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CONȘTIINȚEI SOCIALISTE
Nu de mult cititorii au putut lua 

cunoștință din presă de Hotărîrea Co
mitetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice „Cu privire 
ta sarcinile propagandei de partid în 
condițiile actuale". Nu se poate să-i 
îi scăpat nimănui, în acest important 
document, între alte considerente de 
mare însemnătate, ca „...înfăptuirea cu 
succes a programului construcției co
muniste, crearea bazei tehnico-mate- 
riale a comunismului, întărirea conti
nuă a puterii economice a U.R.S.S., 
realizarea belșugului de bunuri mate
riale depind direct de creșterea nive
lului conștiinței oamenilor muncii".

Conștiința, produs al dezvoltării 
vieții sociale, devine prin creșterea 
nivelului ei Ja oamenii muncii un fac
tor de care depinde direct construcția 
celei mai înalte forme de societate o- 
menească, — comunismul, lată un pri
lej, nu de meditație, căci lucrul este 
indubitabil clar, ci de concentrare a

de Mihai BENIUC

atenției asupra sporirii conștiinței co
muniste a tuturor oamenilor, pentru 
ca ei să devină tot mai utili în pro
gresul social și al bunăstării colec
tive și individuale. Ridicarea nivelului 
conștiinței, luată în acest sens, _ prin 
aprofundarea științei marxist-leniniste 
și a practicii construirii socialismului 
în perioada coexistenței pașnice din
tre sisteme economice diferite și între
cerea dintre socialism și capitalism, 
devine vitală nu numai pentru_ oame
nii sovietici, ci pentru toți aceia care 
în alte țări sînt angajați pe același 
drum.

Creșterea nivelului conștiinței este 
deci și în Romînia o problemă de prim 
ordin pentru asigurarea rapidă a con
strucției socialiste. E vorba desigur de 
conștiința socială a omului născut sau 
renăscut sufletește în condițiile revo
luției socialiste și ale regimului popu

lumii
de Eugen BARBU

Scrii
și e

careo confuzie 
pînă acum, în ra-

for
e v t

N
concept

relația dintre adevăr 
ideologică, Lenin a scris

Și 
de 

Cine separă reflectarea ve-

Despre 
concepția 
multe ori. 
ridică a vieții de atitudinea scriito
rului, de participarea lui activă la 
desfășurarea evenimentelor, — nu 
înțelege esența învățăturii leniniste și 
se situează de fapt pe poziții adverse. 
Concepția leninistă asupra spiritului 
de partid în literatură decurge tocmai 
din necesitatea oglindirii pînă la capăt 
a adevărului vieții, a esenței trans
formărilor sociale. Arta realistă a fost 
judecată totdeauna după criteriul con
fruntării ei cu realitatea, deci după 
capacitatea scriitorului de a surprinde 
direcția istorică a dezvoltării, legile 
obiective ale progresului, victoria 
noului asupra vechiului. Chiar Lenin 
a oferit o magistrală demonstrație de 
analiză științifică, în articolele asupra 
creației -lui L.N. Tolstoi, evidențiind 
forța de reflectare a ariei realiste. 
Prin reprezentarea dialecticii sociale, 
în trăsăturile ei esențiale, literatura 
își manifestă fidelitatea față de adevăr 
și respinge orice mistificare.

Chemarea de a zugrăvi realitatea 
de pe poziția proletariatului revolu
ționar, de a afirma înaltele idealuri 
ale comunismului, se bizuie tocmai 
pe cunoașterea științifică a rolului 
clasei muncitoare în transformarea 
societății umane. Așadar, principiul 
leninist, al spiritului de partid — ata
șamentul deschis, fără rezerve la cauza 
revoluției — este rezultatul respectării 
adevărului is.orie. Astăzi literatura, 
dacă vrea să îndeplinească cerințele 
fundamentale, de reflectare a reali
tății, trebuie să exprime neapărat sensul 
dezvoltării actuale: triumful inevitabil 
al ideilor clasei muncitoare. învăță
tura leninistă asupra spiritului de 
par;id în literatură și artă reprezintă 
de aceea o culme a gîndirii estetice 
progresiste universale.

Numai obiectivismul burghez încurcă 
noțiunile de adevăr și partinitate. Bur
ghezia a încercat să opună caracte
rului tendențios al artei, spiritului ei 
de partid, o teză retrogradă: neutra
litatea politică a artistului. Lenin a 
denunțat definitiv indiferentismul in
telectualității în societate. Obiectivi
tatea trebuie înțeleasă ca o recunoaș
tere și reflectare a legilor progresului 
social și ca o participare la mișcarea 
istorică. Lenin spunea : „Dacă o anu
mită învățătură cere de la fiecare ac
tivist social o analiză neînduplecat de 
obiectivă a realității și a raporturilor 
dintre diferite clase, raporturi ce se 
formează pe baza acestei realități — 
atunci prin ce minune se poate trage 
de aici concluzia că activistul social

nu trebuie să simpatizeze cu vreo clasă 
sau alta, că „nu se cuvine" să facă 
asta ? Este ridicol să vorbim aici 
despre datorie, căci nici un om viu nu 
poate să nu se alăture unei clase sau 
alteia (din moment ce 
porturile dintre ele), nu 
se bucure de succesul 
clase, nu poate decît să 
potriva celor care sînt 
clase, împotriva celor care împiedică 
dezvoltarea ei, răspîndind concepții 

