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în perspectivă
Cunoașterea vieții 
și creația literară 

d« Mihai NOVICOV

Un buget este o operă de preve
dere. 6u atît mai mult un buget so
cialist. Datele acestei prevederi sînt 
multiple, ele cuprinzînd tot ansamblul 
complex al vieții colective și in
dividuale, cu toate nevoile și aspi
rațiile ei. Dar o prevedere științifică, 
matematică, sigură, pe baze materiale 
și spirituale, cunoscute și verificate 
an de an, cu fiecare buget. Nimic nu 
e fantezie. €i doar frumusețea unei 
arhitecturi care reprezintă sintetic 
progresul continuu al vieții noastre 
naționale, — arhitectură în care totul 
e calcul precis, agrementat de marea 
poezie a muncii, a entuziasmului.

Bugetul țării noastre pe anul 1960 
are la bază realizările și verificările 
execuției bugetului pe 1959 care s-a 
încheiat cu o depășire la venituri 
față de cheltuieli de 2,679 miliarde lei, 
ceea ce a evidențiat că sînt încă mari 
rezerve care pot crește simțitor, an 
de an, venitul național.

Țara progresează cu pași mari. Fie
care an constată o nouă treaptă. In 
1958 bugetul de stat s-a îndeplinit la 
venituri cu o sumă de 47,006 miliarde 
în 1959, cu 50,675 miliarde, în 1960, 
după prevederi, la 56,800 miliarde lei.

An cu an, prin noi investiții care 
sporesc mijloacele de producție, în 
industrie și agricultură, prin noi ex
periențe, printr-o perfecționare cres
cută, printr-o încredere tot mai mare, 
prin descoperirea neîncetată a noi și 
noi rezerve interioare, venitul național, 
— produs al muncii, — crește mereu.

Prevederile bugetare ale fiecărui 
an, făcute cu prudență și cunoaștere 
exactă a tuturor posibilităților și con
dițiilor existente, nu au dat nici
odată greș. Din contra, toate preve
derile au fost depășite, cu un plus 
de venituri asupra cheltuielilor.

Această justă prevedere își are ex
plicația în strînsa legătură a parti
dului și guvernului cu poporul, în 
cunoașterea exactă a tuturor factori
lor obiectivi și subiectivi care con
tribuie la creșterea producției.

După cum declară tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej, în expunerea sa de la 
plenara din 3—5 decembrie 1959, peste 
80% din creșterea producției prevă
zută pe 1960, trebuie să se realizeze 
pe calea ridicării productivității mun
cii. Baza progresului nostru continuu 
este deci omul, continua sa perfec
ționare în muncă. Prevederile bugeta
re crescute la venituri reprezită astfel 
încrederea în oamenii muncii, în ela
nul și atașamentul lor. Vrednicia lor 
este baza creșterii venitului național 
cu 12,5% față de 1959. Ea este ga
ranția unei- tot mai bune folosiri a 
capacităților de producție existente, 
izvor al unui spor de producție in. 
dustrială de 14%.

S-ar fi putut crede că aceste spo
riri vor cere oamenilor muncii ma
ximum de efort. Dar iată că în Ma
rea Adunare Națională, în discuția la 
buget, au luat cuvîntul oameni ai 
muncii, oameni de răspundere, con
ducători de întreprinderi și de gospo
dării colective care, toți, fără excep
ție, după ce au analizat cu munci
torii sarcinile de plan, au anunțat 
depășiri de mii de tone și economii 
de zeci și sute de mii de lei peste 
plan.

Acesta a fost Jeit-motivul tuturor 
vorbitorilor: oamenii muncii din re
giunile Constanța, prin cuvîntul rostit 
de tov. Vasile Vîlcu, și-au luat anga
jamentul să realizeze în I960 econo
mii peste plan de cel puțin 100.000.000 
lei; constructorii de tractoare, prin 
tov. Gheorghe Stoian, au comunicat 
hotărîrea colectivului uzinei de a rea
liza în 1960 o producție de 16.000 
tractoare, adică 1000 tractoare peste 
plan ; Constantin Adochiței din gos
podăria agricolă de stat Coțușca, re
giunea Suceava, anunță pentru anul 
viitor un beneficiu de 1,9 milioane, 
sau 1000 lei de fiecare hectar ara
bil...

Din rodul acestei strădanii eroice a 
oamenilor muncii, s-au alocat pentru 
acțiuni social-culturale 13,437 miliarde 
lei, adică cu 1,368 miliarde lei mai 
mult decît în 1959. Revine oamenilor 
de știință și de cultură, scriitorilor și 
artiștilor să răspundă prin creația lor 
grijii pe care le-o arată oamenii 
muncii.

Discuțiile la buget, purtate de oame
nii muncii din toate sectoarele și din 
toate colțurile țării, au reconstituit sub 
ochii reprezentanților poporului, în 
fața patriei, tabloul măreț al muncii 
socialiste, — tablou al muncii mi
lioanelor de oameni angajați în con
struirea vieții noi, a unei patrii noi.

Această frescă, zugrăvită cu sinceri
tate și mîndrie de oameni ai muncii 
deputați în Marea Adunare Națională, 
e un îndemn pentru noi, scriitorii, să 
cunoaștem, să înțelegem Ia fa'a locu
lui, nu numai munca și rezultate e ob
ținute, dar sensul adine al acestei 
munci, întreg procesul de transfor
mare a conștiinței colective, pe care ea 
îl implică.

Se conturează subiecte de romane, 
de poeme sau de piese, în fiecare 
cifră de buget, în fiecare cuvîntare ros
tită la discutarea lui, căci în fiecare 
e muncă omenească, fapte eroice, pro
bleme, greutăți și mai ales izbînzi.

Demostene BOTEZ

însemnătatea lui Mihail Eminescu 
în dezvoltarea literaturii romîne pro
vine nu numai din valoarea mesaju
lui adresat de el poporului romînesc, 
dar și din înalta conștiință artistică 
prin care a organizat acest mesaj, l-a 
făcut să răsune adînc și să ajungă de
parte. împreună cu I. L. Caragiale, 
în aceeași epocă, Eminescu reprezintă 
tipul unui artist literar care nu se 
încrede numai în spontaneitatea sa, 
ci cercetează cu hărnicie, trece cu 
simț critic dintr-o etapă în alta a 
procesului de creație, revine asupra 
primei însemnări a cugetăfii sale și 
o îmbunătățește, pînă cînd atinge for
ma perfecta, adică aceea în fața că
reia cititorul simte că nu se putea 
spune mai bine și nu se putea spune 
altfel. Ne-au rămas multe manuscrise 
scriitoricești din secolul al XIX-lea, 
dar nici unul din ele nu înfățișează 
semnele acelei intense munci artistice, 
dovedite de manuscrisele lui Emi
nescu.

Se face, dar mal ales se făcea în 
epoca primei uimiri provocate de poe
zia eminesciană, comparația ei cu a 
lui Alecsandri, întreprinsă în scopul 
de a-1 așeza pe acesta pe o treaptă 
mai joasă a prețuirii. Alecsandri a 
răspuns odată, cu mărinimie și îndrep
tățită conștiință de sine, unor astfel 
de valorificări. Locul lui Alecsandri 
în istoria literaturii romîne este solid 
apărat de valoarea și însemnătatea 
epocală a operei lui. Totuși, cum îna
inte de Eminescu nu se poate cita 
numele unui alt poet mai mare decît 
acel al autorului „Doinelor", al „Pas
telurilor", al „Legendelor" și al atîtor 
altor cicluri poetice, cu un rol 
atît de însemnat în formarea 
culturii literare a romînilor, com
parația lui cu Eminescu este obli
gatorie pentru cine dorește să 
stabilească progresele poeziei noas
tre în a doua jumătate a secolului al 
XIX lea.

Această comparație pune în lumi-

de Tudor VIANU

nă deosebirea de concepție artistică a 
celor doi poeți. Alecsandri nu revine 
asupra primei sale inspirații; Emines
cu revine mai totdeauna. Unul este 
un artist spontan, celălalt un artist 
laborios. Astfel, cînd citim într-.una 
din poeziile lui Alecsandri : „Ah! via
ța pentru mine, / Scump înger ! fără 
tine1 Nu are nici un bine,/ Nu are 
nici un dar./In cer fie lumină / Sau 
nori, sau noapte lină, / Sufletul meu 
suspină, / Suspină cu amar!" simțim că 
ușurința cu care au fost așternute aceste 
versuri n-a fost spre folosul lor. Dacă ar 
fi depăși Vprim a fază a însemnării sale, 
căutînd mai departe, Alecsandri ar fi 
putut găsi idei mai vrednice a fi 
comunicate, într-o formă mai originală. 
Dar ar fi trebuit, pentru aceasta, să 
apară concepția că, întocmai ca orice 
altă lucrare de artă, lucrarea poetică
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trebuie să fie produsul unei alegeri 
minuțioase printre mijloacele expresiei 
si a unei puneri de acord a lor în ve
derea susținerii eunui efect final. A- 
ceastă nouă concepție este a lui Emi
nescu, ca și a lui Caragiale, și faptul 
că acești doi scriitori au fost călăuziți 
de o mai înaltă conștiință artistică, 
constituie unul din motivele însem
nătății lor pentru dezvoltarea litera
turii romîne.

Dovezi ale acestei noi concepții a- 
par numeroase în variantele emines 
ciene publicate de Perpessicius. Iată-1 
pe poet complinind elegia Despărțire. 
Pentru începutul poeziei sale i se pre
zintă poetului versurile : „Și ce să 
vreau eu de la tine / Cînd tu de mult 
nu ești a ta' Și ce să sper, a mea 
speranță / E că nimic nu pot spera/Și 
totuși am o rugăciune / Pe tot ce-n 
lume scump mai ai / Te rog din suflet 
scumpe înger / Ca-n veci uitării să mă 
dai". Prima variantă a Despărțirii 
continuă în același fel, care îl îndrep
tățește pe Perpessicius să vorbească 
despre „prozaismul" ei, despre „carac
terul (ei) provizoriu, de prim atelier". 
Dacă ar fi rămas aici, Eminescu nu 
s-ar fi deosebit de atîți alți versifica
tori ai vremii, un N. Șerbănescu, un 
Carol Scrob. Dar el caută mai depar
te, înlătură trivialitățile în exprimare 
(nu pot nimic spera, pe tot ce-n lume 
scump mai ai, te rog din suflet, etc.). 

aprofundează ideile poetice valabile 
ale acestui prim text, trece la un alt 
tip metric, mai adecuat cu emoția 
gravă pe care dorea s-o exprime, pe 
drum găsește idei noi și obține, după 
alte multe încercări intermediare, versu
rile în adevăr definitive: „Să cer un semn 
iubito, spre-a nu te mai uita?/Te-aș 
cere doar pe tine, dar nu mai ești a 
ta ; / Nu floarea veștejită din părul 
tău bălai, / Ci singura mea rugă-i ui
tării să mă dai". Unul dintre studiile 
cele mai pasionante pe care le poate 
întreprinde un cercetător este acela 
al variantelor eminesciene, făcut cu 
scopul de a urmări cristalizarea for
mei lor definitive, concentrarea, îm
bogățirea, înobilarea lor treptată. Re
zultatul cel mai uimitor al unei astfel 
de cercetări ar fi acela de a putea 
arăta cum, la sfîrșitul aplicării atît de 
laborioase asupra temei sale poetice, 
Eminescu atinge și forma cea mai 
firească a exprimării sale. Există o 
muncă poetică, eforturi îndîrjite în 
lucrarea de stăpînire și organizare a 
materialului, ale căror urme se păs
trează în opera finală. Există însă și 
activități poetice laborioase a căror 
amintire dispare în cristalizarea ultimă 
și definitivă. Eforturile premergătoa
re s-au integrat atît de complet în 
sinteza finală, îneît cine ia cunoștință 
de aceasta nu mai înregistrează ni
mic din munca, din lupta poetului cu 
materialele sale. Acesta este cazul 
lui Eminescu, poet dintre cei mai la 
borioși, poet dintre cei mai firești.

Aș mai vrea să dau un singur exem
plu în legătură cu intensitatea lucră
rii poetice a lui Eminescu. Am cercetat 
de curînd în fișierul Dicționarului lim
bii lui Eminescu, care se elaborează 
la Institutul de Lingvistică din Bucu
rești, fișele cuvîntului lumină și am 
comparat semnificațiile notate de a- 
cestea cu acele ale Dicționarului limbii 
romîne literare contemporane. Am 
găsit aici următoarele sensuri mai 
frecvente: 1. radiație emisă de cor
puri incandescente, 2. izvor de lumină,
3. pupilă (lumina ochilor), 4. (fig.) 
învățătură, cultură, înțelepciune, edu
cație. Este interesant de văzut cum, 
din aceste patru sensuri fundamen
tale, Eminescu derivă un mare număr 
de sensuri conexe, uneori figurate, ob
ținute prin legăturile în care cuvîntul 
respectiv este introdus. Astfel, lumină 
ajunge să însemne la Eminescu stea 
(„Cerul... cu rîuri de lapte și flori de 
lumină"), o personificare („De-ai fi 
noapte — aș fi lumină"), mediu lumi
nos („munții în lumină"), o personali
tate intelectuală de mare valoare 
(„Se stinse o lumină" — A. Pumnul), 
flăcăruie („Arde-n candel-o lumină"),
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Citim cîteodată în cîte o cronică li
terară : lucrarea (pe care o analizăm) 
dovedește că scriitorul nu cunoaște 
viața. Asemenea aprecieri deobicei a- 
măî-ăsc pe autori. Și e firesc. Oare 
talentul literar nu înseamnă în primul 
rînd capacitatea de a pătrunde mai 
adînc în tainele vieții ? Și oare un 
scriitor conștient de răspunderea pe 
care o are, se va apuca vreodată să 
scrie despre ceea ce nu știe ?

Și totuși, trebuie să recunoaștem că 
sînt cazuri în care cercetarea atentă 
a unei opere confirmă aprecierile cri
tice. Spunînd aceasta nu mă re
fer la lucrările schematice, scrise de 
mîntuială. Discutarea acestora iese — 
după părerea mea — din sfera preocu
părilor criticii literare. Fenomenul in
teresează poate din punct de vedere 
etic. Iar acuzat trebuie să fie mai 
degrabă editorul (și redactorul). In 
ultimul timp am avut prilejul să citim 
și lucrări serioase, scrise cu talent, 
dar în care episoade întregi erau rea
lizate la un nivel artistic scăzut, evi
dent din cauza lipsei de informație.

Activitatea scriitorului în procesul 
cunoașterii, ca a oricărui om, nu 
e uniformă. Scriitorul cunoaște nemij
locit, concret, senzorial, tot ce a in
trat sau intră în sfera experienței sale 
personale, dar cunoaște — prin cele 
mai variate căi de informație — și 
experiența umană a generației săli. 
Scriitprul cunoaște, cu alte cuvinte, și 
frămîntările sufletești ale oamenilor cu 
care intră în contact zilnic, dar — să 
zicem — și lupta populației de culoa
re din Africa de Sud împotriva diserb 
minărilor rasiale. In mod firesc, sursa

Probleme ale poeziei 
pentru copii

da Matei CALINESCU

După cît se pare, există încă printre 
critici, nemărturisită, acea prejudecată 
veche și întru totul reprobabilă care, 
fără să nege utilitatea literaturii pen
tru copii, îi refuză o existență estetică, 
situînd-o, printr-un fel de verdict ar
bitrar, la periferia vieții literare. Nu 
vem insista acum asupra faptului că 
literatura pentru copii — care își are, 
firește, normele ei specifice — nu este 
cîtuși de puțin străină, prin valorile 
pe care le poate întrupa, domeniului 
literaturii adevărate, cu toate caracte
risticile ce-1 determină. Uneori însăși 
denumirea „literatură pentru copii" 
poate apărea ca artificială, oricum res
trictivă, căci o scriere cum e „Cartea 
cu jucării" a lui Arghezi — spre a da 
numai un exemplu — se adresează în 
egală măsură tuturor vîrstelor. Rămîne 
însă un fapt că revistele noastre a- 
cordă o atenție insuficientă acestui în
semnat sector al literaturii noastre noi, 
în care s-au realizat multe succese, 
dar care se mai resimte de unele defi
ciențe. Desigur, o discuție mai largă, 
în cadrul căreia să se încerce o apre
ciere riguroasă, fără inutile indulgențe, 
a valorii numeroaselor cărți pentru co
pii apărute în ultima vreme, ar fi deo
sebit de folositoare.

Restrîngînd aria discuției, am vrea 
să ne oprim asupra cîtorva volume de 
versuri tipărite în decursul ultimului 
an și să abordăm totodată unele pro
bleme de ordin mai general ale poeziei 
pentru copii.

Mijloacele care asigură eficiența e- 
ducativă a acestei poezii — căci, după 
cum se știe, țelul ei principal este a- 
cela de a educa în spiritul socialis
mului — sînt deduse din înclinațiile 
și posibilitățile de înțelegere ale copi
lului. Acesta trăiește într-un univers în 
continuă formare, ale cărui dimensiuni 
i se lămuresc treptat. înzestrat cu • 

Muncă patriotică

imediată a ficțiunii artistice se con
stituie din faptele de viață pe care 
scriitorul nu le-a aflat doar, dar le-a 
și simțit, adică le-a trecut și prin ex
periența sa personală. Dar, datorită 
ritmului extrem de rapid de înnoire 
a vieții se întîmplă ca scriitorul să 
afle sau să simtă chiar că importanță 
deosebită, „universală", nu au acele 
laturi ale vieții pe care le cunoaște 
mai bine, ci, dimpotrivă, acelea pe 
care n-a apucat încă să le cunoască 
prin intermediul experienței nemijloci
te. Este tentat, în consecință, să le 
oglindească artistic, (tocmai pentru 
că, artisit fiind, simte excepționala 
lor valoare estetică), dar nu o poate 
face totuși pe măsura talentului.

In asemenea cazuri se propune a- 
desea ca un remediu oricînd valabil 
— documentarea.

Dar, așa cum se recomandă și se 
practică uneori, documentarea aceasta 
este o aberație, un nonsens. După cum 
s-a subliniat nu odată în discuțiile scrii
toricești, cunoașterea vieții nu se poa
te căpăta nici prin vizitarea unui me
diu social nou (pentru scriitor), nici 
chiar prin deplasarea pe timp de 
2—3 luni în locurile respective. 
(Cunosc următorul caz: o editură 
a propus unui scriitor să scrie un ro
man din viața marinarilor. Scriitorul 
a răspuns că nu se poate angaja în- 
trucît nu cunoaște mediul respectiv. 
Atunci editura i-a răspuns că îi poate 
procura o „documentare" de o lună 
într-o așezare de pe coasta Mării Ne
gre. Scriitorul a avut slăbiciunea să

(Continuare in pag. 6)

deosebită putere imaginativă, copilul e 
foarte Sensibil la fantastic, la creațiile 
fanteziei. Această însușire poate fi u- 
șor utilizată într-un scop educativ, 
pr’ințr-o reducție a fantasticului la real, 
în vederea explicitării acestuia din ur
mă. Astfel, legenda sau basmul (de ce 
atît de rare în forma versului?) pot 
ajuta la însușirea unor cunoștințe noi 
de către copil. Poezia pentru copii, în 
orice caz, trebuie să țină seama de ne
cesitatea fanteziei (care e, în general, 
o condiție a poeziei). In acest sens, 
ar fi interesant de discutat asupra mo
dalităților imagistice pe care le folo
sește poezia noastră pentru copii. Vom 
remarca, pentru ansamblul acestei poe
zii, dacă nu o sărăcie, o anume mono
tonie a felului de a construi imaginile. 
In unele cazuri, poate datorită unui e- 
fort de a depăși stereotipia, poeții care 
scriu pentru cei mici, uită că imagi
nea trebuie să asimileze conceptualul 
familiarului, concretului, și rămîn la 
nivelul unor abstracții care nu-1 atrag 
pe copil. Alteori, reducția la concret se 
realizează pe un plan poetic care ig
noră posibilitățile de înțelegere ale co
pilului, cum ar fi în poezia „Racheta" 
de Mioara Cremene, din volumul 
„Bună dimineața, lume 1", asupra că
ruia vom mai reveni: „Pe pinza ce
rului / de mătase, / racheta e un ac 
de foc / care coase. / Se-nfige in cer, / 
se întoarce, / impunge iar zările, / și 
uite / că pier de pe lume / rupturile 
mari: / depărtările..." Se remarcă aici, 
deși versurile nu sînt lipsite de o anu
me grație, o carență a fanteziei. Ima
ginile sînt deduse dintr-una singură 
(„racheta e un ac de toc"), n-au spon
taneitate. Asocierea depărtărilor cos
mice cu „rupturile mari", care sînt 
cusute de „acul de foc" al rachetei, e 
îndeajuns de trudnică. Or, în poezia 
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De 
dragoste...

Lasă puțin mistria și prl- 
vește-mă. Noi n-am mai vorbit 
de mult despre dragoste. Ești 
obosit. Nu prea dormi nopțile. 
Te chinuie gindul cum să-ți 
iasă casa mai frumoasă. Știi, 
unde ai să așezi florile șl va
sul cu apă, te grăbești să a- 
jungi la acoperiș și auzi pină 
aici, pe schele, jringerea cren
gilor la vint. Aseară te-am sur
prins cînd priveai fără să vezi. 
Mi se pare că dincolo, peste 
drum, te fură doi ochi șireți și 
semeți. Dacă vrei o să te las 
singur, dar ți-e frică. Mă în
trebi cum începe...

Uite așa începe, cu puțină 
spaimă, cu puțină lene, cu pu
țină absență. Deodată, îți dai 
seama că există culori și acolo 
unde știai numai umbra, des
coperi adinei mea. Te gituie ceva 
și-ți vine să alergi, să spui, să 
taci.

Trebuie să ai încredere. Tre
buie să fi puternic. Noi am iu
bit cu spaima de cizmele de la 
ușă. Noi am iubit in noroiul 
tranșeelor și in zgomotul teribil 
al morții care se răsucea in cer. 
Ne-au trebuit ani de zile ca să 
ne regăsim logodnicele și cînd 
ne-am întors poate nu mai erau 
aceleași. Pentru tine e mai sim
plu. Ăm avut grijă să curățim 
toiul în jur. Aerul e proaspăt, 
bun ca o sărutare. Poți să ie 
privești cu fata ta în ochi fără 
să vă fie rușine. Sint undeva 
in lume niște derbedei ai con
deiului care au pingărit cuvîn
tul iubire. Ei au făcut din sora 
noastră o femeie de stradă, ini
milor noastre le spun trivial 
cuvinte cinice, sintem șocotiți 
niște proști dacă avem curajul 
să fim sinceri. Vor să facă din 
noi niște cîini.

Dar șl tu, ca șl mine,, crezi 
in cuvintul frumos, mai roșești 
citeodată și-ți place draga ta de 
ființă pentru că nu se plictisește, 
pentru că din zori pină seara nu 
stă cu acul. Vrei să o găsești 
seara lingă lampă avind pe o- 
braz o floare galbenă de lu
mină, să rîdă de bucuria de a 
te regăsi. Vrei să imbătriniți 
împreună și pentru asta ii șop
tești cele mai caraghioase cu
vinte și ea nu ride. Ei li 
plac vorbele spuse de atitea ori 
și te găsește bun și frumos,

Ți-am cintat de atitea ori mîi- 
nile vrednice și sirguința și uite, 
bine că mi-am adus aminte, a- 
veam atitea să spun despre su
fletul tău. îmi place că te văd 
devastat' de cea mai frumoasă 
și teribilă furtună a inimii ome
nești. Dragostea ta te împo
dobește. Nu-țt mai semeni. Chi
pul tău a furat ceva de pe chipul 
fetei pe care o iubești. Semănați 
cum seamănă două flăoări.

Te invidiez. Ești tinăr, ești 
sănătos, iubești. Ai toate dimen
siunile. Te miri pe bună drep
tate că n-am scris pină acum 
despre dragoste. Parcă mi-a fost 
frică, parcă n-am știut. Ce naiba, 
zici, și tu ai fost chinuit de ja
lea asta fecundă, și tu ai scris 
versuri... Nu merit eu un poem?

Ba da. De aceea am și tul
burat cerneala ca să aștern ci- 
teva rirtduri in zăpada foii ne
scrise Cind ai să potolești 
focurile, cind ai să lași rin
deaua, cind te vei da jos de 
pe schele, apropie-te de mine, 
ia-mă de umeri și povestește-mi. 
Vreau să scriu niște legende fru
moase și numai tu le știi. Da
torăm celor mai tineri foarte 
multă literatură și fără sufle
tul curat, fără 'încrederea ta in 
viață, in iubire, in cinste, n-am 
să pot să sporesc frumusețea. 
Ascultindu-te și eu devin mai 
deștept și mai frumos pentru că 
dragostea e bogată ca vara.

Eugen BARBU



GAZETA LITERARA

BIBLIOGRAFIE Procedee în reportaj
Biblioteca 
pentru toți

Colecția „Biblioteca pentru 
toți" - așa cum o arată și denu
mirea - se adresează celor mai 
largi mase de cititori din țara 
noastră.

Incepînd cu anul 1960 în „Bi
blioteca pentru toți" apare un 
număr mai mare și mai variat 
de opere din literatura romînă și 
universală, astfel incit în urmă
torii ani cititorii să aibă la în- 
demină cele mai reprezentative 
lucrări literare ale scriitorilor 
clasici și contemporani.

Colecția „Biblioteca pentru toți" 
apare săptămînal, într-o nouă și 
atractivă prezentare grafică (for
mat de buzunar, coperți lăcuite, 
etc.).

Fiecare volum din „Biblioteca 
pentru toți" cuprinde, în afara 
operei propriu-zise, o prefață 
privind viața și creația scriito
rului respectiv.

„Biblioteca pentru toți" va 
constitui un sprijin real pentru 
ridicarea permanentă a nivelului 
cultural al celor mai largi pă
turi de oameni ai muncii din 
țara noastră, un sprijin direct 
și prețios oferit elevilor și stu
denților în studierea literaturii 
romîne și universale.

In trimestrul I al anului I960 
apar săptămînal următoarele lu> 
crări »

In luna ianuarie •
Mihail Eminescu - POEZII. 

Cuvint înainte de Tudor Ar- 
ghezi. Prefață de Zoe Dumi- 
trescu-Bușulenga.

- I. L. Caragiale - TEATRU.
Prefață de Zoe Dumitr^cu- 
Bușulenga.

- Vasile Alecsandri - CĂLĂTO
RIE ÎN AFRICA. Text stabi
lit și note de G. C. Nicolescu. 
Prefață de Constantin Cio 
praga.

F. M. Dostoievski - AMINTIRI 
DIN CASA MORȚILOR. Tra
ducere de N. D. Gane. Pre
fața de S. Damian.

ÎN LUNA FEBRUARIE :

- Vasile Alecsandri — DRI-DRI
- ediție îngrijită de G. C. Ni
colescu; prefață de Const 
Ciopraga.

Ion /Creangă - AMINTIRI, 
POVEȘTI, POVESTIRI. Ediție 
îngrijită de G. T. Kirileanu. 
Prefață de Al. Piru.

- Mihail Sadoveanu — ZODIA 
CANCERULUI SAU VREMEA 
DUCAl VODĂ. Prefață de 
Savin Eratu.

- fi. Barbusse - FOCUL. Tradu
cere de Radu Popescu. Pre
față de Alex. Bălăci.

IN LUNA MARTIE :

-* Petre Ispirescu - BASME, LE
GENDE, SNOAVE,. Prefață 

de Corneliu Bărbulescu. îngri
jirea ediției : Radu Albala

- Șt. O. Iosif - VERSURI (ori
ginale și tălmăciri).

-F. Gladkov - CIMENTUL. Tra
ducere de I. Frunzetti și E. 
Antonescu. Cuvînt înainte de 
Al. Simion.

- H. Sienkiewicz - NUVELE.
Traducere de Cezar Petrescu. 
Cuvînt înainte de Olga Zai- 
cic.

In cursul anului 1960, vor mai 
apărea : Tudor Arghezi - VER
SURI ALESE, M. Beniuc — 
POEZII; I. Turgheniev - IN 
AJUN ; E. Zola - GERMINAL ; 
M. Sadoveanu - SOARELE ÎN 
BALTA, DIVANUL PERSIAN ;
M. Gorki - TRILOGIA AUTO
BIOGRAFICA ; Goethe - SUFE
RINȚELE TÎNARULUI WERTHER;
N. Bălcescu - ROMÎNII SUBT 
MIHAI-VODĂ VITEAZUL, pre
cum și lucrări din creația lui : 
N. D. Cocea, B. P. Hașdeu, Ion 
Ghica, Duiliu Zamfirescu, Zaha- 
ria Stancu, P. Dumitriu, Marin 
Preda, Boris Gorbatov, Go-mo
jo, J. London, N. Ostrovski.

de Paul GEORGESCU

Liviu Rebreanu: Opere III—
„Pădurea Spînzuraților*

Adesea, în discuțiile purtate în pre
sa noastră literară se confruntă sau 
chiar se înfruntă preferințele pentru 
două modalități ale prozei realiste: 
proza obiectivă, romanul monografic, 
cu planuri multiple, construcție soli
dă, personaje numeroase, mișcări de 
mase etc; proza analitică, mai per
sonală dacă nu mai subiectivă, in 
care trepidează un ritm inegal dar 
viu și în care atenția se concentrează 

V.upra subtilității deplasărilor în 
cîmpul conștiinței. # Dacă preferințele 
nu s-au manifestat* încă teoretic și 
exhaustiv, ele se subînțeleg. Astfel, 
pasiunea pentru construcția clasică 
(un clasicism cu o vechime de o sută 
de ani.4), confruntarea încruntată a o- 
rieărui nou roman cu Balzac (care, de 
altfel, nu era prea balzacian în cons
trucție) e un mod de manifestare al 
adepților „prozei obiective", care pri
vesc proza analitică cu neîncredere, 
drept o putință redusă a forței creatoa
re, învinuind-o de frecventări moder
niste. „Analiticii", în schimb, consi
deră prima modalitate ca învechită, de
pășită și rudimentară, privind cu sus
piciune însăși ideea de „construcție" 
a romanului. Adevărul e că asemenea 
frontiere trasate apăsat în domeniul 
realismului sînt subiective, că anume 
particularități reale sînt exagerate și 
unilateralizate brutal, realitatea fiind 
mai complicată și mai nuanțată decît 
aceste scheme prefabricate de critici. 
In ceea ce privește problema construc
ției, discuție ce pare a înfierbînta nu
meroase stilouri, trebuie să spunem 
că organizarea operei în jurul unei 
idei, construcția operei adică, este 
absolut necesară acesteia. Dar adău
găm că ea nu poate fi impusă de un 
model prestabilit, ci este cerută cu 
necesitate de conținutul operei. Deci, 
liberă de orice model, liberă de orice 
„regulă", construcția e totuși deter
minată riguros de conținut pe care, la 
rîndul ei, îl poate influența. De aceea 
sînt inacceptabile acele consiiiwți| 
care pot duce la opacizarea ideilor, 
la înfățișarea deformată, bruiată, a 
realității. Restul e de domeniul gustu
lui personal, al preferințelor artistice.

Discuțiile de care aminteam, îl ci-

In anul care a trecut reportajul a cu
noscut o amploare deosebită în publi
cațiile noastre literare. Faptul se da- 
torește unei condiții firești și eviden
te : ritmul viu al construcției socialis
te cere, în scris, o reflectare cores
punzătoare.

Realitatea noastră contemporană 
solicită atenția reporterului către as
pectele ei cele mai semnificative de- 
terminînd, de fapt, preponderența unei 
tematici sau a alteia. Nu întimplâtor, 
în 1959, subiectul preferat al reporte
rilor bucureșteni a fost construcția de 
locuințe.

Important este că acestei creșteri 
cantitative a reportajului îi corespunde,, 
credem noi, un însemnat progres pe 
planul artistic. Sînt tot mai sporadice 
în revistele noastre manifestări ale 
modului grandilocvent, retoric, domi
nant într-o vreme și, mai mult decît 
atît, credem că se poate vorbi acum, 
relativ la reportaj, de o varietate de 
stiluri. Prezența unor individualități 
marcante confirmă, fără îndoială,.ma
turizarea artei noastre reportericești.

Nu ne vom ambiționa, ca Ion Lungu 
(„Intre proză, reportaj și poem in 
proză" — „Tribuna" nr. 15, 17, 18/ 
1959) să epuizăm posibilitățile de cla
sificare a reportajului, (lucrare ane
voioasă și fără prea multă eficiență), 
ci vom încerca să discutăm unele 
modalități pe care le socotim mai in
teresante ale reportajelor apărute anul 
acesta. Domeniul fiind foarte cuprin
zător, ne impunem de la început o de
limitare. Ne vom referi, în cursul dis
cuției, mai puțin la reportajele strînse 
în volume (ele au beneficiat mai toate 
de analize detaliate în cronici sau re
cenzii) și mai mult la cele publicate 
de reviste în acest interval.

O activitate reportericească susți
nută a avut, mai ales în prima jumă
tate a anului, Eugen Barbu.

în reportajele sale ideile sînt expuse 
cu vervă neobosită, invitînd la efer
vescență spirituală. Imaginația sa este 
bogată, capabilă oricînd să descopere 
o nouă formulă reportericească. In
teresant e în acest sens un reportaj 
din „Luceafărul" („Cuțarida — azi", nr. 
18'1959), în care, relatînd despre viața 
noua a unui cartier, scriitorul se sub 
stituie celor despre care scrie. Repor
terul devine, de fapt, eroul reporta
jului său, adoptînd perspectiva „dină
untru" a acestui erou și chiar orali
tatea savuroasă a limbajului.

