neral, însă mortul meu...

— Se vede cît de colo că ești înce
pător în branșă, Grunz...

Multă vreme s-a gîndit Grunz la 
lucrătorul acela tînăr pe țare-1 o- 
morîse și-l aruncase în Dunăre. 1 se 
părea și aievea și în vjș că-i vede 
ochii și că-i vede gura frumoasă 

strîmbată de durere. Insă după ce 
mai omorîse încă unul și încă unul 
se obișnuise să omoare oameni. Așa 
cum se obișnuiește parlagiul să ucidă 
vite la abator. Iar după ce se obiș
nuise să omoare oameni, Grunz bă
gase de seamă că începe să-i și placă. 
A omorî oameni era pentru Grunz o 
plăcere mai mare decît aceea de a-i 
bate sau de a-i schingiui.

In epoca aceea de început în bran
șă, se căsătorise el, Grunz, cu fai
moasa Mamița. Mamiței îi spusese 
destule din tainele branșei lui și nu 
rareori ii ceruse sfat. Insă de omoru
rile pe care le tot făptuia parcă nu 
avea curaj să-i vorbească. Intr-una 
din nopți însă, în care Mamița îl 
trudise pînă îl sleise cu dragostea, 
nu se mai putuse stăpîni. Șoptise:

— Mamița... Tu... Tu știi că Grunz 
al tău, atunci cînd îi pretinde me
seria, ucide oameni?

Mamița nu se mirase cum se aștep
tase el. Nu se indignase. Nici măcar 
nu avusese curiozitatea să-l întrebe 
cum și în ce chip anume ucide el, 
Grunz, oameni. Zisese cu tonul ei o- 
bișnuit:

— Nu e cine știe ce să omori un 
om. Oamenii mor chiar dacă nu-i ucide 
nimeni. Tu. Puiule, să fii însă 
atent, să nu intri în vreun bucluc cu 
omorurile. Și niciodată să nu mai 
vorbești despre asta nici cu mine, nici 
cu alții. Omoară, dacă ți se cere să 
omori, dar pune-ți lacăt la gură.

Acum o ucisese pe prostuța, pe bul
găroaica aceea care declarase că se 
numește lovea Silef... O omorîse pen
tru că nu se supusese dorințelor lui. 
Nu simțise plăcere. O omorîse într-o 
clipă de întunecare a minții. Ah! 
Cum îi fierbea atunci sîngele în 
trup 1 Atunci cînd o sugrumase. 
Acum... Acum însă îl mușca teama. Ca 
o fiară cu gură mare, mare și cu o 
mie de dinți îl mușca de pretutindeni 
frica. Grunz se întrebă: pentru ce 
acum se temea? De ce și de cine îi 
era frică? Aveau s-o încarce pe 
moartă în mașină Landră și Pocal și 

aveau s-o ducă în munți și s-o arun
ce — cum mai aruncaseră și alți 
morți — intr-o prăpastie. Urmele cri
mei au să se șteargă, au să se piar
dă. Bine, bine, urmele crimei au să 
se șteargă, dar el, Grunz, ce se face 
el, Grunz, cu procesul? Ar fi avut 
mare nevoie de lovea Silef la pro
ces. Bulgăroaica adusese manifestele 
și ziarele interzise de la București. 
Dacă ar fi păstrat-o, și ar fi lucrat-o 
cu mai multă iscusință, poate că 
prostuța și-ar fi descleștat fălcile, ar 
fi cîntat. Și s-ar fi descoperit și nu
cleul din Capitală care se îndeletnicea 
cu tipărirea ziarelor interzise și a 
manifestelor. Ehehe! Ce succesl Ce 
grandios succes ar fi avut atunci el, 
el, inspectorul Grunzl Mulțumită iscu
sinței lui s-ar fi pus in sfîrșit mîna 
pe comuniștii cei vechi, care pînă 
;:uțfl!| ștniseri și ocolească toate 

capi anele ce li se înținșesc. Poate! 
N<; poate, ci sigur, el Grun? ar fi 
fost avansat, ar fi fost decorat, ar fi 
fost mutat la București. La Bucu
rești! S-ar fi împlinit visul Mamiței. 
Cît de mult dorea Mamița să trăiască 
la București. Dar de ce se mai gîn- 
dea e| la visurile Mamiței și la toate 
celelalte cart ar fi pu'uit fi și acum 
se spulberaseră î Da, acum se spul
beraseră toate aceste iluzii spre 
care rîvnea. Pierduse totul, totul! Din 
pricină că-i plăcuse lovea Silef. Și, 
mai aleș, pentru că nu izbutise 
să-și infrine?e nesățioasa Iui poftă 

după muieri. Dar Mamița ? De ce-1 în
demnase Mamița s-o omoare pe lovea 
Silef ? Nu cumva Mamița avea interes 
să-1 vadă prins în laț? Nu cumva Ma
mița se săturase de el și pusese ochii 
pe altul sau chiar se încurcase cu al
tul ? Cu cine ? Rîse singur de pros
tiile care-i trecură prin minte.

— O femeie în vîrstă ca Mamița» 
Și cu fizicul ei... Nu! Nu! El, Grunz, 
iată unde ajunsese. Devenise ridicol. 
Ce gînduri! Se lepădă de ele, însă 
rîșul i se risipi. Bănuiala îi arse 
iarăși și iarăși inima cu fierul ei 
roșu.

— Adică... Adică de ce nu? S-a mai 
văzut.

Ii trecură prin minte cîteva fapte 
neînsemnate cărora pînă atunci nu 
le dăduse nici o importanță. Oare 
faptele acelea mărunte și mărunțele 
într-adevăr nu aveau nici o impor
tanță în viața Mamiței? Dar despre 
ce era vorba în definitiv? Despre ce 
era vorba? Hm! De cîțva timp Ma
mița se băcânea și se gătea ca în 
primul loi an de căsnicie. Pentru cine 
se băcănea Mamița ? Pentru cine se 
gătea Mamița, cînd ea știa foarte bine 
că el, Grunz, o plăcea și o iubea 
așa cum era î

— Nu-ți spune „de cîtva timp", 
Grunz! Dumneata, să trăiești, domnule 
inspector Grunz, dumneata ești po
lițist 1 la-o încet, cu metodă! Preci- 
zează-ți, Grunz, de cît timp se băcă- 
nește, se parfumează, se unge cu alifii 
și se gătește Mamița ?

— De un an, aproape de un an.
— Pînă aici e bine, Grunz. Dar ia 

vezi acuma, Grunz, caută și desco
peră, Grunz, ce s-a întîmplat în casa 
ta sau în orașul acesta acum un an 
sau acum aproape un an ?

Grunz se gîndi, se zbuciumă, aprin
se țigară de la țigară. Pe unele îi*, 
loc să le aprindă le mușcă și ie 
mestecă între dinți, ba le și înghiți. 
Ceru băutură. Ciungul cu cap de vul
pe îi aduse băutură. Și Grunz bău, 
bău... Și se turmenta. Și toomaj a- 
tunci intră Orbescu, care-i zise ca de 
obicei:

— Să trăiți, domnule inspector.
— Bine, bine...
— Să trăiți, domnule inspector. Am 

onoare să vă raportez că Oroș s-a 
apucat șă îngîne niște cîntece de pe 
la țară pe care le știe el. L-am pus 
în lanțuri. L-am bătut de l-am frînt 
în bătăi. L-am bătut și eu, l-a bătut 
și Landră, l-a bătut și Pocal. Și Gă
man l-a bătut. Și e[ îngînă într-una 
cîntece. Ingînă cîntece de parcă ar fi 
înnebunit. Să trăiți, domnule inspec
tor, ce să-i mai facem lui Oraș ? Cîn
tă, deși nu are voie să cînte.

Grunz îl ascultă pe Orbescu, însă 
nici gînd să-i răspundă la întrebarea 
pe care acesta i-o pusese. Zise brusc:

— Ascultă, mă, Orbescule, cind ai 
venit dumneata aici cu serviciul?

— Să trăiți, domnule inspector, eu 
am venit aici cu serviciul acum un 
an sau acum aproape un an.

— Știi' că ai dreptate, mă, Orbes
cule? Ai mare dreptate, Orbescule.

Grunz se duse la ușă, întoarse 
cheia în broască, o scoase și o vîrî 
in buzunar. Veni și se opri in fața lui 
Orbescu. Ii porunci:

— Scoate-ți ochelarii, Orbesculel
— Să trăiți, domnule inspector, fără 

ochelari văd ca prin ceață.
— Nu face nimic, Orbescule. Scoa

te-ți ochelarii, Orbesculel Nu face ni
mic că o să vezi ca prin ceață, Or
bescule,

— Să trăiți, domnule inspector!
— Orbescule, n-auzi? Scoate-ți o- 

chelariil

— Nu înțeleg pentru ce să-i scot, 
să trăiți, domnule inspector.

— Scoate-ți ochelarii, Orbescule, 
pentru că eu, eu, inspectorul Grunz, 
șeful dumitale și Dumnezeul dumita- 
le, vreau să-ți văd ochii. Doresc 
să-ți văd ochii, Orbescule!

Orbescu își scoase ochelarii și-i 
puse pe birou. Păli dintr-odată. Grunz 
îl întrebă încet:

— Să-mr spui, Orbescule, de cîtă 
vreme te-ai încurcat dumneata cu Ma
mița î

— Eu?
— Da, dumneata, Orbescule, chiar 

dumneata.
Subinspectorul se uită la pumnii 

încleștați ai lui Grunz. Mărturisi:
— De... De unsprezece luni, să 

trăiți, domnule inspector. De unspre
zece luni.

— Adică... Aproape de cînd ai venit 
aici cu serviciul, Orbescule.

— Să trăiți, domnule inspector, la
ta două săptămîni după ce am venit 
aici cu serviciul.

Pumnii inspectorului Grunz căzură 
grei ca doi bolovani în capul lui Or
bescu. Subinspectorul, care pînă a- 
tunci nu fusese atins de nimeni nici 
măcar cu un deget, se întinse pe du
șumea. Grunz îl pocni de cîteva ori 
cu vîrfurile pantofilor, în cap, în 
coaste. 11 auzi pe Orbescu întîi ge- 
mînd, apoi scîncind și plîngînd ca un 
copil. Grunz îl culese de pe jos și-1 
așeză pe scaun Fără pic de mînie 
în glas îi spuse:

— Șterge-ți ochii, Orbescule. Șter- 
ge-ți obrajii, Orbescule. Iți stă rău 
cu lacrimi în ochi, Orbescule! Iți stă 
rău cu obrajii muiați în lacrimi, Or
bescule, băiatule! Mă știi, Orbescule, 
că am inimă bună. Mă știi, Orbescule. 
că nu pot să văd om plîngînd. Șter
ge-ți ochii, Orbescule, șterge-ți obrajii, 
Orbescule, înseninează-te, Orbescule, 
zîmbește, Orbescule! Rîzi, băiatule! 
Hohotește, mă!

Orbescu căzu ca din pod. Se căută 
prin buzunare, la haină, la pantaloni, 
gingăvi:

— Să trăiți, domnule inspector, 
mi-am uitat batista acasă.

Niciodată n-ai batistă la tine, 
Orbescule! Ești neglijent, Orbescule! 
Ești papă-lapte, Orbescule.»

li întinse batista.
— Ține batistă, Orbesculel la ba

tista, Orbescule, și șțerge-ți ochii, Or
bescule 1 Șțerge-ți obrajii,- Orbescule !

Orbescu întinse o mînă tremură
toare, luă batista lui Grunz, își șterse 
ochii, își șțerse obrajii, își șterse gî- 
țul. Ii întinse lui Grunz batista. Grunz 
zise:

— Păstgeaz-o, Orbescule! După ce 
tni-ai luat-o pe Mamița, Orbescule, 
poți să-mi iei și batista.

Orbescu ezită. Văzînd însă ochii 
care deveniseră poruncitori ai inspec
torului, băgă batista într-unul din 
buzunarele hainei și rosti încet:

— Să trăiți, domnule inspector! Vă 
mulțumesc, domnule inspector.

— Porcule! îmi mulțumeștil Pen
tru batistă îmi mulțumești, porcule, 
dar pentru Mamița de ce n-ai venit 
să-mi mulțumești, a? Pentru Mamița 
de ce n-ai venit să-mi mulțumești? 
Ar fi trebuit să vii să-mi mulțumești 
și pentru Mamița numaidecît.

— Să trăiți, domnule inspector. 
Mult onorata doamnă Grunz m-a sfă
tuit să păstrez cea mai mare taină.

Lui Grunz i se umpluse iarăși fața 
de sudoare. Nu putea îndura să aibă 
fața plină de sudoare, mai ales că 
sudoarea se scurgea prin adinciturile 
făcute pe obrazul lui de lovea Silef 

și-1 ustura. Vru să se șțeargă. Uitase 
că-i dăruise batista lui Orbescu. O 
căută și n-o găsi. își aduse aminte 
ce anume făcuse cu ea.

— Orbescule!
— Da, să trăiți, domnule inspector!
— Dă-mi înapoi bastista, Orbescule!
— Poftiți, să trăiți, domnule inspec

tor! Poftiți, domnule inspector!
Grunz luă batista și își șterse su

doarea groasă care îi năpădise obra
zul. Observă că și mîinile îi fuseseră 
năpădite de sudoare. Și le șterse. 
Cum știa că sudoarea odată pornită 
nu-1 iartă, își vîrî batista în buzunar. 
Și dintr-o dată se văzu înșelat de Ma
mita, trădat de Mamița, purtînd coar
ne puse de Mamița. Se înduioșă de 
propria-i soartă și îl podidi plîhsul.

Orbescu, care pînă acum nu avu
sese niciodală curaj să vorbească cu 
Grunz înainte de a fi întrebat, zise:

— Să trăiți, domnule inspector, nu 
plîngețj. Vă rog să nu plîngeți, dom
nule inspector. Nu merită, domnule 
inspector.

Ca izbit de bici, Grunz tresări, se 
îmbățoșă și strigă:

— Cum adică nu merită? Ce nu 
merită?

Să trăiți, domnule inspector, spu
se Orbescu cu cel mai dulce glas din 
lume, nu merită ca un om ca dum
neavoastră să plîngă pentru o fe
meie. Femeile...

Grunz nu-i îngădui să-și ispră
vească fraza. Se năpusti asupra lui 
și-i prinse țața intr-un vîrtej de pal
me scăpărătoare. Orbescu văzu stele 
verzi. începură să-i fiule urechile. 
Picioarele i se muiară. Căzu prostit 
in genunchi. Gruftz îl mai izbi de 
cîteva ori cu vîrfurile pantofilor în 
coaste și se mai răcori. Orbescu se 
lungi pe covor. Pe urmă se prinse cu 
mîinile de pîntec de parcă ar fi avut 
colici. începu să geamă și să se va
iete.

— Să trăiți, domnule inspector, 
m-ați omorît, domnule inspector! S-a 
zis cu mine, domnule inspector! 
M-a(i omorît, domnule inspector!

Zvîcni din picioare, ddte ocHi peste 
cap, făcu spume fa gură.

Zvîrcolirile lui Orbescu risipiră mî- 
nia Iui Grunz. II luă pe Orbescu în 
brațe și-1 întinse pe masă. Moale, 
Orbescu nu se mai zvîrcoii. Continuă 
să facă spume la gură și începu să 
horcăie. Grunz se înspăimîntă d£g- 
binelea. Se apropie de capul lui Or
bescu si-i șopti în ureche:

— Orbescule... Mă, frate Orbescu- 
le, nu muri! Te rog, mă, frate Or
bescule, nu muri 1 Te rog mă, Orbes
cule, mă, frate-meu, nu mă nenoroci!

Orbescu însă părea că nu-1 aude. 
Făcea tot mai multe spume la gură, 
horcăia tot mai încet, tot mai încet. 
Iar Grunz pierdut îl implora fierbinte:

— Mă, frate Orbescule, nu muri, 
mă I Nu mă nenoroci, mă, frate Or
bescule! Te rog, mă, frate Orbescule, 
nu muri, măi Nu mă nenoroci, frate 
Orbesculel

Auzi cum cineva batea violent și 
CU insistență în ușă. II lăsă pe Or
bescu în plata Domnului. Se duse, vîrî 
cheia în oroască, o răsuci, întredes
chise ușa. Nu apucă să întrebe nimic. 
11 văzu pe Găman cel voinic agitat 
și în spatele lui Găman cel voinic 
descoperi un bărbat între două vîrste, 
elegant, și cam tot atît de pirpiriu la 
trup ca și Orbescu. Bărbatul elegant 
și pirpiriu avea fața gălbuie și în
crețită, purta ochelari cu ramă de 
aur, bărbuță înspicată tunsă scurt și 
sub nas mustață subțire și pomădata. 
La subțioară, pirpiriul elegant purta 
o geantă mare, umflată, de culoare 
neagră. Cînd îl văzu pe Grunz, pir
piriul dete la o parte pe Găman și 
Intinzindu-i mîna inspectorului ae re
comandă:

— lml dați voie I Stînjînel! Inspector 
general. Trimis ta dumneata eu mi
siune specială.

Grunz se dezmetici. 11 trecu beția, 
își păstră firea. Rosti, înclinîndu-șe:

— Să trăiți, domnule inspector ge
neral, bucuros de cunoștință. La or
dinul dumneavoastră, domnule inspec
tor generali

Deschise larg ușa și-i făcu semn 
cu minat

— Poftiți, domnule inspector gene
rali Ce plăcere pentru noii Ce bucu
rie pentru noi, domnule inspector ge
nerali Ce fericire, domnule inspector 
general I Am auzit de dumneavoastră, 
domnule inspector general. Sîntem 
bucuroși că avem prilejul să vă cunoaș
tem, domnule inspector general.

Stînjînel mulțumi din cap de pof- 
tire și intră în birou. II văzu pe Or
bescu întins pe masă, și apropiindu-se 
băgă de seamă că omul întins pe 
masă face spume la gură. Nu avu 
pentru ce să se mire. II întrebă su- 
cîzînd pe inspector:

— Mi se pare că te-am tulburat.
— Nu, să trăiți, domnule inspector 

general.
— Luai interogatoriul individului ? 

îmi pare rău că te-am deranjat în 
exercițiul funcțiunii, domnule inspec
tori îmi pare foarte rău, foarte răul

— Să vedeți, domnule inspector ge
neral.,. Dumnealui nu e... Dumnealui 
e subinspectorul Orbescu». Dumnealui, 
să trăiți, domnule inspector general...