învechite, etc".
Teza asupra partinității artei a fost 

dezvoltată de Lenin în’ articolul „Or
ganizația de partid și literatura de

a înțeles ra- 
poate decît să 
unei anumite 
se revolte îm- 
ostili acestei

de ani de la 
moartea genui- 
Iui ui învățător 
și conducător al 
proletariatului 
internațional

derea mecanismului dezvoltării so
ciale permite artistului să înfățișeze 
veridic raportul de forțe, să indice 
sensul transformărilor.

Adesea, în estetica burgheză, artis
tul este apreciat pentru calitățile sale 
„intuitive", de „recepție spontană". 
Gîndirea apare în aceste cazuri un 
accesoriu, sau chiar un element deru
tant. Tradiția omului de artă haotic, 
în formulări, în aîara creației, lipsit 
de capacitatea de a raționa și de 

,.„i prin 
cultivată 

romîneas- 
Cearta între minte și talent 

era o temă favorită a profesorașilor 
de teorie literară, partizani ai artei 
pure. Se acredita ideea că marii scri
itori nu beneficiau de o înțelegere ști
ințifică a societății, că erau niște izo
lați în himerele artei, incapabili să apre-

de capacitatea
a expune logic, creator numai 

a fost 
idealistă

„inspirație" — 
și în estetica
că.

S. DAMIAN

Trebuie lămurită 
ne-a încurcat mult 
portul școală — Uniunea Scriitorilor 
și publicațiile ei. Se pare că s-a creat . 

•o situație falsă pornindu-se de la con
vingerea că acest raport trebuie pri
vit așa: școală e sinonim cu literatură 
pentru copii, literatură științifico-fan- 
tastică, biblioteca școlarului, manuale, 
programe, periodizarea literaturii și- 
punct.

S-a trecut pur și simplu peste un 
adevăr categoric și anume că: școa
lă _ înseamnă și tineret între 16—19 
ani, înseamnă curiozitate vie, lectori 
pasionați, dispute purtate cu tinerească 
înflăcărare asupra, unui eroii, unei 
cărți, unui specta&l. S-â ignorat deci 

. entuziasmul cu care acest tineret ur
mărește un concert, ascultă o confe 
rință _ despre Eminescu, vizitează o 
expoziție; s-a trecut și peste emoția 
cu care tineretul mîngîie coperta proas
petei cărți... „chiar acum cumpărată"...

★

Tineretul nostru școlar iubește și 
prețuiește pe prozatori, poeți, critici. 
Aceasta nu este formularea politicoasă 
a unei aproximații ci realitatea in
discutabilă. Puternica influență educa-' 
tivă ce ar avea-o prezența scriitorilor 
în mijlocul tinerilor nu poate fi pusă 
la îndoială. A-l asculta la ei în 
școală pe maestrul Beniuc, a-l întreba 
pe Mihail Davidoglu pe cînd va apare 
o nouă lucrare, a încerca să-și lămu
rească nedumeririle cu ajutorul unei 
discuții cu Ov. S. Grohmalniceanii de 
pildă, toate ar fi prilej de emoționată 
bucurie pentru tineret.

Din îndelungata practică a muncii 
de educație și a predării literaturii 
să-mi fie îngăduit acum să mă opresc 
asupra cîtorva probleme pe care cred 
că tineretul le-ar pune scriitorilor. 
Paginile de față ne dau nouă, profe 
sorilor, prilejul de a fi purtătorii lui 
de cuvînt.

Ar dori desigur tineretul să întrebe 
poeții...: „cu un ceas mai devreme"... 
de ce carnetul de utemist al elevului 
nu primește niciodată omagiul unui 
vers ? Doar și acest carnet se lumi
nează de jarul acțiunilor ce merită 
să rețină atenția poeților I

Tot pe poeți i-ar întreba: cum de 
peisajul nou al patriei noastre apare 
atît de rar și incomplet în versurile 
lor ? Da, se găsesc tractoare, furnale, 
perforatoare, ba chiar și sincrofazo- 
tronul dar ele apar ca scopuri în 
sine ale poeziilor respective. Frumuse
țea nouă a țării se pierde parcă din 
cauza lipsei unei viziuni poetice de 
ansamblu. Tineretul dorește ca un 
condei meșter să îmbine în luminoasă

începînd cu acest număr, „Ga
zeta literară" inițiază o discuție 
referitoare la studiul literaturii ro- 
mîne în școală, 
invităm călduros 
fesori de limba 
țămîntul mediu 
tori șl critici.

discuție la care 
să participe pro- 
romînă din învă- 
și superior, scrii-

imagine și munca omului și verdele 
pădurilor, și dinamismul epocei și bol 
tirea albastră a cerului...