Eugen Barbu este un călător pornit 
să acopere spații mari. Plecat la drum, 
se lasă asaltat de imagini nenumă
rate, care impresionează retina și au
zul. Din transcrierea lor se recom
pune plastic tabloul metropolei noc
turne: „La incrn.'ișâri ard ochi verzi, 
galbeni și roșii de ciclop, -lăsînd urme 
prelungi pe trotuarele lucioase. Pe flu
viile negre de bitum alunecă vapoare 
cu troleu, dincolo de geamurile cărora 
se înghesuiesc oameni. Alături gonesc 
coleoptere de aluminium cu carapace 
neagră (lungi limuzine impulsionate 
cu benzină, adunînd sub boturile pre
lungi de metal nu știu cîți cai pu
tere)". („Bucur-eștiul, noaptea" G. L. 
nr. 3/1959). Grăbit să vadă cît mai 
mult pînă la ziuă, el nu are timp să 
întîrzie asupra oamenilor ca Țic, spre 
a le face în amănunțime portretul. In 
fugă, din cîteva elemente, schițează 
un profil :„Seurtă biografie djn mers: 
are 25 de ani, e' alpinist. Acasă, de 
dimineață, o să-l aștepte un copil mă
ricel. Dacă are casă bună ? Are, dar 
vrea una și mai bună". Datele sînt 
sumare, dar elocvente pentru a ilustra 
ideea că strungarul Gh. Alexandru are, 
în condițiile societății noastre, o viată 
omenească. Căci la Eugen Barbu, im
presiile de reporter servesc totdeauna 

o demonstrație. Călătorind, el se oferă 
cititorului ca ghid, însoțindu-1 cu co
mentariul său viu, antrenant. Iată de 
ce, uneori, el simte nevoia unor ca
pitole introductive, ca în reportajul

teaza ca exponent al „prozei obiecti
ve" pe Liviu Rebreanu, iar „proza a- 
nalitică" argumentează cu Camil Pe
trescu, H. P. Bengescu și Anton Hol
bam Să ilustrăm fragilitatea aces
tor inebranlabile pozițiuni amin
tind că „Un om între oameni" a fost 
scris de Camil Petrescu iar „Pădurea 
spînzuraților" de Liviu Rebreanu ? 
E oarecum explicabil ca faima crescîn- 
dă a lui „Ion" și a „Răscoalei" să 
ducă la clasarea marelui realist în
tr-un anume tip de literatură, dar a- 
cea tă prezentare — nu greșită, dar 
unilaterală — nu trebuie să ne facă 
a pierde din vedere „Nuvelele" — din 
care unele excepționale — și „Pă
durea spînzuraților", operă analitică 
de o mare valoare nu numai pe planul 
romanului romînesc.

Tipărită în 1922, imediat după înce
tarea primului război mondial, des
pre care tratează. „Pădurea spînzura
ților" era deci un roman de arză
toare actualitate. Refuzul șovinismu
lui era, în acei ani, plini încă de sîn- 
gele popoarelor ce se înfruntaseră, un 
act de curaj. „Pădurea spînzuraților" 
— spune Crohmălniceanu in uliul 
său amplu „Liviu Rebreanu" (ESPLA, 
1954) — e scrisă fără ambră de șo
vinism. cu multă înțelegere a dure
roasei dileme în care sînt azvîrliți 
eroii" (pag- 71). Și: „Aspectele une 
înfrățiri, pe care o creează condiția 
socială comună a oprimaților nu lip
sesc nici din «Pădurea spînzuraților11". 
Se citează apoi prietenia reală a ță
ranilor din Lunca, romîni și maghiari, 
atitudinea bătriuului Vidor și a fiicei 
sale, llona, față de Apostol Bologa 
(pag. 74). Firește, exemplele ar putea fi 
înmulțite, dar adevărul e prea evident 
spre a mai fi necesare exemplifică
rile.

Romanul condamnă cu forță războiul, 
înfățișat ca o absurditate sîngeroasă. 
In fața realităților crude, teoriile lui 
Bologa despre război ca „izvor de e- 
nergii" se prăbușesc în singe și spai
mă. Sînt relevabile mai puțin teoriile 
umanitariste ale lui Cervenco sau 
cele anarhiste ale lui Gross, cît păre
rile oamenilor simpli, cutremurați de 

„Pentru clasa muncitoare" (G. L. nr. 
18/1959) unde relatarea vizitelor la 
cîteva fabrici bucureștene este prece
dată de un scurt eseu asupra rolului 
clasei muncitoare în viața actuala a 
poporului nostru.

înclinări eseistice are și Radu Co- 
sașu. Lui îi plage /să surprindă amă
nuntul încărcat de semnificații, capa
bil să exprime noul din viața noastră. 
O mînă de femeie ștergînd un geam 
într-o casă nouă („Oasele noastre" — 
G. L. nr. 37/1959), sau halatul alb al 
Institutului de protecția muncii („Pro
tecția muncii" — „Tribuna", nr. 25/ 
1959) capătă valori simbolice.
■ Faptul relatat (subiectul propriu-zis 
al reportajului) este văzut în lumina 
implicațiilor lui pe plan general. O 
șarjă Ta Hunedoara (descrisă de Co- 
sașu în amănunțime în reportajul „Fe-

Eugen Barbu, Ștefan Bănu- 
lescu, Radu Cosașii, Ion 
Istrati, Romuius Rusan

cunditate" — „Luceafărul" nr. 7/1959) 
nu este văzută în sine, ci ca o ex
presie a efortului uman către bună
stare, un semn al forței („feoundității") 
poporului.

Se face vizibilă în aceste reportaje 
strădania autorilor de a nu se rezuma 
numai la înșirarea unor fapte. Ceea 
ce se urmărește aici este depășirea 
simplei informări. Reportajul de cali
tate știe să ofere, pe baza datelor cu
lese, o perspectivă generalizatoare, să 
descopere și sa interpreteze sensurile 
adînci ale actualității. La Radu Co
sașu stăruie o anumită intelectualizare 
a problematicii expune, ceea ce nu ușu
rează caracterul comunicativ al artei 
reportajului. Inventivitatea, capacitatea 
de a găsi o „idee reportericească" este 
în această privință o condiție esen
țială.

Tocmai către această inventivitate 
trebuie să-și concentreze . atenția un 
reporter harnic și înzestrat ca Romu
lus Rusan. Activitatea sa'din acest an 
în „Tribuna" este bogată. Mai mult 
însă decît reportajul cu caracter mo
nografic „Moldova", obositor tocmai 
prin consemnarea ternă a unor date 
(deși considerat de Ion Lungu ca „cea 
mgi izbutită" lucrare), ne-a plăcut 
reportajul-poem despre tipografi („Tri
buna" nr. 1/1959). „O picătură pe 
secundă" („Tribuna" nr. 41/1959) aglo
merează însă detalii tehniciste într-un 
limbaj descurajant pentru lector : „S-a 
observat că cifra octanică atît de re
dusă a benzinei primare se datorește 
unor fracții foarte grele ce intră în 
componența ei. Evitînd aceste fracții, 
numărul octanelor ei ar crește de la 
47 ia 60..." și explicația savantă con
tinuă, buimăcind pe cititorul profan.

valul cruzimilor monstruoase. Capora
lul care vede numai morminte și spîn. 
zurători spune „scuipînd cu scîrbă": 
„— Ce viață mai e și asta... încotro 
te uiți, numai moarte și morminte și 
morții..." (pag. 13) (citatele sînt după 
ediția a zecea). Cînd află că va fi că
lău (Ia spînzuratoarea lui Svoboda) 
plutonierul se sperie: „— Domnule că
pitan, vă rog cu supunere, iertați-mă, 
bolborosi caporalul, îngălbenind", 
(pag- 20).

Discuția despre război, pe care o poar
tă Bologa, Klapka, Gross și Varga 
(pag. 54—60), părerile lui Klapka („O- 
crimă imensă este îndeobște războiul..." 
(pag. 80), blestemele lui Vidor, ță- 
anul, care vorbește de „pacostea 

războiului" (pag. 142), gemetele ma
mei lui Bologa („Apoi doar nu uita 
că e război și nimeni nu e stăpîn pe 
nimic... Moarjea și groaza stăpînesc 
azi peste toți oamenii..." (pag. 190), 
murmurul îngrozit al lui Boteanu 
(„Moartea ține praznic mare în vre
murile de azi..." pag. 252) și atîtea 
alte mărturii, scot în evidență mon
struozitatea războiului imperialist. Și

Eroul dilematic 
în situație 
dilematică

peste această carte care începe cu o 
spînzurătoare și sfirșește cu alta, se 
leagănă neîncetat umbra sinistră a 
ștreangului, iar oamenii sînt striviți 
de imaginea ce revine ca un leit-mo
tiv, a pădurii spînzuraților.

Acțiunea romanului se desfășoară din 
toamna anului 1916 pînă în primăvara 
lui 1917 și se concentrează în jurul e- 
roului principal, Apostol Bologa. Alte 
personaje care apar destul de des 
(căpitanul Klapka, căpitanul Cervenco, 
It. Gross, lt. Varga, generalul Karg, 
cele două logodnice — Marta și llona 
—, Petre, ordonanța, țăranul Vidor, 
etc.) reprezintă, fiecare, un mod de 
viață, o concepție despre lume. Acțiunea 
se petrece, spațial, mai întîi într-un 
sat galițian, pe linia frontului austro- 
rus, apoi în Transilvania (satul Lun
ca) pe frontul austro-romîn. cîteva e- 
pisoade au loc în orășelul transilvă
nean Parva (nume fictiv), de lîngă 
Năsăudul lui Coșbuc. Concentrarea 
temporală și spațială, grupul resirîns

Pe o bună idee de reporter este 
construit „Reportajul în septembrie" 
de Ștefan Bănulescu (G. L. nr. 35/ 
1959). Conducîndu-ne într-o fabrică 
reporterul ne propune, cu o seriozitate 
simulată, să acceptăm ca reale niște 
cifre neverosimile: „Da, în această 
lună fabrica noastră produce 1 000 de 
avioane... — 1 000 de avioane ? — 
400 de aerodinamuri, autorapide, cum 
li se mai spune. — Aveți o producție 
fabuloasă, lucrați în plin prezent în- 
țr-o fabrică a viitorului". Asta era și 
intenția reporterului care, neavizîndu-ne 
că vizităm în realitate o fabrică de ju
cării, ne sugerează o imagine a uzi
nelor viitorului. Dar Bănulescu nu ex
ploatează pînă la capăt artificiul — 
foarte interesant — pe care l-a desco
perit și atunci cînd ne anunță că 
„vraja se rupsese (... eram îritro fa
brică de jucării)", noi, care ghicisem 
de mult nu mai simțim nevoia acestei 
explicații. Și în alt reportaj („De pe 
schela etajului 16“ — G. L. nr. 47/ 
1959) Șt. Bănulescu realizează cu c 
tehnică asemănătoare, stâpînită însă 
cu mai multă strictețe, o incursiune 
în viitor pornind de la datele prezen
tului. Panorama Bucureștiului de mîi- 
ne este sugerată prin suprapunerea 
de perspective pe care i-o oferă repor
terului cele 16 etaje ale „casei turn".

Credem că nu trebuie trecut cu ve
derea încă un aspect foarte important 
pentru reportaj: raportul dintre con
ținut și expresie. Prin natura sa repor
tajul — poate mai mult decît alte 
specii, are drept condiție elementară 
accesibilitatea. Ritmul vieții contempo
rane, construirea socialismului (con
ținutul de fapt al reportajelor noastre) 
cere o exprimare adecvată. într-un 
scurt articol despre „Reportajul la 
Viața romînească" (G. L. nr. 48/1959) 
am exprimat unele rezerve în legătură 
cu tendința lui Ion Istrati de a folosi 
un stil excesiv metaforic, „moldove- 
nizant", pe care îl socotim nepotrivit 
reportajului. Adăugăm că această ten
dință se unește la Ion Istrati cu ten
tația și mai inexplicabilă, întrucît — 
repetăm — este vorba de un reportaj, 
de a arhaiza sau, uneori, de a regio- 
naliza limba literară. După cum nu pu
tem înțelege în ce măsură poate să ser
vească artei prin excelență dinamică 
a reportajului fraze arhaizante, cu in
flexiuni retorice.

Este de la sine înțeles că reporta
jul actual trebuie să folosească o artă 
limpede, a cărei primă condiție este, 
desigur, o limbă firească, limba vor
bită. Misiunea reporterului este în ul
timă instanță să consemneze artistic 
și operativ apariția noului în viața 
noastră. Gîndindu-ne la această cerință 
esențială a reportajului, promptitudinea 
relatării, am tăcut și aceste observații 
despre raportul dintre conținut și ex- 
Pres’e G. DIMISIANU

de personaje sporesc intensitatea dra
mei psihologice care se desfășoară 
Strîns în tensiune crescîndă.

Printre romanele consacrate primu
lui măcel mondial, cartea lui Rebrea
nu ocupă un loc de cinste. Dacă Erich 
Maria Remarque a întreprins o 
critică sentimentala a războiului în ce
lebra „Nimic nou pe frontul de vest", 
dacă Ludwig Renn apără poziții u- 
manitare („Măcelul") și dacă Henri 
Barbusse realizează nu numai o cri
tică politică a războiului, dar ajun
ge cniar la concluzia justă a necesi
tății revoluției sociale ca unic mod de 
a pune capăt unor asemenea monstru
ozități sîngeroase, Rebreanu, mai pu
țin spectaculos în oroare ca primii și 
mai neclar în stabilirea rfspunder 1 
decît Barbusse, impune totuși prin 
precizia analizei și profunzimea pro
blemelor.

In literatura romînă s-au impus pe 
această temă, romanele lui Cezar 
Petrescu și Camil Petrescu, respectiv 
„Întunecare" și „Ultima noapte de 
dragoste, î utila noapte de război". 
In „întunecare”, problemele sociale 
sînt formulate mai vehement decît la 
Rebreanu dar oratoria gesticulativă a 
personajelor și convenționalismul 
psihologiei reduc din forța cărții. In 
„Ultima noapte..." problemele Sentlmsn 
tale și filozofice ale lui Ștefan Gheor
ghidiu nu sînt legate direct de acele 
pe care războiul le stînnește. Războiul 
apare aici o experiență în plus, crîn- 
cenă, dură, o treaptă într-un proces e- 
volutiv de cunoaștere a relațiilor, dar 
izolată totuși, oarecum, de experien
țele anterioare. La Bologa însă, toate 
problemele se string în același nod 
gordian, cristalizează într-un unic 
complex. E tulburător faptul că Ștefan 
Gheorghidiu și Apostol Bologa s-au 
întîlnit, aproape, înfruntîndu-se pe a- 
celași front și se poate spune că Bo
loga s-a sinucis (căci sinucidere e) 
fiindcă n-a vrut să mai tragă în 
Gheorghidiu. De o parte și de alta 
a frontului, Gheorghidiu și Bologa își 
trimit obuze, frămîntați de aceleași 
probleme. Caractere apropiate și opu
se... Gheorghidiu, natură mai refle
xivă, cuprins însă de furii opace, e 
străbăutut de un patos analitic și cu 
o tensiune rece caută sistematic să 
evite sistemele. Bologa e un patetic 
molcom, un meditativ cu crize de vio
lență, visează în sisteme, nu poate 
accepta lumea decît ca uri sistem,

EUGEN L U CA:
„Poezia lui Marcel

Avem încă prea puține lu
crări critice consacrate litera
turii contemporane, așa încît a- 
pariția unor cărți care-și pro
pun să cerceteze pe larg și me
todic opera scriitorilor noștri 
fruntași răspunde unui strin
gent deziderat.

Eugen Luca se angajează în
tr-o muncă de dublu pionierat: 
aduce în atenția cititorului 
creația de dinainte de Eliberare 
puțin cunoscută a lui Marcel 
Breslașu și încearcă să se o- 
prească, mai stăruitor decît au 
făcut-o pînă acum cronicile și 
articolele apărute asupra între
gii poezii a lui Marcel Breslașu.

Cartea este o călăuză bine 
informată „în universul stufos 
al creației lui Marcel Breslașu", 
o trecere în revistă sistematică 
a versurilor publicate pînă în 
prezent de poetul „Dialecticii 
poeziei".

Cercetarea urmărește poezia 
lui Marcel Breslașu, volum cu 
volum, de la „Cîntarea cîntări- 
lor“ (1938) pînă la ultimele 
fragmente apărute din „Poves
tea poveștilor". In încheiere, cri
teriul analizei cronologice face 
ioc unei priviri sintetice asupra 
scriitorului, în intenția de a se 
stabili coordonatele operei lui 
Marcel Breslașu.

Preocuparea lui Eugen Luca 
pentru poezia lui Marcel Bres
lașu stă sub semnul unei ade
ziuni entuziaste, însoțită de 
convingerea justă că versurile 
poetului preferat sînt îndreptă
țite să pătrundă în conștiința 
unui cît mai mare număr de 
cititori.

Este o calitate a cărții stră
dania autorului de a înfățișa 
substratul pozitiv, optimist al 
poemelor de început ale lui 
Marcel Breslașu, de a scoate în 
evidență strălucirea „Cîntării 
cîntărilor", imn inspirat al iu
birii.

Datorită comentariului judi
cios și comprehensiv al frag
mentelor citate, bine alese, ci

Critica din
„Viata Romînească"

Sectorul de critică al revistei „Viața 
Romînească" se remarcă prin seriozi
tate și nivel științific în tratarea pro
blemelor literaturii. Nr. 11 nu este 
insă destul de reprezentativ în acest 
sens, deși și aici intîlnim o strădanie 
de a cuprinde aspecte variate ale li
teraturii și relevăm cîteva articole me
rituoase. Cronica literară, semnată de 
Horia Bratu, este consacrată romanu
lui „Bariera" de Teodor Mazilu. Cri
ticul face o analiză interesantă, așe- 
zînd cartea lui Mazilu pe filiera lite
raturii despre periferia Bucureștiului 
și evidențiind calitatea, ei nouă, de
terminată de apartenența la realismul 
socialist.

O cercetare asupra rădăcinilor so- 
cial-politice ale curentelor literare efec
tuează G. C. Nicolescu în studiul său 
despre sămănătorism. Mai puțin stărui
tor, este urmărită consecința orientării 
politice reacționare în creația lite

R ăsfoind revistele

ceea ce-1 face să acționeze incohe
rent. Dar ceea ce-i deosebește, in 
fond,, este situația dilematică în care 
se află Bologa.

Ne poartă gîndul la o altă carte, 
mult deosebită de „Pădurea Spînzu
raților" și care, apărută cu doi ani 
mai tîrziu (1924) avea să cunoască o 
faimă universală: „Muntele magic" 
de Thomas Mann. Firește, „Muntele 
magic" nu e o carte de război (deși 
eroul pleacă, în final, pe front, nu din 
ură șovină, ci pentru a se afla ală
turi, la greu, de semenii săi), și aici 
problema esențială e aceea a timpu
lui, a duratei, dar ceea ce ne-a impus 
apropierea este situația dilematică a 
tînărului german, erou al cărții, Hans 
Castorp. El este martorul și discipolul 
dorit de două personaje care re
prezintă două moduri de gîndire și ac
țiune: unul, patriotul italian, uma
nist, carvonar, democrat și anticleri
cal; celălalt iezuit, ascet și mistic. 
Dar Hans Castorp e aici numai miza 
pasivă a marelui duel de principii, în

timp ce Bologa e silit să-și confrunte 
ideile cu realitatea, e obligat de rea
litate să rezolve o situație dilematică. 
Dar și Bologa, ca și Costorp, este 
prezența neutră dar receptivă, pe dea
supra căreia se încrucișează tirul te
zelor ideologice reprezentate de Gross, 
Varga, Cervenco. Nivelul filozo
fic al romanului lui Thomas 
Mann e mai înalt. Thomas Mann 
studia reacția unor oameni în 
fața morții luxoase, chiar languroase 
din sanatoriul elvețian, acel vestibul 
al morții, în timp ce critica valorilor, 
la Bologa, se face, la o tensiune mai 
înaltă. Cu toate deosebirile însă (evi
dent, ele sînt mult mai numeroase), 
e de subliniat nu numai situația

titorul poate să-și compună o 
imagine asupra operei integra
le a lui Marcel Breslașu.

Analiza se adîncește atunci 
cînd criticul purcede la cerce
tarea „fabulelor". Sînt enunțate 
premize teoretice cu privire ia 
locul acestora pe tabloul sinop
tic al genurilor literare, Eugen 
Luca situînd fabula la „limita 
între liric și epic"; sînt expuse 
observații juste privind viabi
litatea genului astăzi, noutatea, 
în fond și in expresie a fabu
lelor lui Marcel Breslașu.

Observații competente con
țin și paginile care se ocupă de 
lucrările mai noi ale lui Mar
cel Breslașu, „Dialectica poe

ți carte pe săptămînă

ziei", „Cîntec de leagăn al 
Doncăi", „In tîrg la Iași 1917",

Meritele cărții privind o in
formare cuprinzătoare asupra 
poeziei lui Marcel Breslașu. 
sînt, din păcate, umbrite de o 
analiză deficitară.

S-a mai făcut observația că 
gruparea materialului pe crite
riul unității problemelor și nu 
al cronologiei, ar fi evitat ca
racterul precumpănitor descrip
tiv al lucrării, repetițiile și re
luarea comentariilor. Poate că 
într-adevăr, o altă structură a 
cărții ar fi adus cercetării un 
spor de calitate, dar există ca
rențe care nu sînt condiționate 
de schema generală a lucrării. 
Eugen Luca se mărginește in 
prezentarea celor mai multe o- 
pere să reproducă după un plan 
propriu conținutul lucrărilor, 
care dincolo de rememorarea 
lor, necesiiau o aprofundare a- 
nali.ică, o fixare în peisajul li
terar general și în acela al 
creației lui Marcel Breslașu. E 
regretabil faptul că autorul fo
losește cu multă avariție anali-

rară a scriitorilor respectivi. Uneori 
se fac apropieri mecanice între diferite 
grupări politice și tendințele creației 
literare, iar activitatea unor scriitori 
de valoare (Coșbuc, Vlahuță, St. O. 
losif) afiliați o vreme „Sămănătoru- 
lui", dar depășind in arfa lor, în mare 
măsură, influențele nocive, — este tra
tată în studiul lui G. C. N.colescu 
in mod unilateral, insistîndu-se exa
gerat asupra legăturilor lor cu curen
tele retrograde. Nu se respectă deaceea 
cu rigurozitate criteriile reconsiderării 
științifice a moștenirii literare.

Este . judicios în - aprecieri articolul 
lui Eugen Simion „Creație-, și pitoresc", 
care analizează romane de Nicuță Tu
nase șl Dragoș Vi col.

Un pamflet plin de vervă, cu forță 
demascatoare scrie Vladimir Colin.

Semnalăm un pătrunzător articol re 
produs din „Literaturnaia Gazeta" 
(„Realismul socialist și neorealismul") 
si o revistă a presei literare sovietice, 
întreprinsă de Dumitru Hincu.

Rubrica ..miscellanea" este mai pu
țin alimentată, ca în alte dăți, cu in-

dilematică a eroului, ci și — 
decurgind de aici — tema anga
jării care, cu Șolohov în Ru
sia, cu „Muntele magic" în Germa
nia, cu „Pădurea Spînzuraților" în li
teratura romînă, apare ca temă im
portantă, obsedantă a secolului.

Romîn, dar ofițer în armata K.K. 
austro-ungară, Bologa e silit să lupte 
împotriva armatei romîne. Se poate 
glosa pe această temă, dar nu vom a- 
naliza aici datele concrete ale proble
mei (aceasta s-a făcut — Ov. S. 
Crohmălniceanu, S. losifescu) ci ne 
interesează situația ca atare. Dar si
tuația, în sine, nu explică tot. G. Gă- 
linescu, văzînd în „Pădurea spînzu
raților" drama unui om fără voință, 
îi reproșează lui Bologa („Istoria li
teraturii romîne"), de a nu fi luat o ho- 
tărîre posibilă și de a nu fi acționat 
apoi consecvent cu această hotărîre. 
Obiecția i se poate aduce și lui Ham
let. Și apoi, Bologa nu e un abulic. 
Ofițer, el se distinge pe front, ia deco
rații, iar prima scenă îl arată decis. 
Chiar în ultima parte a romanului, 
cînd se comportă haotic, ia decizii ra
pide, cum ar fi căsătoria cu llona. 
Problema nu se pune deci pe planul 
voinței (care nu este, ea însăși, decît 
> dorință puternică) ci al situației. E. 
Trept, însă, că și Bologa e o natură 
dilematică. Altfel, ar fi luat o hotă
rîre oarecare și ar fi acționat conform 
eu ea. Romanul ne-ar fi arătat atunci 
efortul eroului de a-și fi realizat pla
nul. Dar caracterul tragic al operei 
reiese tocmai din faptul că există — 
parafrazez — un personaj dilematic 
într-o situație dilematică. Aș zice că 
situația e un pretext necesar în care 
se realizează natura personajului. 
Prototipul e Hamlet.

E de observat, deci, că Bologa și 
in alte împrejurări s-a comportat ca 
'tn om pentru care actul alegerii com
portă răspundere și are implicații pro
funde (ceea ce diferă de banala abu
lie). In afară de aceasta, concentra
rea aproape halucinată nu se justifică 
prin căutarea unei soluții concrete, ci 
prin căutarea unui mod de viață, a 
unei filozofii practice și teoretice prin 
care să înlocuiască vechiul lui „sis
tem" distrus de război, ruinat de con- 
fruntarea cu o realitate intensivă. E- 
nergia sa nu se concentrează de aceea 
asupra unei rezolvări practice a situa
ției dilematice, el caută acel adevăr 
capabil să explice toate situațiile și 
să descopere, în același timp, soluțiile 
practice decurgînd din înțelegere. De 
aceea, cheia acțiunilor sale din ulti
ma parte a cărții nu poate fi găsită 
în dorința de a deveni un brav ofițer 
romîn, în loc de a fi un brav ofițer 
austriac. Soluția lui Rebreanu e tolsto- 
iană (a se vedea și scena din noaptea 
de înviere), iar cheia o aflăm în sce
na petrecută în ceardacul casei părin
tești, în timp ce el ascultă căderea ploii 
și care se poate asemui cu scena în 
care Bezuhov, în captivitate, așezat 
pe osia unei căruțe, descoperă cerul 
înstelat. Criză mistică ? Să nu ne 
grăbim cu concluzia.

Breslasu"
za comparată, desprinzînd oa
recum opera din contextul isto
riei literare, iar în ceea ce pri
vește încadrarea în epocă, atît 
de necesară pentru a stabili lo
cul lui Marcel Breslașu mai cu 
seamă în poezia dintre cele 
două războaie și poziția sa 
relistă, observațiile criticului ră- 
mîn ia suprafață. Adîncirea a- 
cestor aspecte ar fi fost în mă
sură să scoată în evidență mai 
pregnant personalitatea scriito
rului.

Obiecții de fond ridică și o 
seamă de aserțiuni care pri
vesc specificul poeziei lui Mar
cel Breslașu. In general jude
căților critice definitorii le lip
sește armătura argumentelor. 
Afirmația că una din coordona
tele poeziei lui Breslașu ar fi 
îmbinarea elementului liric cu 
cel epic și satiric, este doar e- 
nunțată fără explicitarea pe 
care o merita.

In ce privește fixarea coor
donatelor operei lui Marcel 
Breslașu, Eugen Luca, pe lîngă 
afirmații juste, săvîrșește o e- 
roare de conținut. Se afirmă re
petat că poezia lui Marcel 
Breslașu este muzicală ca sub
stanță (pagina 24), „muzicală 
prin esența ei“ (pag. 144). In- 
trucît poate fi definită substan
ța, esența operei literare, mu
zicală î

Regretabile neglijențe stilis
tice precum „ritmul în care-și 
deapănă trăirea", „acorduri 
grave, gîtuite", „cînt gîfîit", 
„bătaie mai intensă pe clapa 
lirică", puteau fi ușor corec
tate.

Cartea lui Eugen Luca, me
ritorie prin preocuparea criti
cului de a înfățișa creația unui 
poet de valoare, marchează și 
din partea Editurii un început 
promițător. Pe cînd asemenea 
lucrări despre alți poeți, proza
tori și dramaturgi ai literaturii 
noi ?

Boris BUZILA

tervenții combative, axate pe probleme 
centrale ale literaturii. Ca stil polemic 
reținem nota „Un ton învechit" In 
„Viata romînească" aceste scurte în
semnări ar trebui să aibe o eficiență 
sporită, angrenînd revista în dezbate
rea numeroaselor teme de actualitate 
ale vieții literare.

Este vie și scrisă cu discernămînt 
revista presei de peste hotare. Cu pri
vire la sectorul de recenzii („Cârti 
noi") formulăm din nou o mtche 
obiecție. Aici redacția se arată mai in
dulgentă. tolerînd în special un stil 
de prezentare șters și monoton sau 
strident prin siluirea expresiei, consi- 
derind probabil că acest sector trebuie 
să răspundă unor cerințe mai scăzute. 
Intîlnim aici exprimări ca : „tentat de 
complectitudine", „asupra aportului 
adus", „drumul parcurs de o se
rie de sentimente, atitudini și mo
dalități", „concluzii pe care, pînă 
la urmă nu le filai trage" : „au
torul nu se sfiește să-și înfățișeze e- 
rtiul strieîndu-și stomacul cu dulceață"; 
„toate aceste fapte disparate și în a- 
parență fără legătură între ele" etc. 
Volumul lui George Dan: „Goarna șl 
Sirena" este analizat foarte superfi
cial, fără un punct de vedere critic 
clar, iar în recenzia închinată volu
mului lui Ion Băieșu: „Cei din urmă", 
se fac aprecieri de acest gen: „Pare 
că acesta, relatînd evenimente deja 
consumate, a pierdut întrucîtva vibra
ția evenimentelor respective șl de a- 
ceea nu le mai reproduce ca și cum 
ele nu s-ar petrece acum și aici, ci tn 
trecut: poate că aici a intervenit ceva 
din temperamentul scriitorului, insă 
printr-un control rațional mai atent 
în actul de creație, astfel de lipsuri 
pot fi remediate" (curioasă viziune a- 
supra procesului de creație /).

Dacă a inaugurat discuția in jurul 
problemelor curentelor literare totuși 
observăm că „Viața Romînească" 
nu ia încă destul de activ parte la 
dezbaterea aspectelor literaturii actuale 
și nu oferă încă acele contribuții teo
retice, in tratarea problemelor realis
mului socialist, îndatorire care-i revine 
in mod special.

„Contemporanul" , 
(8 ianuarie 1960)

Un număr interesant, divers. G. Că- 
linescu semnează Cronica optimistului, 
iar Zaharia Stancu un pamflet plin de 
vervă împotriva transfugilor care au 
încercat să tulbure noaptea Anului Nou 
cu jalnicele lor croncănituri. In „Bi
lanț" Geo Bogza încearcă să sinteti
zeze experiența ultimului deceniu spu- 
nind, intre altele : „Așa a început anul 
1950 în istoria lumii; sub semnul 
apocalipsului. Dar tot atunci creștea 
marea bătălie care urmărea să redea 
omenirii încrederea în propriile sale 
forțe șl intr-o soartă conformă cu as
pirațiile ei la demnitate și fericire. N-a 
fost în istoria lumii bătălie de o în
semnătate atît de mare ca aceea care 
s-a dat în zilele noastre in jurul folo
sirii energiei nucleare: pentru război, 
pentru, distrugerea civilizației umane 
și a întregii vieți de pe pămint, sau 
pentru scopuri pașnice, pentru o eră 
de prosperitate și fericire, pe care abia 
ne-o putem închipui".

Radu Popescu semnează cronica li
terară bine scrisă, dar excesiv de aspră 
despre romanul lui Ion Istrati, 
„Tinerețe fără tinerețe". Un intere
sant articol de sinteză scrie Eugen Si
mion despre „Probleme ale genului epic 
scurt". In prima parte a articolului, 
autorul pledează pentru schiță, nuvela 
scurtă, etc.: ,Jn afară de conciziune 
(...), genul epic scurt se caracterizea
ză — și in aceasta constă esențialul 
— prin ceea ce s-ar putea numi carac
terul lui publicistic și actual. Dintre 
speciile genului epic, schița și poves
tirea (...) sint acelea in care transfor
mările realității se resfrîng cu mai mul
tă promptitudine. Formează, ca să 
spunem așa, un prim sistem de sem
nalizare, fără să înțelegem prin aceas
ta un stadiu artistic rudimentar". Eu
gen Simion analizează apoi citeva tră
sături ale unor recente schițe și por
trete de N. Țic, Pop Simion, Radu Co
sașu, Vasile Rebreanu ș. a.

încheiem aceste observații întrebîn- 
du-ne: de ce nu mai publică „Contem
poranul" nici o poezit.7



nouă ediție populară
E M N E seu

niversarea nașterii lui 
Miliai Eminescu e săr
bătorită printre altele, 
printr-un tiraj nou ai 
poeziilor lui, — ca nici
odată în trecut, — de 
peste cincizeci de mii 
de exemplare, într-un 
nou format al Biblio
tecii pentru toți, 

mai
___ pentru Literatură 
prezintă așadar la o dată fes- 

scumpă

măi 
maniabil. Editura 

și Ar-
elegant și 
de Stat 
tă |--------- ..,
tivă, scumpă tuturor inimilor, o 
carte de aspect sărbătoresc, la un 
preț accesibil. Este cel mai potrivit 
mijloc de cinstire a marelui poet, a 
cărui operă lirică originală, „antumă" 
și postumă, a fost editată în condiții 
științifice și tehnice mai presus de 
orice elogii, de către acad. Perpessi- 
cius. Ceie cinci volume ale monu
mentalei ediții urmează numai a fi 
completate cu al șaselea, conținînd 
folclorul adunat de Eminescu. cu acel 
înalt spirit artistic ce-și va fi pus 
discret pecetea pe producția anonimă 
a poporului. In ediția nouă pe care 
o răsfoim cu* nesaț, se găsesc întîi 
în ordine cronologică poeziile publi- 

. cate în timpul vieții lui Eminescu, 
iar apoi, în aceeași ordine, un nu
măr mare de postume. Cu fiecare 
ediție populară a poeziilor lui Ein-i- 
nescu, selecția operată în cîmpul pos
tumelor se arată mai receptivă. Pro
cesul a fost câștigat de către parti
zanii postumelor, care nu împărtă
șesc scrupulele unui estetician „in
tegral" ca profesorul Mihail Drago- 
mirescu sau chiar acelea ale colegu
lui său de la Iași, G. Ibrăileanu, ne
contaminat de estetism, dar temător 
ca gloria genialului poet ar putea

ale tinereții, 
mai întîlnesc la cîte un 
câtor al scrisului eminescian, 
este I. Crețu, dar opinia generală, la 
care se alătură și scriitorul, acestor 
rînduri, este cucerită principiului nu 
al esteticii zise „integrale", ci al pu
blicării integrale a poeziilor operei, 
ca singurul mijloc al unei judecăți 
serioase de valoare. Așadar, să ne 
bucurăm că s-a încheiat epoca cu
noașterii fragmentariste. care a strâm
tat pînă la falsificare perspectiva ci
titorului de rînd, creînd un fals pri
vilegiu de mandarinat cărturarului 
prevăzut cu un bilet de intrare la 
biblioteca Academiei, deținătoarea caie. 
telor cu circa cincisprezece mii de 
pagini manuscrise. Peste cincizeci de 
poezii postume se regăsesc în noua 
prezentare a Bibliotecii pentru toți, 
pe lingă alte cîteva așa-zise postume 
și acele poezii date la tipar în timpul 
ultimilor șase ani de viață ai auto
rului, fără știrea sa, sau fără vechea 
lui grijă a finisajului.