Orbescu se mișcă. Deschise ochii, 
se șterse la gură cu dosul mîinii și 
clătinîndu-se coborî de pe masă. Ca 
abia ieșit dintr-un somn adînc, spuse:

— Să trăiți, domnule inspector ge
neral. Sînt subinspectorul Orbescu. 
Mă aflam aici cu domnul inspector 
Grunz. Discutam asupra serviciului. 
Și tocmai cînd discutam mai aprinși 
asupra serviciului, m-a apucat o criză 
de... de ficat, să trăiți, domnule ins
pector general. Și atunci domnul ins
pector Grunz și-a dat osteneala în 
toate chipurile să mă aducă» la nor
mal.

Stînjînel făcu ochi mari.
— Cum? Dumneata ești bolnav de 

ficat?
— Da, să trăiți, domnule inspector 

general, sînt bolnav de ficat. Slujba, 
grija... M-am pricopsit și eu cu ceva 
de cind stau aici, pe frontieră și 
muncesc pînă dau în brînci.

Grunz îl pofti pe" inspectorul gene
ral să ia loc. II pofti cu delicateță șl 
pe Orbescu. După ce se așeză, ins
pectorul general Stînjînel se uită cu 
părintească duioșie și cu colegială în
țelegere la Orbescu.

— Afurisită boală, boala de ficat. 
Mă chinuie și pe mine de vreo cinci- 
șase ani. Pe dumneata te-a luat mai 
devreme, tinere. De cînd anume?

— Să trăiți, domnule inspector ge
neral, sînt bolnav de un an sau de 
aproape un an. M-a sleit, munca, să 
trăiți, domnule inspector general.

— Și cu ce te tratezi, tinere? Cum 
te tratezi? Fii drăguț și spune-mi! Mă 
interesează 1 Mă interesează foarte 
mult!

— Să trăiți, domnule inspector ge
neral... Să vedeți, domnule inspector 
general... Din cauza serviciului care 
uni cere multă muncă... Din cauză 
că în acest păcătos de oraș de fron
tieră nu se află nici un specialist în
tr-adevăr priceput, nu mă tratez cu 
nimic. Adică». De fapt... Mă tratez... 
Să trăiți, domnule inspector general, 
mă tratez cu indiferență.

— Păcat, subinspectore, mare pă
cat! Ficatul neîngrijit duce la mor- 
mînt. Păcat de dumneata. Păcat că nu 
te îngrijești, subinspectore I Ai să mori 
tînăr, subinspectore.

Orbescu ridică din umeri.
— Să trăiți, domnule inspector ge

neral, înainte de orice, serviciul!
— înțeleg, serviciul, insă și sănă

tatea. Nu se poate să nu-ți îngrijești 
sănătatea, tinerel

— Să trăiți, domnule inspector ge
neral, în condițiile în care trăiesc aici 
va fi greu; va fi foarte greu. Va fi 
aproape cu neputință, domnule inspec
tor general.

— Voi reține cazul dumitale. îmi 
voi permite, subinspectore, să propun 
ca dumheata să fii mutat la Bucu
rești. Bineînțeles, dacă ești de acord 
și dacă chestiuni de ordin familiar 
sau sentimental nu te leagă de acest 
oraș.

— Vă mulțumesc, domnule inspec
tor general. Să vă spun drept, nu 
speram. Să trăiți, domnule inspector 
general, vă mulțumesc din toată ini
ma, din toată inima. Cit priveșie o- 
rașul acesta, nu mă leagă nimic de 
el. Familia... Familia mea e la Bucu
rești.

— Ia stai, tinere! Nu cumva dum
neata ești rubedenie cu domnul Pom- 
pil Orbescu?

— Să trăiți, domnule inspector ge
neral, îi sînt uepot de frate.
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Ochii micț, șl ascunși după oche
larii cu ramă de aur ai lui Stînjînel 
se luminară.

— Pot spune că unchiul dumitale, 
Pompil Orbescu, îmi este ca și un 
frate. Ne-am petrecut tinerețele Îm
preună. La studii. Mă mir că nu 
mi-a pomenit niciodată de dumneata.

Orbescu se întrista sincer.
w Să trăiți, domnule inspector ge

neral, se cuvine să cunoașteți că in
tre unchiul Pompil și răposatu-mi 
tată au avut loc certuri de familie 
pentru moștenirea unei moșii. A pier
dut tata și a cîștigat unchiul Pompil. 
Certurile...

— Ei, certurile! Singele apă nu se 
face, șubinșpețtore! Prietenul meu, 
domnul Pompil Orbescu, după cite 
știm — Și ce știm știm din sursă si
gură — va intra poate chiar zilele a- 
cestea jn guvern, ca subsecretar de 
stat. Și unde crezi, subinspectore? La 
interne! Chiar la interne, tinere! Așa 
că poți să te socotești chiar de pe 
acum că ți-a pus Dumnezeu mîna în 
Mpl

— Vă mulțumesc, să trăiți, domnu
le inspector general.

Grunz rămăsese în picioare și as
cultase conversația dintre Stînjînel 
și Orbescu cu sufletul la gura. Spu- 
șe:

— Să trăiți, domnule inspector ge
neral, faceți un mare bine. Domnul 
Orbescu este unul dintre cei mai buni 
funcționari ai noștri, Zelos, credin
cios, harnic, discret... V-o afirm pe 
cuvînt de onoare! Domnul Orbescu 
este unul dintre cei mai buni func
ționari ai noștri. Am fost fericiți de 
colaborarea cu domnul Orbescu! Ne 
mîndrim cu domnul Orbescu! Dom
nul Orbescu va lăsa aici un mare 
gol. Dar, așa cum ați binevoit să re
marcați, domnule inspector general, 
sănătatea e... sănătate. Omul trebuie 
să-și îngrijească sănătatea. Fără să
nătate omul nu face două parale.

inspectorul general Stînjînel zîmbi 
și căută să dea zîmbetului său un 
aer de adîncă înțelepciune. Zise:

— La București, domnul Orbescu 
va putea să-și îngrijească sănătatea. 
La București sînt doctori mari, spe
cialiști marii Domnul Orbescu ne va 
aduce în același timp și mari servi
cii. De altfel dumneata, inspectare 
Grunz, și dumneata, subinspectore 
Orbescu, ne-ați și adus un mare, un 
foarte mare serviciu prin activitatea 
și descoperirile dumneavoastră din ul
timele săptămîni. Probabil că nici nu 
știți care.

— Da, spuse Grunz, îngîmfindu-se, 
însă fără să întreacă măsura, am fă
cut și noj ce-am putut și ce ne-am 
priceput, domnule inspector general.

— Ați făcut mult! Și de priceput, 
ce să mai vorbim? Ați pus mîna aici 
— și cine s-ar fi așteptat, cine s-ar 
fi așteptat? — pe o comunistă pe 
care noi am căutat s-o dibuim de 
multă vreme. Ați pus mîna pe o bul- 
găroaică, pe o fetișcană care face pe 
țărăncuța și se ascunde sub numele 
de fovea Silef I Mare captură, Grunz! 
Grozavă captură, Orbescule! Nici nu 
vă închipuiți pe ce ați pus mina! Nici 
nu vă închipuiți!

— Să trăiți, domnule inspector ge
neral...

— Și dumneata să trăiești, Grunz! 
Și dumneata să trăiești, Orbescule! 
Să ne trăiți, că ne mai trebuiți. Să 
aveți noroc de capturi de mare ca
libru, ca lovea Silef! Eu, domnilor... 
Am venit aici tocmai ca s-o văd pe 
această lovea Silef. S-o interoghez 
pe această lovea Silef. Să scot de la 

lovea Silef mai mult decît ați scos 
dumneavoastră.- Deși îmi închipui că 
ați stors-o pe această lovea Silef ca 
pe o iămiie. Și apoi, domnilor, apoi 
am s-o iau pe lovea Silef cu mine 
și s-o duc la București, conform or
dinului pe care l-am primit. Dar știți 
ceva? Sînt plin de curiozitate. Aș vrea 
să-i văd fața acestei bulgăroaice. Aș 
vrea s-o văd chiar acum pe lovea 
Silef. Să mi-o aduceți chiar acum pe 
așa numita lovea Silef.

Grunz se fistici. Insă Orbescu Ii 
spuse cu singe rece lui Grunz:

— Să trăiți, domnule inspector! Vă 
rog să-mi dați cheia de la celula așa 
zisei lovea Silef!

— Cheia? Care cheie? se miră 
Grunz.

— Da, cheia, stărui Orbescu. Cheia 
de la celula in care este închisă lovea 
Silef.

— Dar ce am eu cu cheia, Orbes
cule ? Ai înnebunit ? Nu țin eu cheile 
de la celule.

— Să trăiți, domnule inspector, 
cheia de la celula așa zisei lovea 
Silef se află la dumneavoastră in 
buzunar. V-a adus-o adineauri Gănun. 
care a condus-o la celulă pe bulgă- 
roaică după ce i-ați luat dumneavoas
tră încă un supliment de interoga
toriu. Să trăiți și să mă scuzați, dom
nule inspector, dar aveți un lapsus.

— Ai dreptate, Orbescule! Am un 
lapsus, Orbescule! Din cauza oboselii, 
Orbescule! E firesc. Poftim, cheia. 
Orbescule I Dă fuga, Orbescule, și 
ad-o mai degrabă aici pe lovea Silef! 
S-o vadă și domnul inspector gene
ral Stînjînel pe prostuța noastră I 
j Orbescu luă cheia, plecă,

Grunz vru să risipească tăcerea care 
se lăsase după plecarea lui Orbescu. 
Spuse :

— Domnule inspector general, sînt 
dator să vă confirm ci Orbescu e 
un element excepțional. Excepțional 
in toată puterea cuvîntului. Era păcat, 
era mare păcat să fie uitat aici, la 
marginea țării.

Lui Stînjînel îi făcu plăcere apre
cierea inspectorului.

— E de datoria noastră, a celor 
mai în vîrstă și mai înalți in grad, 
să descoperim elementele capabile și 
să le aducem la centru, inspectare. De 
cei din ger 'tția mea și din generația 
dumitale iA's-a prea îngrijit nimeni., 
Ne-am făcui loc cu greu. Și am urcat 
cu întîrziere treptele. In tinerețe eu 
am lucrat mai prin toate orașele de 
provincie. Intr-un fel mi-a prins bine. 
Cunosc lumea, cunosc țara. Insă ori- 
șicît, Capitala rămine Capitală, in 
Capitală se trăiește altfel. Nu ești de 
aceeași părere, inspectare?

— Mai încape îndoială ? Sînt de a- 
ceeași părere cu dumneavoastră, dom
nule inspector general.

Stînjînel își pieptănă cu degetele 
subțiri și galbene barba pe jumătate 
înspicată și tunsă scurt. Se gîndi la 
binefacerea pe care i-o făgăduise Iui 
Orbescu- Se înduioșa de bunătatea 
inimii care batea în pieptul lui.

— Dumneata, inspectare, te vei fi 
mirînd poate că port barbă

— Nu mă mir, să trăifi, domnule 
inspector general.

— Nu te miri! Dar aș vrea să știu 
de ce crezi dumneata că port eu barbă?

- Cred că purtați barbă, domnule 
inspector general, pentru că v-ați dat 
seama cît de bine vă stă cu barbă. Și 
într-adevăr, domnule inspector gene
ral, vă stă chiar foarte bine cu barbă.

— Așa mi-a spus și nevastă-mea, 
inspectore. Timi zice mereu: „Stînji- 
nel, Stînjînel, eu nici n-aș putea să 
te concep pe tine fără barbă!" Insă 

trebuie să știi, inspectore dragă, că 
motivul e altul. In tinerețe am studiat, 
ca și prietenul meu Pompil Orbescu, 
teologia. Eu visam să mă călugăresc, 
să ajung episcop, mitropolit, poat» 
patriarh. El să devină profesor de 
patrologie. insă una vrea omul și alta 
dispune Domnul. M-acn îndrăgostit 
de o văduvioară, inspectore, și m-am 
căsătorit Și cunoscînd dulceața căsă
toriei. am renunțat pentru totdeauna 
la călugărie. Cit despre Pompil Orbes
cu, la cererea stăruroare a familiei, 
a trecut de la teologie la drept și a 
ajuns, așa cum poate cunoști și dum
neata. as al baroului de ilfov. Ehei, 
inspectore. inspectore ! Viața are grijă 
să ne Joace tuturor feste. Am renunțai 
la călugărie, dar inima mi-a rămas 
blajină, ca a unui călugăr, iar cre
dința in Dumnezeu nu numai că nu 
mi-a scăzut, dar mi-a și crescut, 
inspectore.

Își dete la o parte cravata și-și 
viri mina in sin.

— Vezi, inspectore ? Port atirnată 
de gît cruciulița aceasta de aur. Mă 
rog seara, mă rog dimineața. La masă 
mă închin. Mă comport în toate ca un 
bun creștin. Și să știi, inspectare, sînt 
un bun creștin.

Orbescu întrerupse fără să vrea con
fesiunea inspectorului general Stîn
jinel.

— Să trăiți, domnule inspector ge
neral, să trăiți, domnule inspector, am 
onoarea și durerea să vă raportez 
că arestata lovea Silef a murit.

Stinjinel își viri crucea de aur în 
sin, iși încheie cămașa la piept și-și 
potrivi cravata.

— Cum î Ce-ai zis, subinspectore ? 
Poate n-am auzit bine. Mai zi o dată.

— Să trăiți, domnule inspector ge
neral, am onoarea și durerea să vă 
raportez că arestata fovea Silef a 
murit

— Dă-ml lămuriri, subinspectore. 
Cum a murit? Cînd a murit? De ce 
a murit ?

Se duse lingă Orbescu și așteptă 
să audă răspunsul. Subinspectorul își 
păstră singele rece. Raportă:

— Să trăiți, domnule inspector ge
neral, acum o oră domnul inspector 
Grunz i-a luat un supliment de inte
rogatoriu numitei lovea Silef. Pe urmă 
i-a încredințat-o lui Găman s-o con
ducă la celulă. Găman a condus-o 
pe numita lovea Silef la celulă, a 
încuiat ușa și i-a adus cheia domnu
lui inspector Grunz. Cînd m-a apucat 
criza de ficat, domnul inspector Grunz 
tocmai îmi spunea să încerc s-o mai 
descos și eu In seara asta pe numita 
lovea Silef. Cum a murit ? N-aș avea 
cum să știu. Cînd a murit? In acest 
interval de timp trebuie să fi murit, 
domnule inspector general. De ce a 
murit ? Nici asta n-aș avea cum să 
știu, domnule inspector general. Insă... 
Dacă n-o fi murit de inimă, îmi 
permit să am o bănuială, domnule 
inspector general.

— Ce bănuială ?
— Să trăiți, domnule inspector ge

neral, îmi e teamă, ca să zic așa. 
îmi e teamă să mă exprim,

— Exprimă-te, subinspectore I N-are 
de ce să-ți fie teamă.

— Să trăiți. domnule inspector ge
neral, eu bănui că lovea Silef a fost 
ucisă.

Pe Grunz îl trecură iarăși sudori 
reci. Scoase batista și se șterse, se 
șterse.

— Cine putea s-o ucidă pe lovea 
Silef. subinspectore? Și de ce s-o 
ucidă ? Doar nu avea asupra ei nici 
bani, nici bijuterii. In general, comu
niștii sint săraci lipiți pămîntului.

— Să trăiți, domnule inspector ge

neral, bănui că pe numita lovea Silef 
* ucis-o unul dintre ai noștri.

— Dar pentru ce, Orbescule ? Pen
tru ce ?

Lui Grunz i se păru că i șe clatină 
pămintul sub picioare, se deschide și-l 
înghite de viu. Se apropie de birou 
și se sprijini cu mîinile de marginea 
lui. Iși spuse în gînd : „Desigur, de
sigur... Acum, ticălosul de Orbescu se 
răzbună. Acum, ticălosul de Orbescu 
mă dă în vileag." Spre surprinderea 
lui Grunz, subinspectorul nu rosti încă 
nici un nume, ci spuse:

— Să trăiți, domnule inspector ge
neral, din nenorocire se găsește aici 
printre noi un individ brutal, pot spune 
chiar un individ criminal. Un individ 
care întrece măsura : bate mai mult 
decît se cuvine, torturează mai mult 
decît e nevoie. Bănui, să trăiți, dom
nule inspector general, că acest indi
vid brutal, că acest individ criminal 
a ucis-o pe numita lovea Silef. De 

ce a ucis-o și cum a ucis-o n-aș putea 
să vă spun, domnule inspector ge
neral.

Stînjînel căscă ochii mari de parcă 
abia acum ar fi văzut bine fața lui 
Orbescu. Zise:

— ia ascultă, subinspectore I Ce ai 
dumneata pe obraz ? Ce inseaannă 
vînătăile acestea ? Cu cine te-ai bătut 
dumneata acum un ceas ?

Orbescu, care pînă aci răspunsese 
prompt și cu singe rece, tăcu. Stin
jinel se răsuci către Grunz.

— Dumneata ce spui, inspectore 
Grunz? Cu cine și în ce împrejurări 
s-a bătut subinspectorul dumitale ?

înainte ca Grunz să aibă timp să 
răspundă, Stinjinel se miră iarăși;

Dar de ce te întreb eu cu cine 
s-a bătut Orbescu ? Și dumneata, 
inspectore Grunz, te-ai încăierat cu 
cineva. Te-ai încăierat cu cineva care 
ți-a zgîriat obrazul, inspectore Grunz. 
Urmele de pe obrazul dumitale, Inspec
tore Grunz, sînt urme de unghii de 
femeie. Nu încerca să negi. Cunosc 
unghiile femeilor din experiență. Nu 
cumva...

Orbescu. care între timp își recîști- 
gase singele rece, spuse:

— Astăzi, să trăiți, domnule inspec
tor general, am avut chiar aici in sediu 
un grav caz de răzvrătire.

— Răzvrătire ?
— Da, răzvrătire.
— Cine a îndrăznit ?
— Arestatul Oroș. Pe cînd îi inspec

tam celula a sărit pe neașteptate 
asupra mea și m-a lovit. Domnul 
inspector Grunz, informat asupra fap
tului, a venit și mi-a sărit în ajutor. 
Răzvrătitul, care e foarte voinic, zbă- 
tindu-se să ne scape și să se apere 
pe cînd îl puneam în lanțuri, i-a zgî
riat obrazul.

— Cum s-a răzvrătit? De ce nu ați 
luat măsuri din timp ca să-l faceți 
inofensiv ? De ce i-ați dat prilejui să 
se răzvrătească ? De ce nu l-ați pus 
în lanțuri mai dinainte? De ce nu ați 
prevăzut că va încerca să vă atace?