O altă întrebare ce s-ar adresa poe
ților se referă la lirica intimă. Dintre 
atîți poeți... ,,și'mulți și buni și dife 
riți..." cura spunea Maiakovski — 
cum se poate ca vibrarea curată a 
sufletului tînăr la marele vînt al dra
gostei 
vers ?
runte

să nu aibă ecou mai adînc în 
Iată două mărunte fapte, mă- 

aparent dar, credem, semnifica-

Prof. Coralla CALIN

(Continuare în pag. 6)

a

partid", publicat în cel dintîi ziar 
bolșevic legal, „Novaia Jizni" (Viața 
nouă), în etapa pregătirii revoluției 
din 1905. Aici este elaborat un pro
gram grandios de construcție a cul
turii socialiste. Principalele particula
rități ale orientării socialiste în do
meniul literaturii și artei sînt expuse 
cu o logică strînsă, în stilul polemic 
incisiv, caracteristic lui Lenin. In ar
ticol se face o critică nimicitoare a 
individualismului burghez și a teoriei 
ipocrite cu privire la neutralitatea 
artei ; se definesc trăsăturile partini
tății comuniste : se arată care sînt 
bazele artei noi (libertatea creației în 
sensul ei marxist, caracterul ei popular, 
preluarea celor mai înaintate tradiții ale 
trecutului). Politica principială și com
plexă a par idului în domeniul litera
turii și artei se sprijină pe aceste teze 
de boltă leniniste- îndrumarea în spirit 
leninist a creației a favorizat înflorirea 
talentelor și realizările mari ale lite
raturii în opera de sprijinire a edifi
cării socialiste.

Partinitate comunistă înseamnă în 
primul rînd înțelegerea științifică a 
istoriei, adeziunea la marxism. Con
cepția ideologică justă determină 
valoarea operei literare. Lenin a in
sistat de multe ori asupra importanței 
concepției ideologice. Numai pătrua-

(Continuare tn pag. 6)
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lar. Astfel de conștiințe la noi sînt în 
continuă creștere, numeric și calitativ, 
constituind norma dezvoltării vieții 
sociale, sub îndrumarea partidului.

Eu m-aș referi, însă, la conștiința 
socială a unei categorii care prin mun
ca sa este menită să influențeze alte 
conștiințe, anume la conștiința scriito
rilor. Fără îndoială că în cei 15 ani 
de la Eliberare s-a făurit o conștiință 
nouă scriitoricească, orientată spre 
viața poporului și preocupată de con
strucțiile lui istorice pe drumul suitor 
al socialismului. Această conștiință 
s-a verificat în momente grele, ca 
bunăoară cu prile'ul contrarevoluției 
din Ungaria, manifestîndu-se ferm în 
contra dușmanilor poporului maghiar. 
Iar cînd a vrut să se manifeste prin 
realizări constructive, aceeași con
știință a dovedit că e capabilă de a 
mobiliza toate forțele frontului nostru 
literar, deferiri inîndu-le să se consacre 
operelor de actualitate sau celor de 
evocare a luptei partidului și oameni
lor muncii. Astfel, pentru a 15-a ani
versare de la Eliberare, toți scriitorii 
mai de seamă au apărut la librării și 
in reviste cu lucrări despre lupta par
tidului și despre actualitate intr-un 
număr atît de considerabil, incit se 
poate spune că literatura noastră, 
credincioasă realismului socialist, este 
azi populată de cărți ce-t vorbesc po
porului despre el însuși, despre înfăp
tuirile sale și despre lupta sa sub 
steagul partidului.

Am urmărit vînzarea cărților apă
rute de 23 August 1959. tocmai acelea 
care aduceau cititorilor spiritul nou 
al construcției socialiste și al luptei 
revoluționare. Din august pînă la sfîr- 
șitul lui decembrie, aproape toate s-au 
epuizat, deși s-au relevat de către cri
tică neajunsurile serioase ale unora 
din aceste lucrări în ceea ce privește 
cunoașterea mai temeinică a realității, 
îndeosebi cînd este vorba de trecutul 
de luptă al clasei muncitoare. Ce în
seamnă tocmai această rapidă vînzare 
a unor 
variind 
plare ? 
masele 
literatură și, în al doilea rînd, că 
scriitorii bine s-au orientat atunci cînd 
și-au canalizat activitatea literară în 
direcția lucrărilor despre actualitate și 
despre lupta din trecut a oamenilor 
muncii. în aceste lucrări aste vorba de 
eroi comuniști, din ilegalitate, din răz
boi, ori din zilele noastre, de pe vastele 
șantiere ale 
de cărți se 
peremptorie 
trebuie. Și 
sînt acelea 
exercită cea 
pra conștiinței sociale a oamenilor 
muncii, sporind-o, educînd-o.