Ediția e precedată de un splendid 
mai vechi cuvînt înainte semnat Tu
dor Arghezi și de o prefață iscălită 
Zoe Dumitrescu-Bușulenga. Tudor Ar- 
gliezi interpretează ca și G. Călinescu 
poezia erotică eminesciană, punînd ac
centul pa nota senzuală, a iubirii tru
pești. Este drept că Eminescu nu 
platonizează la desperare ca petrar- 
chiștii, dar nu e mai puțin adevărat 
că idealizarea femeii este cealaltă po
laritate, atît de frecventă, a atitudinii 
lirice eminesciene, îneît nu se poate 
vorbi de exclusivitatea unei singure 
modalități erotice. La citatele date de 
succesorul lui Eminescu, citate ce 
ocupă o pagină, s-ar putea răspunde 
ou tot atîfea sau mai multe, de pură 
adorație eterată, fără oa „spirituali
zarea" femeii să fie o consecință a 
decepției, cum crede comentatorul. Ero
tica lui Eminescu • nereductibilă la 
o singură formulă. Ne temem că nici

umbrită de încercările de atelier
Asemenea reticențe se 

întîlnesc la cîte un cunos-
cuni

explicația polarității duale 
suficienta și că ea trebuie 
sub unghiul mai larg al complexită
ții structurale de care beneficiază un 
geniu ca Eminescu.

Din judicioasa prefață, care subli
niind sensul protestatar, direct sau in
direct al liricii eminesciene, fixeaza 
limitele înțelegerii istorice ale aces
teia, ne mărginim sa relevăm conți
nutul bogat în sugestii al primului 
paragraf:

„Creația lui Eminescu nu reprezintă 
o fulgurație uluitoare, unică și neaș
teptată pe cerul poeziei romînești, ci 
o sinteză istorică de tradiție popular- 
națională și de cultură, concentrată 

.într-o personalitate genială, cu o gîn
dire sociala și filozofică profunda și 
cu o sensibilitate de acuități supe
rioare".

Totnil este just în această formu
lare de sinteza critică.

Poeiul realizează armonie pînă as
tăzi neatinsa, pe registrul dublu al 
ritmului sau sufletesc și al sonorită
ții analizabile. înaintea lui, Gh. Asa- 
chi, D. Bolintineanu, V. Alecsandri 
și alții au contribuit la făurirea ins
trumentației sonore. Tot astfel un 
Grigore Âlexandrescu este precursorul 
netăgăduit al adevăratei „meditații" 
lirice în limba noastră, înzestrat fiind 
cu o capacitate reflexivă considera
bilă... Eminescu îl depășește prin cul
tură, mai ales prin nemaiîntâlnita eu
forie speculativă, 
marile cosmogonii ale vechimii, 
tr-un spațiu de o surprinzătoare con
centrație, după cum tot lui, liricului 
prin excelența ca pictor batailist oca
zional, i-a fost dat să izbutească 
poate cel mai impresionant fragment 
de epopee din întreaga literatură uni
versală modernă. Nu lipsiseră, după 
cum se știe, încercări de a se da di
verse Traianide, Stefaniade și Miha- 
iade, din lăudabile sentimente patrio
tice, cu totul neajutorate. Eșecul lor 
a permis poate grandiosul moment 
epic din Scrisoarea III. Chiar aeolo 
unde predecesorii săi dăduseră exem
ple eminente, ca în epistolă, Emi
nescu îi depășește și în această spe
cie mai pedestră de poezie și, dacă 
se poate spune, o plafoneză. in ciuda 
contradicțiilor sale ideologice și politice 
Eminescu a dat, odată cu o vehementă 
critică la adresa societății sale, o 
expresie grandioasă — cel puțin cu 
discursul proletarului — elanurilor ge
neroase, democratice ale generației 
pașoptiste pe care, 
tinuat-o Eir.L-* 
un fapt de 
pe de 
național își păstrează frăgezimea ge
nuină în confruntarea cu cvasi-totali- 
tatea civilizațiilor, iar pe de alta me
sajul profund particular se situează 
prin valoarea lui artistică în univer
sal. Mai rămîne menționabilă bogăția 
registrului moral eminescian, în care 
notele unui umor adeseori tonic, sti
lizat în direcția celui țărănesc, se 
învecinează cu dureroasa răsfrângere 
lăuntrică, adesea cultivată romantic. 
Contemporanii imediați, „decepționiști" 
sau pesimiști prin contaminare benignă 
ca vărsatul de vînt au crezut această 
din urmă notă esențială genialului lor 
maestru. Celelalte generații s-au orien
tat mereu mai bine în vastitatea peisa
jului moral eminescian, stimulent 
întrecut de simțire și de gândire, 
nici o urmă de nocivitate.

Editorii au selectat cu justețe 
postume și au dat fragmente acolo 
unde textul li s-a părut prea lung 
(Memento mori) sau poate derutant 
prin complexitate. Este cazul poeziei 
O, adevăr sublime... (fragment), din 
1874, căreia i se dă partea a doua,

nu este 
înțeleasa

cu care concurează
în-

, astfel, a
Sinteza eminesciană 

cultură prin 
o parte, gemul

con- 
este 

care, 
nostru

ne-
fără

din

eu finalul: „Popoarele ex:stă spre a 
fi înșelate". Concluzie sceptică, îm
părtășită și de eroul prin excelență 
faustic al lui Eminescu, din ceie 
două eboșe succesive : Andrei Mure- 
șanu și Mureșanu. Cînd Eminescu 
spume : „îmi place axiomul cel tacit, 
ființi spurcate: / Popoarele există 
spre a fi înșelate", — noi înțelegem 
sarcasmul amar și revolta față de 
acele „ființe spurcate" ale exploatato
rilor capitaliști, dar cum rămîne a- 
ceeași amară concluzie în gura unui 
om ca Andrei Mureșanu ? Poezia e 
derutantă, strofă cu strofă. Poetul 
vehiculează în această poemă sarcas
mul romantic, într-o formă insuficient 
definitivată. Un poem ca acesta, accep
tat fragmentar, ar fi putut lipsi.

La alte poezii, în lipsa unui glosar 
eminescian, am fi dorit 
sol, unde textul devine 
fel, în frumoasa poemă 
mierea buzei tale, erau 
cesare două lămuriri. Ce 
„Ah, unde ești, demonico, curata...' 

buzei tale, păsărică.

note în sub- 
dificil. Ast- 

erotică, Ah, 
absolut ue- 

vrea să zică: 
și 

„Ah, m.erea buzei tale, păsărică..."? 
Alăturarea epitetului curato de celalt, 
demomico, e inteligibilă numai la lu
mina formației în parte clasiciste a 
poetului, pentru care demonul, la greci 
și la latini, este sufletul, altfel demo- 
nico ar sugera tocmai necurățenia 1 
Tot așa păsărică e un apelativ cu 
ricoșeu umoristic sau trivial, dacă nu 
asociem cuvîntului simbolul înălțimi
lor și al candorii sufletești. Multe 
alte poezii ar cere note pentru pu
blicul larg căruia i se adresează edi
ția, incluzînd pe nevîrstnici sau pe ci
titorii noi, nefamiliarizați cu univer
sul eminescian.

Ediția folosește textul ediției Per- 
pessicius, fără îndoială 
Am fi dorit numai să 
la semne diacritice ca 
și trema, de care s-a 
ediției 
mînă 
cală, 
ciene 
sau i 
diacritice va face obiectul unei cronici 
filologice viitoare.

cel mai bun. 
se fi renunțat 
accentul grav 
folosit autorul 

i monumentale ca să ducă de 
pe cititorul fără ureche muzi- 
în labirintul metricii emines- 
(plină de licențe). Insuficiența 

neoperativitatea acestor semne

EMINESCU

CONSTANTIN BARASCHI ■.Monumentul lui Mihail Eminescu

(Urmare din pag. 1)

conștiință morală („Ah ! — zise unul 
— spuneți că-i omul o lumină"), înțe
lepciune supremă („Iar duh dă-i tu, 
Zamolxe, sămînță de lumină"), soa
rele într-o cosmogonie primitivă („Nici 
sîmburul luminii de viață dătător"), 
o suprafață întinsă, strălucitoare 
(„Și-n ochii ei s-auună lumina sfintei 
mări"), noroc, fericire (,.Spăși-voi vi
sul de lumină / Tinzîndu-mi dreapta în 
deșert"), iluminație („N-auzi cîntări, nu 
vezi lumini de baluri"), amintire fer
mecătoare („Lumina stinsului amor/ 
Ne urmărește încă"), flacără („Aud 
cîntări și văd lumini de torții"), ima
gine scumpă („Răsai asupra mea, lu
mină lină, / Ca-n visul meu ceresc de- 
odinioară"), etc. etc. N-am notat aici 
toate semnificațiile date de Eminescu 
cuvîntului lumină, dar și din exem
plele spicuite se poate vedea în ce 
măsură a îmbogățit el limba comună. 
După ce un mare poet a sfîrșit lucra
rea vieții lui, limba unei comunități 
naționale iese atît de înavuțită, pute
rea ei de exprimare crește' în ase
menea proporții, îneît rezultatul aces
ta reprezintă unul din foioasele cele 
mai de seamă pe care un poet le poa
te aduce poporului său. Dar pentru 
aceasta i se cere poetului acea lucra
re în adîncime asupra limbii, pe care 
o asigură stăruința cercetării și me
ditației sale.

Eminescu a fost adeseori studiat în 
temele, ideile, tendințele poeziei lui. 
Aceste probleme ale cercetării sînt, 
desigur, de interes primordial și ele 
trebuie să fie studiate mai departe, în 
noua lumină .științifică. Ultimul cu 
vînt n-a fost spus încă și, pe măsură 
ce studiile eminesciene se vor înmulți, 
vom ști mai bine care a fost partea 
poetului în opera de înălțare a culturii 
noastre. Dar vechilor teme ale cer
cetării trebuie sa li se adauge și stu
diul artei eminesciene, adică al mij
loacelor prin care opera poetului a a- 
juns să vorbească atit de adine și răs
colitor, cu un efect atît de întins asu
pra tuturor cititorilor săi. Această 
parte a studiilor eminesciene a fost 
ceva mai rar reprezentată, dar este 
de prevăzut că ea se va dezvolta în 
momentul în care vor fi puse la con
tribuție materialele cuprinse în Varian. 
te și în Dicționarul eminescian.

Tudor VIANU

O nouă revistă

Șerban C1OCULESCU „Viața literară

sovietică**

CE FEL DE CONTRADICȚII?
Evidența contradicțiilor în gîndirea 

„filozofică" argheziană nu este, ca 
atare, o idee nouă; s-a impus de la 
început, tuturor. Chestiunea e deter
minarea esenței lor. Reducînd antino
miile la latura mistică, confundîndu-le 
cu antitezele spirit-materie sau sa- 
tanic-divin, scoase din doctrina și 
istoria cu miros de tămîie a amvonu
lui, trecutul idealist a prefăcut drama 
complexă a poetului într-un spectacol 
religios, într-un „mister" medieval. „In
troducere în poezia lui Tudor Arghezi" 
de Șerban Cioculescu, fiind un studiu de 
familiarizare a publicului, pe cale des
criptivă, cu arta, cu limbajul faurului, 
implica doar prudent acest punct de 
vedere. In schimb, eseul anterior „Tu- 
dor Arghezi" (1940) al lui Pompiliu 
Constantinescu îl postula cu entuziasm 
de apologet (al misticii 1), într-un a- 
mestec nedistilat și pretențios de teo
logie și blagism, neașteptat din partea 
unei pene reci și bine strunite. G. Căli
nescu, păstrînd inițial noțiunile în ac
cepția tradițională a vechiului idealism 
și a dogmaticii creștine, după care spi
ritul se confundă cu „purul" și materia 
cu „impurul", le-a considerat „lucruri

El a sus- 
a depășit

Juste" dar „superficiale", 
ținut că poetul a resorbit, 
antitezele ca artist: „E vorba nu de 
antiteze, de concepte îdeal-real, ci de 
un proces, văzut în planul poeziei de 
metamorfoză, de osmoză între spiri
tual și material, amîndoî termenii lu- 
ati ca momente îndepărtate ale acele- 
eași materii". (Vezi „Istoria litera
turii romîne“ pag. 705). Ver
siunea, subtilă, dinamică, conținînd 
și un adevăr imediat, pare pe mo
ment satisfăcătoare. Aptitudinea ma
relui creator de a se mișca cu egală 
plasticitate și înfiorare între — să ad
mitem provizoriu termenii — spiritual 
si material, de a surprinde relațiile, 
fuziunea aproape a unui pol cu altul, 
este exactă și, prin înfățișările sale 
fascinante, neapărat extraordinară.

De aci însă, G. Călinescu a conchis 
că poetul, incluzînd antitezele în uni
versul său specific și strict artistic, ar 
fi echivalai spiritul cu materia sau 
cel puțin le-ar fi șters culoarea reli
gioasă și chiar filozofică. Vasăzieă, 
contradicțiile de orice fel (filozofic, 
etic, social) pot fi rezolvate de un ta-

Lirica șl reflectarea realistăț

In ansamblul ei, lirica noastră — 
aplicînd în mod consecvent principiile 
realismului socialist — a obținut suc
cese importante șl este suficient să 
amintim cîteva volume și poeme apă
rute în ultima vreme: vastul poem 
„Surîsul Hiroșimei" de Eugen lebe- 
leanu, volumul lui Mihai Beniuc „Cu 
un ceas mai devreme", unele secvențe 
lirice dense din „Torentul" Măriei Ba- 
nuș, poemul „întoarcerea armelor" de 
Mihu Dragomir, „împărăția proletară" 
de Dimos Rendis, precum și alte crea
ții semnate de Nina Cassian, Victor 
Tulbure, Veronica Porumbacu, 
Rău, Ion Horea șl alții.

Critica literară a analizat 
creații, scoțînd în evidență noutatea șl 
profunzimea reflectării artistice, sen
surile etice socialiste care se desprind; 
trebuie observai însă că nu totdeauna 
aceste analize au fost făcute cu dis- 
cemămînt critic, existlnd tendința de 
a tra.^orma disputa critică, interpre
tarea marxistă, în apologie necondi
ționată, de a ocoli imaginile nereali- 
zale ale unor poeme. De bună seamă, 
nu trebuie să punem în seama criticii 
insuccesele liricii, dar nu este lipsit 
de obiectivitate punctul de vedere că 
unele insuccese se datoresc și lipsei 
de spirit critic manifestat în diferite 
articole șl cronici literare.

★
Două sînt direcțiile mai importante, 

(evident, nu singurele), pe care se 
dezvoltă o parte a liricii noastre, în 
deosebi cea susținută de tineri șl a- 
nume: reportajul liric șl studiul ima
gistic, cu un corolar negativ, șl din- 
tr-o parte și din alta — în alunecarea 
spre obscuritate. Nuanțele nu diferă 
prea mult, de regulă un reportaj liric, 
<Hnd nu este total șl irevocabil prozaic, 
se transformă într-un studiu de ima
gini, axat intr-adevăr, pe o temă cu
leasă din realitatea vie - dar deviat 
spre asocieri de multe ori stranii prin 
amestecul de noțiuni eterogene.

Reportajul constituie o modalitate 
eficace de a lumina sensurile evoluției 
sociale, de a comunica direct semnele 
de înnoire ale realității imediate, în 
așa fel îneît, fără alte gesticulații, se 
așează o oglindă în fața cititorului, o 
oglindă care reflectă notele esențiale, 
definitorii, ale unei epoci sociale. Care 
este rațiunea acestei modalități, a- 
tunci cînd ea este transpusă în lirică ? 
Pentru a lămuri mai bine lucrurile, 
să recurgem la cîteva exemple. Iată 
unul ales la întimplare din creația unei 
tinere poete; e vorba de reportajul 
„Intr-o primăvară" de Florența Albu 
Poeta merge la Ghiuverle, un sat do
brogean, și relatează aspecte caracte
ristice pentru transformările structu
rale petrecute în viața satului content-

Aurel

aceste

poran; printre eroii anonimi descoperă 
și o bibliotecară pasionată în munca 
ei nobilă — și-i reconstituie portretul 
după cum urmează: „Era o fată 
subțire / și veselă și gureșă ca o 
ciocîrlie / și tînără. / Umbla printre 
rafturi de cărți, / cu tinerețea ei —/ 
nu știu cum — / ca o lumină — / 
Veneau tractoriștii din brigada de 
cîmp / îi cereau pentru orele de ră
gaz, / poeziile lui Eminescu / sau 
romanul lui Pavel Korceaghin. / Ve
neau cale de kilometri pe jos; / să 
ia cărți. / înțelegeți ? / Cale de kilo
metri. / Și fata aceea / nu știa că 
sub ochii ei / se săvîrșește ® minune, / 
nu știa că ea și rafturile acelea, pline 
de cărți / așezate într-o fostă crîșmă / 
gheboșită și afumată / fac împreună 
— minuni. / Nu mai știu cum o 
cheamă / Dar mi-amintesc cum, într-o 
seară / a vorbit prima la difuzor, / 
la ora locală — / cu vocea subțire, 
tremurătoare, / despre suoerstiții..." 
(„Viața Romînească", nr. 3/1959).

Acest portret care (n-avem de ce 
să ne îndoim) poate fi realist, este 
de fapt un portret în proză, șl numai 
printr-o răsturnare de principii este-

însă că lipsește o idee poetică pro
fundă, că dincolo de relatarea faptelor 
nu se pot surprinde simboluri mai a- 
dinei despre realitatea socialistă în 
afară — bineînțeles, de acelea expri
mate și prin viul grai al prozei, al 
comunicării directe. Condiția reporta
jului liric stă, așa dar, în adîncirea 
lirică a faptelor culese din realitate, 
cu o pătrundere filozofică a lor pen
tru a le smulge echivalențele lirice. 
O astfel de condiție mi se pare a fi 

„La 
oct.

față, organizîndu-se doar prin notații 
de imagini, prin senzații, impresii sin
gulare — rămîne în afara sferei liris
mului.

★

de altfel cu îndelun- 
1 în acest domeniu, 

modalități noi de ex- 
lirică — ajungînd însă 

con-
O astfel de condiție mi se pare 
atins Florența Aibu 
Smolnîi" (Luceafărul, 
1959).

în poemul
nr. 20, 15

★

superior, de-nivel liric
astfel posibilitățile multiple

La un
monstrînd__ ,.. _____ ._  ____ ....
pe care le oferă realitatea socialistă 
creatorului, se află versurile lui Aurel 
Rău, unul dintre poeții care utilizează 
mai des investigația reporterului. Din- 
tr-un ciclu hunedorean, publicat în 
Steaua nr. 6/59 putem cita poemele: 
„Izvoarele de foc ale tuturor lucruri
lor" și „Intre înaltele, multicolore 
fumuri" și din același poet „Suflătorii

Discuții despre poezie

tice, poate fi luat drept o comunicare 
lirică. Că există două-trei imagini —- 
acestea 
curată.

Dar 
seama, 
în fața 
ricii; ea ține de viziune și de o mo
dalitate pe care am putea-o defini 
prin prozaizarea voită a versului, prin 
abandonarea totală a elementelor de 
încântare poetică, printr-o emfază a 
simplificării. Creatorul acestui gen 
de poezie se dezice cu inima 
împăcată de elementele clasice, soco- 
tindu-le inadecvate expunerii de idei 
poetice noi. In realitate, astfel de com
poziții sînt verbioase la modul silnic 
șl constituie, ca realitate estetică, o 
încălcare bătătoare la ochi a specifi
cului liricii. Nu vrem să spunem prin 
aceasta că în versul alb sau liber nu 
se poate scrie o creație durabilă — 
și că muzicalitatea ideilor și a ima
ginilor nu poate suplini muzicalitatea 
prozodică clasică. In anumite cazuri 
o gamă ritmică variată constituie o 
necesitate ca în poemul lui Eugen Ie 
beleanu: „Surîsul Hiroșimei" — unde, 
după cum observa O. Călinescu — 
„tensiunea groazei [cerea] o prozodie 
mai crispată". In reportajul de .mai 
sus totul este rezolvat insă la modul 
eminamente prozaic. Esențialul este

pot înflori și în proza cea mai

problema, după cîte îmi dau 
nu indică o simplă opacitate 
regalelor de compoziție ale li-

de sticlă" (Steaua, nr. 11/59). Obser- 
vînd realitatea, cunoscînd-o, descifrîn- 
du-i sensurile profunde, Aur A Rău nu 
consemnează faptele ca atare, transfi- 
gurînd metaforic — așa cum fac mulți 
creatori, ci caută să pună în evidență 
o viziune, o idee poetică generală. 
Aplecarea sa spre reflecție nu poate fi 
despărțită de tendința de aprofundare 
filozofică și afectivă a realității: „Și-i 
sînt izvoarele de foc. Iși înfig rădă
cinile / Negre de arderi ascunse, roșii 
de-ncordare. / In inima munților se-n- 
fig; de acolo vin / Orbitoare ca soa- 
rele-n lacrele lui / înainte de a-și în
cepe călătoria".

Poemul „Suflătorii de sticlă" este și 
mai elocvent în acest sens; nu același 
lucru l-aș putea spune despre: „Epi
sod nocturn" din ciclul hunedorean, 
unde — după cite îmi dau seama — 
poetul părăsește de prea puține ori 
(îndeosebi în prima parte) tonul ge
neral, constatativ — iar — momentul 
expozitiv este prea mult prelungit, în- 
tunecînd imaginea poetică.

Alți creatori rămîn în schimb re
porteri (reporteri slabi), oferindu-ne, 
fie cronici rimate, fie albume cu ima
gini. Reportajul liric presupune 
parea emoțională a poetului, 
său de vedere, chiar transmis 
prin intermediul descripției.

Relatarea care se menține la supra-

Alt poet, 
gă activitate 
caută și el 
primare în i 
uneori la rezultate cil totul 
trarii intențiilor. Citez dintr-un „Cîntec 
despre betonul armat": „Analizele chi
mice nu spun nimic / urmașilor / — 
prea curioși — / despre pasta / cenu
șie / rezistentă la arșiți și frig, / fo
losită în vremea aceasta. / Ei / alt 
material de construcție vor avea / ex
tensibil / flexibil / și autotermic, / 
fin, ușor / transparent cum sînt ză
rile / sau / colorat — după ore — / 
puternic"... (V. Romînească nr. 5/1958). 
Autorul acestui reportaj amănunțit 
despre pasta cenușie a betonului ar
mat este Ștefan Iureș; el a intenționat 
să dea o imagine lirică atotcuprin- 

. zătoare despre eroismul constructorilor 
socialismului, dar descrierea sa n-are 
acoperire lirică, n-are o idee poetică 
în jurul căreia să graviteze simbolu
rile ideologice expuse prin imagini 
plastice. S-ar putea crede că versul 
liber l-a împiedicat să-și organizeze 
liric observațiile; voi da însă, din a- 
celași autor, un exemplu de poezie de 
data aceasta folosind mijloacele prozo
dice clasice, lipsită de asemenea, de o 
viziune lirică. Este vorba de poemul 
„Cuvîntul spus la timp"... „Lozinci, 
veți ascuți, la plug, cuțite / veți arde 
în furnale, peste cocs, / veți împietri 
puteri nebănuite / în pumnul campio
nului de box / ...„Plecați într-un con
cediu ? Și dacă I / Să nu stați pe cup
tor. Desfășurați / lozinca „Toată lumea 
să petreacă 1“ / Sînt și ursuzi ? „Jos 
domnii bosumflați" („Luceafărul", 15 
mai 1959). In acest din urmă caz 
lucrurile par mai simple, în sensul că 
nimeni nu mai este ispitit să creadă 
că este

lent „osmotic" care n-ar mînui decît 
mijloacele artei sale. Cu alte cuvinte, 
o gîndire artistică „pură" este, prin 
sine, dialectică ! Nu. Teza, seducătoare 
poate ,e sigur inacceptabilă, aitît în 
principiu cît și în aplicația sa.

Pentru dialectica materialistă, pen
tru unica dialectică creatoare, adec
vată realității și gîndirii obiective, li
chidarea antitezelor de tip religios, ca 
cele despre oare vorbim, este o pseudo- 
problemă, întrucît ele intră în oatego- 
ria reprezentărilor complet denaturate, 
absolut imaginare despre existență și 
om, indiferent de prestigiul victimei 
lor.

Ca problemă autentică, nereligioasă, 
ca reflectare subiectivă a unei reali
tăți obiective, opoziția spirit-materie, 
constituind o unitate a contrariilor în 
care materia este factorul prim iar 
spiritul factorul secund, nu poate îi 
opoziție antagonică, solubilă doar prin 
luptă. Făcînd însă abstracție de carac
terul fals al problemei și în ipostaza 
că opoziția spinit-materie ar fi antago
nică, mecanismul dialecticii propuse 
este și el „sui generis", greșit con
ceput.

Depășirea dialectică a unui antago
nism nu însemnează neutralizarea ori 
ambivalența, cum se mai spune, a com
ponentelor sale și, cu atît mai puțin' 
posibil, substituirea lor reciprocă. Dim
potrivă, ca proces activ, de luptă 
violentă, ea se soldează totdeauna cu 
victoria unei laturi asupra celeilalte. 
La rîndul ei, negația negației nu în
seamnă absorbirea, integrarea terme
nului care, negat, e învins de către 
termenul care, negîndu-l, l-a învins 
(a tezei de către antiteză), ci numai 
că teza, vechiul, transmite ceva din 
reziduriile sale pozitive noului. Tre- 
cind la teza estetică propriu zisă, 
e de spus că, oricît de „osmotic" ar 
fi talentul, oricîtă putere plăsmuitoare

de Mihail PETROVEANU

cu adversarii săi asupra consonanței 
fundamentale a poetului cu biserica, 
vorbind despre „perspectiva metafi
zica și propriu zis religioasă" a au
torului „Testamentului", despre „te
roarea sa mistică", aidoma canoane
lor, înaintea tnorții (se pomenește de 
iconografia religioasă, de „Triumful 
morții" din cimitirul pisan, de Diirer), 
despre „exaltarea spiritului", de ase
meni în nota creștină, prin contrast 
cu tablourile exacerbate ale cărnii și 
materiei in descompunere, în fine 
despre „impresia unică de hieratic, 
de mistic și de profetic" stîrnită de 
întreaga lirică cosmică a lui Arghezi. 
Să nu se descuie ușile operei decît 
cu „cheile sacre" și poetul să fi fost 
un captiv deplin al misticii, ba încă 
un captiv neresemnat, un fanatic con
vins de justețea absolută a soartei 
lui? Paradoxal, dar cîndva, într-o 
broșură antebelică, un exponent cleri
cal i-a refuzat calitatea de fiu credin
cios al Tatălui. Nu -vreau și nu am 
dreptul să mă amestec în „cele sfinte", 
ca să judec dacă ierarhul a-fost sau 
nu miop, sau pur și simplu s-a supă
rat pentru atacurile pamfletarului Ia 
adresa fraților , săi în sutană. Totuși, 
de ce biserica nu s-a grăbit să-l ane
xeze pe presupusul ei slujitor ca pa- 
negirist, precum vaticanul pe Clau
del ? Mi-e teamă că exegeții mireni 
ai artei argheziene au sezisat mai 
bine decît exegeții profani neconfor* 
lirismul ei religios !

★
Ca și în Faust în care sălășluiau 

două suflete. în Tudor Arghezi au e- 
xistat doi Arghezi : nu sfîntul și păcă
tosul, ci adoratorul umil al „misteru
lui" divin și rebelul mîndru, gata să-l 
violeze. Termenii contradicției arghe
ziene sînt pe de-o parte impulsul mis-

TUDOR ARGHEZI „Versuri**

)

Incepînd din această lună, 
Institutul de studii romîno-sovie- 
tic al Academiei R.P.R. editează 
o nouă revistă, care va fi intitu
lată : „Viața literară sovietică".

Noua publicație este alcătuită 
pe baza celor mai însemnate stu
dii și articole apărute în peste 
20 de publicații de specialitate 
din Uniunea Sovietică, cum ar 
fi: „Voprosî literaturi", „Izves
tia Akademii Nauk S.S.S.R.", 
„Zvezda", „Neva", „Literaturnaia 
Gazeta", „Naș Sovremennik", 
„Novîi Mir" și altele.

Revista urmărește să clarifice 
unele probleme teoretice ale li
teraturii reahst-socialiste, să in
formeze cititorii din țara noastră 
despre tot ce a apărut sau e în 
curs de apariție în domeniul li
teraturii ruse și sovietice,

„Viața literară sovietică" va 
fi o revistă lunară și va cuprin
de traduceri integrale de arti
cole consacrate diferitelor pro
bleme din cele mai variate do
menii ale științei literare ca: 
teorie literară, istorie literară, 
critică și estetică literară. Re
vista va conține de asemenea 
note literare, bibliografii și cro
nici.

Culegere

de folclor

partici- 
puncful 
indirect

vorba de o relatare lirică.
★

este că — indiferent de mo- 
acceptată (determinată de

Ideea 
dalitatea 
conținutul afectiv, de viziunea poetică 
specifică), lirica își are rațiunile ei 
care nu pot fi neglijate decît cu pre 
țul unei înstrăinări totale, cu prețul 
ancorării nemijlocite, în cel mai cras 
prozaism. Prea mult caz se face, deci, 
de așa-zisa modalitate senzitivă, de 
simplificarea voită a reportajului liric, 
de estomparea principiilor generale ale ' 
compoziției poetice în favoarea nota
țiilor, a sugestiilor vagi, a imaginilor 
dezorganizate.

ar deține imaginea, „mitul", și oricît 
de independent ar fi universul estetic, 
față de universul obiectiv și de uni
versul ideologic propriu zis, gîndirea 
artistică nu posedă virtutea magică 
de a rezolva în general problemele și 
în particular antagonismele gîndirii 
noționale, prin simpla lor „imigrare" 
în sfera sa de acțiune. Convertite în 
imagini, problemele rămîn, urmând să 
se deslege în funcție de concepția de 
ansamblu a artistuiui față de lume și 
societate. Ele rămîn, și pentru Tudor 
Arghezi care, semnifioativ, le-a de
nunțat singur nu numai prin mijlo
cirea „miturilor" ci, uneori, aproape 
noțional. (O declară, în cîteva rîn
duri, G. Călinescu însuși). Ba chiar, 
cum vom vedea, după o perioadă de 
abandonare în voia instinctului crea
tor de forme „pure" și de iluzoriu „e- 
chilibru între antiteze", poetul a reve
nit, și din nou în versuri „noționale", 
ia „problematica", la contradicțiile 
sale specifice, fără a se deruta ca 
artist, dar și fără a le rezolva. (Dealt
fel, tot G. Călinescu o recunoaște 
indirect, cind, referindu-se la jocurile 
gratuite existente în „Flori de mu
cigai" și în „Hore", spune : „Arghezi 
cel adînc nu se află în această direc
ție" (op. cit. pag. 730). Așa dar, in
terpretarea academicianului G. Căli
nescu, sprijinită în special pe anumite 
și oarecum secunde înfățișări ale pro
teicului artist, pare, într-o măsură a- 
preciabiilă .proiectarea pe ecranul ar
ghezian, a poziției sale de alunei, 
„panestetice" ideal is t-subiective. tar 
împrejurarea că Tudor Arghezi a con
tinuat să fie pradă contradicțiilor, 
confirmă opinia după oare drama sa 
n-a fost și nu putea fi dezlegată prin 
„estetizarea" ei, deoarece contradicțiile 
care au alimentat-o, nefiind de natură 
ingust-relgioasă, n-au fost și nici rr.i 
puteau fi soluționate de pe pozițiile 
ideologice și sociale de-atunci, ele în
seși contradictorii — ale poetului.

Interesant de constatat mai e
deosebirile, aparent esențiale dintre 
comentatorii e tăți, se mențin în ram" 
.acele’-și „icoane' Pe pi.. " ! ana
lizei, G. Călinescu ajunge să convină

că

Eugen SIMION

tic și pesimist iar pe de alta impulsul 
laic și optimist, de cunoaștere și îm
brățișare a vieții. Istoria poeziei „cla
sice" argheziene este istoria acestui 
conflict statornic, a acestui război eu 
sine.

Desfășurarea dilemei tragice este, 
într-adevăir, greu de reprodus. Nu nu
mai pentru că tendințele în luptă sînt 
atît de încleștate îneît izolarea uneia 
de cealaltă este, s-ar zice, imposibilă, 
dar și pentru că sînt îmbrăcate de re- . 
gulă în același vestmînt — fostul iero- 
diacon utiliizînd vocabularul deprins în 
mînăstire. E ca și cum am urmări fa
zele unui război în care armatele pur- 
tînd aceeași uniformă și înzestra
te cu arme identice, s-ar fi prins 
într-un corp la corp, pe viață și pe 
moarte. Deci nu e de mirare că multi 
dintre observatori, privind cîmpul de 

zani în secret ai victoriei uneia 
tabere, — ați ghicit care, — nu 
izbutit să descrie obiectiv evoluția o- 
perațiunilor.