— Părea docil.
— Docil I A tăcut sau a mărturisit ?
— A tăcut. N-a mărturisit nimic 

Insă părea docil, foarte docil chiar.
Stinjinel păru că ii crede.
— Dar pe bulgăroaică cine • omo 

rit-o ?
— Să trăiți, domnule inspector ge

neral, pe lovea Silef — în cazul în 
care n-a murit de inimă — nu putea 
s-o omoare decît individul acela bru
tal, individul acela criminal.

Stînjînel nu-și pierdu răbdarea. Isi 
pieptănă iarăși barba scurtă cu dege
tele, își pipăi crucea de aur atirnată 
pe piept, sub cămașă, ca și cum ar fi 
vrut să-î ceară ajutor lui Dumnezeu

pentru descurcarea acestei alaceri, și-l 
întrebă :

— Subinspectore, dar individul acela 
brutal, individul acela criminal, cum 
ii spui dumneata, nu are nume ?

— Să trăiți, domnule inspector ge
neral, are.

— Și de ce nu mi-1 spui ?
— Să trăiți, domnule inspector ge

neral, sint gata să vi-l spun.
Grunz se pierdu cu totul. Gindi: 

„Acum... acum ticălosul de Orbescu 
mă va vinde cum i-a vîndut luda 
pe Cristos."

— Spune-mi-1. Ce mai aștepți î
— Să trăiți, domnule inspector ge

neral. individul acela brutal, individul 
acela criminal se numește... se nu
mește Găman.

Stinjinel rise.
— Găman ? Ei bine, domnilor, pe 

Găman îl cunosc. Am lucrat acum 
cițiva ani cu el la Constanța. Intr-a
devăr, e cam bruta! individul, insă 
e foarte bun meseriaș, foarte bun me
seriaș... Dar cam brutal...

— Foarte brutal, zise și Grunz 
Cu cit imbătrinește. cu atit devine 
mai brutal. Abia izbutim să-l ținem 
în friu. Și acum ne-a făcut-o.

— Așadar și dumneata, inspectore. 
te raliczi bănuielii domnului Orbescu. 
Și dumneata crezi că pe lovea Silef 
a ucis-o Găman.

— Da, să trăiți, domnule inspector 
general, întocmai.

■— Dumneata, inspectore Grunz, hi 
cazul lovea Silef, ți-ai dat seama de 
importanța capturii ?

Grunz se grăbi să răspundă:
— Desigur, domnule inspector ge

neral. Cu experiența pe care o am, 
mi-am dat seama numaidecît.

— Ți-ai dat seama și dumneata, 
subinspectore Orbescu ?

Orbescu clipi repede din ochii mi
opi, își trecu mîna peste frunte, a- 
iungă aburul fumuriu care sta gata 
să-i înece mintea, spuse:

— Să trăiți, domnule inspector ge
neral, în fața dumneavoastră eu... eu 
trebuie să fiu cinstit. Nu mi-am dat 
seama, domnule inspector general.

— Nu ți-ai dat seama ?
— Nu, să trăiți, domnule inspector 

general. Eu... eu am crezut că bul- 
găroaica e o țărăncuță oarecare, că
zută în afacerea aceasta ca musca 
in lapte. Altfel... altfel, să trăiți, dom
nule inspector general, luam — cu 
toate că am aici un șef care răspun
de de ce se întimplă — luam mă
suri, domnule inspector general.

— Ce fel de măsuri ai fi luat dum
neata. domnule subinspector, dacă ți-ai 
fi dat seama de importanța capturii 
și. în același timp, ai fi avut întreaga 
răspundere?

— Să trăiți, domnule inspector ge
neral, luam măsuri strașnice, s-o pă
zim și s-o păstrăm pe lovea Silef 
ra pe ochii din cap.
.— II auzi, inspectore Grunz? II 

auzi pe subinspector ce spune?
— II aud, să trăiți, domnule ins

pector general.
— Va să zică dumneata — dum

neata, inspectorul Grunz — ți-ai dat 
seama de la început de importanța 
capturii.

— Mi-am dat seama... însă...
Stînjînel lungi gîtul să asculte cu 

cea mai mare atenție și cu cel mai 
viu interes răspunsul Iui Grunz. însă 
inspectorul bolborosi cîteva cuvinte 
din care nu se înțelese nimic. Apoi 
tăcu și roși.

— Te roșești la obraz, inspectore 
Grunz. Taci, inspectore Grunz. Nu 
răspunzi, inspectare Grunz. Mi se 
pare că încep să înțeleg de ce ro
șești. Mi se pare că încep să înțeleg 
de ce taci. Mi se pare că încep să 
pricep de ce nu răspunzi, inspectore 
Grunz.

Glasul lui Stînjînel nu mai avea 
nimic călugăresc in «1. Era dur, rsc«, 

tăios ca oțelul. Orbescu își luă imnia 
in dinți.^Zise:

— Sa trăiți, domnule inspector 
general, eu cred că...

— Ei! Ce crezi ? Ce mai crezi ? 
Spune ! Nu te sfii!

— Eu cred că domnul inspector 
Grunz tace pentru că... Pentru că e 
disperat și emoționat de moartea fetei.

— S-ar patea, conveni Stnjinel 
fără amabilitate. Pentru noi moartea 
fetei este o catastrofă. Înțelegi, ins
pectore Grunz ?

— înțeleg.
— Prin lovea Silef am fi izbutit 

să ajungem la căpătui unui fir. A- 
vem mare nevoie sa ajungem la ca
pătul acelui fir de-a lungul căruia 
facem de multă vreme cercetări. 
lnsă._ însă nici dumneata, inspectore 
Grunz, nici dumneata, subinspectcre 
Orbescu. nu ați mat măsurile cerute 
de împrejurări. Poate fata a murit 
de inimă. N-ar fi de mirare. Ați lu- 
rrat-o ca să scoateți mărturisiri de 
la ea. Și ați lucrat-o, desigur, cu 
prea multă perseverență. Ați lucrat-o. 
desigur, cu grosolănie, lovea Silef era 
probabil o făptură fragilă care nu 
putea suporta brutalitățile. Trebuia s-o 
descoasă un maestru. Da, da, fetișcana 
a fost o făptură fragilă...

-- Foarte fragilă, spuse Grunz.
— Ați bătut-o ?
— Nu, răspunse Grunz. Nici nu 

ne-am atins de ea, domnule inspector 
general.

— Ați spînzurat-o cu capul în jos 5
— Nu, șopti Grunz.
— Ați umflat-o cu apă ?
— Nu ne-a trecut prin gînd
— Atunci ce Dumnezeu i-ați făcut, 

oameni buni ?
— Să trăiți, domnule inspector ge

neral, nu i-am făcut nimic. Nici nu 
ne-am atins de ea. Am interogat-o 
Cu gingășie, cu delicateță. întocmai 
cum spuneați dumneavoastră... Insă cu 
oarecare stăruință.

— Nu mai înțeleg nimic.
Stînjînel iși mai pieptănă barba, iși 

scoase ochelarii și și-i șterse cu ba- 
tista. Zise:

— Inspectore Grunz...
— Da, să trăiți, domnule inspector 

general.
— Trimite să aducă fata aici, așa 

moartă cum este. Vreau s-o văd.
Grunz îi porunci lui Orbescu;
— Subinspectore, ia-1 cu dumneata 

pe Găman, du-te la celulă, scoateți 
fata și aduceți-o aici.

—- Are să ne vadă sentinela,
— Luați-o pe moartă de subțiori 

intre voi. Sentinelei o să i se pară 
că fata e lipsită de puteri și că o 
ajutați să meargă.

— Totuși...
— Nu-ți fie teamă. Sentinelele au 

mai văzut cazuri asemănătoare. După 
ce urcați scările, să-i spui lui Găman 
s-o ia la spinare pe moartă.

— Am înțeles, să trăiți, domnule 
Inspector.

Rămaseră între ei.
— Acum, inspectore, pentru că 

sîntem numai noi doi aci, te rog 
să-mi spui adevărul.

— Sînt gata să vi-l spun, domnule 
inspector general.

— Ce s-a întîmplat cu bulgă- 
roaica ?

— Nu știu.
— Inspectore Grunz, nu cumva ai 

ucis-o dumneata ?
— Nu, domnule inspector general. 

N-am ucis-o eu.
— Grunz, sintem Intre colegi. Te 

înțeleg. însă și dumneata trebuie să 
pricepi că acest caz e un caz grav, un 
caz extrem de grav. Noi aveam nevoie 
de lovea Silef. Și dumneata ai ucis-o 
pe lovea Silef, sau ai îngăduit ca 
lovea Silef să fie ucisă acj. la dum
neata. înțeleg că nu-ți este ușor să 
mărturisești adevărul. Dar trebuie, 
Grunz, Mie trebuie să-mi spui adevă
rul, Grunz, numai adevărul. Chestiu
nea nu este simplă.

— Nu, nu este simplă, conveni 
Grunz.

— S-ar putea să fii destituit, Grunz, 
S-ar putea să ți se sfărime cariera, 
Grunz.

— Ar fi păcat, spuse Grunz. Sînt 
un om valoros. Am muncit cinstit. Și 
tot ce-am făcut, am făcut ca să-mi în
deplinesc misiunea. Să-i descopăr pe 
comuniști, să-i stirpesc ori să-i trimit, 
cu dosare bine întocmite, tribunalului 
militar, să înfunde pușcăriile cu ei... 
Am muncit cinstit... Sînt un om cin
stit, domnule inspector general...

— Cinstea! Dumnezeu ne știe, 
Grunz. Toți sîntem cinstiți, în branșa 
noastră, Grunz, Dar aici nu e vorba 
numai de cinstea și de cariera dumi
tale. S-ar putea să intri în pușcărie 
pentru crimă, Grunz. Ne-ai făcut 
mare rău. Grunz. Ne-ai lipsit de o 
piesă rară, Grunz. Ne-ai împiedicat 
să punem mjna pe un nuclfu impor- 
tant, Grunz. Asta nu se iartă, Grunț. 
Nu se iartă.

Inspectorul oftă. Spuse trist:
— Să trăiți, domnule inspector ge

nerai. cînd eram tînăr și abia intrat 
in meserie, am avut ghinionul șă-mi 
moară în mîini, la Brăila, un tînăr 
muncitor de la șantierele navale. Și 
atunci, să trăiți, domnule inspector ge
neral, domnul Aristide Paleu, care 
era inspector general ca și dumnea
voastră. iar astăzi este așa cum cu
noașteți secretarul nostru general, s-a 
jucat cu mine M-a amenințat cu puș. 
caria. Evident, domnule inspector ge
neral, eu eram tinerel, eram boboc în 
branșă. Am început să tremur și mi-a 
înghețat inima. Mi-am pierdut fit eg. 
îmi este rușine, dar trebuie să vă 
mărturisesc, domnule inspector ge
neral. M-a aiucat și pilosul atunci. 
Și pe cînd plîngeam, domnului inspec
tor general Pateu i ș-a făcut milă 
de mine și m'-a spus că a glumit. 
Și atunci m-am liniștit, domnule inspec
tor general. Acum, să vă spun drept, 
domnule irr ector general, cu iți ve
deți și dumneavoastră, nu mai sint 
tînăr. Sînt om în putere. Pot spune 
că s'nt mai aproape de vîrsta dumnea
voastră decît de a lui Orbescu. M-au 
trecut sudorile. Inima nu mi-a înghe
țat. Și nici tremuriciul nu m-a apu
cat. Dar trebuie să înțelegeți, domnule 
inspector general, că totuși mi-e teamă. 
Sînt și eu om. Vă rog să nu vă jucați 
cu mine, domnule inspector genial. 
Gîndiți-vă la Dumnezeu, că sînt șl 
eu om. Așa că vă rog, domnule 
inspector general...

— Ce mă rogi, inspectore Grunz ? 
Ia fii drăguț, inspectore Grunz, șl 
spune-mi mai limpede, spune-mi dum
neata mie mai concret, ce anume ml 
rogi ?

Orbescu deschise larg ușa. Și pe 
ușă intră Găman cu lovea Silef la 
spinare. Orbescu închise ușa în urma 
lui și întoarse cheia în broască. Gă- 
rnan î! întrebă pe Grunz :

— S-o arunc jos, domnule inspec
tor?

— Nu, răspunse Grunz. Pune-o pe 
masă.

Găman o așeză pe lovea Silef pe 
masă.

— Poți să pleci, îi spuse Grunz lui 
Găman.

—De ce să plece ? Să nu plece, 
zise Stînjînel.

Grunz se apropie de masă. întinse 
picioarele fetei, ie strînse unul lingă 
altul și le acoperi bine cu fusta. Mîi
nile i le întinse pe lingă trup. Ii în
chise si ochii care îi ieșiseră nițeluș 
din orbite.

— Gata ? întrebă Stînjînel.
— Gata, să trăiți, domnule inspec

tor general, îi răspunse Grunz.
Inspectorul general Stînjînel veni 

lingă moartă și începu s-o examineze 
din ochi,

Zaharia Stancu

Ilustrații
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Arta plastică 

din R.P. Albania...
In AII)inia există urme de 

artă străveche, pe care arhe
ologia le-a cules dim aș«®ăirilc 
Hirtei, din orașe precum A- 

pollomia : sculpturi oare înscriu 
acest t&rîm în orbita artei cla
sice a Mediteraned. Mai tîraâttp 
mai ales de prin secolul al XIV- 
lea, aici s-an pictat ansambluri 
de fresce care au rămas pini 
astăzd. Și s-au păstrat, din a- 
ceastă perioadă îndepărtată, nu
mele unor meșteri vrednici, O- 
nutri și fiul său David. După 
secole, însă, de dominație oto
mană, a fost nevoie de mișca
rea d® eliberare din a doua ju
mătate a veacului al XIX-lea, 
pentru ca să poată miji din 
nou., în Albania, preocupări de 
artă plastică. Dar aceste preo
cupări n-au dobîndit un sprijin 
cu adevărat susținut decît în 
climatul creat culturii de regi
mul democrat-popular. Anii care 
au urmat scuturării jugului fas
cist au văzut reunindu-se efor
turile unor tineri ridicați acum, 
cu acele ale unor pictori și 
sculptori formați cu decenii în 
urmă, curînd după 1900. Pe unii 
dintre aceștia i-am aflat în ex
poziția din sala Batiște, prezenți 
cu lucrări numeroase : pictorul 
Vangjush Milo, iubitor de prive
liști cu deschidere panoramică, 
cu Lumină violetă, ori sculpto
rul Odhise Paiskali, cel care a 
fixat in bronz figura semeață a 
vestitului Skandeirbeg, eroul na- 
țlonal al Albaniei. El este, de 
asemeni autorul cîtorva portrete 
de partizani, la fel cu alți sculp
tori, L. Nicolla, de pildă, ori 
pictori, care s-au străduit să e- 
voce momente și eroi din lupta 
împotriva fascismului, căcd a- 
mlntirea zilelor glorioase care-au 
adus poporului albanez indepen
dența și i-au creat posibilitatea 
integrării în frontul socialismu
lui l-a. urmărit și pe B. Sedjini, 
în pinza intitulată „Eliberarea 
Tiranel“, și pe S. Kaceld, în 
tabloul ce se cheamă „Trecerea 
diviziei întîia peste rîul Șkum- 
bin“. peisaje numeroase, stăpî- 
nlte adesea de munți trufași și 
de zări largi, figuri dîrze de 
muptend, cum e aceea pe care a 
zugrăvit-o Guri Madhu, cîteva

imagini ale muncii libere de azi 
— „Recoltarea sfeclei de zahăr**, 
„Selecționarea semințelor” — ori, 
în fine, gravurile, precum niște 
vignete ale lui S. Răceli; au 
venit să Întregească expoziția 
de plastică albaneză : acest prl- 1 
iej, pe care ni l-a oferit Instl- & 
tutui Romîn pentru relațiile oul- h 
turale cu străinătatea, de a cu- / 
noaște ceva din cultura poporu- 
lui frate, constructor al socia- | 
lismului pe valea Drinului și a ;; 
Voiusei, între munții înalți și 
albastrul AdriaticU.

D. H.

Frați ?
Consultînd pînă și cel mal 

elementar lexicon, redac» 
torul volumului „Teroarea 
și mizeriile celui de al 

Ill-lea Reich** de Bertolt Brecht, 
recent apărut în colecția „Meri
diane”, ar fl putut foarte ușor 
afla nu numai că Ștefan Zweig 
și Arnold Zweig n-au fost frați 
(cum se afirmă în prefața ades- 
tui volum), dar și că între cei 
doi mari scriitori n-a existat 
nici cea mai mică legătură de 
rudenie. Autorul monografiilor a- 
supra lui Balzac, Dickens și 
Dostoievski, născut la Viena, a 
fost austriac, în timp ce recen
tul laureat al Premiului Lenin 
pentru întărirea păcii între po
poare, originar din Glogau, est® 
german.

A.

„Are sau nu febră 
termometrul?...1*
Iatre sorea și-o pune autorul 

miel notițe marginale din 
ultimul număr al revistei 
..Contemporanul". Notița se 

referă la unul din cele mai re
cente filme ale studioului nos
tru de desene animate și păpuși 
„Termometrul are febră", film 
rar. a rulat ou mult succes în 
completare, atit la „Timpuri 
noi" cit șl la cinematograful 
..Patria' (Regizor I. Hermemea- 
au, autorul scenariului M. Stoiam). 
Tema scenariului este familiari
zarea copiilor cu tratamentul 
medical In timpul bolilor, iar 
lumea în care se petrece acțiu
nea este aceea măruntă a unul 
sertar în care acul de cusut, 
prietenul fetiței, ciuperca de lu
cru forfecuța și termometrul 
însuși, suferă și sînt preocupați 
tî-n pricina îmbolnăvirii micii 
lor stăpîne. De altfel, autorul no
tiței povestește cu destul umor 
subiectul și ne întrebăm de ce 
il califică el însuși, în final, 
drept anost 7 Ceea ce îl supără 
— se pare — în primul rînd, 
este că în lealitate nu termo
metrul, ci bineînțeles fetița e 
aceea care are temperatură. Dar 
nu este oare aceasta o trăsătură 
specifică imaginației copilului, 
rare îi face să creadă că la du
rerile și bucuriile iul participă 
și cei mai intimi prieteni, pă
pușa de cîrpe, ursulețul de pluș, 
trenul, obiectele mărunte dto- 
tr-un sertar t

In ceea ce privește scopul, 
utilitatea filmului, acestea nl S« 
păr evidente. De altfel, am pu
tut urmări în sală reacțiile spec
tatorilor mari cît și, mai ales, 
ale celor mici care nu numai că 
s-au amuzat, dar au și înțeles.

tocă ceva. Autorul notiței 
compară „Termometrul are fe
bră" ca filmul lui Gopo, distins 
cu medalia de aur la Cannes. 
Dar Gopo se adTesa evident, prin 
scenariu și desen, unul public 
adult. Este ca și cum, în lite
ratură, al face analiza volumu
lui ..Ala-Bala-Portocala" de Pan- 
cu-iași, pornind de la „Morn- 
mețli" lui Marin Preda.