Dar pentru ca o lucrare literară să

tocmai această rapidă vînzare 
cărți de actualitate, cu tirajul 
între 10 și 30 de mii de exem- 
Inseamnă, în primul rînd. că 
de cititori caută acest fel de

vieții noi. Dacă acest fel 
caută, aceasta-i o dovadă 
că acest fel de cărți ne 
tocmai acest fel de cărți 
care, ca și în U.R.S.S., 
mai mare influență asu-

(Continuare în pag. 6)
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Să comentezi într-un simplu arti
col toate ideile înfățișate de premie
rul Hrușciov în raportul său către 
Sovietul Suprem, e cu neputință. Din 
acest vast și sobru expozeu, presărat 
cu cifre și detalii semnificative, să 
desprindem numai — *~l~'-----! "'
aspecte. Și atunci, 
deodată închipuirii 
tacolul nemărginit 
irezistibil avînt.

Fac parte din această priveliște 
măreață, complexă și subtilă, nu mai 
puțin de două sute cincizeci de mi
lioane de oameni, puși în slujba unui 
ideal creator. Și din efortul lor ni se 
dăruie zi cu zi tot mai mult oțel, 
tot mai mult cărbune și ciment, tot 
mai multe unelte, tot mai multă ener
gie electrică și liîrtie, șl pe lîngă 
acestea tot mai multe țesături și mai 
mult bumbac și mai multă încălță
minte, și totdeodată mai multă pline 
și zahăr și poame și roade, mai mul
te poduri și hidrocentrale și drumuri, 
apeducte și canale și păduri și pă- 
mînturi desțelenite, și străbătîndu-le: 
tot mai multe turme și ciurde și ci
rezi și răsărind necontenit tot mai 
multe fabrici și uzine și cooperative, 
și școli și spitale și case noi, pe cînd 
sate și orașe care n~au mai fost pe 
hartă vin ca prin minune să-și în
scrie punctul și numele lor necunos
cut pînă mai ieri. Iar ca semn pre
vestitor al unei mari izbînzi, printre 
toate aceste „plusuri", se ivește, iată, 
și un minus: mai puține, da, mai 
puține ore de lucru- Vechiul deziderat 
socialist, ziua de opt ore, este astăzi 
depășit. Ziua de șapte și de șase ore 
i-a luat locul și a devenit de pe acum 
o realitate de care se bucură milioa
ne de lucrători. Munca dezbărată de 
caznă și de silă, munca, voioasă cîn- 
tată de poeți și care duce nu la slei
rea forțelor ci la împrospătarea lor, 
la odihna minții și la creșterea pu
terii de viață, va trebui să fie cît 
mai curind un apanaj al omenirii... 
Mai multă tehnică, mai mult repaos, 
mai multă bucurie și cîntec.

De pe pragul anului cel nou, pre
mierul Hrușciov vine cu un apel, pre
cedat, tn cadrul vechilor propuneri și 
discuții internaționale, de o măsură 
curajoasă șl concretă, care mai este 
și un elocvent exemplu. Armata so
vietică, în 1955 număra, pe picior de 
pace, cinci milioane șapte sute șaizepl 
șl trei de mii de oameni, iar tn 1959 
era redusă la trei milioane șase tute

cîteva înțelesuri și 
ceea ce se impune 
noastre este spec- 
al unui uriaș și

și trei va fide mii. Ea 
din I960, la două

douăzeci . 
redusă, începînd 
milioane patru sute douăzeci și trei 
de mii.

E un gest de încredere în cumințe
nia și bunătatea popoarelor și toto
dată și în propriile puteri „In zilele 
noastre, spune N. S. Hrușciov. capa
citatea de apărare a unei țări este 
determinată nu de numărul soldați- 
lor aflați sub arme, de numărul oa
menilor care poartă mantale militare" 
•..„capacitatea de apărare a unei țări 
depinde într-o măsură hotărîtoare de 
puterea de foc și de mijloacele de 
transport de care dispune tara res
pectivă". Și apoi, pentru ca pașnicul 
gest al dezarmării numerice să nu fie 
înțeles greșit, premierul sovietic face 
o expunere impresionantă a mijloace
lor de apărare de care dispune Uniu
nea Sovietică: „Forțele noastre ar
mate sînt înzestrate într-o măsură 
considerabilă cu arma-rachetă nuclea
ră. Această armă este perfecționată și 
va continua să fie perfecționată pînă 
la interzicerea ei". Ea este redutabilă. 
Iar aceea care îi va urma și este încă 
în mapele oamenilor de știință va fi, 
pur și simplu, „fantastică".