Cuni se afirmă omul în dialogul cu 
Dumnezeu ? Desigur, nu prin absența 
ori prin intervențiile sporadice ale 
partenerului său, așa cum ar reieși din 
prefața volumului actual. Dacă așa ar 
îi, rațiunea însăși a dramei ar pieri 
(Dumnezeu, din contră, este omnipre
zent, sub diverse măști artistice). Pa
re bizar, dar sufletul faustic se ma
nifestă chiar în modul de apariție al 
sufletului mistic : crispat, secretînd 
disperarea, uneori furioasă, de a nu se 
afla în stăpînirea incontestabilă a 
obiectului: „Vreau să te pipăi și să 
urlu: „Er.te Invocarea repetată, ob
sesivă a divinității dovedește că soli- 
c tatul nu s-a grăbit să răspundă. Cine 
primește un răspuns deplin nu mai... 
ntrsabă. Char acolo unde ar fi tre

buit să-șî-serbeze triumful, în „Psalmi", 
comuniunea mistică este mai mult o 
asp.r. ție decît o împlinire, o îndoiala 
mal degrabă decît o certitudine: „Ești 
ca tin gînd și ești și nici nu ești. / 
Intre putință și-ntre amintire." Și în
doiala de sine a chemării mistice tră
dează, prin reflex, presiunea chemări- 
faustice.

bătaie cu binocluri deformate și parti
zani în secret ai victoriei uneia din

au

Cartea tinărului cercetător 
George Munteanu „Folclor din 
Suceava", este cea mai recentă 
colecție de folclor sucevean. 
Intr-un succint „cuvînt înainte", 
autorul culegerii ne prezintă pe 
Varvara Muntean, de la care 
a cules cele 459 de piesfe fol
clorice care alcătuiesc culege
rea. Baladele, doinele și cânte
cele, ■ ■ ■■
tățile 
toare 
iare"

In
noscute; uneori au o temă locală 
(Darie) sau împrumutată din 
alte regiuni (Pintea, Novac).

Culegerea lui George Muntean 
este o contribuție de real 
interes la cunoașterea cîntecului 
popular. Cu această ocazie, sem
nalăm ca lăudabilă colaborarea 
ESPLA-ei cu casa regională a 
creației populare-Sitceava, din 
a cărei inițiativă apare culege
rea.

strigăturile oglindesc caii- 
de „excepțională păstră- 

a tradițiilor noastre popu- 
ale Varvarei Muntean, 
general, baladele sînt cit-

Perle în viitoare
Am citit, în nr- 50 al , 

bunei", continuarea nuvelei 
Gr. Beuran, „In viitoare". 
I utc-ir să nu transcriem:

a) Analiză psihologică: 
mine să dădea o luptă. Plîngea 
nu îiindcă am bătut-o, ci fiindcă 
se făcuse de rîs. fiindcă ajun
sese în ochii mei. dintr-o femeie 
onorabilă (s.n.), o zdreanță. O, 
cît o uram atunci! Ultimele cu
vinte pe care le rostise ni-au 
zguduit profund. Orgoliul meu 
a fost mai tare ca mila, am 
mai țipat o dată la ea, arun- 
-îndu-i în față tot disprețul 
meu:

— Tîrîtură, zdreanță, fii bles
temată! ...Nu ești vrednică să 
fii mama copilului meni".

b) O replică: „Ilie, pentru 
tine am făcut-o, pentru fericirea 
noastră.-. Omoară-mă, Ilie. dar 
iartă-mj!"

c) O reflecție care parafrazea. 
ză pe cea a unei personaj cara- 
gialesc: _,Un popor care nu 
se desvoltă din punct de ve
dere cultural, e un popor con
damnat la moarte".

Nu din comoditate, ci din lip
să le spațiu nu ne-am cufun
dat mai adînc ,.în viitoare" 
spre a culege și restul perlelor 
Le propunem însă rubric)' de 
„Aforisme" a revistei „Tribuna"

„Tri-
i lui 
. Nu

„In
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De demult Ancheta printre membrii unor cenacluri din București —
Ori e un ceas al neuitării
Ca dîrz în luptă să rămîi ?... 
Ori vii amiaza să mi-o tulburi 
Cu plînsul anilor dintîi ?...

Copilăria mea de-o caut,
Din țăndări vechi de ce te-aduni ? 
De ce la tîmpla mea te-nchipui, 
Vioară neagră din genuni ?!

Ci taci odată! Nu-ți îngădui 
Prohodul dus să-mi amintești!
Te-am spart cîndva în zorii zilei 
Și-am pus garoafe la ferești...

Azi mii de cîntece mă cheamă
Și stele ard la orice pas... 
Fii spulberătă-n vînt, cumplito, 
Cenușă oarbă, fără glasI

Ori stai! Mai bine stai și sună 
Să-mi pară totul cum a fost —
Și vechea lespede-mi ridică 
Să intru-n vechiu-mi adăpost;

Să geamă iar copilăria,
Să doară, iar, ca mai de mult;
Din răni ce le-am crezut închise 
Să sînger iarăși cînd te-ascult;

Și să mă-ncarc de-ntunecime 
Cînd noaptea șuieră pe dîmb, 
Să simt cum mor ca și-altădată 
Prea timpuriu, sub cerul strîrnb.

Și-apoi, la semnu-mi, te destramă,
Și taci! Și piei cu cele vechi!...
Ah, roșul cînt al învierii
Să-mi sune pururi în urechi.

Eugen FRUNZA

Poezia
îmi place foarte mult literatura și 

în special poezia. Sini utemistă șl ur
măresc cu atenție, cum e și de aștep
tat, poezia scrisă de tineri. In aceste 
rînduri mă voi opri asupra antologiei 
tinerilor poeți „Sub semnul revoluției". 
/lș vrea să-mi arăt părerea mea, des
pre felul în care tinerii poeți au reușit 
să oglindească, in poeziile lor, lupta 
poporului nostru pentru o viață mai 
bună, pentru construirea socialismului 
în patria noastră.

Cred că păretea noastră, a cititorilor, 
trebuie făcut cunoscută redacțiilor si 
scriitorilor.

Marea parte a poeziilor din antolo
gie sînt inspirate din viața de astăzi. 
Aspecte variate din viața oamenilor 
muncii sînt surprinse în versuri boga
te în imagini artistice. Totuși, cred că 
ar trebui ca figura omului nou să 
apară mai convingătoare, să se înfăți
șeze și alte laturi ale vieții sale. Mi-au 
plăcut din volum poeziile lui Ion 
Acsan, Cezar Baltag, Ilie Constantin, 
Corneliu Șerban și alții.

Cu ctteva luni în urmă a avut loc la 
noi în fabrică o șezătoare organizată 
în cinstea Revoluției din Octombrie. 
Am citit atunci poezia „Mama" de 
Ion Acsan. Este în această poezie 
multă expresivitate, durere răscolită, 
'un elogiu adus ostașului sovietic elibe
rator.

Este des întilnită în poeziile din 
volum tema muncii, a oamenilor care 
fac eforturi pentru a-șl făuri o viață 
mai bună. De cele mai multe ori ver
surile emoționează, aflăm în ele gîn- 
duri și sentimente care sînt ale noas
tre. Aș aminti în această direcție de 
poezia „început de șantier" de Ilie 
Constantin. Aici autorul arată foarte 
plastic cum un grup de oameni veniți 
pe un șantier îșl închipuie realizările 
din viitor: „Orașul alb care va fi 
se-arată / In flacăra prin vreascuri 
spintecată / Uzina sună în ramura ce 
arde / Și poduri se-arouiesc și bule
varde".

In poezia următoare a aceluiași 
poet, „Laminor", autorul face însă o 
descriere rece șl neinteresantă a inte
riorului unei uzine. Despre oamenii 
de acolo nu ni se spune decit: „Iar 
sus, peste toate / stau doi muncitori 
tineri". Deci muncitorii sînt văzuți ca 
elemente ale decorului, despre glndu- 
rile, sentimentele lor nu" aflăm nimic.

Mi-a plăcut mult poezia lui Cor
delia Șerban „Există un aseme
nea partid", in care poetul îșl 
afirmă atașamentul sincer și cald pen
tru Partid: „Ești brațul dîrz de mun
citor șl ești / Ogorul neoprit între ho
tare / în inima mulțimilor trăiești / 
și-n noi în fiecare".

Paginile antologiei celor 30 de ti
neri poeți sînt străbătute de un suflu 
tineresc, entuziast. Păcat că volumul 
este inegal șl cuprinde poezii nereali
zate, depărtate de preocupările oame
nilor muncii.

Magda CRĂCIUN
muncitoare la Fabrica de Confecții

„Gh. Gheorghiu-Dej"

tînârâ

„Gazeta literară'* a invitat cîțiva muncitori, tehnicieni, ingineri, 
redactori de gazete de uzină și studenti, membri ai unor cercuri literare, 
să-și spună cuvîntul in cadrul unei anchete referitoare la problemele 
lor de creație, la legătura dintre munca lor profesională și cea literară, 
la preferințele lor privind lecturile literare. Discuția desfășurată în 
cadrul anchetei, va putea oferi, credem, unele puncte de vedere inte
resante și utile, care dacă vor cădea în atenția comisiilor culturale 
din uzine și instituții, precum și în atenția comisiei de îndrumare a 
Uniunii Scriitorilor, vor prilejui eforturi noi și serioase în întărirea și 
dezvoltarea cercurilor literare.

1. CÎND AȚI S1MTIT INTIIA OARA 
NEVOIA SA SCRIEȚI SI ÎN CE ÎM
PREJURĂRI ?

FLORIN BARBULESCU:

— De vină e, poate, numai dra
gostea. fntîlnirea cu prima iubire 
m-a îndemnat să aștern pe hîrtie cu
vintele frumoase pe care, la început, 
n-aveam curajul să le spun de-'a 
dreptul celei iubite. Scriindu-le m-am 
simțit mai bun și mai bogat sufle, 
tește și cu încetul, răspunderea și gri 
ja deosebită pe care le puneam în 
cele scrise, mi-am dat seama că tre
buie să le am și în împrejurările și 
comportările de fiecare zi. Scrisul mi-a 
apărut întîia oară, și pe urmă din 
ce în ce mai clar, ca o problemă grea 
dar atrăgătoare, de etică.

AUREL IARI t

— Prima mea poezie am scris-o 
despre fabrica noastră, în 1957. Am 
simțit nevoia atunci să-mi mărturi
sesc sentimentele fată de uzină și de 
tovarășii cu care lucrez. De atunci 
îmi pare că fiecare lucru din fabrică 
ascunde un subiect care se cere des
cris și arătat tovarășilor de muncă.

N. CÎRCEAG :

— Ca orice tînăr, am fost atras 
ta început de compuneri literare. 
Dar necesitatea de a scrie, nu numai 
pentru mine dar și pentru alții, am 
simțit-o odată eu maturitatea, cu 
răspunderile vieții: cînd începi să 
simți cu intensitate și în adâncime 
frumosul, idealurile la care ai vrea 
să ajungi tu și cei din jurul tău

ALEXANDRINA ROMOGEA:

— Nu știu. Nu am pretenția că 
ăm scris vreodată ceva bun cu 
adevărat, ca să mă gîndesc cînd a 
fost începutul. Mi-a rămas însă în 
minte o împrejurare: prin anul 
1956 mi s-a cerut să scriu Un articol 
la gazeta fabricii. Am răspuns că 
nu mă pricep. N-am fost crezută și mi 
ș-a cerut de repetate ori. N-am scris 
Dar, iată că într-o zi mă supără mult 
atitudinea unei tovarășe, felul ei de a. 
fi, comportarea ei în fabrică. M-am H- 
pucat mîniatâ să scriu și cele scrise 
le-am dat la gazetă. Nu știu dacă 
era un articol. Mi s-a spus că ieșise 
un. fel de schiță. Și a plăcut

2. MUNCA PROFESIONALA PE 
CARE O DESFĂȘURAU ÎN ÎNTRE
PRINDEREA DVS. VA AJUTA ÎN 
MUNCA LITERARĂ?

N. CÎRCEAG:

— Câteodată, munca profesională îți 
stînjenește avîntul de a scrie; a- 
ceasta numai aparent. Consider că 
orice muncă profesională te ajută 
să-ți faci mai bine o idee des- 
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M-am plîns și amicului meu, poetul Y. Yonescu-Yvești pentru lipsa 
de înțelegere a criticii. Am găsit un suflet comprehensiv, frămîntat 
de aceleași probleme ale vieții și dispus oricînd să mă ajute cu cîteva 
telefoane la redacții. Ce înseamnă să te înțeleagă, în sfîrșit, cineva ! 
Parcă nu mai ești singur în fața feloniei coalizate a criticilor. Bine
înțeles, i-am promis și eu cîteva telefoane în favoarea lui, pentru că 
nici despre ultima Iui poezie, „Reciful", nu s-a scris nimic. Recipro
citate, egalitate, fraternitate!

11 APRILIE

M-am întîlnit azi dimineață cu 1. 1. la „Alimentara". Cumpăra 
lămîi (o fi vreun semn?). L-am rugat să scrie despre mine. Mi-ă 
promis că în primul număr din „Curierul literar" va publica o re
cenzie la nuvela mea „Cocoșul surd". In sfîrșit... Ard de nerăbdare 
s-o citesc. 1. 1. e intr-adevăr un critic serios și competent. A așteptat 
mai mult, probabil pentru ca să-și poată cristaliza judecățile de va
loare. Dacă toți criticii ar fi ca 1. I.! La urma urmei, ce-am eu cu 
criticii ? Sînt, în general, niște oameni foarte utili, culți, inteligenți 
și te ajută efectiv în munca de creație. Dacă ai și norocul să fii 
recenzat de un critic fin și erudit ca I. I. (și încă într-o revistă de 
prima mînă cum e „Curierul literar") nu poți să te simți decît fericit. 
Poți să te Consacri singur ? Nu prea. Criticul atrage atenția asupra 
operei tale, ți-o analizează minuțios, îți pune în valoare talentul și, 
bineînțeles, micile lipsuri pe care la edițiile următoare le remediezi. 
E o activitate foarte folositoare, deși multi dintre confrații mei nu-și 
dau seama de acest lucru. Pină și'Yonescu-Yvești, care pare Un om 
cu scaun la cap, are nu știu ce împotriva criticilor, de parcă soarta 
poeziilor lui n-ar depinde tot de opiniile cutărui sau cutărui mare 
critic. Se cere mai multă înțelegere și dragoste pentru această pro
fesie grea și interesantă pe care n-o poate îndeplini oricine. în defi
nitiv, dacă stai și judeci mai profund, fiecare scriitor nu este oare 
un critic ratat ?

18 APRILIE

Cred c-am să turbez. M-au împroșcat cu noroi! M-aU călcat în 
picioare! M-au desființat! Recenzia asta a lui 1. I. din „Curierul 
literar" e o infamie, e perfidă de la un cap la celălalt. Mă laudă 
pe 287 de rînduri pentru ca să poată strecura către sfîrșit, în șapte 
rînduri și jumătate o obiecție capitală. (Nici nu era neCesâr mai mult 
decît o înțepătură de ac, ca șarpele să-și poată inocula veninul în 
trupul bietei victime!) Transcriu aici, în jurnal, acele șapte rînduri 
odioase și jumătate, ca să ajungă măcar pe această cale în fața 
posterității: „O singură și neînsemnată obiecție aș putea formula ;n 
legătură cu excelenta nuvelă a remarcabilului scriitor O, și anume 
o oarecare nepotrivire între titlul nuvelei și conținutul ei. Desigur e 
o simplă impresie, care poate să nu fie întemeiată". Ticălosul! Acum 
cîteva zile, cînd mi-a spus că-i apare o recenzie despre mine, l-am 
felicitat, i-am acordat toată stima și încrederea mea, pentru ca azi 
să mă trezesc în fața unei lovituri dată pe la spate . și încă fățiș, cu 
o perfidie rar întilnită. Doar nu l-a rugat nimeni să scrie despre mine. 
Și măcar să-mi fi făcut obiecția un critic serios, competent, nu acest 
neisprăvit de I. 1. pe care numai din amuzament îl mai citesc. Fără 
cultură și fără un dram de inteligență (și I. I. are nevoie de athîn- 
două cu’ prisosință), nu se poate face critică literară, e lucru știut. 
Din nenorocire, toți criticii sînt la fel. O tagmă imposibilă și inutilă, 
are dreptate Yonescu-Yvești. Parcă dacă n-ar fi existat critici, nu s-ar 
fi putut scrie literatură ? Iritîi s-a născut poezia și proza și după aceea 
a apărut critica, ca o ciupercă parazită și otrăvitoare pe spinarea 
noastră. Nici nu încape îndoială că criticii sînt scriitori ratați și se 
răzbună acum pe cei care au reușit în literatură.

Cîit privește redacția „Curierului literar" care-a tipărit infamia 
lui 1. I., am să mă răfuiesc eu cu ei. Mi-au publicat nuvela ca pe 
urmă s-o poată nimici. Din clipa asta n-au să mai primească nici 
un rînd scris de mine. Ghiar acum le voi trimite o scrisoare în acest 
sens.

p. conf. Dumitru SOLOMON

pre aspirațiile oamenilor din jur; îți 
dă, într-un fel, o măsură a lucruri
lor care-ți cere grijă în portretizarea 
tipurilor de oameni noi; te ajută să 
oglindești fapte și situații pe care, 
altfel, greu le-ai putea imagina, „de 
acasă" — de pildă.

FLORIN BARBULESCU:

— Ca tehnician, precum și pentru 
faptul că desfășor și o muncă în 
cadrul gazetei locale „Viața Uzinei"
— pot cunoaște mai îndeaproape fră- 
mîntăriile și dorințele oamenilor de azi. 
Contactul acesta direct cu oamenii, cu 
munca lor de fiecare zi, oferă subiec
tele cele mai potrivite și mai actuale 
de tratat în poezie sau în proză. Așa, 
de pilda, terminarea, nu de mult, a 
primului automotor „Diesel" romînesc, 
a constituit pentru mine subiectul unui 
reportaj literar publicat în gazeta uzinei 
și apoi radiodifuzat cu prilejul unei 
emisiuni consacrate cenaclurilor lite
rare din întreprinderi. Muncitori ca 
Buritc Constantin, lăcătuș de frunte 
îh secția automotoare, Antonache Hris- 
tache, forjorul numărul unu al uzine, 
lor „23 August" și inulți alții, au de
venit pentru reportajele mele eroii prin
cipali, oameni pe care-i întâlnești la tot 
pasul și care depun o muncă pasio
nată pentru îndeplinirea și depășirea 
planului de producție, a reducerii pre
țului de cost, pentru înflorirea uzinei 
nostre, supranumită „mecanicul-șef" 
al țării.

PETRE DAVID :

— La fel și pentru mine, munca 
profesională și contactul direct cu oa
menii sînt lucruri determinante în 
munoa literară. Articolele pe care le 
public la gazeta uzinei, poeziile, nu au 
alt izvor. Am scris despre Ion Cioc, 
strungarul fruntaș de la secția de file
tai Și despre Aldea Marin, maistru 
neîntrecut al sectorului tras la rece 
de la uzinele „Republica",

MARIA TUDOR:

— Desigur,, munca profesională de 
studentă la filologie, prin natura stu
diilor aiii poate să-mi fie decît de real 
folos în munca de creație. Aprofundînd 
analiza operelor scriitorilor romîni și 
străini prin munca mea profesională 
de fiecare zi, descopăr unele taine ale 
meșteșugului poetic, acele legi ne
scrise ale poeziei pe care trebuie să le 
cunoască, să le stăpânească și mai 
ales să le subordoneze personalității 
sale, cel care vrea să se numească 
poet. Faptul că eu însămi scriu, mă 
ajută să pătrund unele nuanțe ale 
operelor literare care, altfel, poate 
rai-ar -scăpa. Și studiile de lingvistică, 
îmi sînt, desigur, foarte folositoare. 
Guvînte noi, sensuri noi, multiple po
sibilități de îmbinare și folosire a lor,
— toate acestea îmi oferă mijloace 
variate pentru a cîmta aspectele vieții 
hoastre noi, nu mai puțin bogate și 
variate.

AUREL IARI:

— Scrisul nu mă preocupă numai 
acasă. Gînd viu în fabrică la lucru, 
ori de cîte ori observ ceva deosebit, 
notez într-un carnețel pe care-i port 
mereu la mine. Cred că munca litera 
ră trebuie să sprijine și activitatea din 
producție. Eu am făcut cîteva texte 
pentru brigăzile de agitație prin care 
am vorbit despre unele aspecte con
crete ale vieții din fabrica noastră.

NIGOLAE MARIN:

— In uzina 13 care lucrez se află mat 
mulți muncitori câte scriu, dar n-avem 
încă un cenaclu. S-a vorbit despre îm
binarea muncii profesionale cu cea 
literară. Cred că îfl uzină, factorul de
terminant în îmbinarea activă a muncii 
profesionale cu cea literară este gazeta 
de uzină. Din materialele pe care 
le primim la redacția gazetei noastre 
„Dinamul", ne dăm seama ce rol im
portant poate avea ziarul în îndru
marea încercărilor literare și publi
cistice spre evenimentele concrete de 
seamă din viața uzinei și a muncito
rilor ei. Rabotorul Gheorghe Văsi- 
lescu, care are înclinații spre proza 
umoristică, susține în gazeta uzinei 
noastre o rubrică satirică. De la ajus- 
torul Cherecheș Ion și de la ingine
rul Anastasia Cîrligeru primim repof- 
taje din ce iu ce mai bune. Funcțio
nara Zina Imbrescu ne-a prezentat un 
material bun despre un spectacol al 
echiipei noastre de teatru.

Avem deci în uzina „Element Got- 
wald" oameni cu care putem pune 
bazele unui cenaclu. Nouă, și cred, 
tuturor cenaclurilor din întreprinderi, 
ne trebuie însă un sprijin, o îndrumare 
mai eficace și continuă din partea 
Uniunii Scriitorilor.

3. FAPTUL GA N-ATI PUBLICAT 
ÎNCĂ IN PRESA CENTRALA, CA 
N-ATI TIPĂRIT VOLUME, VA TEM
PEREAZĂ ELANUL DE A SCRIE, 
sau vă Îndeamnă sa conti
nuați, SA PERSEVERAȚI?

ALEXANDRINA ROMOGEA:

— Nu am încercat să public. Mai 
ales că de la o zi la alta, găseam că 
lucrărille mele nu sînt demne de pu
blicat.., și far scriam 1 O întâmplare 
merită povestită: am scris o piesă de 
teatru pe care am prezentat-o Teatru
lui Municipal. Mi-a fost înapoiată pen
tru a_ o reface. Am adus-o din nou. 
Iar mi-a fost înapoiată. Iar am adus-o. 
Pînă cînd am stricat-o de tot, — așa 
mi se păruse mie — dar pe urmă 
mi-am dat seama că n-a fost bitriă de 
fa început. Răspunsul primit de la 
teatru nu m-a dezarmat, mi-a arătat 
că nu-i de loc ușor să scrii. Mi-an 
folosit aceste încercări și întâmplări ? 
Da. Am dat curaj altora din fabrică 
să scrie. Și împreună am înființat cer
cul literar care nu mai funcționa de 
doi ani și care acuma merge destul 
de binișor.

MARIA TUDOR:

— N-am publicat nimic pînă acum 
și de fapt nici n-am încercat. Consider 
că acest lucru n-are de ce să mă 

dezarmeze. Cred că bucuria îmi va 
fi mai mare cînd ceea ce voii publica 
va fi valoros.

STELIAN GEORGESCU:

— La gazeta „Metalurgistul" a uzi
nei noastre, am prilejul să public și 
încă în toate genurile, deoarece ga
zeta noastră tipărește reportaje, schițe, 
interviuri, foiletoane, note, etc.

N. CÎRCEAG:

— Depinde de mentalitate. N-am 
dorința expresă de a publica în presa 
centrală. Cred însă că la satisfacția 
ce o am cînd îmi citesc articolele în 
gazeta de uzină „Semănătoarea", dacă 
s-ar adăuga și aceea de a fi publicat 
în presa centrală, mi-ar crește avîn
tul de a scrie și încrederea în puterile 
mele.

FLORIN BARBULESCU:

— Mă număr printre cei care au 
publicat. Printre poeziile mele tipărite 
citez: „Pescarul din Deiltâ" apărută 
în „Tîriâriil Scriitor" și „Am iubit cînd- 

La ancheta inițiată de noi răspund: muncitorii AUREL IARI și 
ALEXANDRINA ROMOGEA din cercul literar „Mihail Eminescu" -- 
Fabrica de confecții „Gh. Gheorghiii-Dej“; PETRE DAVID 
și FLORIN BARBULESCU din cercul literar „G- Topîrceanu" al Uzi
nelor „23 August" și „Republica"; inginerul N. G1RCEAG din cercul 
literar „Ab. Sahia", Uzina „Semănătoarea"; STELIAN GEORGESCU 
din consiliul de conducere al cercului literar, de la Uzinele „Mao Țze- 
dun"; NICOLAE MARIN, redactor Ia gazeta Uzinelor „Klement Got- 
wald"; studenții MARIA TUDOR și DUMITRU NEGREANU din 
cercul literar „G. Goșbuc", al Facultății de filologie și GH. LEU, de 
Ja cenaclul ,,A. P. Cehov" al Facultății de Medicină.

va o fată" — în „Scînteia Tineretu
lui". Că primele mele succese m-au 
entuziasmat și au constituit imbol
duri, e de prisos să mai spun. Pe de 
altă parte, unele observații primite 
pe marginea lucrărilor respinse din 
partea redacțiilor nu m-au demobilizat 
ci m-au îndemnat să fiu mai exi
gent cu mine însumi. Nit totdeauna 
însă răspunsurile redactorilor sînt1 
Ia fel de atente.

4. GE SCRIITORI CLASICI VA 
PLAC ÎNDEOSEBI ?.

MARIA TUDOR:

— Eminescu m-a încântat întotdea
una. Goșbuc de asemeni. Din litera
tura străină poezia lui Shakespeare îmi 
satisface setea de a cunoaște com
plexitatea sufletului omenesc. Whitman 
și Maiakovski sînt poeți pe care-i 
admir pentru poezia lor îndrăzneață, 

închinare
timpului meu
Tu pui în slujba noastră întregul adevăr, 
primăvăratec pururi, al pașnicei științe. 
Inalți ciocanu-alături de marile-ntrebări. 
Lași stelele-mpreună cu purele semințe.

Iubirilor le dărui Un patos nou, un sens —• 
mirări și vrăji și patimi au altă gravitate. 
Rotește bucuria, spre zori, un dans intens, 
îhtre-nălțimi, în piețe deschise, de cetate.

Și pentru dansul tînăr și brâu și părtiîtitesc, 
durezi cetăți, cu piețe, ca soarele, rotunde, 
și piețele odată cu dansul se rotesc, 
și pînă-n suflet ritmul serbării le pătrunde.

★
Să crești un om puternic și fără teamă, știi. 
El înțelege lumea și lumea-l înțelege.
In șubreda chilie nu s-ar adăposti 
nicicînd, peste-o căință și trei orgolii, rege,

rAi renăscut iubirea și dansul, pentru el. 
L-ai învățat pilonii construcției să-i bată, 
să crească furtunoase miraje de oțel, 
spre care marea suie cu murmur, tulburată.

Alăturea de mare, îl vezi cum calcă demn, 
iar umbra lui, pe plaja de-argint, e străvezie. 
In largi volute, vîntul înconjură solemn 
statura lui, cu-o aspră, ascunsă frenezie.

Stăpîn îl simte marea, ce n-o va umili, 
căci să iubească știe, cu-o înțeleaptă forță. 
E fiul tău, timp aprig de drepte bătălii! 
Și marea își apleacă spre el solara torță.

Florin MUGUR

care te scutură, te trezește, te obligă 
să o asculți prin extraordinara ei 
forță.

FLORIN BARBULESGU:

— Mă îndrept îndeosebi spre poeți. 
Versurile lui Eminescu îmi sînt cartea 
de căpătâi. Printre „descoperirile" mele 
recente de cititor, poeziile lui Esenin 
ocupă de cîtva timp un loc de frunte. 
Frumusețea și rezonanțele adinei ale 
imaginilor sale cheamă nu la imi
tație, ci la adevărul că numai ade
vărata originalitate e valabilă în artă.

GH. LEU:

— Ață pasionează Cehov. A arătat 
că medicii se ocupa nu numai de să
nătatea fizică a oamenilor.

PETRE DAVID:

— Nu știu dacă poate să pară ciu
dat, dar deși scriu lirică, am preferințe 
pentru literatura satirică și mai ales 

pentru Oaragiale. Dintre poeți, Goș
buc îmi este nedespărțit.

ALEXANDRINA ROMOGEA:

— Neprețuit mi se pare Oaragiale 
prin minunatele iui schițe și prin a sa 
„Scrisoare pierdută". îmi place mult 
satira lui, scurtimea frazelor, dialo
gul,' limpezimea ideilor. După el, mi-1 
pot cita imediat decât pe Eminescii.

5. CE SCRIITORI DE ASTĂZI 
RĂSPUND PREFERINȚELOR DVS? 
ÎN CE ASPECTE DE VIATA IN CE 
EROI DIN CĂRȚILE LOR VA REGĂ
SIT! DVS. Șl PREOCUPĂRILE 
DVS. î

.PETRE DAV1.D :

— Dintre prozatori îmfi place unul 
dintre cei mai tineri: Titus Popovici. 
Efervescența frăfflîntărilor. a gînduri- 
lor eroilor săi, precum și complexitatea 
de întâmplări și legături din roma
nele sale, sînt tinerești și e firesc să 

La cercul literar „Mihail Eminescu" de la F. C. „Gh. Gheorghiu-Dejy 
șe discută temele viltataiui concurs literar

mă atragă. Andrei Sabin îmi e atîf 
de aproape îneît nu-1 mai consider un 
erou de carte, ci un prieten.

N. CÎRCEAG :

— In „Gronica de familie" de Pe
tru Dumitriu am găsit nu numai un 
roman, ci și o reprezentare vie a isto
riei. La Marin Preda admir veridici
tatea. Eroii lui G. Gălinescu mă atrag 
pentru că sînt autentici și gîndesc 
profund.

MARIA TUDOR :

—• Arghezi — de la „Psalmi" la 
„Cîntare omului" și „1907“, versurile 
lui tîrîte „prin rîpi și gropi adinei" și 
date nouă atît de limpezi și seînteie- 
toare. Admir poezia robustă, zdravănă 
a lui Beniuc, „Toboșar al timpurilor 
noi" și mesajul înălțător și impresio
nant al poetului Jebeleanu din poemul 
„Surîsul Iliroșimei".

FLORIN BARBULESCU:

— Îmi sînt apropiate volumele de 
poezii ale lui Mihu Bragomir „Odă 
pămîntului meu" și „Războiul". Pri
mul îmi evocă, într-un fel, poezia locu
rilor satului natal, al doilea anii 
grei de bombardament pe care i-am 
trăit în București.

DUMITRU NEGREANU :

— Zâharia Stancu și ca prozator și 
ca poet. De asemeni, Eugen Jebeleanu. 
Operele lor găsesc acel limbaj afec
tiv modern care îmbracă un înalt 
mesaj.

Mi se pare că lipsește încă litera
turii noastre acel „Citore" realist-socia
list — cum spunea cineva — și ro
manul studențimii din vremea noastră. 
Le aștept pe amîndouă, cu speranța 
ca se vor ivi curînd.

AUREL IARI :

—: Din cărțile scriitorilor 'de astăzi 
am chit mult. „Moromeții" și „Străi
nul" îmi stăruie în minte și despre 
ele vorbesc ori de cîte ori mă întreabă 
cineva : „Ce-ai mai citit ceva bun ?“. 
Citesc acum „Șoseaua Nordului". în
cepe bine. Dacă pînă la Sfîrșit con
tinuă așa, se poate număra printre 
cărțile bune.

★

Răspunsurile primite la ancheta 
noastră arată că unele cefcuti literare 
din uzine și instituții au ajuns in 
rtiomentul de față la tin nivel remar
cabil. Ceea ce trebuie subliniat e că 
ele își înțeleg în bună măsură rolul 
activ cetățehesc pe care-1 au de înde
plinit în Unitățile de muncă unde fiin
țează. Anchetă noastră de față 
n-a urmărit in mod expres, prin 
întrebările puse, dezbaterea rolu'iiui 
cercurilor literare în unitățile de 
muncă respective, totuși, răspunsurile 
ău gravitat îh jurul acestui lucru, a- 
diicînd astfel dovada că aceasta este 
problema centrală a cercurilor și a 
activității membrilor lor. Lucrul este 
lăudabil și arată grija comitetelor de 
partid, a politicii culturale din între
prinderi care s-au aplecat cu interes 
asupra încercărilor literare ale tine
rilor și le-au îndrumat pe un teren 
sănătos.

In majoritatea lor cei chestionați 
— FI. Bărbulescu, Petre David, N. 
Gîrceag, Alexandrina Romocfea, Aurel 
lari — au arătat că sarcina de căpe
tenie și continuă pe care și-o iau e 
ca în lucrările lor să oglindească, în 
brimul rînd, munca din întreprinderile 
respective, evenimentele de seamă din 
uzinele unde lucrează, figurile de 
muncitori fruntași in producție.

Gruparea activității membrilor cercu
rilor literare în jurul ziarelor locale, 
de Uzină, trebuie salutată și dată 
exemplu și altor cercuri, mai ales că 
aceste ziare tind să devhiă uti factor 
determinant în stimularea și promo
varea creației tinerilor din întreprin
deri. Remarcăm în acest sens mărtu
riile lui Nicolae Marin, redactor la 
ziarul „Dinamo" al uzinei „Klement 
Gottwald", precum și cele ale lui 
Steliart Georgescu din consiliul de con
ducere al cenaclului de ia „Mao Tze-dun“ 
și colaborator la ziarul „Metalurgistul". 
Dar de aici se poate desprinde și o 
sarcină serioasă de viitor pentru presa 
literară centrală care, dacă ar publica 
articole critice menite să analizeze 
producțiile literare tipărite în ziarele 
de uzină, ar putea remarca și în ce 
măsură se face selecția acestor produc
ții.