M. Bogdan

NAGY E MERIC „Petroșani"

ARTA ȘI REALITATEA

nici 
stu-

cu- 
cla- 
mai

(Urmare din pag. 1) 
splendidă ar fi fost estetica lui Hegel 
dacă această idee minunat dezvoltată 
în cuprinsul ei i-ar fi servit ca fun
dament in locul fantasticei căutări în
dreptate spre plenitudinea de mani
festare a ideii" (p. 37).')

Dar dacă .Jtstetica" lui Hegel ui
mește prin subtilitate analitică, nu este 
„splendidă" pentru că buza analizei 
e de natură idealistă.

Hegel abordează problema artei din 
punctul de vedere al spiritului abso
lut, arta fiind pentru el etapa infe
rioară a unei înălțări al cărei capăt 
superior e filozofia. Aria e un mo
ment inferior pentru că fiind mani
festare a Absolutului, totuși nu sa
tisface nevoia noastră deplină de Ab
solut. Din punctul acesta de vedere re
ligia e superioară artei, cu toate că 
și arta este o expresie a divinului. 
Pentru Hegel nu poate fi luat in dis
cuție decît frumosul artistic, singurul 
dăruit cu realitatea incontestabilă a 
spiritului. Frumosul natural nu are o 
existență obiectivă și frumosul artis
tic nu există in natură. „Frumosul na
tural este un reflex al spiritului. 'El 
nu este frumos decît în măsura în 
care își asigură participarea spiritu
lui. El trebuie conceput ca un mod 
incomplet al spiritului, ca un rnod 
cuprins el însuși in spirit, ca un mod 
lipsit de independență și subordonat 
spiritului" (v. Introducere la „Este
tică"). Astfel, pentru Hegel, frumosul 
artistic este indiscutabil superior ace
luia natural. Din această cauză arta, 
în estetica hegeliană, trăiește din a- 
parențe și creează aparențe. Ca o con
secință, frumosul artistic nu este de 
ordin logic, făcind parte din alt do
meniu decît gîndirea. In sfera apa
rențelor, de care arta ține, domnesc 
arbitrarul și anarhia. Arta intră în do
meniul accidentalului și de aceea 
nu se poate preta, după el, unui 
diu științific.

In fine, arta este o Atlantidă 
fundată pentru totdeauna în apele 
sicismului grec. Numai atunci și 
tîrziu in epoca evului mediu (virsta 
de aur a artei, după Hegel) arta era 
expresia sublimei detașări de contin
gent. Astfel arta „este un lucru al 
irecutului". Epoca modernă nu mai. 
poate fi creatoare de valori artistice, 
din cauza : „complexității. accentuate 
a vieții sociale și politice".

„Putem deplinge — scria Hegel — 
faptul că atenția noastră este absor
bită de interese meschine și de puncte 
de vedere utilitare, ceea ce a făcut ca 
sufletul să-și piardă seninătatea și li
bertatea, singurele care jac posibilă 
bucuria dezinteresată a artei".

Acesta este Hegel, in liniile direc
toare extrem de simplificate ale sis
temului său. împotriva acestor idei, 
predominante în epoca sa, va da Cer
nișevski bătălia.

In „Privire asupra concepțiilor este
tice contemporane" aflu o însemnare 
extrem de caracteristică pentru atitu
dinea estetică proprie lui Cernișevski: 
„Apollo din Belvedere și Venus de 
Medici au fost de mult descriși și cin- 
tați, așa că nbuă nu ne rămine decît 
să admirăm oamenii 
de care uită autorii 
tetică, atunci cînd 
Hercule din Farnese 
blourile lui Rafael", 
trebuie să fie interpretată ca dispreț 
pentru valorile trecutului. Cernișevski 
este un intelectual de mare și fină 
cultură, un excelent elenist, printre 
altele. El gîndește însă prin opoziții 
ferme. Estetica idealistă este paseistă, 
arta este pentru ea un obiect de stu
diu inanimat, aparținind trecutului. 
Prin opoziție, Cernișevski creează o 
estetică a imediatului, a vieții încon
jurătoare. De aceea, în sistemul său 
estetic, latura obiectivă a procesului 
creator (realitatea) capătă o întinsă 
dezvoltare, în dauna intrucîtva a la
turii subiective. Dar o astfel de con
strucție e de înțeles, pentru că Cer
nișevski are de luptat .tocmai împo
triva tiraniei subiectivului in dome
niul esteticii.

Vorbind despre reaiitaie, Hegel afir
ma : „ceea ce noi numim realitate 
este o iluzie mai puternică, o aparen
ță mai înșelătoare decît aparența ar- 
tei“(o. Introducere la „Estetică").

P.entru Cernișevski realitatea este 
terenul fertil din care crește, în toată 
complexitatea și în toate determinările 
lui, fenomenul artistic.

Realitatea este existență primordială, 
independentă de subiectul gînditor: 
„Realitatea ni se înfățișează într-un 
chip independent de voința noastră" 
(p. 118). Teza fundamentală a siste
mului său estetic este afirmată de la 
început: „Respect pentru viața reală, 
neîncredere în ipotezele apriorice, "hiar 
dacă acestea ar fi pe placul fante
ziei — iată caracterul tendințelor ce 
domină astăzi în știință. Autorul este 
de părere că și convingerile noastre 
estetice trebuie să fie aduse la acest 
numitor, dacă, în genere, ar mai avea 
rost să vorbim despre estetică" (pag. 
28). Conceptul de realitate la Cernî- 
șeoski are și o latură temporală, de 
previziune, care ne face să înțelegem 
caracterul premarxist al esteticii sale: 
„Realitatea nu înglobează numai na' 
tura moartă, ci și viața umană, nu 
numai prezentul, ci și trecutul in mă

vii și viața vie 
lucrărilor de es- 
tratează despte 
și despre ta- 
însemnarea nu

sura in care el s-a manifestat prin 
acțiuni, precum și viitorul, in măsura 
in care acesta este pregătit de pre
zent". (p. 155). Cernișevski folosește 
o comparație sugestivă pentru a pre
ciza valoarea realității și corelația 
dintre artă și reaiitaie: „fenomenele 
realității — scrie el — sint ca un lin
gou de aur fără marcă; chiar nu
mai pentru acest motiv foarte mulți 
vor refuza să-l primească, iar mulți 
alții nu vor putea face distincția 
intre el și o bucată de aramă; operele 
de artă sint ca un bilet de bancă a 
cărui valoare intrinsecă este minimă, 
in timp ce valoarea lui convențională 
este garantată de 'întreaga societate, 
fiind prețuit, din această cauză, de 
toată lumea, astfel că foarte puțini 
oameni își dau seama, in mod clar, 
că valoarea ce i se atribuie rezultă 
din faptul că el ține locul unui lin
gou de aur", (p. 119-120).

Plasindu-se pe terenul ferm al rea
lității, Cernișevski analizează in pri
mul rind categoriile clasice ale esteti
cii : frumosul, sublimul, tragicul, co
micul. Nu vom intra in amănunte, lu
crarea lui Cernișevski fiind cunoscută 
la noi. Filozoful rus respinge argu
mentat ideea că frumosul este un dai 
subiectiv, apoi că frumosul natural 
este inferior frumosului artistic și in 
fine că frumosul ar fi aparența sen
sibilă a Ideii.

Pentru Cernișevski frumosul este o 
categorie estetică avind existență o- 
biectivă, independentă de noi. Zona 
principală de manifestare a frumosu
lui este realitatea: „realitatea este 
superioară prin frumusețea ei creația- 
mior fanteziei, cărora le ’ servește drept 
mijloc de realizare" (pag. 159). Dacă 
frumosul există in mod obiectiv in 
realitate, fiind superior frumosului ar
tistic pe care-l generează, esența fru
mosului este însăși viața. Aici, Cer
nișevski stabilește o corelație de iden
titate, cu un caracter extrem de ori
ginal și îndrăzneț: „Așadar, cred că...: 
„frumosul este viața", „frumoasă este 
ființa in care viața ne apare precum 
ar trebui să fie ea după concepțiile 
noastre", „frumos este obiectul ce

In dezvoltarea criticii literare euro
pene, a doua jumătate a secolului XIX 
marchează un salt calitativ, spre anali
za științifică a operei literare. In Rusia 
apar democrafii-revoluționari ruși, stră
luciți pre-marxiști, în aceeași măsură 
militanți progresiști Și critici multilate
rali. In Franța, domină discipolii deter
minismului biologic în timpul literelor, 
confuzi ideologic, fără suflu revoluțio
nar, uneori chiar conservatori, dar ihțe- 
legînd istoricitatea și influența mediu
lui înconjurător.

Maiorescu rămăsese al Germaniei 
hegeliene, închinată sistemelor 
tetice și speculațiilor generale. 
Romînia el putea fi in cel 
bun caz un corect popularizator, 
înaltă ținută didactică, al unor

es- 
In 

mai 
de 

____  _____  _______ _ — ___ ele
mente de estetică, dar nu era pregătit 
să coboare din generalitate în concret. 
„Titu Maiorescu nu avea plăcerea a- 
nalizei cărților" — scria G. Cătlnescu. 
în Istoria Literaturii Romine, remar- 
clnd săracele caracterizări făcute poe
ților „Direcției noi" și mai ales faptul 
că nici în articolul de mai tîrziu des
pre Eminescu, cînd apărea volumul de 
„Poezii" și geniala operă incita la pro
funde comentarii, „el nu putea ieși din 
generalități didactice, deși acum era 
momentul analizei". „Maiorescu, ob
servă Călinescu, nici nu are bănuiala 
existenței unei critici analitice..."

Iar Eugen Lovinescu, discipol și a- 
pologet al mentorului junimist, adau
gă acestei observații un document is
toric: „Una din cele mai evidente do
vezi de lipsa de interes a lui Maiorescu 
pentru studiile critice propriu-zise, ce ; 
presupun analiza științifică, vaste cer
cetări bio-bibliografice, e faptul de a 
ți păstrat manuscrisele lui Eminescu 
cel puțin treisprezece ani fără a le fi 
cercetat, deși le bănuia marea impor
tanță. Abia în ședința de la 25 ianuarie 
1902 oferi Academiei cele 43 de volu- 
me-manuscris cu un total de vrea 15 
mii de foi..."

Critica literară, astfel cum s-a 
dezvoltai ea în sec. XIX, atit în Fran
ța cît și în Rusia, oricît de diferite, de 
opuse au fost direcțiile ei ideologie 
și estetice, s-a născut din ideea expli
cării artei prin determinism și a antre
nat, prin ea, ample, discuții privind so
cietatea, raporturile dintre artă și so
cietate și efectul social ar artei. Con
cepția lui Maiorescu despre artă și po
ziția sa ideologică generală nu pu
teau fi receptive la însuși fenomenul 
social al necesității criticii literare și i 
Se împotriveau.

Maiorescu nu concepea altfel rolul 
său decît ca acela de judecător, aro- 
gindu-și dreptul de a emite mandate 
în numele nepărtinirii, al impersonali- 
zării, întocmai după teoriile sale este
tice. Ba, mai mult, criticul-judecător 
devenea, în ochii lui, adevăratul pro
totip al degustătorului impersonal al 
artei, netulburat de interese „egoiste", 
spre deosebire de însuși creatorul de 
artă. Judecătorul de artă ar fi, după 
Maiorescu, prin naștere destinat func
ției sale, firea sa fiind receptivă la 
sensibilitățile altora și mai puțin mar
cată printr-o sensibilitate proprie. Spre 

manifestă indicii de viață sau ne adu
ce aminte de viață" (pag. 33-34).

De la Baumgarten, inițiatorul noii 
discipline, pentru care estetica era o 
știință a afectelor (in direcția seman
tică a cuvîntului), o teorie a cunoaș
terii senzoriale, la Cernișevski, saltul 
este amețitor. Coborirea frumosului 
din cerul hegelian in tumultul vieții 
constituie un act revoluționar.

In „Privire asupra concepțiilor esteti
ce contemporane", Cernișevski com
pletează ideea sa fundamentală, lămu
rind ce înțelege prin frumosul vieții: 
,Jn lumea accesibilă simțurilor nu 
există ființă superioară omului; de 
aceea, in lumea accesibilă simțurilor 
noastre, personalitatea umană consti
tuie forma superioară de frumusețe, 
iar toate celelalte grade de frumusețe 
care există in lume au valoare de fru
mos numai in măsura in care prezintă 
anumite asemănări și aspecte comune 
cu omul. In societate, indivizii izo
lați se unesc intr-un întreg; de aceea, 
societatea umană reprezintă sfera su
perioară a frumosului".

Cernișevski s-a oprit aici. Trebuia 
făcut încă un salt pentru a ajunge 
la marxism, la dialectica frumosului 
în cadrul complexei dialectici a so
cialului. Dar saltul acesta Cernișev- 
ski nu-l putea face fund ținut în loc 
de principiul antropologic, jeuerba- 
chian. cu preferința sa pentru gene
ral uman, cu neputința disocierii so
cialului și a introducerii omului în 
activitatea practică, socială.

Cernișevski face totuși un pas mai 
departe deed Feuerbach, atunci cînd 
intuiește specificul de clasă al fru
mosului. Ampla sa comparație intre 
frumusețea fetei de țară și a celeia 
din mediul avuțdor este excelentă.

Definiția lui Cernișevski presupu
ne că: ,jiu există idei abstracte in 
domeniul frumosului, ci doar făpturi 
individuale, căci viața n-o putem ve
dea manijestindu-se decît in făpturi 
reale, vii" (pag. 131), iar individualul 
fiind garanția frumosului urmează că 
intre frumos și absolut nu există nici 
o legătură, idee care dă o puternică 
lovitură absolutului hegelian.

Fantoma 
lai Maiorescu Criticul judecător

deosebire de el, creatorul de artă, o 
personalitate puternică, respinge tot ce 
e străin personalității sale. „Criticul 
este din fire transparent, artistul este 
din -fire refractar". De aceea, în concep
ția lui Maiorescu, artistul n-avea voie 
să exercite critica, iar criticul nu putea 
fi scriitor. De fapt, monopolul criticii era 
reținut pentru judecător pe temeiul in
capacității creatoare a acestuia.

Realitatea literară contrazicea total 
concepția lui Maiorescu. El însuși nu 
era nepărtinitor, — ci dimpotrivă, — 
fapt pregnant înscris în toate bilanțurile 
„Direcției noi". Cîteva cuvinte ale lui 
Ibrăileanu despre nepărtinirea lui Ma
iorescu merită să fie citate: „Pasiunea 
politică — scrie Ibrăileanu despre 
Maiorescu — ajunge uneori atît de 
vădită în scrisul Său, incit îi slăbește 
chiar și arhitectura logică... Pasiunea 
l-a dus la exagerarea teoretică, decla- 
rînd că sentimentele patriotice n-au 
ce căuta în artă... Cînd a avut ocazia 
să vorbească de romanul modern, el 
n-a amintii cu un cuvînt romanul rus, 
romanul cel mai puternic al veacului 
trecut, care pentru Maiorescu însă, 
avea, desigur, defectul de a fi atit de 
social, atit de umanitar, atît de evan
ghelic, ații de politic și revoluționar 
uneori /“

Apoi, chiar între contemporanii săi 
apropiați, personalitatea excepțională a 
lui Eminescu se dovedea capabilă de 
o înaltă „critică artistă", gen care 
in alte țări concura puternic critica 
specialiștilor în critică.

In fine, criticul nu poate fi un pro
fesor rigid care-i învață pe elevi cum 
să scrie și-le pune cu severitate note, 
sigur de el tocmai pentru că el în
suși e lipsit de sensibilitatea artistică 
necesară creatorului. Marii critici sînt 
ei înșiși personalități puternice chiar 
„refractare" uneori, sau prea puțin 
„transparente" și totuși opera lor are 
mare valoare istorică și literară. Dar 
aceasta tocmai pentru că nu funcția 
de judecător, singură, le conferă aceas
tă valoare, ci capacitatea de a vedea 
in opera literară un infinit obiect de 
analiză, a cărui concluzie abia o con
stituie aprecierea valorică (deși tre
buie spus că opera fără valoare e de 
la început condamnată, nerezistînd 
analizei 1).

Critica judecătorească, cum îi va spu
ne Gherea, a lui Maiorescu, — chiar 
dacă ar fi avut o orientare mai pozi
tivă — de la un moment dat trebuia 
depășită și răsturnată. Acesta va fi 
'olul istoric al lui Gherea — primul 
nostru critic literar in adevăratul în
țeles al cuvîntului. Această afirmație 
o putem întări, cu satisfacție, prin a- 
precierea adversarilor noștri ideolo
gici, siliți să recunoască, cu enervare, 
rolul lui Gherea. II cităm dih. nou pe

CARAVANA MAMELOR
(Urmare din pag. I)

ple au ieșit din case, în R.F.G., le-au 
urat succes și și-au manifestat încre
derea în triumful idealului lor. Femei 
simple s-au adunat în mitinguri la 
Verona. Femei simple din Franța le-au 
îmbrățișat. Femei simple le-au primit 
în Albania cu brațele deschise. Pe 
podul prieteniei romîno-bulgare, peste 
apele Dunării, mamele din. Anglia au 
sărutat la despărțire surorile din um
bra Balcanilor, iar azi, iată-le printre 
noi.

(Urmare din pag. I)

petrolul. Și, vorba poetului, „la un 
semn deschisă-i calea", armata ameri
cană pornește să lupte în Liban, în 
timp ce în toată lumea se aud pro
testele rațiunii.

Și, în același timp, cei care au dat 
ordinul de invazie, vorbesc despre 
pace. Fac război și vorbesc despre 
pace. Omoară oameni și vorbesc des
pre pace. Ba chiar cutează să arunce 
pe alții vina încordării generale. Nn 
mai că zilele vorbelor goale s-au dus 
cam de mult. Nu există popor, inc.Iu 
siv cel american, care să nu judece, 
judecata simplă și necruțătoare. în-

In estetica lui Cernișevski totul 
este subordonat realității și vieții. 
Sublimul, tragicul, comicul, sînt ad
mirabil analizate în viziunea sa pro
prie, dezvăluindu-li-se geneza în rea
litate, în viață. Conținutul artei sca
pă și el din strinsoarea frumosului he
gelian și devine: „întreaga diversi
tate de obiecte, evenimente, probleme 
și aspecte ale vieții care prezintă in
teres pentru om" ' (pag. 129).