Din partea celor care au creat pri
mul satelit artificial și primul lunik, 
acest avertisment este, fără îndoială 
cît se poate de realist. De aceea, fi
rește, pentru evitarea unei catastrofe 
obștești, N. S. Hrușciov face un apel 
la cumințenia omului, a insului con
ducător. Fără să subaprecieze posibi
litățile eventualului agresor, el adao
gă, nu fără o nuanță de umor: „De-

Ion VINEA

(Continuare în pag. 2)

IN ACEST NUMĂR:

Dinspre pădurile germane se 
aude un zgomot surd, întunecat 
ca o ameninfare. E vibrarea 
unor timpane de toba pe care 
parcă le cunosc. Disting și lătră
turi răgușite. Nu sînt copoii iui 
Siegțrid rătăciți printre cioturi 
de arbori. E o ninsoare de vor
be auzită. Umbra unui pumn u- 
cigaș plutește pe fațadele case- 
lor. In catedrale s-au furișat tîl- 
hari și au stins luminările, zmîn 
gălind pardoseala de piatră cu 
catran. Pe garduri au rămas 
urmele unui viscol de hîrtie 
murdărite cu litere jalnice. In 
Berlinul occidental zidurile îne- 
grile de incendiu încă, aceste ex
cremente ale nazismului au fost 
luminate cu torțe. S-au auzit 
cîntecele soldățești ale asasinilor 
cu șapcă împodobită cu cap de 
mort Sinagogu din Kiiln a fost 
profanată și pe garduri au apă
rut zvastici. Canalia brună a 
ieșit din văgăună cu steagurile ei.

I.a Andernach. LutOteburg 
Loorrach și la Frankfurt jalnici 
caporali își ascut vocile și urlă 
la lume. Bund Natinnalen Stu- 
denten, Parlidul german al Rei- 
chului. Tineretul național al 
Germaniei, iată numai trei firme 
din cele peste 1000 care ascund 
pe revanșarzi, pe hitleriști, pe 
criminalii cei mai sfruntați din 
Europa. La Dinslaken, 35 de 
morminte au fost batjocorite. Un 
băiat de 17 ani a declarat cu 
sfrunlare că se consideră unul 
din cei ce aparțin avangardei 
Germaniei de mîine.

Dacă mai este posibil să ne 
închipuim, în Germania occi
dentală există o Ligă a studenți
lor naziști. Maiorul Sagner, ofi
cialitate a guvernului Adenauer 
declară că e timpul să se ter
mine cu moliciunea, adică să se 
iasă în stradă și să se spînziire 
frați de-ai noștri, să fie uciși 
copii.

Mili oane de oameni au auzit 
din nou sbîrnîitul curentului de 
înaltă tensiune în sîrmele ce în
conjurau lagărele morții. Milioa
ne de oameni au văzut pe cer 
monstruosul nor de fum gras 
al celor incinerați de vii.

N-a uitat nimeni spaima alar
melor. nopțile nedormite și frica, 
acest parazit al inimii omenești 
mai distrugător decit cancerul, 
născut odată cu apariția para
noicului al lărui nume îl cunosc 
și băieții de școală. Și pentru că 
nu s-au uitat toate acestea, pre
tutindeni în lume, milioane de 
oameni au ieșit în stradă și au 
protestat violent împotriva re
apariției monstrului cu cască de 
ofel.

Guvernul vestgerman a vrut să 
minimalizeze manifestările fiarei 
brune, spunînil că e vorba nu
mai de niște bețivi și derbedei, 
dar semne similare s-au simțit 
și la Hiena, și la Chicago, la 
Salzburg. In Anglia bîlbîielile 
lui Adenauer n-au găsit acope
rire. Deșănțarea trebuie curmată 
de ia început. Oricine se iubește 
pe sine tresare de oroare auzind 
de faptele îngrozitoare ale unor 
inconștienți Care au coborît no
țiunea de om la scara cavernei.

Mi-am amintit de Lidice unde 
am văzut* o grămadă de botfori 
murdari de noroi și var, mi-am 
amintit de filmul „Soarta unui 
om”, mi-am amintit de niște 
rînduri din cartea lui Rimund 
Schnasel : Putere fără moTală, 
carte apărută în Germania occi
dentală. Vă reproduc Documen
tul Z 32 (pag. 203) :

Decont «le rentabilitate a SS 
despre folosirea «leținuților în 
lagăre de concentrare.

Venit zilnic din lucru 
în medie 6,00 mărci 
se scade hrana 0,60 mărci 
amortizarea hainelor 0,10 
media <le durată a vieții — 9 

luni — egal: 270 înmulțit cu 
5,20 venit 1431 mărci.

venit din folosirea rațională 
a cadavrelor : 1 dinte de aur

2 haine
3 obiecte prețioase
4 bani
cheltuieli de cremație 2 mărci 
venitul mediu 200 mărci 
venit în 9 luni 1631

( La aceasta se mai adaugă ve
nitul de la valorificarea oaselor 
și cenușei.

Stai și te întrebi: cine a aju
tat la dezlănțuirea urei de 
rasă? Nu e vorba aici de o or
bire fatală a unor politicieni 
consumați, buni de trimes la 
odihnă, pe care nu se știe dt îi 
vor mai răbda popoarele lor ?