Cercurile literare din întreprinderi 
constituie factori culturali de seamă 
în unitățile de muncă respective și 
dezvoltarea lor poate acorda o în
semnată contribuție la desfășurarea 
altor forme ale activității de culturali
zare.

Ștefan BĂNULESCU 
și Nicolae VELEA
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Aatsă, cercettnd arhiva...

II
/

N-aș putea intitula această îmtîl- 
nire — ba mai mult, descoperire — 
a actelor personale ale vecinilor mei, 
o „cronică", pentru că ea datează 
din aiiul 1918, cu unele hîrtii doar, de 
acum 40 de ani. Totuși,dacă aș urca pe 
firul ascendent al strămoșilor, cred 
că aș ajunge. în cazul familiei Giui
nel, la o vechime nobiliară a poporu
lui, de milenii, vrând însă a mă ține 
strict de litera scrisă, voi reface dru
mul vieții lor, din acte. N-am avut 
de scormonit arhivele statului, am dat 
de ele în casa unei vecine din blocul 
de peste drum.

De fapt, o cunosc nu de azi. Mai 
precis, îi cunosc locuința de cînd nu 
se mutase ea însăși într-însa. Ba, ca 
să fiu mai exactă, o știu înainte încă 
de a fi fost ridicată, de cînd ma
ghernițele din strada Doamnei că
deau sub tîrnăcoape, de cînd priveam 
de la fereastră primele escavatoare 
mușcîrtd pămîntul curățit pentru fun
dațiile viitorului bloc. O vară în. 
treagă, fereastra s-a transformat în- 
tr-un post de observație; cînd eu, 
ciad fata mea, dădeam raportul în 
casă : au ajuns Ia etajul doi, au prins 
balcoanele la 4, au fixat cercevelele 
4a 0... Iii ritmuri diferite, locuințele 
se populau. Se spălau geamurile, in 
timp ce se prindeau ușile In bala
male, se întindeau rufele pe balcoa
nele încă fără bordură, se zugrăvea 
fațada, in timp ce perdelele își lăsau 
pleoapele de mătase pe ferestrele ca
sei. și astăzi se mai lucrează la cu
rățirea curții interioare, căci blocu
rile vechi cu cele noi au format un 
pătrat în care vara va crește ver
deață, dar de pe acum, viața a in
trat in casa de peste drum în care 
stă și vecina mea, ca și cum ar fi 
fost din totdeauna acolo.

Credeam că legăturile amicale se 
încheagă nuthai pină la trei decern:, 
cmd te formezi împreună, cînd o sin
gură vorbă, asemenea unei pietre a- 
runcate in apă, trezește, în cercuri, 

comune. Cu Alexandrina 
am avut o surpriză. Poate 

unde ne leagă aceleași ginduri, poate 
pur și simplu că am întîlnit un om 
întreg, a cărui existență mă bucură. 
Îmi va ierta vecina mea indiscreția. 
Nu-i om să se laude cu trecutul, 
are prea multe probleme în prezent. 
Dar fiindcă mi se pare că viața ei 
ar-putea interesa pe cei care n-o cu
nosc, îmi fac meseria de grefier al 
contemporanilor și deci, încerc s-o 
rezum din acte. Da : toate actele ofi
ciale și neoficiale le-am găsit în do
sarul pe care-1 răsfoiesc acum. Nu e 
înregistrat sau alcătuit din grija vre
unei instituții, ci doar de soțul ei. 
Petre Ciuinel, care are, printre alte 
griji, și sarcina de a strânge arhiva 
fiecărui membru al familiei sale : Ale
xandrina, soție, 38 de ani ; loniță, 

ktată, 100 ani și patru luni; Rodica, 
Ffiieâ, 7 ani și două luni. Nu e grija 

stabilirii unei heraldici noi, ci însăși 
luarea conștiinței de sine. Dar să iau 
pe rând piesele din dosarul ’ Alexan
drinei :

rit — a vîndut via. Boier Mateescu l-a 
scos din casă pe baza ipotecii. Pen
tru datorii vechi, adunate una înainte 
de a se fi plătit de cealaltă, muncea 
pentru primar, .minat de jandarm. Fiul 
căzuse prizonier. Era singur. Dar la 
Întoarcerea lui Petre, acesta nu-i tiiai 
îngădui tatălui să fie 
țară în care aveau să 
pini. Și cîrtd primarul a 
darm 
Petre 
și l-a

S-a 
vorbit, 
e mutarea într-o locuință nouă, 
primul cămin al familiei!. 
chirpici din Pantelimon avea pe par
doseala de pămînt alți chiriași, înainte 
oeupanți ai terenul di : șobolanii. Gînd 
Alexandrina și-a adus în cap un pat de 
leton de ocazie, cînd a sosit bătrâ
nul din satul lui Petre (,,Unde sînt 
două guri, mai mănîncă și a treia"), 
s-a crezut la capătul unui drum. Era 
la început. Lupta cu șobolanii, cu 
proprietarul chirpiciului, cu patronul, 
la fabrică... I - *-•-
fuzionează 
Abia acum 
în muncă, de activitate politică intensă 
a comunistei încă din 1945, de între
cere cu tovarășele și cu propriile ei 
măsuri. Abia acum hu se mulțumește 
numai cu munca învățată, ci vrea să 
și-o perfecționeze.

MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE

slugă într-o 
devină stă- 
pus pe jati- 
nesuipunere,să-l bată pentru

s-a hotărit: s-a dus la oraș 
luat în curând și pe bătrân... 
întâlnit cu Alexandrina, s-au 
s-au cununat... Ce sărbătoare 

în 
Gasa de

Lupta cu șobolanii, cu

La naționalizare, fabrica 
cu „Mătasea populară", 
încep anii de învățătură

DIRECȚIA CADRE Șl INVATĂ- 
MINȚ

Numele: GIUINEL 
Prenumele : ALEXANDRINA 
Născută în comuna

jud. Vâlcea 
Anul 1922, martie, 
A absolvit la data 
Cursul de califieare

Romani

amintiri 
C iu inel

ziua 5 
de 15.V41I 
gradul II Școala 

specială din cadrul întreprinderii 
„Mătasea populară" cu următorul
rezultai: Media generală 10. 

urmează semnăturile...

1950

ACT DE NAȘTERE

Drept care, ministerul a propus-o 
pentru o școală de planificare. Și 
■iat-o p« Alexandrina Giuinel, elevă 
la noua școală de planificare, din 
strada Gavafii Vechi. Țăranca din 
Vîlcea, chiriașa în luptă cu șobolanii 
din Panitelimon, învăța materii grele: 
preț de cost, planificare, contabilitate, 
muncă și salarii. In 1950, rezultatul : 
Media generală, aflată și ea în arhi
vele familiei: 9,25.

Șapte ani trece apoi ca șefă de 
■planificare Ia noua fabrică de 
Grivița. In conf. cu prevederile 
ziei 239 a Min. Ind. Ușoare.... 
șeful Serviciului Plan-Producție, 
nel Alexandrina, are următoarele 
buțiuni și răspunde de îndeplinirea 
lor: Pe baza propunerilor făcute de 
servicii și sectoare productive, veri
fică și centralizează anteproiectele de 
plan și le supune spre examinare șe
fului serviciului. Verifică.... etc. etc. 
O iubesc colegele. O apreciază car
tierul. O cunosc copiii.

lină 
deci-
etc., 

Ciui- 
atri-

Seria Nh Nr. 728524 ,,Dragă tovarășă"

Numele : BOAGHE
Prenumele: ALEXANDRINA
Sex : femeiesc
Locul nașterii: Romani, jud. Vîkea 
1922, martie 5
Numele tatălui: BOAGHE 
Prenumele: ILIE.
Vîrsta : 22 ani
Numele maniei : BOAGHE 
Prenumele : ELENA
Vîrsta : 18 ani

Ne-a plăcut povestirea tovarășei 
învățătoare despre d-ta. Ne-am bucura 
dacă ne-ați scrie și nouă, trimițîndu-ne 
și o fotografie pentru gazeta de perete...

De mică, Alexandrina a slugărit pe 
moșia boierului Duca; ea căra, cu alte 
fete, hîrdaie de apă în mînă și, în plus, 

. o vadră pe cap. Prima amintire: 
hdorința de a-și șterge nădușala de 
r pe frunte, dar neputința de a face 

gestul acesta elementar: mîinile erau 
ocupate... La 13 ani, îi liloăre mama, 
lăsîndu-i în grijă 7 frați și sUrOri. 
La 13 ani, Alexandrina duce pe 
umeri gospodăria a 8 oamehi. Cîiid a 
crescut o soră mai mica, t-a iășat ei 
răspunderea și a plecat lâ oraș, la fa
brica de țesut lină „Mioara", încă 
proprietate particulară.

în

Gitesc, în aceleași arhive, scrisoarea 
elevilor din ci. 11-a de la Școala 
elementară nr. 45 de băieți.

Din 1957, de cînd a vrut să se 
întoarcă în producție, a schimbat de 
3 ori norma la fabrica „llie Piittille". 
Printr-o bună organizare a lo
cului de muncă, prin inovații. Ur
zeala ruptă se înnoda greu. Mașina 
trebuia trasă cu mirul. Dăr în muncă 
se născuse un proverb nou: „Ur
zeala bine urzită e pe jumătate țe
sută". Alexandrina a observat mișcă
rile mașinii, a chemat uh desenator 
și un mecanic și au pus la cale îm
preună dispozitivele de întoarcere au
tomată a urzitorului, în caz de 
pere a firelor... Nu e prima nici ul
tima ei inovație, care-i aduce, 
afara salariului, în jurul a 1.100 lei și 
premii în bani...

mănîncă trei guri, mănîncă și a pa
tra"), au fost diferite. Alexandrinei îi 
venea mereu să ciute. Cînd freca par
chetul, cînd ștergea ferestrele, cînd 
își așeza mobilierul cumpărat în rate, 
/n arhiva familiei sînt toate chitan
țele, care, cercetate cu atenție, ar alcă
tui graficul ridicării nivelului de trai. 
Fetița se bucura simplu, ca un cop'l, 
de casa nouă, de hainele noi, de 
notele bune la școală, de tot și de 
toate. Socrul, centenarul familiei, a“ 
tăcut la mutare. S-a uitat împrejur 
în odaie, a dat din cap și s-a așezat 
pe marginea canapelei cumpărate a- 
nume pentru el. După cîteva zile 
abia, i-a spus nurorii:

—- Bună casa asta care 
bună; dar parcă tot era 
odaia din Pante!imon.

— De ce, moșule ?
— Aici avem de toate, 

mari, și scindară de parchet. Dar sobe 
nu sînt. Acolo aveați și voi o plită 
pentru iarnă. Nici măcar o gaură 
de horit rt-au lăsat în zid. Acii’ e 
toamnă. O mai ducem cum o ducem. 
Dar 4a iarnă ?

Peste cîteva săptămîni se dă dru
mul la calorifer. Moșul se plimbă 
prin casă mirat, își scoate cojocul, 
vesta, și întreabă într-un tîrziu:

— In ce lună sîntern. Didino ?
— Am intrat în mai, moșule, îi 

răspunde în glumă nora.
— Repede a trecut frigul... Acu’ e 

primăvară, acu’ ne descurcăm noi. 
Dar ce ne facem la iarnă ? Mai bine 
era în Pantelimon. Acolo aveai măcar 
o plită, ca oamenii...

Pe fereastră cădeau primii fulgi...
Dar prima spaimă și prima bucu

rie a moșului a fost baia. Cînd să 
intre în cadă, era să alunece în apă:

— Săriți, măi, că mă ia Oltul și 
mă duc pe copcă în jos.

Dar du[>ă ce s-a pomenit spălat, 
tuns și pieptănat („Am o noră, s-o 
pui pe rană și te vindecă : mă spală, 
mă tunde ca pe un flăcău..."), după 
ce s-a așezat în fotoliu, bătrânul și-a 
pus mîinile în poală și a emis, în 
fine, o apreciere despre odaia lor 
de baie, simplă ca orice baie de 
bloc: „Am mai văzut eu băi la boier, 
dar nici una frumoasă ca a noastră".

Didina are treabă. Lucrează la fa
brică, ___
citește veștile familiei: un frate 
plecat 
a ajuns 
colectiviști de frunte. Surorile — in
firmiere la spitalul din Rîmtticu-Vîl- 
cea... Didina se bucură.

Moșul meditează pitoresc. Dar Pe
tre, bărbatul, țesătorul căruia i s-a în
credințat răspunderea de gestionar al 
fabricii (de 7 ani o duce fără să 
lipsească un leul), Petre Giuinel, „di
rectorul" arhivelor familiale, își gîn- 
dește propria sa condiție umană. 
După mutare, nu putea dormi nopți 
îti șir. Nu se putea aștertle în pat 
ca oamenii. Rămînea pironit în foto
liu, privindU-și pereții, mobila...

— Mă uit la casă, și nu închid 
ochii. Să nu mă visez în Panteli
mon. Să nu cred că visez treaz.

Cînd îl învelea nevasta spre zori, 
îndemnîiidu-1 să doarmă, Petre dădea 
din cap :

— Nu pot, 
și nu vreau 
uti ceas. Nu 
pot.

Cuvintele i
drina. Și, fără a 
tr-<un act oficial, 
fapt din arhiva unei familii munci
torești, a unei noi dinastii umane.

v-a dat-o, 
mai bună

și ferestre

acasă face lecțiile cu fetița,

ca miner la Petroșani,
inginer. Alți doi —

Didino. Mă uit la casă 
să n-o văd nici măcar 
mai pot dofmi. Nu mai

le ține minte Alexan- 
fi consemnate in
ele fac parte de

Veronica PORUMBACU

ru

in

act de căsătorie

Numele soțului: CIU1NEL 
Prenumele : PETRE
Numele tatălui: CIU1NEL 
Prenumele: 1ONIȚÂ
Numele soției: BOAGHE 
Prenumele : ALEXANDRINA 
Numele tatălui: BOAGHE 
Pronumele: 1L1E.

DESPRE BAIA LUI MAlAKOVSKl 
NASC 

INSOMNIILE
SAU CUM SE

Cu ani înainte, îl cunoscuse pe 
Petre în satul vecin, ca și pe tată- 
său, azi de IOD ani și 4 luni. Bă
trânul, născut înainte de eliberarea 
rumînilor, deci de prima reformă 
agrară a lui Cuza, a fost slugă și la 
Brătieni, și la Budurăști, și la Ma- 
teești, și propria sa slugă, o sfoară 
de pămînt și de vie. A început să bo
lească nevasta — a ipotecat casa, l-a mu

Țin minte leif-motivui 
Nastasia: „Vreau să ies 
asta. Vreau să ajung în 
M-am gândit la ea cînd am trecut 
îrrtr-o zi printre clădirile ceferiștilor 
din 
t't, 
nei 
nat 
nerariul Alexandrinei Giuinel 
casa de țărani, din groapa de chir
pici a Pantelimonului, la apartamen
tul de două camere, baie, bucătărie, 
în blocul cel nou din strada Doamnei.

Reacțiile familiei, care se mărise 
între timp cu un copil adoptiv („unde

Domnișoarei 
din groapa 
Popa Nan".

Bucureștii Noi; mi l-am reaniin- 
comparînd moartea tragică a eroi- 
unei epoci, într-un spațiu dam- 
din care n-a putut scăpa, cu iti- 

de la

îttd am să ies la 
pensie, am să mă apuc 
de scris, Am să scriu 
poezii. Dece rîzi ? O- 
dată visam să devin 
poet. Ani și scris — 
cred că pe undeva mai 
sînt caietele mele de 
versuri. Trăiam într-un 
tîrg de un pitoresc mol

com, numai bun de născut poeți. Eram 
în ultimii ani de liceu, cînd ani văzut 
Hunedoara. Nu știu ce s-a petrecut. 
Cred că poetul din mine a scris cea, mai 
grozavă poezie, atunci cînd și-a trădat 
muzele...

Te grăbești ? Peste cinci minute e 
gata o șarjă la oțelăria veche. Haidem 
acolo.

Uite, i-au și dat drumul.
Iți place noaptea în oțelărie ?
Stai, nu te uita în cuptor, fără vizor.
Vezi scînteile, sorii ăștia bombardați 

cu mangan, care luminează toată hala ? 
Vezi oamenii? Le vezi fețele?

Ei, ce zici ? Nu-i așa că meseria de 
oțelar a meritat să-mi trădez muzele ?

De-ar fi fost numai trădarea lor a- 
funci, ar fi mers. Dar „poetul" a tre
buit să învețe, pe brînci, doi ani de zile, 
matematică, fizică și chimie.

...Să mergem la furnale, dacă vrei. 
E abia 11 noaptea. Locuiesc în O. M. 
La blocuri. Pina acolo, nu-mi trebuie 
prea mult timp, să ajung.

Ani să-ți arăt combinatul In cîteva 
ore.

Vezi coșurile oțelăriei ? Noaptea, de 
la mine de-acasă știu ce se petrece aici, 
după flăcări: știu cînd se încarcă un 
cuptor, cînd se dă gata o șarjă. Ditpă 
fum știu cît îi mai trebuie cuptorului, 
trei sau unu, pînă să dea gata oțelul.

...Mă-ntrebi ce se construiește aici? 
Zău că nu știu! Acum cîteva zile nu 
era nimic. Și-acum de unde au răsă
rit' excavatoarele, oamenii ăștia, nu știu. 
N-ai văzut Hunedoara înainte. Nu mai 
de mult: în ’§4. Pe-aici, pe unde mer
gem acum, vezi — iarbă, flori, asfalt. 
Intram în noroi pînă’la genunchi. Cînd 
ploua se amesteca praful de cărbune cu 
zgura și minereul de Glieldr... Ce era 
aici, nu-ți mai spun I Totul a crescut 
sub ochii mei: cele două furnale noi, 
oțelăria nouă, blumingul, cocseria, fa
brica de aglomerare, o nouă baterie la 
cocserie, o termocentrală. Cel mai tînăr 
e laminorul de 650 mm., a intrat în 
funcțiune anul acesta.

Aici nu știu ce se mai construiește. 
Dar, după mirosuri cred că e domeniul 
chimiei. Poate instalația de distilare a 
gudroanelor... Deci, trebuie să sting 
țigara.

Să ne întoarcem la oțelăria nouă.
Spune-mi ce ți se pare deosebit aici, 

față de oțelăria veche ? Nu, in afară de 
hala mai măre, de cuptoarele mai mari 
— au o capacitate de 14,5 tone și de 
multe ori dăm șarje de 200 tone — alt
ceva, nu vezi ?

Dincolo, la oțelăria veche, macaraua 
care încarcă cuptoarele, e mai rudi
mentară. Automatizarea nu e perfec
ționată ) omul trebuie să intervină 
merea.

Oțelarii de aici au crescat la oțelă-

ria veche. Și eroul nostru, Tripșa și 
Stanciu Aurel. S-au perfecționat și la 
Zaporojstal. Acolo au învățat de la so
vietici, cum să umble cu cuptoarele 
astea uriașe.

Cum ? Vrei să scrii despre ceva deo
sebit ? N-avem nimic deosebit. De ce 
te miri ? Ceea ce vi se pare vouă deo
sebit, pentru noi e obișnuit. Uite, Lă- 
buneț al nostru a fost decretat de repor
teri — erou. Că este un om și jumă- 
tate, este. Dar crezi că el e deosebit ? 
Crezi că e singurul ?

Eu spun așa, că în fiecare om 
de-aici, de la oțelărie, există o scînteie 
de erou. Și-n cei care sînt de douăzeci 
de ani aici și-n cei care sînt de-o lună 
și n-au plecat. înseamnă că au devenit 
otelari.

...Deosebit. Ceva deosebit...
Dar ceva deosebit... deosebit...
Hai să ne dăm mai la o parte. Vine 

macaraua. Altfel, putem avea norocul 
să ne boteze în creștet cu o tonă de 
oțel fierbinte.

Te întrebi ce se întîmplă, cînd întreg 
mecanismul ăsta, scîrțiie pe undeva ?

Atunci... Dar, stai să-ți povestesc ce 
ni s-a întîmplat odată. Eram tot la oțe
lăria veche. Era gata o șarjă. Maca
raua pe care o vezi, aproape de noi, 
a apucat, ca acum, oala cu oțel, a ri
dicat-o și s-a îndreptat cu ea spre lin- 
gotierele de pe vagoneți. Cred că știi că 
oțelul trebuie turnat imediat. Dacă în
gheață șarja, a murit și oțelul. Totul 
e o chestiune de secunde, de minute. 
Și s-a defectat blestemata de macara. 
Oala a rămas suspendată.r Ce era de 
făcut? Hala era blocată ele vagoneții 
cu lingotierele, macaraua înțepenise 
deasupra lor.

O clipă, poate o fracțiune de secundă, 
am simțit că nu mai pot să gîndesc la 
nimic. Trebuia acționat repede.

Altfel... îți dai seama cît costă o șar
jă de oțel ? Am scris un bilet ingine
rului șef de schimb, prin care îmi luam 
răspunderea a tot ce voi face și voi 
spune să se facă.

Intli am pus să se scoată vagoneții 
din hală. In combinat, trenurile tre
buie să circule cu o viteză minimă: 
cîțiva kilometri la oră. De data asta, 
am spus mecanicului să meargă cu o 
viteză de 30 km. Oamenii tăceau. Era 
o încordare — mi se părea că e o tă
cere de moarte.

Cînd hala a fost deblocată, m-am 
urcat acolo. Vezi, acolo sus, aproape de 
macara. Trebuia să urc, înțelegi, era 
vorba de minute...

Dacă mă întrebi cum am urcat pe 
stilpul ăsta de fier neted, cum am stat 
acolo, cufh am descurcat macaraua fără 
să amețesc și făr.ă să cad în cuptoarele 
care clocoteau sub mine, na pot să-ți 
spun.

Ce s-a mai întîmplat pe urmă? Nu 
știu. — Știu că madaraua a început să 
meargă și m-am trezit jos. Eram lac de 
sudoare și mă clătinam. Dar — na știu 
dece — mi-era frig.

...Ei, gaia cu poveștile. Da, au trecut 
vjrgff dpi ani de-aturwi. Haidem la la
minoare. E spectaculos. Flăcări verzi,

flăcări roșii, flăcări albastre, șerpi de 
oțel care - se subție și care sînt tăiați 
bucăți, ca o cocă Oarecare, lingourile 
arzînd, ridicate de macarale ca un snop 
de paie...

Eu cînd mă duc acasă totdeauna 
înainte de a mă culca, citesc. îmi pla
ce să citesc.

Nu, nu pentru că ar fi dorința re
fulată clndv'a, de a scrie eu însumi. Nu 
sînt eu singutul oțelar care citește mult. 
Meseria noastră cere să citim, să în
vățăm mereu, să ne perfecționăm. Me
seria de oțelar nu face din om o anexă 
a mașinii. Dimpotrivă. Ii cere inteli
gență, un spirit de observație ascuțit, 
inventivitate.

Și pe urmă, nu e vorba numai de 
meserie. Sîntern oameni cate umblăm, 
cunoaștem țara și țările. Mulți ne-am 
petrecut concediile în. Uniune, în Ce
hoslovacia, Ungaria, Polonia — sau atn 
fost pentru schimb de experiență.

Cînd vizitezi o țară, simți nevoia s-o 
cunoști, să știi despre ea și despre oa
menii ei mai mult decît ai putut să vezi 
singur. Și cui te adresezi? Cărțilorț

Bine că mi-am adus aminte I Dacă 
vrei, am să-ți arăt niște înseninări din

călătoria mea prin Germania și Ce
hoslovacia.

Stai, uite aici o însemnare de la Li
dice. Nu pot Să-ți spun cît m-a impre
sionat I Irichipuie-ți un sat; un sat de 
plăcuțe; aici a fost școala, aici casa 
lui cutare, aici biserica. Nu, sigur că 
n-ai cum să-ți închipui: nu mai era 
nimic I

Gata, putem să mergem acum. Ie
șim pe la poarta 10. Uită-te la panoul 
ăsta: aici sînt cifrele angajamentelor 
noastre, în întrecerea cu Reșița.

Ce cred eu ? Eu cred că vom cîști- 
ga noi, hunedorenii. După rezultatele 
de pînă acum, sîntern Sguri.

Dacă vrei ceva deosebit, poftim : în 
luna octombrie a anului 1959 s-a ob
ținut cea mai mare producție de oțel 
din istoria Hunedoarei I

...Miine te duci să vezi Ghețarul ? Da, 
e un drum foarte frumos, merită să 
mergi.

...Cum rărnîne cu poezia ? Cît sînt 
tînăr, ard cu oțelul. Pe urmă, cînd am 
să ies la pensie, am să scriu poezii 
despre oțelari. Să știi că am să-i con
curez pe scriitorii de profesiei

Florența ALBU

Marile furnale ale Hunedoarei

■

Prietenul meu Nguyen Xuan 
poet din Republica Democrată 
nam, a ajuns acum la Hanoi 
scrie, desigur, impresiile de călătorie. 
Vreme de o lună, a îngrămădit în 
voluminosul său carnet cu scoarțe 
verzui cuvinte monosilabice, presărate 
cu denumiri romînești îndeobște lungi, 
pe care, pentru a le asimila mai 
bine, le-a despărțit în silabe: Gon- 
stan-ța, Tîr-gu-Mu-reș, Să-vi-nești, Bi- 
caz. Și ici-colo, cîteva nume monosi
labice, mai familiare auzului său viet
namez : Cluj, lași...

Firește, cîteva săptămîrti nu sînt 
de ajuns pentru a cunoaște o țară 
de dimensiunile Romîniei socialiste. 
Totuși, poetul vietnamez a străbătut 
principalele drumuri ale țării, optiifi- 
du-se în numeroase orașe și. așezări : 
București, Alogoșoaia, Sinaia, Cluj, 
Tg. Mureș, Or. Stalift, Constanța, 
'Mangalia, Onești, Borzești, Bicaz, Să
vinești, iași, Doftana, Giurgiu...

★

Cu vreo 15—20 de ani în urmă, 
o asemenea călătorie ar fi fost im
posibilă, pentru simplul motiv că, pe

Samh,
Viet- 

și își

atunci, o bună parte dinatunci, o bună parte din etapele iti- 
nerariuilui ei nici nu existau. (Și, de 
altfel, vizita unui poet vietnamez ar 
fi fost de neconceput). Intr-o „En
ciclopedie a Romîniei", editată între 
cele două războaie, am găsit, de pil
dă, următoarea însemnare despre Bi
caz : „Bicaz, stațiune climatică sub- 
alpină, situată pe taalul drept al Bis
triței, la 430 m. înălțime. Sediul Do
meniilor

Acum, 
gantice 
care va 
Bistriței, _ .. .
ternic, în corpul căruia s-au și tur
nat peste un milion de metri cubi 
de beton. Am sosit la Bicaz într-o 
seară frumoasă de toamnă, străbă- 
tînd cu mașina serpentinele unei șo
sele de asfalt, care nu există pe 
vremea cînd localitatea era o „sta
țiune climatică sub-alpină" frecven
tată de capetele încoronate. Toate 
stelele erau afară, oe firmamentul 
încadrat de dealurile înalte de sub 
Ceahlău. Poetul vietnamez era obosit 
de drum — vizitase în aceeași zi cî
teva întreprinderi și șantiere dintr-o

Coroanei".
Bicazul este sediul unei gi- 

întreprinderi hidro-energetice, 
folosi ca materie primă apa 
zăgăzuită de un baraj pu-

Onești. Tinerețea orașului.

alfă regiune ă Moldove!. Dar _ cînd 
a văzut stelele de pe cer, și mai ales 
cele suspendate deasupra barajului 
de la Bicaz, a uitat de oboseală și 
s-a lăsat condus, prin feerica lume a 
luminii. Una din călăuze, tovarășa 
Tita Ghiper, de la ziarul local și 
scriitoare, își însoțea explicațiile cu 
povești adevărate despre viața con
structorilor hidrocentralei. Oaspetele 
vietnamez asculta, fermecat, copleșit 
de măreția cadrului acestor povești.

La numai 35—40 km. depărtare de 
Bicaz, fostuil județ Bacău, — despre 
care vechea „Briciclopedie a .Romî
niei" spune că avea o industrie pre
lucrătoare ce „s-a grefat mai mtili 
pe' producția brută agricolă și fores
tieră", — oferă vizitatorilor priveliș
tea unui alt gigarit. al industriei.: 
uzina de fibre sintetice de la Săvi- 
nești și, alături de ea, încă în con
strucție, combinatul de îngrășăminte 
azotoăse. Prietenul meu Nguyen Xuan 
Sânh nti-și venise încă în. fire după 
amețitorul caleidoscop al hidrocentra
lei de la Bicaz, cînd prin fața ochilor 
săi uluiți au început să defileze ima
ginile unui film deopotrivă de fan
tastic. Iată pe scurt, subiectul aces
tui film: o Substanță numită capro- 
lactama (originară, deocamdată, din 
Rotterdam, dar pe cale de a fi acli
matizată și la Săvinești) este supusă 
unui proces de sinteză, numit polime 
rizare.

încăperile în care se petrec aceste 
mari evenimente chimice, sînt scăl
date într-o lumină fluorescentă, care 
scoate în relief puzderia de mâșini 
și de tuburi, felurit colorate, lingă 
care gesticulează, armonios și cu ros
turi precise, cîteva fete tinere.

Am vizitat o uzină ? Sau am asis
tat la un grațios spectacol de balet 
mecanic ? In otice caz, am ieșit din 
această împărăție a fibrelor sintetice, 
copleșiți de admirație pentru râvna 
oamenilor care, în cîțiva ani, au fă
cut din fostul sat Săvinești un mare 
centru industrial.

*

Un destin asemănător a avut un 
alt sat din fostul județ Bacău. E 
vorba de Borzești, un sat cu oarecare 
faimă și înainte vreme, datorită ste
jarului lui Ștefan cel Măre și fru
moasei biserici ctitorite de acesta în 
1493. Timp de 465 de ani, biserica 
a fost singurul edificiu mai arătos 
al acestui sat de clăcași, și al comu- 

. nei Onești, din imediata lui apro
piere. . Acum, pentru a vizita orașul 
Onești și suburbia lui industrială 
Borzești, îți. trebuie cel puțin 24 de 
ore, cunoștințe temeinice de chimie, 
electrotehnică etc.

. Am ajuns la Onești într-o săară, 
și am găsit cu greu adresa pe care 
ne-o dăduse, prin telefon, secretara 
directorului combinatului chimic. Era 
un prim indiciu că ne aflăm într-un 
oraș. Rătăcind prin scuarurile și stră
zile sale străjuite de blocuri moder
ne, am ajuns in sfîrșit la casa de 
oaspeți, pe care o gospodărește to
varășa Ana Merișan, o țărancă din 
fostul sat Onești. Ga una care a 
fost martoră Ta miraculoasa transfor
mare a satului ei într-un oraș, ea' 
ne-a vorbit despre .cele 1500 de apar
tamente construite aici numai în trei

ani și ne-a poftit. să mai venim în 
1965, cînd orașul va avea o popu
lație de 38.000 de locuitori pla
nificați.

A doua zi, dis de-dimineață am por
nit spre Borzești, însoțiți de tovară
șul Gostache, directorul Combinatului 
chimie și unul din locatarii blocurilor 
noi de la Onești. Am uitat să-1 în
treb ce vîrstă are, dar cred că nu 
greșesc spunînd că a împlinit cel 
mult 30—32 de ani. Fost muncitor, 
a urmat cursurile unei universități 
muncitorești și acum conduce una din 
cele mai mari întreprinderi indus
triale din țară. Ne-a ținut o lecție de 
chitnie, despre posibilitățile sării de 
Tlrgu-Ocna.

Am vizitat, uluiți, o parte din sec- 
țiunile în construcție ale combinatului, 
am asistat în „secția oxigen" (sin
gura în funcțiune, deocamdată) la o 
experiență fantastică: transformarea 
aerului în lichid, am văzut puterni
cele și complicatele mașini și apa
rate sovietice care vor fi montate îrr 
halele viitoarei uzine (Vor arăta ca 
niște farmacii, tie spunea un ingi
ner). Și mi-am dat seâtna că, fie 
ei din Vietnam sau din Romînia, 
poeții nu prea clutosc chimia dar, 
după o asemenea experlehță poe- 
tică, își făgăduiesc solemn, să o în
vețe.

Combinatul chimic nu e singurul 
monument al științei, ridicat la Bor
zești. Peste drum de biserica lui Ște
fan cel Mare fumegă fără încetare, 
de vreo cîțiva ani, coșurile înalte ale 
unej termocentrale gigantice. In ve
cinătatea ei se întinde, pe o stiprat 
față imensă, Rafinăria 10 Onești, care 
dă țițeiului extras în Moldova (la 
Moineșți și aiurea), denumiri sonore 
și nobile ca propan, propilen etc. In 
sfîrșit, în aceeași vale, altădată pus
tie, a Trotușubii, se construiește un 
mare combinat pentru fabricarea 
cauciucului sintetic. Pe locurile unde, 
odinioară, se săvîrșea doar sinteza 
între praf și apă de ploaie, denumită de 
moldoveni „glod", s-a creat un vast 
complex petro-chimic, menit să valo
rifice bogatele resurse ale unei re
giuni ținute în sărăcie și întuneric 
de către foștii ei stăpîni. Printre sin
tezele noi și miraculoase, care an 
loc în această cetate a petro-chimiei, 
noi, poeții (fie din Romînia fie din 
Vietnam) socotim că nu cea din 
urmă și nu cea mai puțin senzațio
nală este transformarea satelor 
Onești și Borzești într-un mare oraș 
industrial.

★

Prietenul meu Nguyen Xiian Sanh 
s-a întors între timp la Hanoi și își 
scrie, desigur, în versuri și proză, 
impresiile despre țara noastră. In- 
soțindu-1 pe un itinerar care a cu
prins mult mai multe etape decît 
cele înfățișate aici, mi-am dat scama 
că străbat, împreună cu el, unul din 
cele mai fertile domenii ale poeziei. 
Și m-am simțit mîndru că am putut 
fi martorul nemijlocit al unei inspi
rații poetice, stîrnită de realitățile 
patriei noastre în inima unui scriitor 
străin, venit printre noi de la o de
părtare de 20.000 de kilometri.