Plecînd de la acest centru de rota
ție al realității, in sistemul lui Cer
nișevski se desfășoară in mod armo
nios diferitele elemente și categorii ale 
esteticului.

Afirmația absolută, larg argumen
tată, cu privire la superioritatea rea
lității față de artă, a făcut pe mulți 
critici, unii foarte apropiați de noi. să 
spună că pentru Cernișevski arta are 
de fapt o importanță minimă. Filozo
ful a fost astfel criticat (de astă 
dată îndreptățit) pentru ideea că arta 
ar fi un „surogat" al realității, idee 
care este insă fugară, ca o neglijență 
a condeiului în focul luptei împotri
va idealismului.

Adevărul este că Cernișevski acor
dă artei o 
seninătate, 
reproducere _ _____
ofere dot ceea ce prezintă interes 
pentru om in viață" (pag. 166), tre
buie în plus să ' explice fenomenele 
vieții și să le aprecieze. Arta, în sis
temul estetic al lui Cernișevski, este 
astfel socotită ca c extrem de nece
sară activitate morală. Artistul este 
un gîrditor, dar și 'un îndrumător al 
oamenilor. In finalul expuneri: sale a- 
pare o definiție, prin care Cernișeo- 
ski intră în imediata noastră actua
litate: „Să se mulțumească, deci, 
arta cu înalta și măreața ei menire: 
aceea de a... constitui un manual care 
să-i slujească omului drept călăuză în 
viață" (pag. 141).

Ion Vitner

finalitate de extremă in- 
In primul rind arta, ca 

a realității, trebuie să

î) Citatele aparțin ediției: „Arta și 
realitatea din punct de vedere este- 
tic““. Edit „Cartea rusă", 1949.

normativă, 
putea dez-

Lovinescu: „culturală și 
critica lui Maiorescu nu se 
volta decît in epoca turbure de for
mație; depășind-o, sau s-a abținut, sau 
s-a limitat la cîteva articole întimplă- 
toare. Sumară și intermitentă, cu drept 
cuvînt ea a fost numită „judecătoreas
că", adică enunciativă și nu demons
trativă și fără să atingă problemele 
ridicate de critica europeană intrată 
pe cale deliberativă, dacă nu și a po- 
zitivării. Rolul acesta a revenit lui C. 
Dobrogeanu Gherea, pe atunci I. 
Gherea."

Arăiînd că îi e „penibil" să recu
noască ceea ce totuși e „neîndoios", 
Lovinescu scria mai ‘departe: „C. Do- 
brogeanu-Gherea a luat din mîinile 
lui Maiorescu torța unei critice pe 
care o crezuse sfîrșită cu dinsul". 
Pentru că: „Inițiatorul mișcării de e- 
mancipare a criticei din fața generalu
lui și a culturalului și de îndrumare 
a ei pe calea cercetărilor speciale, a 
fost C. Dobrogeanu-Gherea — înteme
ietorul criticei noastre în accepția mo
dernă a metodelor analitice..."

Intr-adevăr, Gherea este întemeieto
rul criticii noastre literare, implicit a- 
cela al școlii științifice a criticii ro
mînești — și acest adevăr neîndoios, 
penibil pentru ideologii reacțiunii, e 
unul din principalele merite istorice 
ale mișcării socialiste și ale revistei 
sale culturale Contemporanul.

Gherea avea formația spirituală și 
concepția ideologică opuse direcției 
maioresciene și tocmai concepția ' sa 
și tocmai formația sa erau cele nece
sare pentru a opune criticii judecăto
rești metafizice o critică științifică, 
astfel cum esteticii metafizice i s-a 
opus o estetică științifică.

Gherea a crescut la școala democra
ților revoluționari ruși, pentru care cri
tica literară era cea mai vastă posibili
tate de dezbatere a problemelor sociale 
și ideologice (a se vedea, în acest sens. 
Bielinski — Discurs despre critică). 
.4 discuta opera literară rapor- 
tînd-o la omul care a creat-o, la so
cietatea în care a trăit acest om și 
la influența ei asupra spiritelor — era 
propriu, într-un fel sau altul, întregii 
critici din această școală.

Gherea al cunoscut de asemenea 
școala franceză a criticii literare, de la 
Sainte-Beuve la Taine și de la acesta 
la- Brunetiere.

Educat de revoluționarii ruși, influ
ențat de asemenea de criticii francezi 
citați, Gherea avea posibilitatea să-și ia 
un model de pasiune analitică, asupra 
operei, scriitorului și societății, tinzind 
spre epuizarea explicativă a semnifica- 

. ției unei creații analitice. Iar pasiunea 
discuției, a polemicii largi desfășurate

Cîte nu s-au întîmplat în jur de cînd 
își poartă mesajul! Cîți nori siniștri 
nu s-au adunat pe cer pînă cînd au 
ajuns pe meleagurile romînești! Ar
matele americane au atacat Libanul 
spre indignarea și revolta lumii. La 
mitingul femeilor din 22 iulie, misio
narele păcii, unindu-și glasul cu vocea 
poporului nostru, au chemat la înțele
gere, la colaborare între popoare.

La sfîrșitul acestei săptămîni, emo
ționanta caravană își încheie etapa în 
țara noastră. Luîndu-ne rămas bun, 

susține consecvent 
la nivelul cel mai 
Sovietică.
a redus efectivul forțelor 
Uniunea Sovietică și țările

ideea 
înalt ?

în 
U

ar

căpățînata judecată a lui 1 și cu 1 
fac 2.

De unde a pornit inițiativa de a 
sista experiențele cu arma 
cu hidrogen ? Din Uniunea

De unde a pornit ideea 
denuclearizate în Europa ? 
de democrație populară.

Cine 
tîlnirii 
niunea

Cine 
mate ? 
de democrație populară.
,Cine a propus, acum, o întîlnlre 

pentru reglementarea situației din 0- 
rientul Apropiat și Mijlociu? Uniunea 
Sovietică.

Și ale cui sînt armatele car® au 
pătruns în Liban ? Ale Statelor Unite.

Socoteală simplă. In timp ce la 
Stockholm reprezentanții popoarelor 
cer măsuri reale pentru dezarmare, 
pentru asigurarea păcii, armele ama 
ricane vor să îngenunche poporul 
libanez. Ca în întunecatele vremuri 
ale trecerii populațiilor din America 
prin foc și sabie, navele aducătoare 
de moarte străbat oceanele pentru a 
„civiliza" oameni care nu vor decît 
să trăiască ta libertate. Pacea a fost

atomică și 
Sovietică, 
unei zone 
Din țările

Ce ne facem, domnilor?
(Urmare din. pag. I)

bombardat Germania și Japonia, nu

mai

a ...
le spune nimic nenorocitilor care altă 
dată cădeau cu fruntea la pămînt nu
mai cînd intram noi într-un hotel. 
Unde o să ne mai vindem gramofoa- 
nele, unde e lina noastră, cui o să mai 
plasăm automobilele noastre demo
date, măsline nu ne mai vin decît din 
Cipru și ați auzit ce bine ne merge 
și-acolo. Pe masa noastră sînt din ce 
in ce mai puține portocale și în buzu
narele noastre a început să fluiere vîn- 
tul. Scad acțiunile, o să ne ruinăm, 
numărul bogaților care se sinucid a 
început să crească, dacă mai ține așa 
o să trebuiască să ne vindem dome
niile și yachturile, să mai renunțăm la 
amante și la croazierele anuale. Unde 
mai pui prestigiul șifonat, unde 
pui lipsa de respect!

Scumpii noștri domni, așa nu 
merge 1 Dacă pînă ieri-alaltăieri 
tot răbdat, de-acum s-a isprăvit! 
ziți îndrăzneală: s-a iscat răzmerița și 
în Liban, oamenii au ieșit cu mic cu 
mare în stradă și-l înghesuie pe omul 
nostru, „județul" ăsta vrea indepen
dență, amărîții ăștia se așează împo
triva Americii și a Marii Britanii, (de 
Franța să nu mai vorbim că despre 
ea se zice că e putere de mîna a 
doua), uitînd de bombele noastre, de 
flota noastră, de generalii noștri, in 
Irak, cît ai clipi din ochi au fost 
scurtate cîteva căpățîni ilustre, cum 
s-ar zice am fost dați afară pe ușa cea 
mare într-o noapte. Aliatul nostru, re
gele Iordaniei, tremură și el pe tron 
văzînd că în lume sînt din ce în ce 
mai puțini regi și înțelegînd că nu 

mai 
am

Au-

în pilde și ipoteze, izvorite din cerceta
rea fără limite a literaturii — această 
pasiune este poale, prima caracteristică 
a intelectualului Gherea.

Concepția despre artă a lui Gherea 
este întemeiată pe ideea determinis
mului — natural și îndeosebi social 
—, integrată într-o largă viziune 
materialistă a istoriei. Numai o ase
menea concepție, susținută de o 
adecvată formație de specialitate, 
putea să transforme critica lite
rară dintr-o instanță de judecată dog
matică intr-o activitate științifică, ba
zată pe analiză, explicație și demon
strație argumentată. Numai o aseme
nea concepție, împreună cu pregătirea 
literară corespunzătoare, putea scoate 
obiectul criticii din izolarea metafizi
că, punîndu-l în complexele sale ra
porturi de cauzalitate cu viața. 

NAGY, EMERIC ț,Seara, la adăpat"

strîngîndu-le mîinile, le transmitem 
conștiința grijii și răspunderii noastre 
pentru soarta vieții omenești. Fie ca 
sentimentele generoase ale femeilor 
care v-au arătat ospitalitate și dragos
tea poporului romîn, să vă întărească 
în lupta pentru apărarea celui mai de 
preț bun al pămîntului. Fie ca tot ce 
veți povesti surorilor voastre de dincolo 
de Marea Mînecii, să contribuie la iz- 
bînda cît mai grabnică a cauzei sfinte 
comune: pacea?

Veronica Porumbaeu

atacată. In ciuda oricărui bun simț, 
pacea a fost atacată. Scînteile au în 
ceput să joace în aerul saturat de ex
plozibil. Numai că rațiunea n-a în
cetat de-a exista, și nu. va înceta 
niciodată.

Este încă timp 1 Propunerea sovie
tică așteaptă un răspuns, popoarele cer 
ca acest răspuns să fie afirmativ. Cu 
un efort comun, spectrul războiului 
poate fi alungat. Dacă am arunca în 
balanță dorința omenirii, războiul ar 
putea fi nimicit pentru totdeauna. Dar, 
atfta timp cît nu este încă nimicit, 
cît se mai aude zăngănitul armelor, 
trebuie să stăm neclintiți, fiecare la 
postul nostru, calmi, conștierițl de 
răspunderea istorică ce ne revine, 
demni și curajoși. Pacea poate fi 
salvată1 Rațiunea trebuie să triumfe 
asupra intereselor josnice. Și, cînd 
va veni timpul în. care, citind scrisul 
nostru de azi, oamenii vor zîmbi și 
nu vor înțelege de ce trebuia să ple-' 
dăm pentru 
na că noi 
n-am lăsat 
tindă peste

apărarea păcii, va însem- 
ne-am făcut datoria și 
ca distrugerea să se în-' 
planeta dornică de viață.

Mihu Drăgomir

drept vorbind, nouă, 
ne pasă de cîteva co
la gunoi și de cîteva 
oferite ciorilor, nouă 
duce petrolul, că se

vrea

civi-

poți să stai la infinit pe un pachet de 
dinamită. La 
domnilor, puțin 
roane aruncate 
cadavre regale 
ne pasă că se 
duce benzina, că se duc dolarii și li
rele sterline.

Așa că în numele democrației și al 
libertății, suiți-vă pe bordul crucișătoa
relor, urcați-vă în carlinga avioanelor, 
îndreptați tunurile spre aceste popoare 
neliniștite, ucideți, schingiuiți, umpleți 
închisorile și învățați minte pe ultimul 
răzvrătit că nu e timp de zaveră. Ce-I 
aia unitate arabă? Ce-i aia că 
fiecare să fie stăpîn în casa lui? Vor- 
be^joale. Vom fi acolo în numele 
lizației, vom pacifica, vom trece prin 
foc și sabie totul în numele princi
piilor noastre umanitare. Ce dacă stri
gă o lume întreagă că ne purtăm ca 
niște tîlhari de drumul mare, istoria 
se scrie cu sînge, nu cu cerneală sim
patică.

Fii ai Americii și ai Albionului, 
închideți ochii, scrîșniți din dinți, 
uitați totul 1 Nu vă uitați la 
ce vă spun că jocul ăsta cu 
trolul e un joc cu focul, că o să 
ardă pămîntul de sub picioare.

In numele libertății șl al 
mocrației, dați lumii îngrozite exem
plul furiei neputinței noastre. Spuneți: 
iată cum se respectă dreptul la auto
determinare, sfințiți prin crimele voas
tre drepturile „egale" ale statelor mici 
cu statele mari, arătați ce-i aceea „nea
mestecul în treburile interne ale altor 
țări, conform principiilor Națiunilor 
Unite"!

cei 
pe
ne

de-

Eugen Barbu

— indiferent 
ideologică, deși linia 
mai puternică va co- 
— studiu de cercetare 
implicații vaste socia- 
privind omul și viața

Pornind de la Gherea, critica lite
rară romînescă intră în sfera criticii 
literare contemporane a Europei. De 
aci înainte, critica va fi, 
chiar de poziția 
ei de dezvoltare 
bort din Gherea, 
multilaterală, cu 
le și ideologice, 
sa, opera și înrîurirea sa. Critica lite
rară, pornind de la Gherea, devine un 
complex instrument de analiză a ope
rei, pe baza concepției materialiste a 
artei și o armă în lupta socială. Cri
tica literară, căreia Titu Maiores
cu îi anunțase sfîrșitul, înțele'-în- 
du-i îngust menirea, își începe abia 
acum adevăratul drum. Pe acest drum, 
realizind saltul calitativ al criticii 
marxist-leniniste, cucerire a epocii de 
triumf al socialismului, mergem not 
azi. Fantoma lui Maiorescu, ca orice 
fantomă, nu mai poate urmări decît pe 
cei ce, în general cred în învierea 
duhurilor...

Savin Brain



TEATRU ȘI ACTUALITATE
ine se interesează cl- 
tuși de puțin de pro
blemele teatrului nos
tru, n-a putut trece in
diferent pe lingă anche
ta întreprinsă de revista 
„Tribuna". Vreo două

zeci, cred, de răspunsuri, venite de la 
dramaturgi și regizori, critici și direc
tori de teatre, s-au aliniat firesc sub 
titlul pe care li l-a dăruit redacția: 
„TEATRUL-AZI". Căci am recunoscut, 
nu o dată, In aceste pagini, gindul de 
a sluji in chip eficace prezentul; am 
aflat aici destule formulări judicioase 
și sugestii de un interes practic ime
diat. Și ne-am bucurat să-i vedem 
pe oamenii de teatru ingrijindu-se, mai 
toți, de îmbunătățirea repertoriului,de 
acordul lui structural cu imperativele 
momentului istoric pe care-l străbatem. 
Dar ne-am întîlnit uneori, în cuprin
sul acestei anchete, cu propuneri a că
ror oportunitate ni s-a părut joarte 
îndoielnică. Cineva s-a gîndit, de pildă, 
că regizorii se cade să dezgroape, spre 
a îmbogăți repertoriul, producții pre
cum „Poezia depărtării" a lui 'Duiliu 
Zamfirescu. O piesă in care contempo
ranii au depistat atmosfera searbădă 
din scrierile lui Bourget: „Atmosfe
ra (...) unei clase al cărei suflet cască 
prin saloane, se întinde pe canapele și 
care, leneșă la inteligență și flască, 
tsi omoară timpul citind cărți frumoa
se. dar închise peste puterile ei. ca niș
te lăcate". Cuvintele acestea ii aparțin 
lui Tudor Arghezi. Poetul, care semna 
pe atunci —era in 19131 — cronica 
teatrală la „Viața rominească", califica 
astfel, cu energia sa pamfletară, piesa 
pe care, în 1958, Radu Stanca o de
semnează atenției regizorilor: ....Poe
zia depărtării reflectă, încă de la titlu, 
intelectualismul ei de pensionat de dom
nișoare, lecturi excelente și nedigerate. 
E-o „miăvrerie de scoli literare. (...) 
Poezia depărtării ...Princesse lointaine. 
o poezie care nu apare de nicăiri. dar 
care revine în piesă, independen: 
de dînsa, în cuvinte. în jrazc fără 
cadru, de un efect crispant de ridicol: 
Nu te poți gîndi la una. de un comic 
desăvirșit, fără s-o citezi-

— Domnule Ministru, adu pe fiul 
meu înapoi că micșorezi poezia depăr
tării..." Răspunde oare o astfel de pro
ducție dramatică „sensibilității con
temporane", căreia — arăta Radu 
Stanca în același răspuns din,(Tribuna"

— trebuie să i se conformeze orice 
spectacol? Hotărit lucru, repertoriul nu 
va creste mulțumitor șt nu se va con
stitui în unitatea organică pe care i-o 
dorim, atita timp cit vom apela la 
titluri ca acesta pe care ni l-a pro
pus acum. Radu Stanca.