Numai că acelor uneltitori ti
căloși, visînd viitoare masacre 
este bine să li se reamintească 
un lucru pe care l-au uitat 
poate: omenirea a învățat mult 
de la trecut. Vom opri aceste 
mîini murdare!

i

H Viața — măiestrie — inovație (Probleme 
ale dezvoltării poeziei sovietice;, articol 
scris special pentru „Gazeta literara" 

de VLADIMIR OGNEV

d Romain Rolland

(pag. 4)

de TUDOR VI4NU
(pag. 8)



M. R. Paraschivescu: BIBLIOGRAFIE

))LAUDE ȘI ALTE POEME"
Lirismul lui M. R. Paraschivescu este expresia 

bucuriei de a trăi. E frecventă la el, ca motiv 
poetic, lauda grînelor și fructelor coapte, a prun
cului sau a adolescenței, a păcii și abundenței: 
deci lauda vitalității descoperită în aceste mani
festări simple, firești. Elementele naturii sînt surse 
lirice, mai ales în măsura în care permit simbolic 
aceste semnificații. Lauda mărului este la el un 
prilej de a elogia maternitatea, așa dar perpetua
rea vieții. Căci mărul este „Asemeni mumei tinere 
ce știe / Că-n arcuirea pîntecului poartă / Durata 
unui timp ce o să vie / Prin coapsa ei boltită 
ca o poartă" („Mărul"), Această idee, a splendidei 
continuități a vieții, de care poetul se arată cucerit, 
nu capătă o rezolvare retorică. El năzuiește să 
Cînte simplu „tot ce-i frumos și spornic (s.n.) pe 
pămînt". Cu humor și simulată mentalitate gospo
dărească va glorifica tomata: „Cînd vreau să prind 
în fiece cuvînt / Tot ce-i fru
mos și spornic pe pămînt, / 
Cum aș putea uita să spun vreo
dată, / De lirica și rumena 
tomată ?“ Poetul se delectează 
la vederea „frumosului fruct";
„Noblețea toată-n miezul plin și-o strînge / Ea, 
humei negre, limpezitul sînge. / In toiul verii 
plină de dogoare, / Iți umple cerul gurii cu ră
coare"...

Dimensiunile nu rămîn însă acestea — M. R. 
Paraschivescu nefiind numai un poet al univer
sului mic. Taina germinării — petrecută în poemul 
lui Arghezi „în tubercule" — se săvîrșește în vi
ziunea lui M. R. Paraschivescu la proporțiile pla
netei. Gestul solemn al semănătorului este sim
bolul unei fecundități gigantice. Respirația largă 
a versurilor sugerează grandoare („Semănătorul").

Lauda vitalității este. în cartea lui M. R. Pa
raschivescu, lauda omului descătușat căruia socia
lismul i-a înlesnit realizarea integrală a forțelor 
sale creatoare. La el, lauda pruncului este o laudă 
a viitorului constructor, a „vrednicului bolșevic" 
de mîine.

M. R. Paraschivescu nu evită stilul de
clamator în versurile sale. „Gîntarea Romîniei" 
-*- poem de amploare, organizat în cicluri oare
cum de sine stătătoare — se deschide cu un pro
log în care poetul adoptă mantia și tonul profetic. 
Poemul suferă pe alocuri prin lipsa de conciziune, 
obositoare pînă la urmă, dar conține cîteva idei

O carte pe săptămînă

poetice fertile. Astfel, combinarea unor procedee 
si ritmuri folclorice: baladă, doină haiducească. 
Miorița, plugușor, sugerează mișcarea unor mase 
largi de oameni, clocotul întregului popor. Perspec
tiva istorică este foarte largă în acest poem care 
e o cîntare, o „laudă" a aspirației multiseculare 
a celor exploatați către libertate. 23 August 1914 
împlinește visul de veacuri al Eliberării. Lauda 
luptătorilor din trecut, Horia și Gloșca, Tudor din 
Vladimiri sau Bălcescu este încununată firesc cu 
lauda celui ce a realizat izbîndirea acestui vis: 
Partidul. („Cinci toasturi de ziua Partidului").

In „Laude", M. R. Paraschivescu vibrează in
tens la frumusețea lumii în care trăiește, poemele 
sale transmitted un optimism tonic. Planul erotic 
are însă, în general, o altă natură. In afara 
poeziei „Pîrîul și marea", — care este mai mult o 
fabulă decît o „confesiune", — poezia de dragoste 

e ușor melancolică. Se cîntă iu
birea consumată și amintirea ei 
imprimă acestor poeme o tonali
tate de romanță: „Pe-aici am 
trecut / Mai știi î — împreu
nă : / Și-acum ne răsună / 

Rari, pașii prin lut". Decorul autumnal accentuează 
tristețea: „In veștede crînguri / Bat crengi rămu- 
roase / Sub straiele roase / Copacii, pe gînduri" 
(„De toamnă"). Meditația nostalgică asupra iubirii 
trecute sau a tinereții este reluată și în altă parte; 
„Dacă prin anii sumbri care-mi izbiră nava / Am 
plîns și am trecut / Și din iubirea dulce rămîne 
doar otrava / Coclită ca un scut / Și dacă tot mă 
apăr, cînd nici o grea durere / Nu-mi fuse de 
ajuns, / Cînd orice amăgire mă spintecă și piere / 
In pieptul nepătruns /.../ Nu-i asta chiar dovada că 
e într-una trează / Secunda de atunci ?“ Descifrăm 
în această cadențare, afectată 
romantică.