Petre SOLOMON
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Meditație în ritm de maree
Numai lăcîntl și gîndindu-te singur la toate 
ajungi să-nfelegi că din tot ce-ai fi vrut prea puține rămîri Ungă tine, 
numai văzind cum se-aprind și se sting noaptea toate

cărările tale greșite — numai lăsînd 
să te-nvăluie pulberea lor, vei ajunge să știi 
că regretul e șarpele galben pe care-ntr-un vis 
îl auzeai ca pe-un rîu adormind la picioarele tale, 
adormind și trezindu-se iar. Fără cuvînt, fără strigăt : 
drumul pe care-ai umblat, ori că-l strigi, ori că-l fluier 
nu se va-ntoarce la tine — ghemul lui negru și brun, 
cineva l-a zvîrlit în ocean. Decît orice părere de rău 
e mai bună tăcerea. Numai tăcînd și gîndindu-te singur 
ajungi să-nțelegi că trecutul e-o casă pustie ; pentru toate 
păcatele tale izbăvirea e numai în timp, e numai în roșu, 
e numai în oameni, în faptele lor. Liniște-n urmă I
1 otul e numai acolo-nainte, totul e-n față. Aleargă uitînd 
ceea ce nu v.ei uita va veni după tine odată cu turma 
de cerbi străvezii care sînt poate visele tale.
Totul e doar înainte, totul sînt anii 
care ard și te-ntîmpină-n cale.

Asemenea stelelor
Asemenea stelelor umblă prin noapte — asemenea celor mari 
Sau celor ce-abia se zăresc undeva într-un alt întuneric deasupra, 
Asemenea stelelor umblă minerii prin noapte sau printre nopți, 
Printre noaptea dm care-au venit și noaptea pămîntului caldă.

Asemenea stelelor ei cunosc întunericul nu lingă marginea lui 
Unde hegrul se-ngînă cu ziua ca țărmul cu marea — 
Ei besna o cunosc pe dinlăuntru, cunosc tăcerea 
In care timpul n-a rîs și n-a plîns niciodată.

Asemenea stelelor ei sînt mai departe de ploi — și umblă prin noapte, 
Numai prin noapte și nu rătăcesc niciodată —
O, eu care umblînd în plină zi 
De-atîtea ori m-am rătăcit...

A. E. BACONSKY

CUNOAȘTEREA VIEȚII
ȘI CREAȚIA LITERARA

(Urmare din pag. 1) 

acpepțe. Dar după ce a scris vreo 80 
de pagini din roman, și-a dat seama 
ca nu poate realiza o carte buna. U. 
cele din urmă tot editura a fost supu
rată).

O lucrare numai atunci poate fi li
terară, cînd materialul brut de viață 
s-a integrat personalității autorului și 
s-a transformat într-o necesitate de 
creație. In stilul său aforistic preferat, 
Ehrenburg spune undeva că numai 
acea carte va fi bună, care n-a putut 
să nu fie scrisă. Orice altă atitudine îl 
condamnă pe scriitor la artificialitate 
și platitudine. De bună seamă un 
scriitor poate simți la un moment dat 
că, pentru completarea materialului 
de viața adunat, are nevoie de 
un supliment de informație, de relații 
cu un anumit mediu. (Așa a proce
dat, de pildă, Fadeev, înainte de a 
scrie „Tînăra Gardă"; avea experien
ța necesară din munca de corespon
dent pe front, dar avea nevoie și de 
datele concrete referitoare la via
ța eroilor de la Krasnodon; pentru cu
legerea lor a petrecut cîteva luni în 
mijlocul oamenilor care i-au cunos'cut 
direct pe Oleg Koșevoi și tovarășii 
acestuia). Intr-un asemenea caz, do
cumentarea e firească, e necesară. 
Dar să nu uităm că am presupus că 
imboldul inițial pentru făurirea unei 
opere se născuse din experiența per
sonală a scriitorului. Dacă însă scrii
torul, pînă mai ieri, a avut prea puține 
legaturi cu un anumit mediu, cu oa
menii reprezentativi ai acestui mediu, 
iar acum i se recomandă să plece 
într-o „documentare" de 2—3—4 luni 
și să se întoarcă cu un subiect de 
roman — așa ceva e o absurditate.

Și totuși... discuția nu poate fi o- 
prită aici. Viața se înnoiește sub ochii 
noștri cu atîfa rapiditate, încît mereu 
se ivesc fenomene extrem de intere
sante, care merită pe deplin să fie o- 
glindite artistic, dar care — tocmai 
pentru că se dezvoltă atît de impe
tuos — adesea nu pot fi sezisate „din 
zbor" de scriitori. Ce să facem atunci? 
Să așteptăm să se ridice chiar 
din mediul respectiv un nou 
scriitor talentat, iar pînă atunci să 
tolerăm ca tocmai ceea ce este deose
bit de semnificativ pentru epoca noa
stră să treacă fără să lase vreo urmă 
în creația artistică? E greu să admi
tem o asemenea invitație la pasivitate. 
Gu atît mai mult cu cît feno
menele cele mai interesante din 
viața nouă apar acolo unde se dă bă
tălia decisivă pentru construirea socia
lismului, adică în fabrici și uzine, pe 
marile șantiere, în ofensiva socialis
mului la sate. Scriitorii însă, — și 
ceea ce ne interesează în primul rînd 
— scriitorii talentați nu prea trăiesc 
direct asemenea evenimente. Adesea 
cufundarea în preocupările pur litera-

la Casa 
Scriitorilor

Uniunea Scriitorilor din R.P.R. și 
organizația de bază P.M.R. a scriito
rilor din București invită scriitorii la 
conferința tovarășului Em. Florescu, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, despre „Unele probleme 
de bază ale economiei socialiste în 
R.P.R.", ce va avea loc vineri 15 
ianuarie a.c., orele 18, la Casa Scrii
torilor.

*

’ Sîmbătă 16 ianuarie a. c„ orele 17, 
va avea loc la Casa Scriitorilor șe
dința de lucru a cenaclului „Nicofae 
Labiș". Citesc :

Dragoș Vicol — proză.
Toma George Maiorescu — poezie. 

re îl împiedică să observe direct 
cum se plămădește în focul bă
tăliei omul ideologiei și al mora
lității socialiste. Aprecierile Con
gresului al 11-lea al P.M.R. nu 
avem dreptul să le uităm: „Multe din 
temele mari și dintre aspectele funda
mentale ale luptei eroice a poporului 
muncitor pentru construirea socialis
mului, ca și din istoria ultimelor de
cenii, nu și-au găsit oglindirea în li
teratură și artă decît în slabă măsu
ră"; că „lipsite de viață sînt în unele 
opere literare figurile făuritorilor noii 
societăți". In curînd despre succesele 
și lipsurile literaturii se va vorbi și 
de la tribuna Congresului al III-lea și
— trebuie s-o recunoaștem — cu toa
te succesele incontestabile înregistrate 
între timp de literatură, unele lipsuri 
continuă să persiste. Spre deosebire 
de eroii epocilor trecute, eroul epocii 
noi se făurește în acțiune, personali
tatea lui se formează în lupta 
pasionantă pentru învingerea greută
ților, pentru zdrobirea rămășițelor ve
chiului. Niciodată literatura nu se va 
ridica pînă la nivelul epocii dacă nu 
va arăta imensa bogăție sufletească 
a acestui om nou călit și educat de 
partid, imensa sa superioritate mora
lă și • ideologică, minunata frumusețe 
a chipului său integru, puternic, te
merar. Dar' pentru aceasta scriitorul 
trebuie să trăiască el însuși cu aceeași 
intensitate lupta pentru transformarea 
omului.

Documentarea scriitorului e propria 
sa viață. Ea va fi cu atît mai bogata 
cu cît mai variată șl mai plină va fi 
existența umană și cetățenească a 
scriitorului talentat. Marii artiști nici
odată n-au făcut „documentări",, dar
— de asemenea — niciodată nu se 
închideau în cetatea preocupărilor ex
clusiv literare.

Se cunoaște cît de bogate în „aven
turi" (în sensul nobil al cuvîntului) 
sînt biografiile lui Dante, Cervantes, 
Shakespeare, Moliăre. Cehov a conti
nuat să practice medicina pînă la 
sfîrșitul vieții și nenumărate dintre 
schițele sale se bazează pe observații 
directe, culese în timpul practicii. In 
literatura noastră nu numai pașoptiș
tii, dar și Eminescu, Caragiale, Sla
vici au participat activ la frămîntările 
epocii. Doar cîteva nuvele ne-au ră
mas de pe urma lui Alexandru Sahia, 
care ne-â părăsit în plină înflorire a 
forțelor sale creatoare. Dar oare nu 
s-a impus în fondul de aur al litera
turii noastre această modestă moște
nire în primul rînd datorită prezenței 
ardente a autorului în miezul bătălii
lor de clasă ?

Urmează o primă și esențială con
cluzie. Remediul nu trebuie căutat în 
„documentare", ci în natura experien* 
ței de viață pe care o trăiește nemij
locit scriitorul. Personalitatea scriito
rului ni se dezvăluie prin opera sa. 
Această personalitate se formează prin 
participarea la viața epocii, la proble
mele vremii, prin legătura cu oameni 
care rezolvă aceste probleme și clă
desc lumea nouă. Dar oare această 
experiență personală a scriitorului nu 
poate fi și ea organizată ?

E greu de dat rețete, dar nu încape 
îndoială că scriitorul poate fi ajutat 
să-și îmbogățească experiența și deci 
cunoașterea vieții. O primă posibilita
te ar fi călătoriile. Dar nu călătoriile 
de „documentare", ci călătorii izvorîte 
din necesitatea artistului talentat să 
afle cît mai mult despre țara și po
porul său. Oare putem da un singur 
nume de scriitor mare care să nu fi 
călătorit pentru a cunoaște cu amă
nunțime țara sa ?

Un exemplu recent sînt călă
toriile lui Alexandr Tvardovski. 
Ultimul său reportaj începe cu o măr
turisire semnificativă: „Nu este ade
vărat, evident, că scriitorul privește, 
studiază sau se informează despre 
ceva cu gîndul obligatoriu de a zu
grăvi în scris acest ceva, de a-1 fo

losi, de a-1 valorifica, etc. ca și cum, 
Isa vâdă: pur și 'simplu uiT lucru nou 
ar fi pentru el lipsit de sens și i-ar 
mai răpi și timpul". Mai mult, scriito
rul a adăugat că la Bratsk a zăbovit 
pentru o zi, două, din curiozitate pur 
omenească. Și totuși despre bararea 
Angarei la Bratsk, Tvardovski a scris 
un minunat reportaj. Deși scopul cen
tral și declarat al călătoriei prin Si
beria era adunarea de noi impresii 
pentru poemul-jurnal „Din depărta- 
re-n depărtare", rezultatul a fost cu 
totul neașteptat: debutul poetului ca 
prozator. In 1960 va apare primul șău 
volum de schițe și nuvele.

Mi se pare că nu este lipsit de in
teres să medităm mai îndelung asu
pra încă unei păreri a lui Tvardovski: 
„Daca există și scriitori care calcu
lează fiecare pas al lor, fiecare con
tact cu viața doar în raport cu posi
bilitatea practică de a-1 „folosi" sau 
a-1 „introduce", imediat sau mai tîr- 
ziu, în scrierile lor, și nu manifestă 
față de realitate un simplu interes o- 
menesc, atunci, după părerea mea, de 
la ei n-avem să ne așteptăm la mare 
lucru". Iată, pare-mi-se, miezul pro
blemei — experiența de viață a scrii
torului va fi cu atît mai bogată cu cît 
interesul său pentru realitatea con
temporană va fi mai lipsit de-„prac
ticism îngust" și va fi — dimpotrivă 
— cît mai uman, cît mai „dezintere
sat" în sensul nobil al acestui cuvînt. 
Pe un scriitor partinic, aderent la rea
lismul socialist, pe un scriitor comu
nist și patriot, nu poate să nu-1 inte
reseze. în înaltă măsură, tot ce reali
zează în construcția socialismului po
porul său, tot complexul problemelor 
pe care le rezolvă. Iar un atare inte
res nu poate să nu nască o sete de că
lătorie, de cunoaștere. Legătura scriito
rului ou patria și cu realitatea socialistă 
trebuie să fie largă, amplă. Nu e rău 
să studiem și să valorificăm din acest 
punct de vedere și experiențele re
cente din U.R.S.S., Republica Popu
lară Chineză și alte țări socialiste, ca 
de pildă formarea de echipe redacțio
nale ale unor reviste, de brigăzi cul
turale scriitoricești, turneuri literare, 
etc.

Pe de altă parte tot atît de 
intensă ar trebui ■ să fie și par
ticiparea nemijlocită a scriitorului 
la munca poporului. Vorbim ade
sea despre necesitatea intervenției 
active a scriitorului în viață prin 
creația sa. Dar nu adaugăm în
totdeauna că intervenția activă „prin 
creație" ca să existe cu necesitate 
trebuie să fie precedată de interven
ția activă cetățenească. Astăzi în țara 
noastră, constructoare a socialismului, 
un scriitor, mai ales un scriitor ta
lentat, poate ajuta efectiv oamenilor 
muncii să rezolve concret unele pro
bleme mai complicate de ordin econo
mic, politic, social, moral. N-a scris 
oare V. Em. Galan în afară de roma
nul „Bărăgan" și numeroase reportaje 
pline de sfaturi foarte concrete pri
vind buna gospodărire a colectivelor 
agricole ?

După cum se vede, pînă la urmă 
am ajuns la o concluzie; pen
tru a putea descrie pe eroul epo
cii noastre în acțiune, scriitorul care 
este și omul cu darul de a pătrunde 
în adîncul vieții trebuie să ajungă să 
valorifice acest dar în așa fel încît să 
știe că acționează la nevoie în locul 
eroului. Pentru a ajunge aici însă 
nu există decît o singură cale — 
participarea activă, intensă, încordată, 
incontinuu alimentată de neastîmpă- 
rul creator al omului talentat în mie
zul însuși al vieții, în rezolvarea 
practică a uriașelor probleme de con
strucție, prin care, sub conducerea 
partidului, poporul, descătușat, urcă 
an de an noi trepte spre viitorul lu
minos al socialismului și al comunis
mului.

Mihai NOVICOV

GHEURGHE SPIRIDON „Fabrica de beton Bicaz".

OPINII

ingvisfic
In nr. 48 din 26 noiembrie 1959 al 

„Gazetei literare" s-a publicat un articol 
intitulat „Actualitate și limbă", sub
intitulat „Regionalisme", și semnat: 
Șerban Cioculescu. După o scurtă in
troducere in care, printre altele, anunță 
că „nici ipotetic nu i-ar fi trecut prin 
gind că (...) Leonid Leonov ar putea 
li transpus, in expunerile (s.n.) sale, 
pe un registru lexical regional de la 
meridianul nostru", autorul articolului 
își concentra fascicolul critic asupra 
traducerii uneia dintre „expunerile" 
(stilul săul) lui Leonov, romanul Sku
tarevski, apărut astă toamnă in ver
siune rominească.

Se pare că autorul articolului voia 
să se ocupe exclusiv de păcatul „re
gionalismelor" (moldovenisme ca și 
ardelenisme sau altele) apărute in tra
ducerea lui „Skutarevski". Unul din 
cei doi traducători ai cărții — respec
tiv : subsemnatul — fiind moldovean, 
a făcut intr-adevăr apel pe ici, pe colo, 
in redarea vorbirii populare din origi
nal, cind la graiul lui știut de-acasă, 
de copil, cind la alte graiuri rominești. 
Personal, nu consider că aceasta ar 
fi un delict, inirucit și originalul uti
lizează deseori feluri de a vorbi care 
se îndepărtează sensibil de limba lite
rară rusă, curentă, și de tipicurile 
lingvistice. Dar autorul articolului, os- 
tracizînd crîncen multe exprimări popu
lare, ține morțiș în același timp (și nu 
știu de ce) să considere pînă și gre
șelile de tipar, evidente, drept... regio
nalisme. Citez din articolul său: .„Ma
rele om de știință Skutarevski are u- 
nele reprezentări de vizionar și, prin
tre ele, aceea a neființei, „neagră și 
rotundă leit gura lui tîtîne-sdu" 
(pag. 27). De ce li se pare traducă
torilor superioară forma regională: tî- 
tîn, celei mai răspîndite, tătîn?" — Dar 
există oare undeva în țară la noi for
ma tîtîn ? N-am auzit-o niciodată. 
M-aș fi așteptai la autorul articolului 
să discute mai degrabă echivalența, 
eventual neechivalența. cuvîntului leit.

Mai departe, articolul protesta vehe
ment împotriva lui rîpîit in loc de ră
păit, compozional iu loc de compozi
țional, agat in loc de agată etc., ca și 
bum această pasionată vinătoare de 
evidente greșeli de tipar ar fi putut ti 
luată de cineva drept discuție a unor 
particularități lingvistice. Surprins de 
„lecțiunea rîpîi" (căci așa scrie „neaoș" 
autorul articolului: „...am rămas con
sternat cînd am văzut, în textul unei 
ediții critice a poeziilor lui Eminescu, 
prin 1933, fonetica moldovenească res
pectată așa fel ca să citim „a rîpi" 
și. „a rini" pentru „a răpi" și „a răni" 
ca lecțiuni (s.n. — A.L.) totodată au
tentice și frumoase..."), surprins de 
lecțiunea „rîpîi", un om de știință ar 
ii examinat textul întreg pentru ca 
să-și poată da seama dacă se află in
tr-adevăr în fața unor particularități de 
vorbire sau riscă numai să pornească 
la război împotriva corectorilor negli- 
jenți. E lăudabil, la urma urmei, zelul 
cu care autorul articolului a urmărit 
și denunțat greșelile de tipar, însă ar 
fi fost bine din toate punctele de ve
dere, inclusiv al său, să nu ia astfel 
de greșeli drept „regionalisme".

In afară de aceste contratimpuri, 
articolul cuprindea și unele încercări 
de discutare a unor autentice probleme 
de limbă. Cu regret, totuși, a trebuit 
să constat că autorul articolului citează 
incorect sau arbitrar din textul tradu
cerii pe care-și propusese s-o critice: 
„In realitate — reproduce Ș.C. — 
Matvei Nikeici se prefăcea, o făcea pe 
nepotu-său, pe sadea sălbaticul (pag. 
64)“. La pag. 64, traducerea sună așa: 
„In realitate, Matvei Nikeici se pre
făcea, o făcea înadins față de (s.n.) 
nepotu-său pe sadea sălbaticul". Nu-i 
totuna, dar, firește, e un mărunțiș. 
Bănuiam că o fi vina corectorilor, — 
să nu mă leg și eu de greșeli de tipări 
Numai că autorul articolului le ser
vește mai fos o „lecțiune" (stilul său) 
traducătorilor, dăscălindu-i precum ur
mează : „Corect: se prefăcea, îl făcea 
înadins pe nepotu-său, pe sălbaticul 
sadea". Apoi atunci se schimbă treaba 
„Lecțiunea" se dovedește a fi (ierte- 
mi-se stilul) „falacioasă" adică înșelă
toare. Și iată de ce:

Dezvoltîndu-și argumentarea, autorul 
articolului rtvnește să impună expri
mării populare, folosite pe-alocuri în 
traducere, un tipic gramatical justificat, 
bănuiesc (în ciuda lepădării preopinen
tului meu care dă și asigurări scriind: 
„Nu sînt un habotnic al vechilor for
me literare..." — vezi coloana 4 din 
articol, rînd 12 de sus în jos) numai 
de niște habotnicii lingvistice complet 
străine graiului viu, popular. Autorul 
articolului susține că „a o face pe..." 
în loc de (cum propune el) ,,a-(l) face 
pe..." e o „alterare" ; și dă mai multe 
exemple, printre care, în citare inexac
tă, și pe cel de mai sus, unde e clar 
că sînt posibile exclusiv formele „a o 
face pe..." sau „a-l face pe...“, întrucît 
„a face pe...” („nepotu-său") ar con
stitui o (blind exprimîndu-mă) inad
vertență.

Tot astfel trebuie exclusă „lecțiunea" 
a-(l) face pe într-un alt exemplu adus 
de autorul articolului, și anume: „Ori- 
cît se străduia Petrîghin s-o facă-n 
totul pe unul de viță veche, boierea
scă... (pag. 252)". Nu se poate spune 
„să-l facă... pe unul de viță" etc. pen

tru că aceasta ar însemna, în realitate, 
că Petrîghin se străduia să-l deter
mine la ceva pe unul de viță etc. Ar 
fi o (curați) alterare... Și nici „se 
străduia să facă pe unul de viță" etc. 
nu e îngăduit să spunem.

In alt loc, articolul susține că „a- 
supra serii" ar fi un franțuzismt Ui
mitor. Pînă și dicționarul lui Dame 
(1893), la cuvîntul „asupra", dă ur
mătorul exemplu luat din basmele lui 
Petre Ispirescu: „Se duce să-l gă
sească tocmai asupra mesei". De alt
fel, discuția e inutilă pentru orice 
știitor de limbă șl literatură romi- 
ițească. Am menționat „obiecția" au
torului mai mult ca să atrag atenția 
că în limba franceză se spune de obi
cei „sur le tard", cealaltă expresie, 
„sur le soir", fiind doar o palidă co
pie a primei. Forma „asupra serii" 
poate fi îniîlniiă la mulți dintre scrii
torii clasici romîni și nimeni, pînă 
azi, nu s-a gîndit s-o asimileze cu 
„sur le soir" care, în gura unui ro- 
mîn, poate fi mai curînd suspectată 
drept o traducere talis-qualis din ro- 
mînește în franțuzește, datorită iluziei 
respectivului (cf. Alecsandri în „Coana 
Chirița": farfurision și furculision).

Autorul articolului mai scria: „...mi 
se pare ciudată fraza cu contraste 
violente: «.niște femei frumoase coz, 
paișpe (subl. Ș. C.) bucăți, toate pre
lungi la față și cu ochii languroși ca 
de pointeri (pag. 210)». Poanterul e 
un cline de vinătoare de rasă engleză, 
în ortografia originală pointer, orto
grafie snobă, mă rog, cam incompati
bilă cu argoticul paișpe".

Va să zică nu mai e vorba acum 
de „regionalisme" (sau de greșeli de 
tipar etc.) ci de... Bine. Hai să ve
dem. Conform „lecțiunii" lui Șerban 
Cioculescu nu trebuie spus în romiriește 
pointer ci poanter, pentru că pointer 
ar fi un „snobism". Englezii însă, nu 
numai că scriu, dar și pronunță: poin
ter. Rușii, la fel. De ce o fi adică 
„snobism" să pronunțăm cuvîntul în 
rominește, ca și rușii în rusește, așa

Probleme ale poeziei
pentru eopn

(Urmare din pag. 1) 

pentru copii, imaginile trebuie să fie 
simple, directe.

O altă caracteristică importantă a 
sufletului infantil este marea recepti
vitate față de comic. Această caracte
ristică poate fi de asemenea folosită 
într-un sens educativ. Căci rîsul are 
totdeauna o nuanță critică. Adresîn- 
du-se mai ales preșcolarilor sau elevi
lor din clasele mici, Nina Cassian ex
trage, în „Prințul Miorlau", elementele 
comice din comportarea copilului răs
fățat, leneș, mincinos, uituc etc. Versu
rile au vioiciune și haz, mai puțin 
cele din „Aventurile lui Trompișor" de 
aceeași autoare, carte care se adresea
ză tot celor foarte mici. Fabulele lui 
Marcel Breslașu din „Schimbul de 
mîine“ exploatează și ele, cu savoare 
lingvistică, diferite efecte comice din 
care se deduce fără dificultate tîlcul 
moralizator. De fapt, comicul și liricul 
nu sînt antinomice (cum susțin pu
riștii) și întrepătrunderile lor pot da, 
desigur nu numai în domeniul discu
tat, rezultate interesante. Otilia Cazi- 
mir (în „Poezii", Ed. Tineretului, 1959) 
transpune în versuri pentru copii, cu o 
notă particulară de duioșie, unele din 
încercările lui Topîrceanu în acest sens 
(în ciclurile „Povești" și „Fabule"). In 
afara valorii lui direct moralizatoare, 
umorul mai poate contribui — și a- 
ceasta e o latură importantă — la edu
cația estetică a copilului. Valorile spe
cifice lirismului, pe care copilul le 
poate sezisa mai greu, îi devin ușor 
accesibile atunci cînd sînt însoțite de 
unda familiară a umorului. E destul 
de ciudat că resursele foarte bogate 
ale acestuia sînt în general neglijate 
de poeții din generația tînără care 
scriu pentru copii (Florin Mugur, 
Mioara Cremene, Titel Constantinescu).

Evident, sensul educativ al poeziei 
pentru copii implică formarea acestora 
în spiritul socialismului, al dragostei 
față de ceea ce e nou în țara noastră. 
Această tendință este ilustrată abun
dent în volumele apărute în ultimul 
an. (Otilia Cazimir în ciclul „Cîntece" 
din volumul citat, Marcel Breslașu în 
ciclurile „Zile sărbătorești", „File din 
povestea poveștilor", „Alte cîntece", 
Titel Constantinescu în volumul „Co
pii în August"). Interesul arătat de 
poeți tematicii de actualitate în poe
zia pentru copii e concludent. Nu este 
însă mai puțin adevărat că în acest 
domeniu mai sînt multe de făcut. Căci, 
de ce n-am recunoaște-o deschis, chiar 
și unii dintre poeții noștri de frunte, 
cînd abordează acest gen de poezie, 
se resimt de o anume monotonie, de 
un anume schematism în tratarea te
melor, care dăunează calității artis
tice.

cum se pronunță el în limba lui de 
baștină, șl de ce n-ar fi snobism (con
form .Lecțiunii" lui Ș. C.) să-l pro
nunțăm pe franțuzește?- E mai „romi
nește" dacă-l rostim pe franțuzește ?

Din păcate, citatul acesta, ca și al
tele, a fost smuls din context de către 
autorul articolului, în aceeași intenție 
de a căuta nod în papură. Fraza citată 
redă, în stil indirect, reflexiile unui 
om simplu (Matvei) care, într-o fri
zerie, privește reprobativ extravagan
tele pieptănături femeiești, prezentate 
de o revistă de mode, a vremii. De 
aici și „coz" șl „paișpe". Autorul ar
ticolului ne vestise în subtitlu că se 
va ocupa de regionalisme. Ar fi fost 
cazul...

★
Spațiul na-ml permite să mă opresc 

asupra tuturor „exemplelor" date de 
Ș. C. In. articolul său. Nu-s prea multe 
(vreo 30, din care majoritatea greșeli 
de tipar, citări incorecte sau „puncte 
de vedere" în genul lui pointer sau 
asupra serii), totuși unele dintre ele 
(de ex. cuvîntul „feleșag") ar putea 
interesa ca bază de plecare îrdr-o dis
cuție.

Autorul articolului impută de asemenea 
traducerii pluralul terți (de la toartă) 
militînd pentru toarte. Dar se știe că, 
in rominește, unele cuvinte (școală, 
roată etc.) au două forme la plural: 
una veche, sortită pieirii (școale, roate 
etc.) și alta, nouă, a cărei victorie 
este inevitabilă: școli, roți. Același lu
cru se întimplă șl cu toartă, la plural: 
vechi toarte, nou terți. E o implaca
bilă lege a firii ca noul să învingă 
vechiul. De ce și-o fi întitulat Ș. C. 
articolul: „Actualitate și limbă"? Aș 
vrea să cred că nu-i vorba de vreun 
.mister". Bănuiesc că a citit cartea 
în fugă și că a scris și mai în fugă. 
(Dacă nu, — cu atît mai rău). Ori
cum ar fi, nu asemenea discuții despre 
calitatea traducerilor în rominește sînt 
necesare.

Aurel LAMBRINO

O problemă interesantă, de soluțio
narea căreia depinde în bună măsură 
depășirea unora dintre deficiențele ma
nifestate în creația poetică pentru co
pii, este problema, am zice, a perspec
tivei față de copilărie. Poetul nu tre- 
huie numai să se adreseze copilului ci, 
într-o oarecare măsură să se și iden
tifice cu universul copilăriei. Oricare 
ar fi tema pe care poetul își propune 
r.-o trateze, această identificare trebuie 
să fie una din coordonatele principale 
ale actului său liric. Situarea poetului 
într-o perspectivă exterioară este re
simțită ca deficiență artistică, ea 
creează impresia de artificios, de efort 
nerealizat. Ne vom opri, spre exempli
ficare, asupra volumului Mioarei Cre
mene. Nu vom contesta sensibilitatea 
poetei, grația unora din versurile ei. 
Credem însă că, în ansamblul lui, vo
lumul „Bună dimineața, lume I" repre
zintă o încercare eșuată. Poate tocmai 
pentru că poeta a ținut să nu renunțe 
ia nota personală, ea n-a izbutit să se 
identifice convingător cu lumea copilu
lui. Perspectiva rămîne de-a lungul 
volumului (care conține și cîteva bu
căți izbutite) predominant exterioară 
și însăși poeta pare a-și fi dat seama 
de acest lucru cînd a întitulat unul 
din cicluri „Ce povestește mama". Am 
putea da multe exemple, dar ne vom 
rezuma la unul, pe care îl considerăm 
caracteristic. E vorba de poemul „Cînd 
plînge un copil". Cităm : „Cînd plînge 
un copil. / zidurile se posomorăsc / și 
casa e tristă / cînd plînge un copil, / 
umbrele jocului tresar / și fug iepu- 
rește prin colțuri..." Sau : „Cind plînge 
un copil / soarele fuge de la fereas
tră, / cînd plînge un copil / amurgește 
înainte de vreme, / cînd plînge un co
pil / hohotele cuprind odaia, se cioc
nesc / de pereți, se strecoară sub uși" 
etc. PoemuL devine artificios mai ales 
cînd autoarSa se simte obligată (amin- 
tindu-și cui se adresează) să intro
ducă elemente „naive", definind uni
versul infantil: „Cind plînge un copil / 
ceasul ticăie mai iute și spune o po
veste" sau „Cînd plînge un copil / di
vanul îl leagănă ca o doică iubitoare" 
etc. Ce pot spune unui copil imagini 
ca „umbrele jocului tresar", .Jiohotele... 
se ciocnesc / de pereți, se strecoară 
sub uși?" Nu discutăm calitatea lor 
artistică (după părerea noastră ele sînt, 
și din acest punct de vedere, mediocre), 
c.i inadecvarea lor față de nivelul de 
înțelegere infantil. Analiza multor poe
zii din volumul Mioarei Cremene ar 
duce la aceeași concluzie. Ceea ce e 
mai grav e că perspectiva poetei fiind, 
cum am zis, exterioară, intențiile edu
cative (care nu lipsesc) au o putere 
de convingere redusă. Una din preocu
pările interesante ale autoarei, în ciu
da mijloacelor în general nepotrivite,

oșta

Negruți Mircea — Sinaia. 
V-am mai răspuns prin Poșta 
Redacției, dar avem impresia 
că ne trimiteți în continuare 
fără să ne urmăriți. La cele 
de pînă acum, vă adăugăm cî
teva exemple de ceea ce nu 
poate constitui poezie, nici ex
presie proplrie, în încercările 
dvs.: „inimi progresiste", „țin
tă cu pornire", „năzuim idea
luri", „viața-i deschisă", „stin
dardul progresului l-am for
mat", „pornirile noastre-s cu 
avînt" etc. nu înseamnă nimic, 
nici în versuri, nici în proză. 
Trebuie să citiți multă litera
tură, dar și să vă ridicați nive
lul ideologic și politic.

Mircea Ghițescu — Pitești.
Ne înștiințați că renunțați la 

„vechea formă a poeziei «Fe- 
inina»“ și ne trimiteți o nouă 
formă „definitivă". Dar „poe
zia" dvs., care dovedește cît 
de departe sînteți de preocupă
rile majore ale epocii noastre 
mărețe, e o înșiruire incoerentă 
și bombastică de cuvinte fără 
sens: Aș vrea să spun mai 
fin / Și am să-ncerc, e drept, 
dac-am să pot, / De tine să 
vorbesc cu ropot, / 6ea mai 
frumoasă, ca nepot.

Nu se înțelege nimic I Din 
cele ce urmează, s-ar părea 
că vreți să cîntați femeia, po
menind de Cosînzeana, Mado
na, Ramona, Beatrice si Lud
mila, „soră bună cu Mirando- 
lina“...

Ion Gherman, mecanic — 
Iași. înțelegem gîndul frumos 
ce v.-a îndemnat să scrieți „un 
omagiu pentru ostașii sovietici 
ce au căzut pe pămîntul pa
triei noastre". Mai aveți însă 
de luptat, pentru însușirea teh
nicii poetice și a mijloacelor 
de reflectare artistică. Posibi
lități aveți, după cum dove
desc strofele următoare: Bate 
vîntul, plopul cîntă / Tremu- 
rîndu-și frunzele, / Noaptea-n- 
cet de tot se lasă / Infinzîn- 
du-și pînzele. / / Și prin sita-i 
fermecată / Cerne aur și ar
gint — / Cerne aurul din ste
le / Și-1 așterne pe mormînt... 
Mai aveți și alte versuri în 
cate se evidențiază un talent 
pe cara cultura artistică îi 
poate dezvolta rodnic. Vă aș
teptăm în continuare, cu in
teres.

Aristică Boghină — Tr. Se
verin. Schița dvs. „Tache Gara- 
mela" dovedește reale posibi- 
lîtăți de portretizare concisă, 
cu umor și spirit satiric. încer
cați însă teme mai cu miez, 
legate, eventual, de activitatea 
brigăzii (artistice pentru oare 
ați alcătuit cupletul satiric „Nu 
știu ce vrea nea Andrei", în
să, acesta, fără interes literar. 
Epigramele, în cea mai mare 
parte, au haz. V-am sfătui să 
vă adresați „Urzicii". Noi vă 
cităm, deocamdată, epigrama 
adresată „unui măcelar care 
înșală pe consumatori": Ți-am 
băgat in oase frica / Insă asta 
nu-i nimica, / Fiindcă tu — în 
mod concret — / îmi bagi oa- 
sele-n pachet...