Dar, cum ne-au convins lipsurile 
ultimei stagiuni, efortul principal al 
oamenilor de teatru se cere îndreptat 
spre dramaturgia contemporană; spre 
piesele inspirate de frămintările actua
lității". „Nu știu cum se coate scrie 
teatru in afară de actualitate" — sună 
răspunsul lapidar, pe care, in această 
problemă, l-a dat Horia Bovine seu. E 
o necesitate constringătoare, pentru 
un adevărat dramaturg, să mediteze 
asupra înțelesurilor vremii sale. Bă 
lupte pentru adevărurile ei. .Am desci
frat adesea, în răspunsurile orilep.it-. 
de ancheta „Tribunei", conștiința c* 
cestei necesități. Dar am citit ți rtn- 
duri care pledează intr-un chip ciudat 
centru actualitate. Știm bine, de pildă, 
că nu e ușor sS zugrăvești o r ra
tate in mers, să captezi țișnirea proas
pătă a noutui. Dar tocmai in această 
diiicultate stă frumusețea inedită a 
creației și satisfacția cea mai pură a 
scriitorului. Și ne întrebăm, de -u.eea. 
cum trebuie apreciat un autor care 
vorbește despre „fundele. neplâeehie 
si riscurile inerente" prezentului, așa 
cum face Ana Novak, in răspunsul ei 
la ancheta „Tribunei". Ce trebuie să 
credem, de asemenea, despre pasiunea 
curajoasă pc care și-o arogă scriitoa
rea? „O pasiune deasupra prudenței și 
a calculelor", zice Ana Nooak. Dar 
nu ne. pale— împiedica, extind o ase
menea declarație, să ne gind: r. am
bianța etică in care autoarea și-a ca- 
fundat ultima piesă, aceea iaht* feti 
Jle fel de om ești tu?" Să ne 
la oboseala fricoasă care bintaxe per
sonajele acestei lucrări; la merdaâta- 
tea dezabuzată și văHl-'-:alâ. cart se 
lasă de atitea ori auzită in ezxr-nsul 
piese:. Oamenii se tem acolo de feri
cire și unu! chiar din cei pe care au
toarea i-a vrut înaintați iș: apără tih
na mediocră și liniștea moale, convin- 
că tot ce este foarte viu doare. Să ne 
amintim că, dear ca cilioa cr~ in urmă, 
scriind „Preludiul", Ana Nooat <sșe 
zașe, in fruntea crestei piese, un matte 
semnificativ din Goethe-
„Dreptul ia fericire nu-' are decit ce! 
Ce zilnic se avtată la lupii perrru ei* ?

Acest adevăr, scriitoarea t-a uitat 
in „Ce fel de om ești tu?". După cum 
a uitat și alte adevăruri esențiale ale 
luptei pentru socialism. Căci iată. 
Toma, secretarul de partid din piesă, 
cel care trebuie să-l aducă pe drumul 
bun pe directorul lanoș, nu are în ve
dere nimic altceva decit măsurile ime
diate privind traiul oamenilor. E pri
zonierul unei optici pe care autoarea 
n-o denunță, ci, dimpotrivă, o încon
joară cu un nimb de prestigiu: o opti
că făcută din indiferență față de ma
rile eforturi constructive, foiță de per
spectiva largă in care evenimentele se 
cer plasate. Creșterea industriei noas
tre, încordarea productivă a clasei 
muncitoare apar aici. împotriva sen
sului lor real, altceva deal operă de 
construcție a socialismului. Nu o 
singură dată cite un personaj refuză 
să privească spre ziua de mune. se 
dezice de viitor; ca și cum singura 
certitudine ar fi folosul oricit de mă
runt al clipei de fată. „Un spor de o 
copeică la o rublă — credeați econo
miștii — valorează mai mult dectt 
orice socialism" șt muncitorii trebuie 
sa luate „pentru ei înșiși și pentru co
piii lor, ș nu pentru cine știe ce ge
nerație viitoare sau cine știe ee socia
lism vi tor". „Asemenea fraze — scria 
Lenin — au fost totdeauna arma pre
ferată a borg-.ez:'.or din apusul Euro
pei—" .Ase-runea fraze — neinsotite de 
o replică zdrobitoare — atestă. în 
piesa Anei Novak, penetrația unor teze 
revizioniste. Ce preț poate avea atunci 
oro gramul pe care-l enunță scriitoarea 
în „Tribuna" ? „4 spune tot ce crezi 
sau condamni, tot ce speri și visezi 
aici. acum". Cum pretinde a spune 
„lat", c.neva care vede așa de puțin 
dm țigara- complicată a prezent uluit 
C.na cânta i-au scăpat aspecte car
dinale ale vremii noastre? Care a deve- 
rnt nepăsător fală de dimensiunea eroi
că și fală de tensiunea nobilă a bătăliei 
pentru soc'-alisrrdf

Nu numai unul dintre cei întrebați 
de „Tribuna" s-au plins de aspectul 
eclectic pe care l-a luat, in cursul sta- 
gianBor trecute, repertoriul scenelor 
noastre. Horia Deleanu a încercat să 
explice fenomenul. A vorbit în „Tri- 
hume. desore înțelegerea simplistă a 
problemelor de care dau dovadă unii 
directori, de sere insuficienta competen
ță a secretariatelor literare, despre con
silii artistice cu existență fantomatică.

NAGY EMERIC ,Constncția fabricii de ciment la Bicaz

Dar a omis, ni se pare, o împrejurare 
care a înrîurit asupra alcătuirii reper
toriului, cel puțin la fel de puternic ca 
și cauzele enumerate de el. E vorba 
de orientarea, de atitea ori capricioasă 
și apolitică a unor cronicari și comen
tatori dramatici. De revista de specia
litate a oamenilor de teatru, care s-a 
situat ea însăși pe poziții eclectice, 
absentind adesea de la chemările ac
tualității. Nu e, de altminteri, pentru 
nimeni un secret că „Teatrut" s-a ocu
pat îndeobște mai insistent de 
problemele spectacolului decit de ace
lea ale repertoriului. Asta, deși redac
torul său responsabil, Horia Deleanu, 
sub serie acum, și a subscris și altă 
dată, acest „adevăr poncif al" — epi
tetul ii aparține, și îl folosește 
fără să observe nuanța lui pejoratică 
— : „repertoriul constituie baza exis
tenței artistice a teatrului". In fapt, 
revista „teatrul" nu a ajuns în mod 
consecvent la vederi principiale, asu
pra repertoriului, în întregul său, deși 
i s-a atras la vreme atenția prin „Scin- 
teia". „Considerațiile la repertoriul noii 
stagiuni" pe care le semna Florian Po- 
tra în nr. 9 din 1957, erau pierdute 
în cifre statistice, nu îndeajuns de con
cludente; măsurau proporția de 35% 
pe care-o reprezenta dramaturgia ori
ginală în ansamblul repertoriului, dar 
nu se opreau să semnaleze nefirescul 
ctitor programări de la teatrele din 
provincie și chiar din Capitală: „Turan- 
dot", de pildă, al lui Gozzi, trecut pe 
lista spectacolelor pe care trebuia să 
le pregătească teatrul din Reșița. 
„După începutul stagiunii", în nr. 12 
din 1957, cind carențele organizării re
pertoriului apăreau mai clar, Horia 
Deleanu găsea nimerit să protesteze 
încă în contra „atmosferei sumbre", 
care i-ar fi împins la generalizări pri
pite pe unii critici, să combată jude
cata aspră cu care piese de o „viziune 
minoră" fuseseră intîmpinate de unii 
cronicari dramatici. Nici o mirare că 
în „Teatrul" a fost primită cu bună
voință „Masca lui Neptun" și că atitea 
melodrame n-au devenit acolo obiectul 
unei sancțiuni estetice hotărîte.

„Am convingerea — scrie Horia 
Deleanu în „Tribuna" — că o seamă 
de autori dramatici nu sînt deplin edi
ficați asupra unei noțiuni fundamen
tale: actualitatea". Dacă lucrul este, 
vai, adevărat, apoi o vină serioasă 
are într-aceasta, fără îndoială, st re
vista „Teatrul". Nu numai prin opti
mismul obstinat care s-a manifestat 
aici mai totdeauna în probleme de 
repertoriu; ci, mai ales, prin modul 
neconvingător în care s-au discutat pro
blemele centrale ale dramaturgiei. Nică
ieri, în nicio revistă a noastră, n-am 
aflat mai temeinic înstăptnite decit în 
„Teatrui", prețiozitatea expresiei și ele
ganța chinuită. Numere de-a riadul, 
se putea găsi in articolele lui Horia 
Deleanu un mănunchi destul de pre
car de idei, învelit intr-un ambalaj 
înșelător de anecdote și divagații, care 
în loc să facă textul spumos. îl în
greunau. Ca să spună că oamenii de 
teatru s-au adunat la Sinaia, spre a 
discuta probleme ale dramaturgiei ori
ginale, Horia Deleanu ne oferea, de 
pildă, o asemenea frază: „Interesul 

nostru, constituit în numitor comun (s.n.) 
se îndrepta spre descifrarea, spre tăl
măcirea unor sensuri ale literaturii dra
matice originale". N-am stărui atît 
asupra ur.or asemenea chestiuni, dacă 
n-am-f'riirieredințați că-ttriei critici-prin
cipiale, partinice, oricit de nuanțate, 
Ti Sînt ‘indispensabile franchețea fonu
lui și limpezimea ideilor: ceea ce de 
multe ori nu am putut descoperi în cro
nicile din „Teatrul".

Se cade, de altfel, să fii elegant cu 
anume grație, după cum nici îndrăz
nelii nu-i sade bine ținuta ostentativă. 
Există — spunea pregnant Radu Stan
ca in discuția din „Tribuna" — „o ru
tină. a îndrăznelii", de cobe trebuie să 
ne ferim. Avertismente asemănătoare 
r.e-au venit si de Ia alte condeie pe 
:are le-a solicit ai ancheta „Tribunei". 
Și tocmai de aceea vom obiecta iden- 
r.ficării pe care-o operează Horia De
trona atunci cind scrie că „subtexful" 
îndrăzneț ii ar fi talentul și acela al 
rutinei. lipsa de talent. Adevărata în
zestrare creatoare împinge fără greș 
spre îndrăzneală, dar îndrăzneala sin
gură se ivește de atitea ori din vele.- 
'dti car- pot F fote a. im-
palsal poruncitor al talentului. Canoas-

r.biliste. care nu duc medieri. Și ne 
îndoim că păctxu! cei mai grav in cane 
au căzut realizatorii noștri de soee- 
tacoie, in anii din urmă, e acela al 
.neaoșismului". așa cum scrie Lauren- 

țiu Fulga. Avem, de bună seamă, ne
voie de un teatru „cu circulație uni
versală". Dar nu-l vom realiza câu- 
tindu-l anume: ci încercmd. pur și 
simplu, să evocăm, cu mijloacele spec
tacolului, adi.ndmea și adevărul vieții; 
adevărul prezentului, al luptei noastre 
pentru socialism.

Dsn Hăulicâ

ocietatea de științe is
torice și filologice a 
prezentat recent „Edi
turii Științifice" o cu
legere de „Studii de 
literatură universală".

Alai mult spirit Je răspundere
După mărturisirea din 

prefață a Consiliului de conducere s-a 
urmărit să se pună în discuție mate
riale de literatură străină „mai puțin 
accesibile lectorilor din țara noastră 
și în același timp să publice și cîteva 
articole din literatura romînă de inte
res deosebit".

De la început trebuie să spunem că 
eroarea de bază a culegerii, care cu
prinde articole semnate în majorita
tea cazurilor de specialiști competenți, 
precum Aram Frenkian, Idrgu iordan, 
Perpessicius, Al. Dima, Philippide, Al. 
Rosetti, — stă tocmai în scopul pro
pus, în caracterul ei prea îngust 
cum de altfel reiese limpede 
din rîndbrile citate mai sus, căci 
editorii volumului au scăp.at din ve
dere faptul că publicațiile Societății 
de științe istorice și filologice din 
R.P.R. nu sînt totuși publicații aca
demice, ci au o altă destinație, adre- 
sîndu-se mei categorii mai largi de- 
cititori de nivelul căreia trebuie neapă
rat să se țină seama. De aceea, re- 
ferindu-ne la proporționarea tematică 
a volumului, socotim că în cadrul săr
bătoririi bimileniului Ovidiu, de pildă, 
nu era neapărat nevoie de articole pe 
teme atît de restrînse ca „Atitudinea 
lui Danie față de Ovidiu" sau „Ovidiu 
în literatura germană medievală". Și 
ne întrebăm dacă este oportun să se 
cheltuiască eforturi și o erudiție, fie 
și neîndoielnică, în studii ca acela in
titulat „Baltazar Gracian în Romînia" 
sau „Francesco de Sanctis educator".

In perioada unei atît de puternice 
revoluții culturale ca aceea prin care 
trece țara noastră, e necesar ca fiecare 
publicație să-și îndeplinească rostu
rile și să răspundă deplin sarcinilor ei. 
Nimeni n-are de gînd să ceară tipări-

rea unor articole de simplă populari
zare, bazate pe informații sărace sau 
pe interpretări superiiciale. Dimpotri
vă, prezența unor atari articole chiar 
în numărul de față ne cot itrâriflzâ. E 
cazul textului care se intitulează „.Mcsa- 
jul iui Saint-Exuperu gîndit școlă
rește și confundind umanismul scriito
rului francez cu un radicalism social 
la care acesta nu a ajuns vreodată.

Ni se pare de asemenea nefiresc 
făptui că într-o astfel de publicație se 
rezervă un spațiu atit de restrins pro
blemelor situate în miezul însuși al 
stadiului literaturii universale.

Interesează, credem, mai mult decît 
circulația și răsunetul unor valori lite
rare într-o țară sau în alta,, teme mai 
adînci, de un interes cu adevărat uma
nist, cum e aceea de care s-a ocupat 
Aram Frenkian: „înțelesul suferinței 
umane în tragediile lui Sofocle". Astfel 

■ de preocupări ar fi corespuns, conside
răm, mai bine unei atare culegeri.

Dar, mult mai criticabile decît insu
ficienta proporționare a problemelor 
și a preocupărilor este lipsa fermității 
ideologice care a dus la apariția unor 
pagini eclectice, obiectivisti, incompa
tibile cu cerințele unei publicații mar
xiste.

De pildă, articolul „Nicolae Iorga- 
poet" al tînărului cercetător Emil Mâ
nu, șâre a semnat pînă acum cîteva 
contribuții la cunoașterea mai intimă a 
i.teraturii romîne, trădează confuzii de 
gîndire și o dezorientare ideologică e- 
videntă. Ignorînd învățătura leninistă 
despre moștenirea culturală a trecutu
lui și celebra teză a celor două cul
turi, Emil Mânu abordează fără discer- 
năniînt un aspect cu totul minor și ne
semnificativ din bopata dar atît de 
contradictoria activitate a savantului

Mco'ae lorga. Plătind tribut greu o- 
e itivismului, tînărul cercetător înre

gistrează ca un arhivar, fără nici o 
rezervă ideologică, faptul că „lorga e 
un erotic eminescian fără virtuozități 
formale", că „alteori e purtătorul unui 
exotism vecin cu maniera simbolistă, 
facil, na lipsit însă de unele virtuozi
tăți lirice", că „geografic, temele lu> 
lorga coincid cu ale lui Eminescu, la 
lorga însă lipsește culoarea și căldu
ră": că ,intr-un pastel italian tonul 
ooeziei devine calm, de o eleganță par
nasiană". Cam astea sînt observațiile 
Iui Emi' Mânu pe marginea poeziei lui 
Nicolae lorga.

Singurele rezerve, timide. privesc 
realizarea estetică a versurilor și nici
decum sensul lor ideologic.

Or, e îndeobște cunoscut că activi
tatea istoricului a fost puternic um
brită de naționalism, de concepții se- 
mănătorist-retrograde, care au lăsat 
urme în întreaga lui creație beletristică 
Insă Emil Mânu nu pomenește o vor
bă despre ideile reacționare, propovă
duite de'Nicolae lorga în unele din 
poeziile sale, și pe care noi nu le pu
tem prelua sub nici o formă. Cum am 
interpreta, de pildă, următoarele ver
suri despre fericire :

Dar însutit și înmiit / Mai fericit ca 
ei îmi pare / Cel ce, trăind ca ori; li
căre / N-a vrut să fie fericit.

(„Fericiri" voi. Din opera poetică a 
lui N. lorga, Ed. Ramuri, Crriova, 
1921, pag. 406).

sau concluzia la poezia Se duc... prin 
care li se spune celor „Cu pumnii în
cleștați de ură / Frați buni la luptele 
vieții": K .

Apoi cînd toate s au sflrșii / Și cade

țerna-n pături, / Cei ce atita s-au urii. 
/ Dorm sub pămînt alături.

(Idem, pag. 107)
Filozofia aceasta împăciuitoristâ a 

resemnării, a izolării și a zădărmc.e 
vieții se desprinde și din alte poezii, de 
o calitate artistică scăzută.

Iată îndemnul la izolarea olimpiană:
„închide peste tine a traiului portale, 

/ Departe de ale vieții nemernice do- 
rinți, / Ascunde-ți pentru lume și dor 
și suferinți / Și’nalță imnuri minare ve
deniilor tale".

(Olimpul dispăruse, Idem, pag. 71).
Intr-un studiu științific de valorifi 

care a moștenirii literare astfel de as
pecte din opera scriitorului cercetat nu 
pot fi trecute cu vederea. Istoria lite
rară marxistă preia ceea ce e bun și 
valoros din creațiile mai vechi și res
pinge cu argumente ceea ce e înapo
iat și lipsit de valoare. Arbitrarul tre
buie să rărnînă străin de știința noas
tră literară. De aceea se impune cer
cetătorilor să dea judecăți sigure și o 
biective. Emil Mânu evită insă să se 
pronunțe asupra chestiunii esențiale: 
merită poezia lui lorga să fie reconsi
derată ? Ca poet, cunoscutul istoric a 
fost numai un epigon eminescian, tri
butar ambianței poetice semănăto- 
riste, în une’.e versuri, — sau un e- 
clectic nerealizat în altele. Chiar dacă a 
debutat la „Contemporanul" și S-a bu
curat cîndva de aprecierea lui Gherea, 
el n-a fost niciodată un poet socialist, 
cum se străduiește să ne convingă to
varășul Mânu care, bazat pe cîteva 
poezii cu temă socială, scrie: „E in
teresantă activitatea socialistă a tînă
rului lorga care, în afară de poeziile 
publicate în „Contemporanul", pe linia 
ideologiei fixată de revistă, scrie ia

„Căzu lui Ștefan Baciu"
intre toate subiectele, 
ce^ ma^ u$or ace' 

& lași timp cel mai greu 
de tratat, se . pare^ că 

Jgip este subiectul — caz.
Foarte ușor este pentru 
că din moment ce avem 

de a face cu un „caz", am și intrat 
in plin senzațional, in neobișnuit, in 
interesant și 'deci în curiozitatea lec
torilor. Și greu, foarte greu este să 
faci din „caz" un serv al sensurilor 
generale. Prin firea lui „caztll" este 
individualist și refuză să colaboreze 
cu confrații iui. Ca să-l disciplineze, 
scriitorul este nevoit, pină la urmă, să-l 
trateze astfel incit să facă din el un 
mijloc de promovare a generalului, a 
calităților care reprezintă esența, obiș
nuitul unui fenomen. Nicolae Moraru 
și-a ales pentru schița sa „cazul lui 
Ștefan Baciu". Autorul și-a imaginat 
probabil că o situație complicată, cu 
totul ieșită din comun va contribui la 
revelarea calităților deosebite ale ero
ilor săi, — lucru care se putea dovedi 
perfect valabil și in „cazul lui Ștefan 
Raciu". Dar, din păcate, nu acesta 
este...