Am căutat în această nouă 
pe M. R. Paraschivescu din 
Anecdotica, expresia plasticizată, coloritul anton- 
pannesc al „Cînticelor" lipsesc din acest volum 
în care balada a lost înlocuită cu meditația. Con
vingerea că viața înseamnă ardere, dăruire pasio
nată capătă în „Laude"... confirmarea și împlini
rea adusă de revoluția socialistă.

cu intense, o notă

serie a „Laudelor" 
„Cîntice țigănești".

G. DIMISIANU

Răsfoind revistele
Tribuna

SAPTAMINAL DE CULTURA.

ulti- 
clu-

nr. 1,2 1960
Din beletristica publicată în 

mele două numere ale revistei 
jene, remarcăm nuvela „Mina lui
Oscar" de loan Grigorescu și poeziile 
semnate de Ana Blandiana. Sectorul 
de critică depune o activitate mai in
tensă decît în trecut. Observații in
teresante cu privire la concepția este
tică a lui Cehov formulează Mircea 
Zaciu în articolul '„Condițiile creației 
literare". Cronica literară, consacrată 
volumului de versuri „Luna din căli
mară" de Cezar Drăgoi este o analiză 
serioasă, în spirit critic, cu concluzii 
documentate. D. Cesereanu se evi
dențiază ca un tînăr critic literar cu 
frumoase perspective. Efortul criticilor 
clujeni în cercetarea problemelor ac
tuale ale literaturii nu este însă tot
deauna salutar. De cîteva numere 
„Tribuna" supune unei disecții nimi
citoare opere ale prozatorilor romînt 
contemporani; „Rădăcinile sînt ama
re" de Zaharia Stanca, „Pe muche de 
cuțit" de Mihai Beniuc, „Biografii 
contemporane" de Petru Dumitriu. 
Cine combate spiritul apologetic în 
critică nu trebuie să ajungă la ex
trema opusă, tot atît de reprobabilă. 
Se cere o analiză științifică, apro
fundată, atentă la relevarea as
pectelor pozitive, la valorificarea 
noului pe deoparte, dar pe de alta 
criticarea fără menajamente, cu răs
pundere, a deficiențelor existente. 
„Tribuna" a ales însă, calea negației 
pătimașe. In ultimele două numere,

Dumitru Isac își exersează și el con
deiul pe multe coloane, ca să distrugă 
„Bariera", cartea unui prozator de ta
lent, Teodor Mazilu. Articolul insistă 
asupra unor chestiuni de ordin se
cundar, legate de clasificarea și ge
nealogia literară a romanului exage- 
rînd și diformînd afirmațiile unor cro
nicari. Ceea ce pare curios e că po
lemica purtată de criticul clujan cu 
confrații săi omite conținutul ideolo
gic-artistic al „Barierei". Oare reflec
tarea vieții clasei muncitoare în lite
ratură, a universului sufletesc, carac
teristic omului muncii, nu este și o 
preocupare primordială a criticii lite
rare? Nu de aci trebuie să pornească 
și disputa care l-a captivat pe D. Isac 
asupra compoziției sau filiației și mai 
ales judecata integrală asupra valorii 
romanului ?

„Viața Uzinei" prezintă un pro
fil bine conturat, cu unitate și echi
libru în oglindirea aspectelor de pro
ducție, de învățămînt și cultură, de teh
nică nouă, de etică muncitorească — 
din viața colectivității celor două mari 
întreprinderi ale industriei noastre. Pen
tru această oglindire complexă a feno
menelor coficrete din unitățile de muncă 
respective, gazeta citată a atras un 
corp larg de colaboratori și cores
pondenți voluntari cu rețele întinse 

multiplele secții, atît de diferite 
profesii, din uzinele „23 August" 
„Republica". Materialele publicate 
grupează sistematic pe problemele

centrale de muncă și cultură din uzi
ne, cu loc bine stabilit în paginile 
gazetei pe parcursul numerelor apă
rute. O dovadă, rubricile fixe sus
ținute consecvent: „Tehnica nouă" ; 
aceea privind școala și uzina; „Infor
mații literare" (cu scurte recenzii) ; 
„Pe teme de educație" — etc.