Savin BRATU

este aceea de a trezi în cititorul-copil 
dragostea pentru frumos, mai ales 
pentru frumusețile naturii. Pe această 
linie se înscriu și unele dintre bucă
țile izbutite ale volumului („Munții", 
„Oră tîrzie", „Pestrițul", „Meserii" 
etc.). Păcat că și în unele dintre aces
tea răzbate e oarecare melancolie sau 
nostalgie vagă (sentiment al poetei 
poate față de propria ei copilărie) pe 
care o potențează și schema ritmică 
destul de greoaie a versurilor, lipsite 
de cantabilitate. Deși folosesc din cînd 
în cînd rima, destul de haotic de altfel, 
poeziile Mioarei Cremene fac impresia 
că sînt scrise în vers alb, formă ne
potrivită în lirica pentru copii.

Preocuparea pentru educarea copilu
lui în spiritul frumosului se regăsește, 
într-o tonalitate optimistă, în multe 
dintre poeziile Otiliei Cazimir, care nu 
neglijează posibilitățile în această di
recție ale umorului. Incercînd să de
scrie mai ales frumusețea vieții coti
diene, în noile condiții ale socialismu
lui, Florin Mugur realizează în „Casa 
cu ferestre argintii", un volum valoros 
în care dialogul cu copilăria decurge 
firesc, într-o atmosferă de optimism 
discret. Cităm din poezia „Trandafiri 
de 8 Martie" : Luminați — boboci de 
jar — f Seara care-ncet se lasăl... / 
Mama v-a primit în dar / Pentru mun
ca ei frumoasă. / Trandafiri, voi tran
dafiri, / Parcă-ar vrea să vă deseînte. / 
Degetele ei subțiri / Fac petalele să 
citite". I-am reproșa lui Florin Mugur, 
pe alocuri, excesul de sentimentalitate 
(pe care nici copiii nu-1 acceptă tot
deauna).

Rezumîndu-ne la discutarea poeziei 
pentru copii doar sub cîteva aspecte, 
nu ne-am putut referi, firește, la multe 
din volumele apărute anul trecut 
(„Copii din China" de Victor Eftimiu, 
„Cartea cu Apollodor" de Gellu Naum, 
„Bob-auriu" de George Tudor, „Fana 
năzdrăvana" de Viorica Tomescu etc.). 
Ca o constatare de ansamblu, remar
căm varietatea tematică a poeziei pen
tru copii din ultima vreme. E un fapt 
îmbucurător, care însă nu trebuie să-i 
facă pe poeți să uite că a scrie pentru 
cei mici e un lucru foarte delicat și 
dificil. Calitatea artistică a versurilor 
pentru copii, în multe cazuri, lasă încă 
de dorit. Nu trebuie neglijată nici 
problema perspectivei, cum am numit-o 
mai sus, căci mblte dintre poeziile a- 
dresate micilor cititori suferă din pri
cină că autorii lor au despre universul 
copilăriei o imagine convențională, pe 
care nu încearcă s-o corecteze prm- 
tr-un autentic efort creator și de cu
noaștere. Nu trebuie pierdut din ve
dere faptul că poezia pentru coDii tre
buie să fie și ea, în primul rind, 
poezie.

Matei CÂLSNESCU
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Brigada l-a de cavalerie
Titlul piesei lui Vișnevski pare să 

indice o monografie dramatică clădită 
pe un vast edificiu documentar. Do
cumentația există,

Expoziția „Kukriniksi

cumentația există, dar ea privește 
mai ales mișcările psihice ale unei 
lumi în transformare, în vreme ce ca
racterul propriu zis monografic ce
dează pasul ideilor generale care con
duc la înțelegerea forței morale dez
lănțuită de revoluție. „Brigada l-a de 
cavalerie" nu încearcă, astfel, istori
cul romanțat al unei mari unități mi
litare. Vișnevski a urmărit în cele 
treizeci și șase de episoade ale piesei, 
procesul zguduitor al modificării des
tinului umanității prin intervenția de
cisivă a voinței omului iluminat. Evi
dent, în text este vorba despre o ahu- 
me brigadă și anumite lupte care se 
duc intr-un număr de locuri și locali
tăți. De fapt, pe calea comunicării 
experienței unui sector al frontului 
revoluției, se ridică un monument în
tregii mișcări de înnoire a universu
lui și prin evidențierea unor fapte e- 
xemplare se adună date valabile pen
tru o lecție impresionantă despre su
perioritatea ideilor comunismului, în 
general. Tocmai această detașare de 
particular în favoarea unei generali
zări suculente, bazată pe o acumulare 
edificatoare de imagini cu valoare ti
pică, acordă dramei lui Vișnevski su
flul său revoluționar neobișnuit. Cu 
trei ani înainte de a scrie „Tragedia 
optimistă", autorul acestei capodopere 
redacta în „Brigada I-a de cavalerie" 
o amplă și răscolitoare prefață la o- 
perele sale de mai tîrziu, conturînd 
cu o severă clarviziune înfruntarea 
hotărîtoare care a deschis un nou ca
pitol în istoria omenirii.

Piesa despre cavaleriști este, așa
dar compusă din zeci și zeci de „tra
gedii optimiste", luminate parțial din 
unghiuri diferite și mereu pe alte la
turi, într-o compoziție în trepte care 
degajă cu o reală forță concluzia to
nifiantă asupra viitorului.

Trecutul odios care apasă jșufletul 
fugarului Alexei din „Tragedia opti
mistă" este supus în „Brigada l-a" 
unei analize necruțătoare în ilustrații 
colorate (lucrate în aqua forte) ocu- 
pînd primul ciclu al piesei și oferind 
întîmplărilor următoare un material 
tragicomic pentru o antiteză lămuri
toare. Ivan Sîsoev, reprezentant cu 
identitate cunoscută a sutelor și mii
lor de soldați umili din armata ța
ristă, trăiește în cazarmă coșmarul u- 
nei existențe dominate de obscure pu
teri arbitrare care decid dintr-odată 
și în afara oricărei logici, teribile ca
tastrofe sau simple umilințe. Sîsoev 
este astfel îndemnat să „priceapă'
că singura regulă stabilă în
cest climat de incertitudini este 
nu gîndească, renunțînd totodată

de Vsevolod Vișnevski
(Teatrul „C Nottara")

în suferință, ceilalți o faună penibilă, 
antiumană, de o sălbăticie rafinată.

In această ambianță, la o înaltă 
tensiune, se aud din ce în ce mai 
răspicat chemările și lozincile Revo
luției. Taberele se apropie amenință
tor una de alta, pentru a se încleșta 
într-o luptă decisivă cu obiective gi
gantice. Vișnevski a realizat într-un 
mod impresionant în piesa sa carac
terul necesar al mișcării de transfor
mare a lumii. Bolșevicii apar în zeci 
de reprezentări variate care dau mai

cînd s-au ales apele. De la închisoa
rea sordidă în care umilirea gradelor 
inferioare constituia amuzamentul de
loc inocent al celor însărcinați să 
schilodească conștiințele oamenilor 
simpli, Brigada I-a străbate focul pu
rificator al revoluției și devine detașa
ment de elită al oștirilor roșii. Caval
cada impresionantă a brigăzii lui Bu- 
dionîi calcă și sfărîmă regulamentele 
cretine și înjositoare pe care ca
valeriștii țarului trebuiau să le ros
tească pe de rost cu sufletul smirnă

darcea, Iurie Darie și într-o oarecare 
măsură Aurel Cioranu. Interpretul lui 
Ivan Sîsoev (Boris Ciornei) s-a dis
tins pentru prima dată ca un actor 
cu posibilități variate de expresie, 
deși uneori n-a acordat destulă adîn- 
cime unor momente hotărîtoare, cum 
ar fi cel al executării unei sălbatice 
pedepse. Apariția sa din tabloul final 
este de asemeni artificială, necesi- 
tînd un efort de compoziție pe care 
regia și actorul nu l-au crezut nece
sar.

Radu Penciulescu dovedește din nou 
remarcabile posibilități pentru însufle
țirea scenică a textelor contemporane 
și o salutară îndrăzneală bizuită pe 
înțelepciune și bună orientare. Strîn- 
gind sub bagheta sa actori de dife
rite formații și din generații deose
bite, regizorul a izbutit să obțină rea
lizarea unei cadențe comune, adîn- 
cind și valorificînd resursele dramei 
lui Vișnevski. Nu s-a produs așa dar

ț** 
a- 
să 
la 

oficiile bunului simț. Intr-un fel, Sî
soev repetă experiența soldatului 
Șveik, dar cum autorul care a zămis
lit personajul vede mai departe d^ît 
Hașek, eroul său va mima depună 
„disciplină" cu presimțirea furtunii 
care se apropie, situîndu-se evident 
într-o perspectivă

In prima parte 
desemnează într-o 
întâlniri violente, 
conflictului, pregătind 
sferă mereu mai încărcată 
exploziei răsunătoare care se apropie. 
Sîsoev și ceilalți soldați, pe de o
parte, locotenentul nobil și majurii 
„scrofuloși la datorie", pe de altă 
parte, punctează pozițiile adverse și 
deschid spectacolul prăpastiei imense 
care desparte cele două tabere. Fie
care moment accentuează diferența 
colosală dintre Sîsoevi și comandanții 
lor, primii reprezentând specia umană

schimbată.
a piesei, Vișnevski 
succesiune vie de 
datele prime ale 

într-o atmo- 
climatul

Scenă din „Brigada l-a de cavalerie" de Vs. Vișnevski 
(Teatrul „C. I. Nottara")

puternic impresia că ei se află pre
tutindeni și că mesajul lor este oriun
de așteptat pentru valoarea sa pro
vidențială. Sîsoev, soldatul urgisit de 
ofițerii țariști, își închipuie un moment 
că se poate înveli fără grijă în pla
puma atitudinii pașnice, propunîn- 
du-și să trăiască despărțit de societa
te pe cuptorul cald al colibei sale 
umile. In jurul său s-a dezlănțuit însă 
uriașul război de clasă care dispută 
soarta umanității și obligă oamenii 
să aleagă. Sîsoev pierde în mod sim
bolic o strașnică pereche de cizme și 
capătă, în mod practic, încredințarea 
că lupta abia începe.

Concentrîndu-se asupra Brigăzii l-a 
de cavalerie, autorul piesei a scris 
bune pagini de istorie eroică, evi
dențiind totodată și sensul mai larg 
al transformării acestei unități în anii

F M
O melodrama, banala

Amatorii de film cu bandiți și galo
puri spectaculoase, cu împușcături din 
zece In zece metri de peliculă, vor fi 
dezamăgiți de acest prea puțin „wes
tern" in înțelesul obișnuit al cuvintu- 
lui. Aici nu se trage cu pistolul decit 
in ultimele minute ale acțiunii, dili
gentele nu-s atacate de bandiți mas- 
câți decit în ultima treime a filmului și 
atunci de departe, în planuri generale, 
în care tensiunea se topește pe fun
dalul unei păduri cu vegetație luxuri
antă. Deși confecționat dramaturgie 
după toate clișeele melodramei in care 
se amestecă genul de aventuri prin 
prezența unui fost ofițer devenit hai
duc (erou cu pretenții, de autenticitate 
istorică, intrucit pe ecran apar insăi- 
late, ca mărturie a realității concrete, 
in ziarele de la 1880 știri despre Hai
ducii din Rio Frio) noua producție 
mexicană e mai puțin violent lipsită de 
gust decit Tizoc sau decit operetele 
fastuoase și stingaci puise în scenă gen 
Cîntârețul mexican. Aici e vorba de 
o cuminte și pretins moralizatoare po
veste de dragoste a doi'tineri din clase 
sociale diferite : un ofițer și o fată de 
nobil Evident, ei se iubesc cu frene
zie in ciuda băt rinul ui conte ce-i 
zmulge violent pe unul din brațele ce-

\uilalt; ei se iubesc in ciuda distanței 
ce-i desparte; ei se iubesc în ciuda a- 
nilor (douăzeci) care le-a nins am
plele. nu și inimile. Spectatorii sini 
plictisiți de această dulcegărie senti
mentală scoasă mereu in evidență prin- 
tr-o acțiune neverosimilă ca și prin cin- 
tece languroase susținute pretutindeni: 
într-o grădină înflorită sau pe scara 
unei cetăți asediate. Spectatorii sint 
plictisiți de banalitatea melodramei din 
care nu lipsește nici copilul (fruct al 
dragostei vinovate) și regăsit după 
ani cu ajutorul clasicului medalion, de 
către tatăl pe punctul de a fi împușcat 
și salvat in ultimul moment al filmului. 
Dacă totuși nu ieși din sală după citeva 
minute este pentru că prăfuitul scena
riu a fost împrospătat de o interpretare 
vioaie, mai puțin teatrală (ca aceea a 
banditului indian de pildă) și de une
le scene umoristice, ca recitalul de ope
ră improvizat sub amenințarea haidu
cilor in plină preerie. După avalanșa 
de producții mexicane mediocre sau 
violent slabe sosite în ultimul timp, 
ne întrebăm îngrijorați: oare ce se 
întîmplă cu această cinematografie care 
ne promisese cindva, atît de mult ?

Alice MANOIU

și inima înghețată. Soldații cavale
riști, specializați în țesălarea cailor 
domnilor ofițeri, devin cavalerii unei 
noi nobteți izvorîte din frumusețea su
fletească a celor care produc bunu
rile omenirii. Gonind pe caii lor re
pezi, acești cavaleri necunoscuți bă- 
trînei istorii deschid o nouă traiecto
rie spre fericire, pe fundalul roman- 
tic-revoluționar al unui început de 
leat.

Noutatea construcției dramatice a 
piesei lui Vișnevski ' răspunde inedi
tului care caracterizează imensul ma
terial de viață surprins în orbita a- 
cestei drame epopeice. „Brigada l-a 
de cavalerie" este într-un anume sens 
o dramă epică, care-și 
bească generațiilor noi 
semnificații ale anilor 
picat istoria în două 
Autorul a înglobat îp 
tei povestiri scrise cu 
pornire lirică, episoade și personaje 
care pe traseie scurte și limitate în
deplinesc — toate — sarcini capitale 
pentru a realiza în contururi certe 
autenticitatea masei în mișcare. Vrînd 
să scrie o lucrare de teatru despre 
Revoluție, ca fenomen dinamic uriaș 
care se referă la destinul tuturor oa
menilor, Vișnevski s-a decis să uite 
rețetele dramelor vechi și experiența 
intrigilor „din jurul samovarului". In- 
toreîndu-se cu fața spre timpul său 
și privind în sufletul spectatorilor 
care vor veni, acest autor a devenit, 
în mod necesar, original și cu ade
vărat inovator. Succesul înregistrat 
de dramele sale tulburător de noi a- 
trage atenția 
revoluționare 
compoziție și

propune să vor- 
despre marile 
care au des

părți distincte, 
țesătura aces- 
o impetuoasă

și ridică 
însemnate 
orientare.

★ 
care asistă

dramaturgiei 
probleme de

la reprezen-Spectatorul
tarea „Brigăzii l-a de cavalerie", la 
Teatrul C. Nottara, constată cu sur
prindere o evidentă transformare care 
s-a operat în structura colectivului de 
interpreți ai acestei scene. Pînă de 
curînd la „Nottara" spectacolele se 
caracterizau adeseori prin vădita ine
galitate a interpretării pieselor. Crea
țiile actoricești n-au lipsit 

pînă acum în 
dar ele se 

altor interpreți și 
de pe urma mult 
„lipse de omogenitate". In 

lui Vișnevski apar aceiași actori 
au compus și distribuțiile altor

cu totul 
palmaresul 
izolau de 

sufereau 
discu-

GABRIELA MANOLE

nici 
teatrului, 
jocul 
fatal 
tatei 
piesa 
care 
piese, dar de această dată se produce 
o remarcabilă fuziune a talentelor în
tr-un ansamblu interpretativ unic. Ve
chiul sistem de joc care-i despărțea 
pe actori, făcîndu-i să circule pe linii 
paralele, a fost izgonit din spectacolul 
regizat de Radu Penciulescu. La „Bri
gada I-a de cavalerie" nu se va pu
tea șușoti în sală ca la operetă: „a- 
cum a intrat tenorul X care are o 
voce minunată". Glasurile sînt colec
tate într-un cor pe zeci de voci, în 
care unitatea de joc nu anulează va
rietatea nuanțelor, dar implică o în
țeleaptă și severă organizare a aces
tora într-un complex artistic cu relief' 
unitar. Departe de a anula indivi
dualitățile artistice, un asemenea spec
tacol oferă largi posibilități de crea
ție interpreți lor, care sînt obligați să 
se dăruie cu o deosebită pasiune sec
vențelor în care apar. Nu ni se pare 
lipsit de importanță faptul că tocmai 
într-o asemenea montare bazată pe 
un mozaic armonios de valori și to
nalități s-au distins fără ostentație 
actori care, în ultimul timp (sau chiar 
in ultimii ani) 
rînd, eclipsați, 
astfel pe Gh. 
monolog al „Ostașului 
pe Alexandru Lungu 
care citește", pe Ludovic 
condamnatul la moarte 
trov. Alți actori, care în 
mare întindere deprinseseră o anume 
rutină simplificatoare au găsit în su
flul colectiv al interpretării „Brigăzii' 
accente neașteptate care semnaleaz. 
noi posibilități artistice. In această ca 
tegorie ar putea fi citați Andrei Co-

au fost, 
Merită
Gîmă

mai 
să 

în 
de
în

cu- 
cităm 

scurtul 
la pod", 
„Țăranul 
Antal în

Ivan Kos- 
roluri de

un act arbitrar de „autoritate" regi
zorală care să violeze creațiile acto
ricești în numele unei viziuni perso
nale. Penciulescu a supus eforturile 
unui colectiv înireg cerințelor piesei 
pe care a descifrat-o împreună cu ac
torii ca pe o amplă și convingătoare 
partitură simfonică. Iată de ce Dinu 
lanculescu n-a spus textul povestito
rului cu familiaritate expresivă (ceea 
ce ar fi fost aproape de „genul" său) 
adoptînd ' tonul recitativului Trric cu 
o impetuozitate potrivită epopeii eroi
ce. Iată de ce actori de frunte ca Ti
tus Lapteș, Ion Gheorghiu, Iulian 
Necșulescti, Dem. Savu au ocupat cu 
discreție și seriozitate rolurile episo
dice pe care le-au primit, fără să-și 
semnaleze ostentativ prezența. Deco
rurile lui Tony Gheorghiu au avut în 
vedere perspectiva largă a faptelor 
care se succed în acțiunea piesei și au 
oferit continuu spectacolului un cadru 
cuprinzător care a proiectat episoa
dele dramei pe fundalul orizontului 
nesfîrșit.

Regia și scenografia au subliniat 
cu pregnanță deosebirea de atmosferă 
dintre prima parte a dramei și anii 
revoluției, dar au trecut cu vederea 
ultimul tablou, pe care l-au trat J — de 
la lumina orbitoare și costumele nou- 
nouțe pînă la mișcarea convențională 
a actorilor — în accente idilice, care în
dulcesc nefiresc un final de evocare 
emoționată a unor momente epocale.

Evident, din 
cu totul petele 
ția de scenă și 
au izbutit însă
perind liniile esențiale ale dramei) 
tonul plin și cald al piesei Iui Viș
nevski, credem că nu poate fi consi
derată ca o simplă complezență afir
marea convingerii noastre că asperi
tățile și inadvertențele existente pot 
fi de aci înainte pe deplin rezolvate.

Kukrîniksî este un nume a cărui fai
mă a făcut demult înconjurul lumii. 
El nu aparține unui singur artist, ci 
unui colectiv alcătuit din Mihail Vasi- 
l.evici Kuprianov, Porfir Nikitici Kri
lov și Nikolai Alexandrovici Sokolov, 
care lucrează împreună de peste trei 
decenii. Dar atît de puternică este coe
ziunea lor morală șl închegarea lor 
artistică, incit Kukrîniksî a devenit o 
forță creatoare care a dobîndit un pres
tigiu mondial.

Intr-un articol publicat cu vreo zece 
ani în urmă, cei trei artiști declarau : 
„La drept vorbind, colectivul nostru 
este alcătuit din patru 
nov, Krîlov, Sokolov 
Cu acesta din urmă, 
purtăm foarte grijuliu 
gare de seamă. Căci 
de închipuit cum am fi putut lucra".

Intr-adevăr, mulți s-au întrebat cum 
lucrează acest colectiv deoarece în 
operele semnate Kukrîniksî e cu nepu
tință de deslușit contribuția personală 
a fiecărui membru al grupului. Răs
punsul ni l-au dat tot ei și pare deo
sebit de instructiv: „Ne-am împriete
nit și am început să lucrăm împreună 
fără să știm cum s-a întîmplat. E ade
vărat că încă din primele zile ne-am 
dat seama cit de folositor și de inte
resant era colectivul... Discuțiile în 
jurul unei lucrări sint uneori aprinse, 
fără a distruge însă însuflețirea muncii 
în colectiv. Și cît ne bucurăm cînd 
vedem cum se îmbogățește o lucrare 
în care fiecare am pus ceea ce am 
avut mai bun ! Contribuim toți fără 
precupețire și fără să păstrăm’ nimic 
pentru noi. Intr-o astfel de muncă nu 
poate să existe nici amor propriu exa
gerat, nici vreo atitudine de nepăsare. 
Răspunderea pentru nereușita unei lu
crări o purtăm toți șt orice izbindă în
seamnă o mare bucurie și mulțumire 
pentru fiecare dintre noi, căci este a 
noastră, a tuturora... E foarte greu să 
povestim cum lucrăm în trei. Venind 
in fiecare zi la atelier, sîntem de 
multe ori pregătiți și hotărîți toți trei 
asupra lucrării pe care o avem de 
făcut. începem s-o discutăm, fiecare 
își prezintă ideile și schițele, alegem 
pe cele mai bune și lucrarea în dimen
siuni mici trece din mînă în mină pen
tru a fi completată. La un tablou lu
crăm toți trei deodată, trecînd dintr-un 
loc în altul și schimbîndu-ne mereu 
locurile. Ne îngrijim fiecare de propria 
noastră dezvoltare artistică, dar ceea 
ce s-a creat în colectiv, nici unul din
tre noi nu ar fi putut înfăptui lucrînd 
singur".

Expoziția Kukrîniksî, de curînd des
chisă în sălile Muzeului Simu, ilustrea
ză aceste mărturii, prezentînd alături 
de operele colectivului, lucrări perso
nale de M. Kuprianov, P. Krîlov și N. 
Sokolov din care rezultă limpede tră
săturile distinctive ale creației fiecă
ruia în parte.

Activitatea colectivului Kukrîniksî s-a 
desfășurat în trei mari domenii : al sa
tirei sociale și politice, al ilustrației 
de carte și al tabloului de compoziție. 
Toate cele trei sectoare de creație sînt 
pilduitor reprezentate în expoziția 
retrospectivă din București.

Satira lui Kukrîniksî se definește prin 
elanul ei combativ. Ingeniozitatea ideii,

pictori : Kupria- 
și... Kukrîniksî. 
noi toți trei ne 
și cu mare bă- 
fără el, e greu

,Fuga fasciștilor din Novgorod"kukrîniksî

verva, inventivitatea soluțiilor, forța 
expresivă a desenului sînt însuflețite 
de pasiunea militantă a celor trei ar
tiști care demască, înfierează și aco
peră de ridicol pe vrăjmașii patriei 
lor, cu vehemență. Ei știu să găsească 
punctul vulnerabil, să definească prin- 
tr-o imagine o întreagă situație și în 
aceasta constă ingeniozitatea lor,'pro
dus al inteligenței și al unei profunde 
cunoașteri a realității. Ei sînt în ace
lași timp psihologi și moraliști, căci 
satira lor se întemeiază pe studiul su
fletului omenesc și are un evident rol 
educativ. Inventivitatea lor se vădește 
în caracterul inedit al metaforei plas
tice, în felul cum imaginația lor crea
toare descoperă aspectele cele mai ne
așteptate, dar și cele mai semnificative 
ale diferitelor fenomene. Desenul sim
plu, expresiv, recurgînd la acele defor
mări caracteristice care subliniază e- 
sența conținutului, sporește elocvența 
și eficacitatea imaginii satirice.

In ilustrația de carte, Kukrîniksî și-a 
dovedit puterea de definire a unui tip 
social. Figurile lui Foma Ignat și a 
lui Iakov Maiakin din romanul „Foma 
Gordeev", sau acelea ale lui Pavel și 
Nilovna din romanul „Mama" de 
Maxim Gorki, figurile lui Ceartkov și 
mai ales aceea a lui Bașmacikin din 
nuvelele lui N. Gogol au claritatea, 
profunzimea și forța de generalizare a 
unei adevărate tipologii umane, im
presionante prin fermitatea definirii 
morale. Ele rămîn în conștiința citito
rilor așa cum au fost configurate în 
imaginile create de Kukrîniksî. Limba
jul plastic al acestor ilustrații este mai 
sever, artiștii recurgînd mai ales la 
efectele de alb și negru și la puterea 
de caracterizare a liniei care contu
rează precis formele sugestive. Există 
o anumită rigoare expresivă în aceste

ilustrații, care tălmăcesc în imagini 
profundele analize psihologice ale lui 
Gogol, Cehov și Gorki.

Un sentiment epic caracterizează ta
blourile de compoziție pictate d; Ku
krîniksî. Din seria de compoziții „Ve
chii stăpîni" creată in 1936—1937, figu
rează în expoziție tabloul „Fuga fa
bricantului" în care narația este su
gerată în desfășurarea ei, prin înfăți
șarea unui moment culminant al acți
unii. Conflictul dintre cele două forte, 
păcatele lumii vechi,.încordarea febrilă 
a foștilor stăpîni care se pregătesc să 
fugă, sînt redate în acest tablou prin 
profunzimea notației psihologice, prin 
gesturi și atitudini, prin diferențe de 
lumină și efecte compoziționale care 
tălmăcesc pe înțelesul tuturor conținu
tul de idei al imaginii.

Și mai puternic apare acest senti
ment epic în „Fuga fasciștilor din Nov
gorod", tablou care povestește furia 
incendiară a hitleriștilor nevoiți să pă
răsească străvechiul oraș cotropit. Cu 
făclii aprinse în mină, soldații hitle
riști aleargă pe zăpada albă, ca niște 
năluci negre, dînd foc clădirilor. In 
dramatica atmosferă a acestei poves
tiri plastice, contrastul dintre mici
mea hitleriștilor și impunătoarea mă
reție a monumentelor seculare, apare 
și mai grăitor, exprimînd verdictul 
artiștilor asupra nelegiuirilor evocate.

Cele trei domenii in care s-a desfă
șurat de-a lungul a cîtorva decenii 
creația colectivului Kukrîniksî au însă 
un fond comun : în toate se manifestă 
poziția partinică a celor trei artiști 
care au înțeles să-și pună arta în 
slujba omului, a patriei lor și a vieții 
noi spre care năzuiește omenirea de 
astăzi. Și în aceasta constă forța pil
duitoare a expoziției retrospective Ku- 
kr-iniksî.

Ionel JIANU

0 creație emoționantă
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destinele însuflețite de A. 
în piesa „Pîine și trandafiri", 
întortocheată traiectorie, mar- 
profundă restructurare spiri- 
urmează fără îndoială Liuba- 
vicleanuilui Ferapont Mihailo-

spectacol nu lipsesc 
cenușii. Cînd direc- 
colectivul de interpreți 

să găsească (desco-

Dintre 
Salînski 
cea mai 
cînd o 
tiială. o 
șa, fiica 
viei Tiunov. Pe fundalul istoric al lup
telor purtate de bolșevici pentru izbîn- 
da Puterii Sovietice in îndepărtatul 
și mănosul ținut al Altaiului, procesul 
dureros și complicat al limpezirii su
fletești și ideologice a Liubei Tiunovă 
este semnificativ pentru marea putere 
transformatoare a Revoluției Socia
liste. Iar ceea ce decide în ultimă in
stanță drumul pe care apucă Liubașa, 
este dragostea ei pentru muncitorul 
revoluționar din Piter, Gavril Senrio- 
novici Ivușkin, venit în Altai să u- 
nească laolaltă țărănimea săracă, să 
"uleagâ din stepă „pîine și trandafiri".

Pe scena Municipalului, povestea 
iubirii ambițioasei fete pentru comisa
rul roșu sosit din Petrograd a fost 
depănată de tînăra actrița Gilda Mari
nescu la o tensiune dramatică vibran
tă, gradată atent cu fiecare nouă apa
riție. întreaga evoluție a eroinei a a- 
vut drept leit-motiv — exprimat de 
către interpretă în accente de un pa
tetism concentrat — pasiunea mistui
toare, care nu cunoaște piedici, pentru 
energicul, curajosul și intransigentul 
luptător comunist.

I.a început, fermecată de forța și 
hotărîrea în acțiune a oaspetelui apă-

rut pe neașteptate în satul lor, Liu
bașa cochetează doar eu el; privirile 
actriței sclipesc șăgalnic, însoțite de 
un zîmbet șiret, provocator, parcă mai 
mult pentru a-i sfida pe ceilalți flăcăi 
decit pentru a cuceri inima noului 
venit. Cînd însă dragostea ei se dez
lănțuie pătimașă, actrița are mereu în 
vedere zbuciumul eroinei, sfîșiată în
tre sentimentele sincere care o împing 
spre Gavril Ivușkin și mentalitatea in
dividualistă puternic înrădăcinată, 
care îi frînează elanurile, îi denatu
rează bunele intenții, îi limitează ori
zontul la un egoism cu atît mai pri- 
meidios cu cît tinde să-l acapereze 
neapărat pe Ivușkin. Gilda Marinescu

Carnet teatral

SOLIȘTII
DIN
ZAGREB

Gilda Marinescu in „Pline și trandafiri'' de Jl. Salinski (Teatrul Municipal).

discul

a sezisat excelent dubla natură a su
fletului 'Liubei, jocul contradictoriu în 
care e prinsă, între grija pentru soarta 
iubitului, împotriva căruia bandele 
chiaburești uneltesc permanent și șo
văiala, teama de a se desprinde defi
nitiv din lumea în care a crescut.

Aspră și tandră, rnîndră și volun
tară, Liubașa — în întruchiparea Gil- 
dei Marinescu — încearcă în fel și 
chip să-t aducă alături de ea pe Ivuș- 
kin, fără să-și dea seama că de fapt 
el e acela care o atrage lingă sine, 
înidemnînd-o treptat să pășească pe 
făgașul noii vieți. Este un element 
esențial al transformării eroinei pe 
care actrița l-a subliniat fără osten
tație, lăsînd să se vadă, dincolo de ho- 
tărîrile pe care Liuba le ia de u?ia 
singură, influența exercitată de Gavril 
Ivușkin. Să amintita, de pildă, mo 
meritul cînd Liubașa descoperă scri
soarea trimisă de omul iubit de care 
se despărțise, dar după care tînjea dc 
dor. Actrița comunică o intensă emo
ție în . scena, reîntoarcerii ei în sat, 
cînd vine, să-l caute pe Gavril. Acesta 
e întors cu spatele la ea; Liubașa 
vorbește cu ceilalți, dar nicio clipă 
nu-și ia privirile de la cel pe care 
dorește arzător să-l revadă, să-I îm 
brățișeze. Finalul, în care la capătul 
suferințelor ei, maturizată în rîndurile 
luptătorilor pentru triumful Revolu
ției Socialiste, Liuba se află lîngă 
Ivușkin, a fost realizat magistral de 
tînăra artistă. O lumină lăuntrică 
pură, mai puternică decît raza reflec
torului care îi cuprinde pe cei doi eroi, 
dă o. neobișnuită strălucire chipubai 
ei. Liubașa nu mai este fata ne păs ă- 
toare, jucăușă, cunoscută la început. 
Ea a înțeles adevărul și măreția cau
zei comunismului și s-a integrat lup
tei pentru izbînda ideilor Partidului 
Comunist, însuflețită de marea, minu
nata ei dragoste.

Ne-o amintim și acum pe Gilda Ma 
rinescu așa cum am văzut-o pe scena 
Naționalului din Iași — sînt cîțiva ani

„COLAS BREUGNON" - uvertură - 
Dmitri Kabalevski.

Orchestra Simfonică de Stat a U.R.S.S.
Dirijor : Nikolai Anosov.

Pagină de început a celebrei opere 
.,Colas Breugnon", care a înscris nu
mele compozitorului sovietic Dmitri 
Kabalevski printre primele rînduri ale 
maeștrilor muzicii contemporane (după 
cum a dovedit și triumfalul succes al 
vizitei în S.U.A. a unui grup de muzi
cieni sovietici, printre care sj număra 
și Dmitri Kabalevski), uvertura „Colas 
Breugnon" zugrăvește un adevărat por
tret muzical al înțeleptului și șugubă
țului meșter Colas Breugnon. eroul 
central al opere , personaj atît de în
drăgit din romanul cu același nume a! 
marelui scriitor francez Romain Rol-

land. Nesecătuita sete de viață, nemăr
ginita încredere în omenire șl viitorul 
el a tîmplarulul Colas Breugnon, fiu 
neastîmpărat al Burgognei, minunată 
îmbinare de sfâtoșenle și umor galic, 
sînt redate cu o artă orchestrală plină 
de nerv și strălucire în uvertura stră
bătută de la un capăt la altul de melo
diile șl ritmurile cîntecelor șl jocurilor 

■ populare franceze.
înregistrarea realizată cu concursul 

Orchestrei simfonice de stat a Uniunii 
Sovietice, sub conducerea lui Nikolai 
Anosov, constituie cea mai vie mărtu
rie a calităților excepționale ale acestui 
ansamblu orchestral de renume inter
național.

Din punct de vedere tehnic, discul 
are calități de netăgăduit, cum ar fi 
claritatea tuturor timbrelor din orches
tră și lipsa distorsiunilor în momentele 
de „tuttl".