Ștefan Baciu, un comunist vechi, 
cunoscut și iubit pentru calitățile lui 
deosebite, pentru intransigența princi
piilor sale, se află la un moment dai 
intr-o situație dificilă și complicată. 
Soția sa, o veche tovarășă de luptă, 
din pricina torturilor suferite la Sigu
ranța generală, paralizează, răminind 
astfel invalidă pe viață. Ștefan Baciu o 
îngrijește cu devotament, o îmbărbă
tează și rărrune alături de ea,’deși la 
un moment dat se îndrăgostește de o 
tinără studentă, Dana. Cazul lui Ștefan 
Baciu este deci cazul unui om care 
are două neveste... Un caz intr-adevăr 
complicat pentru un om care e cinstit 
și care e comunist, deci un om cu res
pectul principiilor și al moralei prole
tare. întrebarea care se pune deci este: 
cum rezolvă un comunist această si
tuație? Și iată că. de fapt. Ștefan Ba
ciu nu rezolvă in nici un fel această 
situație, nu transformă „cazul" său în
tr-o întîmplare in care să se ma
nifeste calitățile sale permanente, pbiș- 
nuite. Ștefan Bariu socoate că cel mai 
bun lucru pe care-l are de făcut este 
să ascundă tuturor viața sa dublă: 
soției, prietenilor, partidului. Cind to
tuși iese la iveală ..bigamia" comunis
tului Ștefan Bariu, cînd este dat afară 
din partid pentru grava încălcare a 
moralei proletare, eroul nostru socoate 
din nou că cel mai bun lucru pe care-l 
are de făcut este să tacă și să lase 
lucrurile statu quo. Ștefan Bariu so
mate că situația sa este fără ieșire, 
acceptă să fie exclus din partid și-și 
arzgă un soi de mândrie a omului care 
se știe nevinoz at in forul său intim și 
se supune totuși unei formalități ne
cesare. Cind cineva face o aluzie la 
starea sa echivocă:

— Dumneata vorbești de omenie, 
dumneata care...

Bariu răspunde demn și sigur de 
sine:

— Da, eu „care"... Eu vorbesc de 
omenie. Eu vorbesc despre simțul rea
lității.

Adevărata soluție a problemei o a- 
duce de fapt soția lui Ștefan Baciu, 
Inna, care, aflind de excluderea soțu-

1S92 poezia Înainte, caracteristică ac
tivității poetice din epocă", (pag. 
238). k *

Cîteva articole din culegere consti
tuie ur. omagiu adus academicianului 
Tudor Vianu cu prilejul împlinirii vîr- 
stei de 60 de ani.

Gîndirea estetică a profesorului 
Vianu a respins întotdeauna interpre
tările care considerau arta efectul 
unui hazard fericit, al harului inspira
ției, promovînd o concepție rațională 
asupra talentului și a creației artistice. In 
coocepția sa, fapta de artă se bucură 
de o înaltă apreciere, fiind socotită 
forma cea mai înaltă a efectului crea
tor ai omului: profesorul Vianu a su
bliniat hotărit înțelesul social de mun
că al artei.

Despre acest aspect cardinal al gîn- 
dirii acad. Tudor Vianu se ocupă 
profesorul A’. Dima într-un articol fru
mos ordonat, dar ale cărui observații 
nu pot fi întotdeauna acceptate. Era 
necesar ca profesorul Dima să subli
meze hotărit că ideea artei ca formă a 
muncii încă nu este marxism, așa 
cum s-ar pufea înțelege datorită unor 
irftuficienfe precizări.

încheind aceste rînduri, trebuie să 
ne arătăm încă o dată surpriza pentru 
faptul că o publicație ca „Studii de li
teratură universală*, care trebuie să 
dea dovadă de o maximă exigență în 
valorificarea critică a moștenirii cultu
rale de pe pozițiile marxism-leninismu- 
lui, face serioase concesii obiectivis
mului și eclectismului. Așteptăm de la 
colectivul ce se îngrijește de apari
ția volumului, o mai atentă selectare 
a materialului, pentru a înlătura acele 
articole oe teme minore, neinteresante, 
discutînd mărunțișuri și amănunte lip
site de semnificație, care nu aduc ni
mic nou la înțelegerea și explicarea 
unor personalități de seamă ale cul
turii naționale sau universale.

\ I. D. Bălan

lui ei din partid, cit și de motibal a- 
cestei excluderi, înțelege să lămureas
că lucrurile.

Presa de partid a criticat sever și 
cu justețe imaginea deformată a co
munistului pe care ne-o oferă „Cazul 
lui Ștefan Baciu". Atitudinea lui Ște
fan Baciu este departe de a fi atitu
dinea unui comunist. Erotil lui Nicolae 
Moraru este, in fond, un om neputin
cios, slab, care nu are curajul să re
zolve In spirit comunist o situație mai 
dificilă și se complace în minciună și 
înșelătorie. El preferă să ducă o via
ță dublă, să joace, pe de o parte, ro
lul soțului devotat care înțelege să 
se jertfească pe altarul căminului și 
în același timp să practice o conjuga- 
litate clandestină. Se înțelege că Ște
fan Baciu nu reușește, așa cum ar dori 
autorul lui, să fie în același timp un 
nobil martir al datoriei conjugale și 
un îndrăgostit fără prihană, care nu
mai la amintirea angetului său se 
transfigurează: „o căldură interioară 
îi încălzește privirile și îi luminează 
fața palidă, trasă". N-am dori să-i 
sugerăm lui Nicolae Moraru alegerea 
unei soluții în dauna altora. Ștefan 
Baciu dacă s-ar fi purtat ca un adevă
rat comunist, ar fi trebuit să aleagă 
intre cele două femei, între adevăr și 
minciună. In nici un caz nu avea 
dreptul să se poarte ca un călugăr 
ipocrit, care îmbracă rasa . neagră a 
ascezei și în taină nu - disprețuiește, 
nici bucuriile mai lumești.

Viziunea ideologic greșită a auto
rului a avut repercusiuni artistice din
tre cele mai nefericite. Nu numai per
sonajul principal, dar toți cei care gra
vitează in jurul lui, acționează mereu 
in contradicție cu ei înșiși. Nicolae Mo
raru se străduie să-l înconjoare pe 
Ștefan Baciu de stima, dragostea și 
prețuirea tuturor celor câre-l cunosc 
tocmai pentru a ne convinge că eroul 
său este un adevărat comunist. Totuși, 
acest adevărat comunist acceptă să fie 
exclus din partid, deși in sinea lui nu 
se socoate vinovat. Tinăra Dana, de a 
cărei pasiune curată și înaltă morali
tate autorul ține de asemenea să ne asi
gure, ajunge și ea in situația absurdă 
— dacă e să dăm crezare calităților 
afirmate mai sus — de a învinui pe 
toți cei care condamnă duplicitatea 
lui Ștefan Baciu. Ea vede în oprobriul 
lor un soi de ipocrizie socială, care 
oprește un om căsătorit să trăiască 
In același timp și cu o altă femeie. Se
cretarul comitetului raional de partid.

„acest om care-șl cintărește fiecare 
cuvlnt, a cărui conștiinciozitate și cinste 
erau atît de bine cunoscute", „simte", 
că in mod greșit a fost sancționat 
Ștefan Baciu, deși se află în fața unui 
caz clar pe care nici cel învinuit nu-l 
neagă, de gravă încălcare a moralei 
proletare.

Unul dintre personaje nu reușește 
să-și justifice cit de cit prezența. Aces
ta este profesorul Mușat, care In ca
litate de prieten al lui Baciu. Iși asumă 
misiunea de detectiv. El care ar fi tre
buit să fie descoperitorul tuturor as
cunzișurilor dramei nu dă dovadă 
pinii la urmă nici de inițiativă, nict 
de intrepiditate. Toate, „descoperirile", 
Iul sini incidentale sau descoperite de, 
alții înaintea lui, așa incit acest bine
voitor care vrea cu atita ardoare și 
nobil dezinteres să-și ajute prietenul 
ne apare nu numai ca un detectiv 
improvizat, ceea ce n-ar fi atit de grao^ 
dar și inutil. Tot zelul lui bine intens 
ționat nu are nici un efect iar ajuto
rul prietenesc pe care-l dă e iluzoriu^ 
Prezența lui e neconcludentă, gras 
tuită.

Dar filialul schiței este o înctr* 
nunare a greșelilor ideologice îmbi
nate cu cele artistice. Este greșită 
disculparea totală a lui Ștefan Baciu, 
care — sub pretextul omeniei ’ îșt 
minți se soția, tovarășii, prietenii. 
Dar in același timp, e penibilă aceas
tă scenă, in care toată lumea răsu
flă ușurată aflînd că soția lui 
Baciu e invalidă. Toți sînt 
mulțumiți că eroul lor pe care îl „sim
țeau" nevinovat iese — după cum cred 
ei — cu fața curată din această po
veste urită, ba chiar încărcat de glo
ria că a tăinuit cu atita tărie „o ne
norocire personală care privea pe un 
alt tovarăș, pe un prieten iubit, o fe
meie". Puțin a lipsit ca să fim chemați 
și la nuntă...

De fapt, Nicolae Moraru n-a știut să 
trateze „cazul lui Ștefan Baciu", ast
fel Incit acesta să devină, cum ar fi 
vrut probabil autorul, un prilej de ma
nifestare a intransigenței comuniste in 
domeniul moralei. Interesul schiței ar, 
fi începui tocmai de la comportarea cu
rajoasă a eroului, a comunistului, într-o 
situație dificilă ca aceasta. Dar eroul 
său, cu totul pasiv și incapabil să-și 
rezolve in spiritul moralei proletare 
situația, nu oferă decit. o imagine, 
denaturată a comunistului.

Georg&ta Horodincă

NICOLAE ENEA Repauț j
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Bagdad fără BagdadSăptămîna

Ion Mihăileanu

In a-

politic# mim- 
-i Apusului

lor din Orientul 
propunerea anei 
nivel și sub sh
in cadrul <-onsi-

Scriitorii
Fetiță mîncind porumb"

Pe marginea 
unei ascensiuni 

insolite

In ultimul număr al revistei 
notivelle critique" (nr. 97 —iunie 

1958), Jacques Leclerc semnează 
un studiu intitulat: „lonesco sau mlaș
tina". Criticul francez; debutează prin 
a remarca ascensiunea cîtorva dra
maturgi, precum Adamov, Beckett, 
etc. în rîndul cărc-ra prezența-Iui I Eu-' 
gen lonesco s-a jmpus in mod pe 
cît de autoritar, pe atît de neobiș
nuit. Jacques Leclerc supune uriei a- 
nalize atente cele nouă piese ale lui 
lonesco, reprezentate pe scenele fran
ceze din 1950 pînă azi,'din dorința 
de a face lumină asupra cauzelor ce 
au determinat ascensiunea și presu
pusul prestigiu al dramaturgului.

După Leclerc, meritul pieselor lui 
lonesco nu constă în profunzimea ine 
sațului artistic, cît în inovații. Despre 
ce inovații este vorba? In primul rînd 
și cea mai puțin însemnată; extra
vaganța titlurilor („Cîntăreața cheală" 
1950, „Jacques sau supunerea și ta
bloul"—-1955 ș.a.m.d.). In al doilea 
rina maniera de a cultiva o limbă 
personală, ieșită din comun,
ceastă privință, Leclerc îl citează pe 
Satire care crede a descoperi în con
strucțiile lingvistice ale lui lonesco, 
un protest față de convențiile sociale, 
— limba acestuia, bizară, de neînțe
les. iiiiid o formă a opoziției iată de 
„tabieturile" lumii căreia i se adre
sează. De fapt, după cum rezultă din 
citatele oferite abundent de Leclerc, 
din volumul de opere al lui lonesco, 
apărut nu de mult la N.R.F. (Galli- 
mard), acesta utilizează un lexic ce 
încalcă legile topicii și logica, în 
mod aproape sistematic și de o ase
menea manieră îneît devine ininteli
gibil. Unde sînt și mai ales cum pot 
fl sezisate pretinsele intenții critice la 
adresa societății burgheze, a funda
mentelor ei ?

Impresia cultivării unui teatru er
metic se impune mai presus de inter
pretările cîtorva exegeți blajini amin
tiți în treacăt de Leclerc. Luînd po
ziție polemică, Leclerc remarcă cu în
dreptățire că lonesco a alunecat în- 
tr-un teatru al oniricului, preocupat 
de scormoniri psihanalitice și de am
biguitățile unui limbaj difuz și cețos.

Leclerc ne informează că Eugen 
lonesco se bucură de simpatiile drep
tei. Evident, nu întîmplător. După 
cum, nu întîmplător, teatrele care îl 
reprezintă, deși nu puține la număr, 
sînt atît la Paris cît și în restul Fran
ței după expresia criticului, „săli con
fidențiale", teatre cu o existență efe
meră,,-întrunind la cele 7—8 specta
cole pe care le prezintă între 80 și 
100 de spectatori. Așadar, un pu
blic de snobi care se regăsește în 
problematica minoră și morbidă ofe
rită de. lonesco. Absența maselor largi 
de. spectatori la reprezentarea piese
lor lui Eugen lonesco semnilică mai 
mult decît o lipsă de interes. Este 
refuzul conștiințelor cinstite de a ac
cepta o artă care e desumanizată.

Radu Rotaru

.... ub dărîmăturile monar- 
hiei irakiene se află 
îngropat mai mult de- 
cît un vis despre re- 

. învierea basmelor din 
o mie Și una de nopți.

■ Sub dărîmăturile de la Bagdad sînt 
îngropate și speranțe politic.^ mon
diale. Oamenii de' stat ai Apusului 
trebuie să-și ia rămas bun de la un 
sistem politic pe care l-au construit 
cu multe eforturi și care acum s-a 
prăbușit — conchidea cu destulă lu
ciditate Cunoscutul ziar vest-german 
Die Welt,' comentînd ultimele eveni
mente din Orientul Mijtociu.

Dar la o zi după răsturnarea revo
luționară din Irak, care făcea ca pac
tul de la Bagdad să rămînă fără ca
pitală, trupele americane deoarcau 
la Beirut in Liban și, puțin mai tirziu. 
trupe engleze tși făceau apariția in 
Iordania, demonstrind că unor oa
meni politici și mai ales unor finan
ciari le este foarte greu să-și ia ră
mas bun de la niște speranțe deșarte 
ce s-au prăbușit.

In numele căror „mari principii’. 
In numele căror „idealuri" ale uma
nității s-a produs această intervenție 
a trupelor americane și engleze în 
Liban și Iordania ? Senatorul ameri
can Wayne Morse, membru al comi
siei senatoriale pentru relații externe, 
recunoștea joi intr-un discurs ținut 
în senat că „S.U.A. șl Anglia și-au 
unit forțele pentru a apăra interesele 
lor petrolifere in Orientul Mijlociu", 
iar ziarul vest-german Vorwaerts 
cortuidera că „nimeni nu va putea să 
afirme că S.U.A. luptă pentru liber
tăți democratice din moment ce ea 
intervine cu forța armată in favoarea 
unor case regale reacționare și a 
unor magnați corupți ai petrolului". 
Nici regele Hussein al Iordaniei, nici 
președintele $amun a! L'br”i"''t: mi 
suferă de prea multă popularitate in 
țările lor, după cum Cian kai-și 
sau Li-sîn man ar fi mi'turrr ed at 
din Taiwan sau Coreea de Sud dacă 
n-ar fi menținuți cu forța de baionete 
americane. Spre deosebire de perioada 
din timpul apres un i împotrva Egip
tului, cînd S.U.A. poza în țară „neu
tră" cu intenția de a „umple vidul" 
lăsat de Anglia, în evenimentele ac
tuale din Orientul Mijlociu imperialiș
tii americani au părăsit masca de 
„prieteni" nedoriți ai țărilor arabe și ' 
au apărut limpede, la lumina zilei, 
ceea ce au fost și ceea ce sînt. niște 
colonialiști orbiți de furie care încear
că să oprească cu forța mișcarea de 
independență a popoarelor Asiei. O- 
biectivele agr&tianii anglo-americane 
nu vizează numai Iordania și Lban. 
New-York Times din 18 iulie referin
du-se la surse diplomatice n *
shington, relata că „Statele 
Marea Britanie tși vor limita 
ția lor în Orientul Mijlociu 
MOMENT (subl. n.) în Liban și Ior
dania".

din tt"a- 
U nite și 
interven- 
PENTRU

In același timp, regele baionetelor 
engleze din Iordania, Hussein, susți
nea fără a simți ridicolul situa
ției că „își încredințează sieși res
ponsabilitatea conducerii Uniunii în ab
sența regelui Feisal al Irakului", iar 
purtătorul său de cuvînt afirma eă 
„nici o schimbare nu a avut loc si 
că Uniunea irako-iordaniană mai e- 
xisiă încă ca o entitate constituțio
nală".

Hussein își permite să viseze ceea 
ce, pentru moment, nu-și îngăduie stă- 
pinii săi: un marș militar spre Bagdad 
și, mai apoi, de ce nu, spre Cairo și 
Damasc.

In febra lor agresivă, cercurile impe
rialiste din S.U.A. n-au ezitat să calce 
in picioare suveranitatea Austriei, tri- 
mițindu-și, fără permisiune, avioanele 
să zboare pe cerul acestei țări în drum 
spre Turcia.

Iar răspunsul dat de un purtător de 
cuvînt al Departamentului de Stat la 
nota de protest a guvernului Austriei 
e o mostră fără pereche de cinism și 
obrăznicie yankee: „elementul timp nu 
ne-a îngăduit să cerem autorizație ofi
cială din partea Austriei pentru zbo
rurile deasupra teritoriului ei" și „pe 
viitor ESTE PROBABIL (subl. n.) că 
avioanele americane vor ocoli Austria".

Agresiunea americano-engleză a pro
vocat cea mai penibilă impresie în 
toate țările Asiei și Africii. „Hindus
tan Standard", un influent ziar indian, 
scria că „acțiunea americană în Liban 
are toate semnele caracteristice diplo
mației de mare putere sau mai bine 
zis nu are nici una din nuanțele mai 
fine și mai subtile ale diplomației. Și 
pentru că , diplomația nu a reușit nici 
să slujească pactului de la Bagdad, 
nici doctrinei Eisenhower, se recurge 
la putere sau la o desfășurare de forțe 
fără justificări de nici un fel, legale 
sau morale, iar ziarul japonez „Asahi 
Simbun" observa că: „Americanii au de
barcat în Liban 'pentru un scop minor, 
dar ei ar putea provoca un val mai 
mare de antiamericanism in întregul 
Orient Mijlociu".