(O față. 25 cm, 33’/> ture, ECD-20, Elec
trecord, 193S).

de atunci — retrăind suavă, aproape 
imaterială, tragedia iubirii Julietei 
pentru Romeo. Ne-o amintim și în alte 
roluri care certificau autenticul ei ta
lent în „Mutter Courage" sau în 
„Winterset". Rolul Liubașei vine să 
rotunjească, să îmbogățească creația 
tinerei actrițe. Premiul obținut în fi
nala Concursului tinerilor artiști în
seamnă astfel o confirmare a însușirilor 
relevate nu numai acum, pe scena Mu
nicipalului, ci și în decursul carierei 
sale artistice de pînă acum, care se 
vestește dintre cele mai promițătoare.

Mihail LUPU

Orchestra de cameră, iată un tip de 
formație muzicală care reînvie în zilele 
noastre, odată cu tendința de a pre
zenta operele maeștrilor clasici și pre
clasici în datele lor originale — din 
punctul de vedere al dozajului instru
mental — și odată cu revenirea com
pozitorilor contemporani la formula an
samblului redus, ca mijloc de expresie 
tot atît de eficient, pentru un anumit 
tip de muzică, ca și marele aparat 
simfonic. In numeroase centre europe
ne funcționează în prezent orchestre 
de cameră stabile, care și-au cîștigat 
un frumos renume: orchestra de ca
meră fără dirijor din Praga, orchestra 
de cameră din Stuttgart, condusă de K. 
Miinchinger sînt numai două dintre ele. 
La noi, străduințele lui Mircea Cris- 
tescu de a forma o asemenea orchestră 
n-au aflat, din păcate, ecoul de public 
meritat și nici nu și-au găsit încă un 
cadru organizatoric, deși bunele rezul
tate obținute în concerte și înregistrări 
ar fi îndreptățit o continuare a activi
tății. Ne-am amintit de toate acestea, 
asistînd la concertul dat Vineri la Dal
les de ansamblul „Soliștilor din Zagreb", 
conduși de Antonio Janigro, Este un an
samblu valoros, care-și merită și renu- 
mele și titulatura, căci fiecare din cei 
doisprezece componenți este într-adevăr 
un artist. Perfecta unitate tehnică și 
expresivă a execuției, puritatea de 
sunet, finețea nuanțelor, autenti
cul spirit clasic reînviat în pre
zentarea muzicii lui Vivaldi, Corelli, 
Couperin 
care 
nu 
oaspeților noștri nimic senzațional sau 
miraculos și nici nu trebuie să ne 
închipuim că la baza succesului stă 
personalitatea ieșită din comun a fie
cărui instrumentist. Dimpotrivă pre
zentarea concertului pentru vioară de 
Vivaldi cu Jenka Stanic, solistă, ne-a 
arătat desigur o bună muziciană si 
instrumentată sigură, dar neavînd 
nimic din brio-ul marilor vedete ale 
arcușului. Mai mult încă: membrii 
orchestrei de cameră nu se dedică 
clusiv activității din cadrul acestui 
samblu, ci sînt componenți ai unor 
chestre simfonice. Rezultatele alîi 
frumoase pe care le-am aplaudat 
datoresc exclusiv muncii temeinice be o 
linie de artă delicată, sub îndriamarea 
unui muzician de mare valoare : Anto
nio Janigro. Adică un obiectiv perfect 
realizabil oriunde există © viață muzi
cală, de nivel ridicat și se poate reuni 
un grup de buni instrumentiști

Ca violoncelist. Antonio Janigro a- 
pare la fel de sigur ca și pe podiumul 
dirijoral. Arta sa e finisată la maxi
mum ; tonul lui vibrant ne transmite 
muzica maeștrilor din veacuri trecute 
păstrînd rigoarea stilului, dar conferin- 
du-le căldura necesară pentru a le sim
ți apropiate nouă.

Vizita „Soliștilor din Zagreb" și con
tactul cu personalitatea lui Antonio 
Janigro se vor înscrie desigur ca o a- 
mintire frumoasă în agenda iubitorilor 
de muzică.

și Mozart, iată calități 
au îneîntat publicul. Dar 

trebuie să vedem în realizările

ex- 
an-
or-
,de 
se

Radu GHECIU
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La moartea 
unui nepot

A murit un nepot. A murit ne
potul lui Maurice Barris. A 
murit in vîrstă de 34 ani urma
șul aceluia care, cu decenii in 
urmă, cintase „despre singe, vo
luptate și moarte", se ridicase 
la Paris împotriva ideilor Re
voluției franceze și protesta ar
tistic în saloane contra ameste
cului lui Zola in afacerea Drey
fus.

Cum a murit nepotul?
Cum a scris bunicul
In singe, voluptate și moarte.
In singe, pentru că — fidel 

tradiției familiale — i-a plăcut 
dintru început singele. Numai 
că, spre deosebire de înaintaș 
care înjunghia conștiințele de la 
birou, tinărul Claude, lipsit de 
condei, utiliza arma mai directă 
a pistolului automat. Dacă e să 
dăm crezare (și de astă dată, 
vom da) comentariului trist din 
„Le Figaro Litteraire", nepo
tul iși manifesta încă'de la 15 
arii, cînd se plictisea de voia
juri la New York, dorința ge
nealogică de a pune mîna pe re
volver. Iar da,că, mai departe, e 
să dăm crezare corespondentei 
adunate cu grijă de Pierre Lan- 
tey și recenzată tot cu grijă 
de „Figaro" (cînd asasinii scriu 
scrisori.dorința a fost, cu 
ajutorul părinților repede și din 
plin înfăptuită. Singele apă nu 
se face, lui Claude Barres i 
s-au creat cele mai bune con
diții pentru a-și desfășura ap
titudinea moștenită în Indo
china, in Coreea, în Algeria, a- 
dică pretutindeni unde, ca nepot 
demn de bunicul său. putea 
duce la bun sfîrșit cauza ver
sificată a familiei.

...Cu voluptate, pe urmă, de
oarece, Claude Barres, nu era 
pur și simplu un executor fi
del al testamentului, el gusta 
— savurînd — execuțiile. 'Pane
giricul din „Figaro" subliniază 
că tinărul „nu se simțea bine 
decît în bătălie". Cheiurile Se
nei il plictiseau.

Durerea revistei literare pre- 
eizează de asemenea că tinărul

,ardea să se dăruiască Destinu
lui său de războinic". Zidurile 
negre de istorie ale Sorbonnei 
ii provocau angoase. Scrisorile 
tmărului însuși (in Franța șl a- 
sasinii scriu frumos) mărturi
sesc părinților (tată și mamă) 
cum ajuns (era prin 1953) în 
Indochina a simțit insfirșit că se 
află „printre al mei" (Notre- 
Dame, seara, i se părea atît de 
străină...) Printre ai tăi. Asta e 
intr-adevăr, o voluptate unică. 
Să mingii o mitralieră. Să-ți o- 
prești privirea, țintă, pe-un sat 
in flăcări roșii, să flanezi leneș 
(ți-aduce aminte?)... printre ca
davre. Și să aprinzi o „Gaul- 
loise"... Așa, se mai poate trăi.

...Și, după aceea, în moarte. 
„Farnila noastră — scria luptă
torul, mamei — (cum arată 
mama unui asasin?) și-a croit 
întotdeauna drum in viață prin 
forța pumnilor... încerc să fiu 
in notă". A izbutit. S-a acoperit 
de singe în Coreea, de voluptate 
in Indochina și de tresele de că
pitan în Algeria. In Algeria insă 
s-a mai acoperit de ceva. Acum, 
de curind, căpitanul de parașu- 
tiști Claude Barris, pe cînd 
încerca să fie in notă la Har- 
raba, trăgîrid cu pușca în felahi, 
a fost lovit de un glonte și a 
căzut la pămînt. A căzut urlind 
de durere, s-a zvircolit ca un 
taur înjunghiat și a mușcat ță- 
rîna. Adică a murit. Algerianul 
care l-a împușcat nu știa desi
gur că gloniele său a ricoșat din 
pumnul de oroare al nepotului 
in mina albă de poezie a bu
nicului, pedepsind nu numai 
brațul care-a ucis, dar și țeasta 
care-a îndemnat. Sînt vorbe 
care se cer 'împușcate.

...Și dreptate s-a făcut.
Nepotul bunicului a terminat 

așa cum a vrut, pe un fotoliu, 
bunicul nepotului. Adică, aproa
pe cum a vrut.

In singe.
In moarte.
In oroare.

Al. MIRODAN

In Anglia a apărut de curind o 
nouă monografie despre Brecht, 
pe care presa literară britanică 
o consideră drept una din cele 
mai bune lucrări consacrate a- 
nalizei operei brechtiene. Auto
rul, Martin Esslin, elucidează u- 
nele paradoxuri aparente, pe ca
re au încercat să le interpreteze 
pînă acum în diferite feluri crl- 
;icii burghezi occidentali șl su
bliniază caracterul profund u- 
manlst al concepțiilor despre 
teatru ale lui Brecht.

WLADISLAW BROMEWSKI

Evoluția unui cuvînt
In pofida evidenței, explicația dată 

de organizatorii NATO, pentru a-i jus
tifica existența, era următoarea: 
NATO „apără" occidentul împotriva 
unui eventual atac pornit de Uniunea 
Sovietică.

Au trecut destui ant de atunci. Ul
timul cetățean din occident cu ochii 
legați și-a dat seatna că țările socia
liste nu mimai că n-aa schițat nici cel 
mai mic gest de agresiune, dar au 
ținut tot timpul sus steagul păcii șl al 
dezarmării. NATO și-a pierdut pe 
drum sensul „apărării împotriva unei 
agresiuni". In același timp, nici min
tea cea mai lipsită de materie cenu
șie a vreunui strateg atlantic nu mai 
poate da frîu liber visurilor de altă
dată ale atomizării continentului socia
list. Există și prin Răsărit de toate 
cele militare și ceva in plus (rachetele 
intercontinentale!). Dintr-odată a dis
părut sensul cuvintului NATO. A fi 
sau a nu fi ? Integrare sau dezinte
grare ? Domnul Spaak șl alții caută 
zadarnic umbra pierdută a unui or
ganism în comă. La căpătîiul defunc
tului apar însă salvatori de tipul 
Franz Joseph Strauss care oferă ba
loanele de oxigen ' ale R.F.G. In lim
baj politic și militar asta înseamnă 
înarmarea atomică a Germaniei occi
dentale, care ar deveni astfel alfa șl 
omega alianței atlantice. Deci NATO 
— Speidel, Heusinger, Strauss, Ober- 
laender șl alți democrați renumiți. A- 
'jungem adică, de la NATO la axă, 
cuvînt înmormîntat de mult în dicțio
nar. Ce vrea Franz Joseph și ce va fi 
In viitor cu NATO sînt două lucruri 
deosebite. Avem încredere în evoluția 
cuvintului. Dicționarul relicvelor isto
rice il așteaptă liniștit să intre și să 
nu mai scape afară din coloanele sale.

Socialism atlantic
Am comite o nedreptate dacă n-am 

menționa printre apărătorii cei mai 
zeloși ai alianței atlantice pe socia
liștii francezi de tipul Guy Mollet. 
Armele și' bagajele lor se află de mult 
pe bordul vasului însoțit de furtună 
al capitalismului; de aceea orice act 
public al socialiștilor atlantici din 
Franța nu mai surprinde. Șt totuși... 
De Gaulle, după cum se știe, e îm
potriva integrării armatelor vestice în 
alianța atlantică. Prozeliții lui Guy 
Mollet, mai catolici decît șeful statu
lui francez, sînt pentru integrare. Și 
în ce mod...

Să dăm/msă cuvîntul lui „Le Popu
late de Paris" (22.Xll.1959). „...Este 
de interes vital să nu se facă nimic 
pentru ca trupele americane să pără
sească Europa. Prezența lor constituie 
mijlocul de a descuraja încercările de 
invazie și de agresiune. Respingerea 
integrării ar fi începutul unei serii de 
nenorociri pentru Europa".. (jurat „ so
cialism al ocupației trupelor ameri-

tfăim
cane. E vreo deosebire între Cian-kai 
și, Li-sin man șl Guy Mollet ? Care ?

Concernele din Ruhr
Cînd un huligan, undeva în Occi

dent, murdărește un zid cu o cruce 
inoirligată, cînd la sesiunea NATO re
prezentanții Bonn-ului cer arma ato
mică pentru R.F.G., să ne gîndim la 
Krupp. La Krupp, la Thyssen, la 
I.S. Farben. La trusturile, la concer
nele din Ruhr care, nu odată în 
cursul istoriei, au creat vaste cimitire 
pe trupul Europei. La cei care ieri erau 
criminali de război șl astăzi prin ge
nerozitatea protectorilor, liberi și de
mocrați, de la New York, Londra sau 
Paris sînt bine, sănătoși (nu ca ga
zații de la Auschwitz sau Buchen-

Leningrad: 
Inovafie

La începutul lunii decembrie, Lenin
gradul a găzduit discuția poeților din 
R.S.F.S.R. pe tema „Poetul și con
temporaneitatea".

In prejma deschiderii discuției, „Li- 
teraturnaia gazeta" a publicat arti
colele poeților L. Oșanin („Despre 
numele la modă și despre inovație") 
și V. Bokov („Nu pot fi de acord"). 
Gele două articole ridicau, de fapt, 
probleme ce urmau să fie discutate 
la Leningrad.

Elementul polemic al celor două ar
ticole îl constituie nu locul contem
poraneității în poezie, nu felul în care

CARNET SOVIETIC

trebuia oglindită ziua de astăzi, ci 
mi loacele de exprimare ale poeziei 
contemporane, problema inovației în 
poezie.

Intr-unui dintre numerele mai vechi 
ale revistei, tinerii poeți I. Pankratov 
și I. Harabarov scriau:

„Noi uităm deseori că un conținut 
nou cere o formă nouă de exprimare 
si că nu se poate scrie despre sputnici 
și rachete folosind versul din timpul 
războiului cu turcii.

In acest echilibru dintre conținutul

î n a
wald) șl, mai mult decît atît, și-au 
refăcut trusturile șl concernele spre 
prosperitatea și pacea omenirii.

Fără camuflaj, la lumina zilei, con
cernele vest-germane încheie contracte 
pentru armament atomic cu colegii lor 
întru profesie din Anglia, S.U.A., 
Franța, manevrează în culisele „pieții 
economice comune", se infiltrează cu 
capitalurile lor în Asia, Africa, Ame
rica latină. Spațiu vital pentru Krupp 
șl companiile sale, zeci de miliarde 
de mărci în safeuri, morminte pretu
tindeni unde e posibil.

Un cuvînt e de ajuns ca să pro
voace sudori reci antropofagilor seco
lului XX: Numberg. Sau altul: Camp 
David. Și poate: Paris (niartie-mai 
1960).

Ion MIHAILEANU

șz poezie
nou și forma nouă care trebuie să-i 
corespundă constă și sensul inovației".

Și tot la problema artei contempo
rane se referă una dintre poeziile tî- 
nărului poet E. Evtușenko, intitulată 
„Rachete și căruțe".

Trecîndu-1 pe Evtușenko în catego
ria „numelor la modă", Oșanin consi
deră că. deseori, căutarea formelor 
poetice noi se transformă într-o ches
tiune de „cochetărie poetică".

Oșanin polemizează cu tinerii poeți 
inovatori îndemnîndu-i să se îngri
jească întîi de conținutul înalt de idei 
al versurilor lor. Problema formei, 
după Oșanin, este de mai mică impor
tanță.
V. Bokov își exprimă mai precis, mai 
limpede părerea în ceea ce privește 
inovația în poezie.

„Oșanin, — scrie el în articolul său 
— se ridică, în fond, împotriva ino
vației poetice. Clar și sincer el vo
tează : „Eu sînt pentru căruță".

Ori, spune Bokov, spiritul poeziei 
sovietice este spiritul inovator. Poe
mul lui Maiakovski „E bine" nu im
presionează numai prin noul ideilor, 
el este nou și ca arhitectură, ca vers, 
este nou în felul îndrăzneț, original în 
care folosește poezia populară.

Oșanin apără dreptul poetului de a 
scrie despre privighetori și mesteceni. 
Nimeni nu atentează la acest drept, 
atîta timp cît „privighetorile" și 
„mestecenii" nu sună în poezie ca a- 
rice șabloane uzate.

Bokov se ocupă în articolul său cu 
minuțiozitate de problema formei poe
tice, a ritmului, a rimei, optînd pen
tru spiritul inovator, pentru varietatea 
stilurilor și manierelor poetice, „pentru 
rachete", „împotriva căruței".

In jurul acestor probleme s-a și des
fășurat discuția „Poetul și contempo
raneitatea".

Leonid Sobolev, Tihonov, Rîlenko, 
Antokolski și alții au vorbit cu entu
ziasm despre munca rodnică a poeților 
sovietici, despre strădințele depuse în 
căutarea mijloacelor de exprimare a 
marilor teme ale vieții socialiste, a 
dragostei pentru patrie, pentru popor.

S-a vorbit mult despre tinerii poeți, 
cu dragoste, cu grijă, cu atenție.

S-a făcut propunerea să se deschidă 
deocamdată, la Moscova, o „librărie- 
club" numai pentru volumele de ver
suri. „Librăria-club" va fi și locul de 
întilnire al poeților cu cititorii.

S-a propus editarea unor volume co
lective ale poeților începători, etc.

M. Ș.

Pe Wladislaw Broniewskl l-am cu
noscut cu cîțiva ani în urmă la 
Varșovia ; nu voi ascunde că ceea ce 
l-a apropiat mai mult de lentilele înțe
legerii mele este faptul că generoasa 
inimă a poetului, care cu atîta bărbă
tească înflăcărare a știut să bată pentru 
idealurile lumii noi, a fost In același 
timp sflșiată de două extrem de dure
roase jertfe Intime : în vremea cum
plitei terori hltleriste, soția i-a fost 
ucisă la Auschwitz (Oswiecim) iar în 
urmă cu cinci ani și-a pierdut fiica.

Urmele pe care le-au înscris In poezia 
lui Wladislaw Broniewski aceste grele 
tributuri plătite vieții, ml se pare că 
revelează o valoare omenească șl poe
tică zguduitoare, cu nimic mal prejos 
de elegiile și Imnurile închinate marilor 
luptători șl eroi al patriei sale.

Infățișînd cu adîncă vibrație sau cu 
deslănțult patos victoriile poporului 
polonez asupra încercărilor din trecut 
șl proprla-i victorie asupra îndurerărilor 
care l-au încercat direct, poetul șl-a cu
cerit - pe deplin meritat - un necontestat 
prestigiu scriitoricesc și o largă popu
laritate în Inimile cititorilor.

Neabătut de pe pozițiile sale de com
batant pentru triumful socialismului, 
Broniewski adaogă vechiului suflu re
voluționar al clasicilor literaturii polone, 
dimensiunile concepției de viață șl den
sitatea limbajului însuși — direct, ex- 
ploslv, spontan, plin de sevă șl de forță 
asociativă - al muncitorimii.

Aceasta l-a șl făcut pe Iulian Tuwim 
să spună despre Wladislaw Broniewskl

că ;,este artistul care posedă secretul 
saturării vieții și luptei cu poezie, sa- 
turînd totodată poezia cu luptă șl cu 
viață*. (

C. Th.

în ultimele sale emisiuni des
tinate tineretului, rețeaua de te
leviziune americană șl-a depășit 
propriile recorduri, înregistrînd 
un număr de peste 40 la sută 
din programe cu crime, scene de 
violență sau deslănțuiri de sa
dism. Ceea ce a trezit nu numai 
îndreptățită groază a părinților 
și educatorilor conștlențl din 
S.U.A., ci pînă și protestul in
dulgentei șl timidei „Asociații 
naționale pentru îmbunătățirea 
activității radiotelevizlunii".

Chemați în fața unui comitet 
care reprezenta această asocia
ție, al cărei drum este pavat 
pînă acum doar cu bune/lntențll, 
realizatorii emisiunilor incrimi
nate au găsit imediat o jwrtifl- 
care „Istorică*4.

„De cele mal multe ori; cri
mele și actele de violență care 
v-au Impresionat pe dvs. apar în 
cursul unor acțiuni ce se desfă
șoară în Far West și; în general, 
în secolul trecut, cînd asemenea 
fapte erau un fenomen Istoric. 
Vreți cumva să modificăm isto
ria ?** Televiziunea americană pre
gătește noi promoții de huligani, 
sadici șl asasini.

DIN CICLUL „ANKA“
La Teatrul Hăbertot s-a repre

zentat cu succes, piesa postumă 
a Iul O’Neill, „Lung drum spre 
noapte**.

MALRAUX MINISTRU 
SAU RUINA UNUI MIT
Cum a fost cu putință ca un 

scriitor care altădată militase 
pentru ideea libertății popoarelor 
să devină purtătorul de cuvînt 
al unui guvern care-și ilustrează 
cele mai intime dintre convin
gerile sale printr-un război pur
tat împotriva poporului algerian? 
Ce l-a putut îndemna pe Andr6 
Malraux să se pronunțe net 
pentru o politică pe care mult 
timp părea că o condamnă ? 
Cînd s-a petrecut această uimi
toare schimbare la față ? Avem 
de-a face cu o nouă ipostază a 
„marelui actor“, sau este mal 
curind vorba de o evoluție fi
rească, pe care cuvintele au pu
tut s-o tăinuiască o vreme, dar 
nu mai reușesc astăzi ?

Acestor întrebări, presa fran
ceză progresistă s-a străduit să 
le răspundă adeseori în ultimul 
an. De la Esprit, Express, Fran
ce Observateur pînă la Nouvelle 
Critique s-au făcut auzite voci 
care scot la iveală ceea ce este 
poză și farsă în atitudinea scri
itorului și a ministrului.

Autori de concepții politice di
ferite reprobă într-un glas o po
ziție, prin excelență demagogică, 
dar învestmîntată în prestigiul și 
în seducțiile unui vocabular în 
care abundă ideile nobile. Utili- 
zînd vrăjite arme artistice și îm- 
brăcîndu-se în pielea personaju
lui pe care l-a reprezentat în o- 
chii multora pînă a se fi dez
văluit definitiv, Andrâ Malraux 
încearcă zadarnic să dezmintă și 
să convingă. Cînd la rădăcina 
unei vieți este o minciună, ea 
infectează totul. Și vine tot
deauna o clipă în care întreg 
sistemul de simulări și adevă
ruri camuflate, menținut pînă 
atunci cu artă, dar și cu isto
vitoare eforturi, cade, se prăbu
șește. Această clipă a fost pen
tru Andrâ Malraux momentul în 
care, nemaiputînd rezista tenta
ției, a devenit ministru într-un 
cabinet, reunind oameni și idei 
pe care-i combătuse pînă atunci 
adeseori și nu fără patetism. 
Cel pe care presa burgheză l-a 
numit îndată după intrarea sa 
In guvern „ministrul cuvintului 
$1 al faptei44, „întruchiparea 
splendidă a unui vis aevea44,

„grăuntele de nebunie și splen
dida cutezanță a generalului* se 
află în fruntea unui minister 
care are sarcina să întreprindă 
o vastă mișcare ideologică di
versionistă. Căci Malraux posedă, 
e drept cum exprimă o gazetă 
de dreapta, „minunatul dar de 
a schimba cu vorba sa totul în 
aur“ (Paris-Match).

Pe drept cuvînt, un lucid fă
cea observația că s-a decis min- 
țirea Franței prin intermediul 
unui stilist cu suflu epic. Este 
în toată comportarea lui Mal- 
reux o consecvență, o tristă și 
sumbră consecvență. Om și ope
ră și-au pus destinul sub steaua 
aventurismului politic și a di
sensiunii și acum direct în sluj
ba reacțiunii. Faptul îl demons-

„La Nouvelle critique4*
nr. 106, 108, 111

trează foarte bine revista „La 
Nouvelle critique44 într-o suită 
de articole, care arată că în 
ciuda faptului că descripția acți
unilor revoluționare ocupă în 
cărțile lui Malraux pagini nu
meroase. accentul dramatic cade 
întotdeauna pe aventura perso
najului. Dominantă în viața e- 
roilor lui Malraux nu este o do
rință de transformare a omului 
și a societății, o dorință de com
batere a împilării și exploată
rii, ci aceea a afirmării indivi
dualiste. Adevărul este că în o- 
pera sa, Malraux reprezintă Me- 
nergia fără țel a unui tineret 
fără ideal44. Pentru eroii lui Mal
raux spiritul unei fapte și sen
sul ei etic sînt considerente se
cundare. Așa cum arată Pierre 
Juquin, ei nu pornesc de la o 
imagine a viitorului, ci de la 
tristețea realității pe care o tră
iesc și rămîn de fapt lipsiți de 
perspectivă. Nu au niciun scop 
înalt cu adevărat, nu vor să se

dăruiască, cu abnegație, unei 
cauze, ci mai de grabă urmă
resc prin intermediul ei să-și 
exprime voința de putere sau, 
cel puțin, să guste aristocrație 
„senzațiile tari" ale acțiunii pen
tru acțiune, indiferent de mobi
lul social, politic, umanitar al 
acesteia ; „senzațiile tari44 alt* 
înfruntării morții, ale riscului 
ca „destin44. Că, bineînțeles, o 
asemenea concepție despre ra
portul dintre individ și lupta o- 

e menirii pentru progres, pentru 
depășirea „condiției umane44 nu 
purifică și nu înalță, formează 
sursa „disperării* lui Malraux. 
In loc însă să vadă cauzele care 
alterează din temelie un elan cit 
de puțin dezinteresat, Mairaux 
vorbește despre imposibilitatea 
comunicării între oameni și dez
voltă filozofia cu privire la co
rupția funciară a condiției u- 
mane. El proclamă primatul ne
liniștii asupra oricăror alte sen
timente umane : „Neliniștea a 
fost, totdeauna mai puternică și 
eaăwi otrăvit de la origine orice 
bucurie care a fost dăruită sin
gurului animal ce știe că nu e 
etern“. In fine, nu există decît 
adevăruri particulare, de neîm
păcat. Acestea sînt propoziții- 
cheie în meditația unui scri
itor care a pretins odată 
că slujește revoluția, dar a că
rui operă are profilul specific 
pe care i-1 dă fondul de idei și 
simțăminte al unei lumi în des
compunere. Malraux coincide cu 
unul din eroii săi, Garin, care 
spune : „Nu iubesc oamenii. 
Nu-mi sînt dragi nici măcar cei 
sărmani, poporul, și în fond a- 
ceia pentru care voi lupta44. Lui 
Malraux, oamenii simpli nu i-au 
fost niciodată dragi, de aceea 
n-a luptat de fapt pentru ei, ci 
pentru sirae. El nu a fost aproa
pe de inima oamenilor. Lipsește 
din opera lui Malraux acea căl
dură care dă paginii de artă în
țelesul unui fapt moral.

Revista „La Nouvelle critique* 
întreprinde prin aceste articole 
consacrate lui Andre Malraux o 
operație de demistificare pe cît 
de interesantă pe atît de dreaptă.

S. E.
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La margine...
...Pe la mormîntul fetei mele mă duc rar, 
dar ori și cînd aș trece
o, numai șoarecii în drum mi-apar. 
și numai numere de treisprezece.
Nu cred în superstiții nicidecum, 
în materialismul istoric cred adine, 
dar uneori, la cîte-o margine de drum, 
m-așez — și plîng.

Sicriul de frasin
Pe cimitirul din Porvaski 
zăpezile-n rotiri se-aștern... 
Acolo-i un sicriu de frasin 
și-n el e visul tău etern.
In neaua amintirii scumpe 
ești tu, ce păru-ți despletești...
Nu cred în elizee umbre 
ci-n lacrimile omenești.
Să scald pămîntu-n lacrimi pline 
de noapte și nesomn amar, 
tu nu. mai ești!... Ești doar cu mine. 
Rămâi, cîteva clipe doar.
Ne-om aminti cum steaua bună 
de-asupra ta copilări, 
și drumurile împreună,
Polonia-n călătorii,
și din Cracovia înaltă 
la Gdansk, pe Vistula mereu, 
noi doi, cu gîndul laolaltă, 
cînd azi e singur gîndul meu.
Septembrie se-mbăta-n culoare, 
ținutul Kielce întomna — 
pe tata-l doare, totu-l doare, 
i-e rău lui tata, fata mea.

Dar nu mă-neacă noaptea-amară 
cînd tu cu stelele, te-nclini... 
Pe-a cîntecului meu povară 
ard șantierele-n lumini I.

F ăgâduiala
...Nu încă, noi n-am spus : sfîrșit. 
Trudim mai departe-mpreună....
Voi împlini — ce ți-am făgăduit: 
pentru oameni, lira-mi mai sună, 
lumină și pace să le aducă, 
speranță, iubiri, bucurie, 
dar grea mi-e povara, scumpă nălucă, 
și mă sfîșie.

A n k a
Nu mai ești, Anula, și mi-e greu 
dar mai dîrz, mai tare, 
în poemul meu 
vreau să te-nvestmînt de sărbătoare.
N-o să dăm noi Hiroșimei vamă, 
sălciile, plopii nu vor plânge.
Nici de-nghețul iernii nu mi-i teamă, 
nici de-amurgu-n singe.
Despre Vistula mai am de spus 
ce-ți spuneam de mult, cînd erai mică. 
Versu-mi de se fringe, saltă-mi-l în sus, 
ia-l de subțiori și mi-l ridică.
Anka, rostul tău aici e, pe pămînt e, 
pentru lume mă-ndemnai să zbor / 
Vreau privighetorile să-ți cînte 
bucuria lacrimilor lor...
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;,Cîntăreața cheală*; piesa lui 
Ionesco, va fi transpusă pentru 
ecran. S-a găsit un june regizor 
- care de altfel pînă acum n-a 
lucrat decît jurnale șl documen
tare - gata fcă filmeze piesa. S-a 
găsit și un producător, - omul 
cu banii. După îndelungi inves
tigații ale ziariștilor, producă
torul care se dorea anonim a 
fost descoperit în persoana unul... 
clrciumar înavuțit din Cartierul 
Latin. Sacul cu bani4* știe pe 
cine trebuie să sprijine.

La Leipzig a avut loc pri
ma conferință a scriitorilor-mun- 
citori din întreaga R.D. Germa
nă. Au fost dezbătute probleme
le participării clasei muncitoare 
germane la lupta pentru construi
rea culturii socialiste șl educa
rea omului nou. Participanțil la 
conferință au arătat că primii 
critici ai operelor literare create 
de scriitorli-muncitorl trebuie să 
fie înșiși muncitorii, tovarășii lor 
de muncă șl luptă. Conferința a 
hotărît editarea unei reviste a- 
nume consacrate creației literare 
a muncitorilor.

Un psihiatru englez; Alfred 
Tarrier, a publicat un volum 
întitulat „Omul de vîrstă mij- 
locie“. Cercetătorul englez a con
firmat că în rîndurile fetelor 
este foarte răspîndit „cultul omu
lui cu tîmple sure", iar printre 
bărbații de vîrstă coaptă bîntule 
„pasiunea** pentru fetițe. Cursa 
acestor „pasiuni*4 a crescut în 
Anglia îndată după apariția ro
manului ,,Lolita“. Moda „nim- 
fetelor**, a fetițelor de 12-13 ani 
dispuse să se prostitueze, face 
ravagii în Anglia. Alfred Tarrier 
consideră exemplul acesta drept 
o dovadă despre nefasta Influ
ență exercitată de literatura ero
tică asupra tinerel generații.

In urma unor cercetări ml- 
nuțoase, profesorul Witold Ch- 
walewik din Varșovia a stabilit 
că vechiul exemplar din „Ham
let". care se află în biblioteca 
Universității din Wroclaw, face 
parte din prima ediție a „Ope- 
relor“ lui Shakespeare. In întrea
ga lume s-au păstrat doar șapte 
exemplare ale ediției princeps a 
lui ,,Hamlet“, care datează din 
anii 1604-1605. Trei din acestea 
se află în Marea Britanie, trei 
în S.U.A., iar al șaptelea exem- 
lar, după cum se vede, la Wro
claw.

La Nagasaki, 300 de metri de 
locul unde a căzut bomba ato
mică, se înalță o catedrală : 
Notre Dame de Nagasaki. Con
strucția este finanțată, printre 
alții, de trusturile atomice șl în
truchipează desăvîrșita lor puri
tate sufletească.

In magazinele americane se 
vinde, începînd de cîteva luni, 
o veselă specială, cu marginile 
fosforescente, destinate a fi fo
losite de telespectatori în timpul 
emisiunilor de televiziune. Un 
nou omagiu adus artei !

Studiourile italiene au anunțat 
că intenționează să realizeze un 
film despre Sacco și Vanzetti, 
cunoscute victime ale F.B.I.-ului 
american și ale urii împotriva 
comunismului. Filmul se află 
deocamdată în fază de scenariu 
și va fi probabil regizat de Carlo 
Llzzanl.

Doi frați iubesc aceeași fată, 
dar această iubire, în loc să-i des
partă. îi apropie - iată roma- 
J1 lui Claire Sainte-Soline, 
„Castor și Pollux**, unde se mai 
vorbește și despre doi cîini 
baset. care dau ș^ numele roma
nului. Și se găsesc critici în 
Franța, să laude..

Revista bulgară „Kinoiskus- 
tvo“ discută noile scenarii pre
zentate comisiei de repertorii a 
Studioului cinematografic din So
fia. Unul din aceste scenarii, 
scris de cunoscutul prozator Pa
vel Vejinov, arată drumul fră- 
mîntat dar ascendent, parcurs de 
un inginer hidrolog, participant 
la construcția socialistă a pa
triei sale. Un alt scenariu, 
„Steluța*4, scris de Burlan 
Encev, înfățișează reîntoar
cerea unei tinere fete în 
satul ei natal. Eroina a părăsit mi
cul cătun în anii copilăriei, iar 
astăzi nu-1 mai recunoaște După 
părerea crticilor, acest scenariu 
se distinge printr-o deosebită 
prospețime în prezentarea trans
formărilor care au avut loc în 
viața satelor bulgare.

Un al treilea scenariu, sub 
semnătura lui V. Hencev, abor
dează problema tineretului aflat 
la începutul carierei sale. Toate 
aceste scenarii vor forma țesă
tura a tot atîtea filme.

Chiar și o revistă de dreapta 
ca „Figaro Litt6raire“ recu
noaște. sub semnătura lui 
Georges Ravosc, succesul obți
nut de circul din Moscova, la 
Paris.
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