Lipsa de perspectivă a agresiunii an- 
glo-americane este recunoscută pirtă și 
de ziarul, conservator englez „Daily 
Telegraph" care scrie că „forțele revo
luționare din Orientul Mijlociu au in 
spatele lor forțe puternice șt bine or
ganizate și fără îndoială că se bucură 
de sprijin din partea poporului. Aceasta 
face ca intervenția occidentală să fie 
periculoasă și grea".

Acțiunile agresive ale noilor și ve
chilor colonialiști au fost condamnate 
de întreaga opinie publică a globului

pămintesc, ier S.U.A. și Anglia se 
află intr-o izolare politică și mai mare 
decît in timpul crizei Suezului. In con
dițiile actuale, nu le rămîne decît o 
singură cale de a ieși din impasul pe 
care și l-au creat ele singure, să-și 
retragă trupele din Orientul Mijlociu și 
să recunoască popoarelor din aceste 
țări dreptul la autodeterminare. In 
timp ce statele imperialiste, în furia 
și orbirea lor încăpățînată de a nu re
cunoaște uriașele schimbări care se in
tim plă in lume, sînt gata să aprindă 
butoiul cu pulbere din Orientul Mijlociu 
și să provoace izbucnirea războiului, 
Uniutlea Sovietică, apărătoare a inde
pendenței popoarelor și promotoare ne
obosită a păcii, prin mesajul adresat 

' de primul ministru N. S. Hrușciov, a 
propus convocarea urgentă a unei con
ferințe la care să participe șefii gu
vernelor S.U.A., U.R.S.S., Angliei,
Franței și Indiei pentru a discuta și 
rezolva conflictul izbucnit in Orientul 
Apropiat, înainte ca flăcările războiului 

'să provoace moartea a milioane de 
oameni și distrugereă unor imense 
avuții.

Ecoul pe care l-a provocat acest 
mesaj in întreaga lume este excepțio
nal de puternic. Primul ministru al 
Indiei, Nehru, a acceptat imediat in
vitația făcută de N. S. Hrușciov. La
buriștii englezi au cerut guvernului să 
se pronunțe pentru convocarea ime
diată a unei conferințe la nivel înalt.

Senatorul Humphrey, președintele 
subcomitetului pentru problemele Orien
tului Mijlociu, a declarat că convorbi
rile la nivel înalt ar trebui să aibă loc 

. imediat. După cum transmitea agenția 
,,United Press-International- din Pa
ris: „Franța va sfătui pe aliații săi 
britanic și american să accepte confe
rința oriunde ar fi ea ținută", iar 
cercurile oficiale suedeze au salutat 
inițiativa lui N. S. Hrușciov drept o 
cale posibilă Dentru slăbirea încor
dării internaționale.

Asemenea atitudini sînt influențate 
fără îndoială de marea presiune pe 
care o exercită opinia publică mon
dială, adică de ceea ce recunoștea a- 
genția .france Presse" și anume că 
„propunerea sovietică va avea evident 
efectul psihologic urmărit asupra unei 
opinii publice îngrijorate de desfășu
rarea posibilă a crizei actuale".

O asemenea influență a opuua pu
blice explică declarația Casei .Albe, in 
care nu se ascunde că „personalitățile 
americane nu sînt entuziaste cu pri
vire la ideea lui Hrușciov, dar ar pu
tea să-și modifice oarecum atitudinea, 
ținînd beama de valoarea propagandis
tică a propunerii sovietice '.

In ce sens va ține seama S.U.A. 
„oarecum" de voința opiniei publice, 
se pare că ne lămurește o informație 
a agenției U.P.I. care, referindu-se la 
sursa clin W ashington, afirmă că pu
terile occidentale vor încerca să mini
malizeze primejdia de război pe care 
o implică agresiunea 
Mijlociu, respingînd 
conferințe la înalt 
iuind-o cu o discuție 
liului de Securitate.

Faptele arată că vigilența popoare
lor lumii trebuie să he trează pentru 
a împiedica uneltirile care se urzesc 
în continuare în culise la W ashington 
sau Londra, pentru a ridica la un a- 
temenea nivel indignarea și arrrNriu! 
opiniei publice mondiale, incit imperia
liștii să fie siliți să-și înceteze agre
siunea in Orientul Mijlociu.

SEMJON CIU1KOV (U.R3.S.)
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LA VENEȚIA

sa desfășoară între W șl 27 Iulie cel 
de-al 9-lea Festival internațional al fil
mului documentar șî de scurt metraj 
șl cel de-al 10-Jea Festival internațional 
al filmului pentru copiii. La primul fes
tival participă 24 de națiuni, iar zece 
sînt reprezentate la cel de-al doilea.
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983 VOLUME

enciclopedia energiei atomice

Va apare în carînd în Uniunea Sovie
tică. Este vorba de o lucrare consacra
tă energiei nucleare, cuprinzind apro
ximativ 250C de articole, fișe, medali
oane etc.

In aceeași editură (Editura Marii En
ciclopedii sovieticei vor mai vedea lu
mina tiparului în cursul acestui an un 
dicționar cuprinzind biografiile filozo- 

savanților și inventatorilor de 
' o

Iilor, . _______
la AristOit Dină în zilele noastre și 
enciclopedie filozofică în 4 volume.

LUCRĂRILE PRIMULUI CONGRES

de fizică nucleară de Ia Paris s-au 
încheiat deunăzt Organizat sub auspi
ciile Uniunii internaționale de fizică și 
ale UNESCO, Congresul a reunit aproa
pe 600 de pamcipanți dintre care 360 
din străinătate. Oaspeții, sosiți din 
U.R.S.S., S.U.A., Anglia, Canada etc au

a
luat parte ia dezbaterea referatelor șl 
comunicărilor și au vizitat instalații 
complexe la Saclay și Paris, Discuțiile 
desfășurate în cadrul celor zece secții 
au afdrmat necesitatea salvgardării 
păcii, în afara căreia progresele știin
ței sînt de neconceput

se referă 'a întîmplări din 
octombrie 1843—martie 1844, 
caracteristică pentru relațiile 
rei eu Frederic Chopin.

UN MARE SUCCES

A LUAT FIINȚA

Asocuațla scriitorilor vietnamezi, pentru 
moment ea nu cuprinde decît scriitorii 
consacrat!. Programul asociației cheamă 
Ia promovarea realismului socialist, la 
zugrăvirea în spirit veridic a vieții 
porului.

TREI SCRISORI INEDITE

po-

perioada 
perioadă 
scriitoa-

două re 
r_______...___ . ... Teatrului
Națiunilor de la Paris Ansamblul de 
dansuri din Ceylon. Spectacolele au 
fost în mod unanim considerate ca o 
biruință a folclorului asiatic

a. cunoscut cu prilejul celoir 
prezentațll date pe scena

LITERATURA CHINEZA

aparținind iui George Sand au fost 
cent descoperite de Georges Lubin.

re-
Ele

NIKOLAUS MAN&USSIS (Grecia)

aniversează anul acesta o jumătate 
veac de la mișcarea pentru crearea 
unei drame naționale. Cu această oca
zie. Teatrul tineretului din Pekin a 
reprezentat piesa lui Tlan Han, „Soar
ta celor trei femei4* — scrisă acum 
zece ană — care înfățișează evenimen
tele ce-au precedat eliberarea Chinei.

O ENCICLOPEDIE A ȘTIINȚELOR 
ISTORICE

în 12 volume, însumînd peste 25.000 
articole, va apare intre 1959 șl 1965 la 
Moscova Editată de Academia de ști
ințe a U.R.S.S., sub conducerea acade
micianului E Jukov, va fl cea mai 
mpunătoare publicație lexicografică 
consacrată pînă în prezent istorie! uni
versale, de la societatea primitivă șl 
pînă în zilele noastre.

TEATRUL NEGRU AFRICAN

șl funcțiunile Iui sociale fac obiectul 
primului studiu dedicat acestei proble
me de către scriitorul african Bakary 
Traore.

NOUA SECOLE DE LITERATURA 
FRANCEZA

este titlul unei istorii literare colective, 
apărută recent în editura pariziană 
„Delagrave-1 sub conducerea lui Emile 
Henriot, de la Academia franceză

MUNICIPALITATEA DIN PISA

a fost solicitată de către miliardarul 
american Bruce Lambert, din Deerplec- 
Massachusett, să-i vlndă faimosul 
turn înclinat Oferta nefilndu-i luată 
în considerare, omul de afaceri yankeu 
s-a arătat foarte consternat...

vor publica, pînă la sfîrșitul acestui an, 
două din cele mai mari edituri chineze, 
„Editura pentru literatură populară" 
Șl „Scriitorul". Cifra aceasta întrece 
cu 60*n activitatea editorială pe anul 
precedent și este de 8,6 ori mal mare 

volume editat îndecît numărul de 
1952.

OSEMINTELE LUI DESCARTES

sînt subiectul unei 
să și autoritățile franceze. In virtutea 
unui decret din 1793 al convenției na 
ționale, rămășițele marelui filozof ar 
fl trebuit să se odihnească de aproape 
două secole la Pantheon. Dar ele conti
nuă să rămiuă împrăștiate : craniul 
este expus sub sticlă la „Muzeul omu
lui', iar resturi de tibie, de femur șl 
fragmente de cubitus și radius sînt în 
grupate în capela de la Saint-Germain- 
des-Prăs.

polemici Intre pre-

VINATOAREA DE VRĂJITOARE

inițiată de faimosul MacCarthy șl în- 
trueîtva slăbită după moartea acestuia, 
a fost reluată cu multă publicitate săp
tămîna trecută de Comisia pentru cer
cetarea activităților anti-americane. In 
primele două zile după reluarea an
chetelor au fost tnterogațl nu mai puțin 
de 19 oameni de știință, scriitori, muzi
cieni, aetori șl regizori

500 _ANI DE ISTORIE 
GERMAN O-CEHOSLOVAC A

este titlul unei lucrări colective, care 
urmează să apară în august în limbile 
germană și cehă, în cinstea conferinței 
de colaborare a Istoricilor din ambele 
țări din septembrie de la Fraga.

CINTECELE TINEREȚII

se numește romanul recent apărut al 
scriitorului chinez Van Me, către des
crie lupta studenților din Pekin împo
triva ciankalșlștllor.

IN AFGANISTAN

descoperit de curlnd prima inscrip- 
budistă tn limba greacă. E vorba

s-a 
țle 
de o gravură bilingvă, în grecește și 
arameeană, executată pe o stincă de 
lingă Kandahar, în secolul al m-lea 
înaintea erei noastre. Este un edict al 
lui Asoka, primul suveran budist 
Indiei.

Redactor-șef : Zaharia Stâncii. Colegiul redactional: 
Mihai BeniuQ, Marcel Breslașu, Eusebiu Camilar, Paul 
Georgescu (redactor-șej adjunct), Eugen Jebeleanu, George 
Macovescu, Ion Mihăileanu, V. Mîndra (redactor-șef ad
junct), Mihail Petrcveanu (redactor-șef adjunct). Cicerone 
Theodorescu, Ion Vitner.

Al. Dîmșiț discută în „Literaturnaia 
gazeta" nr. 83 din 12 iulie des
pre caracterul publicistic ți măies

tria criticii. „După cum se știe, scrie auto
rul, una din trăsăturile literaturii realis
mului socialist este caracterul ei fățiș ten
dențios. Aceasta înseamnă că fățiș ten
dențioasă, publicistică, trebuie să fie 
și critica". Subliniind că există mulți 
critici în opera cărora nota aceasta 
sună distinct, autorul regretă că feno
menul nu e general și face observația 
că fundamentul criticii publicistice 
constă în legătura ei cu viața, cu 
pulsul social; cu patosul cetățenesc. 
„Caracterul publicistic al criticii este 
o formă de manifestare a spiritului ei 
activ, social și cetățenesc. Critica, în 
tendința ei de a interveni în dezvol
tarea literaturii și de a o înrîuri. nu 
poate să nu fie publicistică: și invers, 
cînd critica se îndepărtează de cloco
tul lu piei obștești, cînd se apropie de 
„academism", își pierde patosul pu
blicistic și devine palidă, anemică, con
centrată asupra fenomenelor secundare 
și nesemnificative. In chipul acesta, 
critica rămine inevitabil in urma vieții, 
bcolîndu-i Interesele principale și ne- 
rezolvlnd problemele ideologice de ba
ză". Al. Dîmșiț se referă aci la una 
din lipsuri'e grave ale criticii și anu
me la intîrzierea inadmisibilă cu care 
aceasta a pornit lupta împotriva revi
zionismului. De asemenea, aduc» 
criticii imputarea de a nu fi totdeauna 
o autentică forță propagandistică.

Autorul articolului, remareînd numă
rul mare de opere literare valoroase 
ale scriitorilor sovietici create în ulti
mul timp și care și-au cucerit cititorii 
fără „intermediul" criticii, se întreabă 
„unde sînt articolele care să analizeze 
realizările, diferite prin natura crea
ției, ale lui V. Ovecikin, V. Tendrea- 
kov, E. Grin, I. Naghibin ?“ Mai de
parte el constată: „Da, noi îi sintem 
încă datori cu multe literaturii, reali
zărilor ei". Critica nu are destulă ascu
țime publicistică nici în lupta dusă îm
potriva fenomenelor literare negative; 
nu totdeauna, dezvăluind cusururile 
unor opere literare, critica se dove
dește aptă să mînuiască arma teoriei 
leniniste a reflectării,
nul acestei observații,

In spriji-
Dîmșiț se

la volumul de versuri 
de E. Evtușenko, pe 
i-a tratat cu seriozi-

referă
„Făgăduința", 
care critica
tate, dar fără combativitate publicis
tică. Chiar în prima poezie a volumu
lui, Evtușenko prezintă necritic profi
lul unui tînăr egocentrist și infatuat 
(„Vă sînt necesar", zice poetul, sau: 
„Vreau artă felurită, cum sînt eu“), 
cîntăreț al boemei(„Cînf și beau"). A- 
semenea versuri, notează criticul, răs
pund tendințelor decadente a'e unei 
infime minorități a tineretului, așa 
cum odinioară anumite poezii ale lui 
I. Molceannov și I. Utkin. Recunos- 
cînd talentul lui Evtușenko, A. Dîmșiț 
arată însă necesitatea de a combate cu 
tărie atari tendințe decadente, care nu 
pot fi de folos nimănui.

Pentru a scrie publicistic, criticii au 
multe temeiuri: imperativul timpului, 
o tradiție cum n-au alți critici din alte 
țări, adică fuziunea dintre marile tra
diții ale criticilor ruși democrat- revo
luționari și critica marxist-leninistă.

Cea de a doua problemă discutată 
de Al. Dîmșiț este măiestria artistică 
a criticului. Autorul observă că nu toți 
criticii țin seama de faptu' ca scrisul 
lor nu e străin de arta literară, vădu- 
vindu-și articolele de o eficacitate au
tentică, de posibilitatea pătrunderii a- 
dînci în conștiința cititorilor. Aci el 
recomandă criticilor pilda lui Belinski. 
Pisarev, Cernîșevski, Dobroliubov, 
pilda măreață â luf Lenin, apoi exem
plul unor critici ca Lunaciarski. De 
asemenea, Dîmșiț se întreabă de ce 
nu s-a consolidat în presa literară pam
fletul critic și remarcă importanța deo
sebită în critica literară a genurilor, 
corespunzînd temperamentului 
dualității creatoare a fiecărui 
Și autorul își încheie articolul 
ceasta caldă invitație: „Să nu 
că și criticul este scriitor".

indivi- 
critic, 
cu a- 
Uităm

La rubrica deschisă în întîmpina- 
rea congresului' scriitorilor, „Li
teraturnaia gazeta" a început în 

nr. 84 din 15 iulie o dezbatere asii 
pra poeziei sovietice contemporane. 
Poetul Serghei Vasiliev, vorbind des
pre necesitatea îndrăznelii cu adevărat 
creatoare, arată că, după ce alături

de Vladimir Maiakovski au fost recon
siderați și alți poeți valoroși, o vreme, 
uitați de critică, precum Demian Bed- 
nîi și Serghei Esenin, după reabili
tarea unor poeți ca Boris Kornilov și 
Pavel Vasiliev, nu e pentru nimeni u- 
tilă nici prezentarea apologetică a uno
ra din ei (cum face K. Zelinski cu P. 
Vasiliev). După o enumerare critică 
a unor astfel de reeditări și după cita
rea deta’lată a aportului înseninat adus 
poeziei sovietice de mulți poeți, vîrst- 
tlici și tineri, Serghei Vasiliev subli
niază realizările valoroase și multilate
rale cu care poezia sovietică se va pre
zenta la apropiatul congres.

In ciuda unor mari și serioase rea
lizări — adaugă autorul articolului — 
există și umbre. Astfel, Serghei Vasi
liev îi aduce lui A. Tvardovski impu
tarea că în ultimul său poem („/ari 
după zări"), „nu a oferit cititorilor cel 
mai bun produs al talentului său'1, 
cupîndu-se apoi de Leonid Martmov, 
a cărui poezie e iubită de public, S. 
Vasiliev arată că acestuia trebuie să i 
se obiecteze în ultimele versuri subiec
tivismul, lipsa de patos civic, scăderea 
puterii de emoționare. Serghei Vasiliev 
mai reproșează și mersul tihnit din ul
tima vreme, ca al unor automobile cu 
farurile stinse, al poeților K. Simonov, 
Olga Bergholț, Margarita Aligher. Tot 
așa, regretă faptul că în ultimul timp 
poeții cu reputație nu au mai creat 
texte de cîntece.

Serghei Vasiliev 'subliniază în înche
iere că indicii de creație ai poeziei 
sovietice din ultima vreme nu sînt, 
din păcate, la nivelul magnificei dez
voltări economice, tehnice și științifice 
din Liniunea Sovietică.

Trebuie deci îndrăzneală creatoare. 
Dintre piedicile existente, Serghei 
Vasiliev enumera revizionismul, iner
ția, snobismul, pseudoinovația ș.a.

„C.C. al P.C.U.S., încheie poetul, ne 
spune: luptati pentru claritate, simpli
tate și precizie. Poporului i-a fost și-i 
va fi totdeauna drag adevărul vieții 
în artă, înfățișat într-o formă acce
sibilă și memorabilă. Cercetarea noilor 
mijloace de zugrăvire nu trebuie să-l 
rupă pe artist de îndatorirea lui sacră 
de a fi inteligibil și armonios în crea
țiile lui".

de desene olandeze și flamande
ADRIAEN V .-tv OSTADE

(Expozifia
„Interiorul unei case țărănești" 

secolele XV—XVIII -- facsimile)„La luptă?
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