Remarcăm cu satisfacție prin
tre colaboratorii frecvenți ai ga
zetei „Viața Uzinei" pe membrii cer
cului literar „G. Topîrceanu". Cităm, 
deocamdată, pe Florin Bărbulescu, 
B. Arion, Petre David, cărora le sînt 
încredințate îndatoriri publicistice di
verse. Distingem perseverența cu care 
FI. Bărbulescu .urmărește activitatea 
culturală și artistică din uzina „Repu
blica" : bibliotecile, școala, rolul difu- 
zorilor presei centrale și celei literare. 
De subliniat articolele sale de ana
liză dedicate stimulării coresponden
ților voluntari, și care se semnalează 
prin interesante priviri de ansamblu 
sau prin opiniile critice curajoase.

Menționăm din reportajele nu
meroase semnate de B. Arion cel 
despre forjorul „milionar" Antonache 
Hristache de la „23 August", care a 
adus prin inovațiile sale dintre anii 
1953—1959, economii de peste un mi
lion, ca și reportajul despre oțelarii 
de la cuptoarele electrice. Nu ne 
aflăm încă în fața unor reportaje li
terare; 'meritul lor constă însă în 
observația exactă și relatarea sobră a 
evenimentelor, în reliefarea semnifi
cației morale (socialiste), a faptelor 
deosebite 
citată se 
resantele 
sugestiv 
filate") -

ale muncitorilor. Din nou 
cuvine B- Arion pentru inte- 
„micro-portrete" (intitulate 

„profiluri care se cer repro- 
cu reale calități literare.

In legătură cu încercarea de pco- 
zaizare a poeziei despre care am a- 
mintit într-un articol precedent, mai 
trebuie discutată și părerea referitoa
re la necesitatea unor pasaje tranzi
torii în corpul compoziției lirice, cu 
menirea de a pregăti o anumită atmo
sferă, de a anticipa, prin detaliul 
exact, un simbol. Problema nu poate 
fi însă despărțită de opera de artă 
concretă, orientarea, aprecierea, fiind 
de la caz la caz. G. Gălinescu desco
perea în poezia lui D. Bolintineanu 
— liric prin excelență muzical — a- 
numite pauze prozaice și conchidea 
că ele sînt utile pentru a odihni în
tr-o oarecare măsură spiritul, pentru 
a-1 face apt să înregistreze cu aceeași 
acuitate viitoarea imagine. Interpo
larea ar avea, așadar, un rol copu
lativ, stabilind legăturile logice și, tot
odată, lăsînd timp să se consemne 
o anumită rezonanță. A privi lucrurile 
din acest unghi de vedere mi se 
pare a purta discuția exclusiv în do 
meniul empiric-formal, neglijînd pro
blemele de conținut care sînt determi
nante. Realitatea este că un creator 
autentic își organizează compoziția 
după anumite clauze impuse de con
ținut, că o deplasare succintă spre 
amănunt nu este principial eronată; 
creația trebuie privită în ansamblul 
ei, în lumina simbolurilor și ideilor 
poetice centrale. Ge se întîmplă însă 
cu reporterii noȘfri ? Ei răstoarnă 
lucrurile și interpolează într-o rela
tare prozaică cîteva imagini plastice, 
anumite sugestii, — și în acest caz 
nu mai poafe fi vorba de pasaje tran
zitorii necesare, de spirit de exactitate, 
de cadru epic, întrucît condiția esen
țială a liricii n-a fost atinsă.

Gifez din reportajul „Cronica" de 
Petre Solomon („Luceafărul" nr. 19/1 
oct. 1959): „Viața s-a instalat defini
tiv la Bicaz / întîi în barăci, apoi în 
blocuri solide. / Oamenii vin de la 
lucru acasă și le deschide / cîte o 
femeie sau cîte un copil, cu 
obraz. ...La restaurantul din 
la „Bar" — Sau la cantină, 
beau ori mănîncă / La fel ca 
oraș (deși încă / Satul de 
mai vede neclar)"...

Alte imagini nu depășesc 
de mai sus; autorul a observat unele 
fapte ce i s-au părut concludente 
pentru schimbările petrecute în rea
litatea contemporană și le transpune 
în versuri. Dar consemnarea unui fapt, 
oricît de simbolic ar fi el, nu este 
încă poezie, ține mai mult de acui
tatea simțurilor. Poezia începe de abia 
după ce toate aceste investigații, de
talii, culori... trec prin prizma sensi
bilă a unei idei sociale majore, căpă- 
tînd o organizare lirică superioară; 
faptele reale reapar atunci într-o ipo
stază nouă, într-o interpretare origi
nală. Ge putem conchide ? Că unele, 
creații lirice se mențin la treapta 
consemnării reportericești a faptelor 
din realitate, neexistînd o suficientă 
prelucrare lirică a lor, nefiind subsu
mate unor idei social-politice majore.

★
Mai există încă o 

noastră, cauzată în 
slabă cunoaștere a _ ___... __
noastre. Este vorba de orientarea crea-’ 

ției spre „studiul imagistic", de dispensa
rea, voită sau nu, a liricii în „temă" și 
materialul imagistic care rămîne adia
cent, neîncorpora'i. Cum decurg lucru
rile ? _Un poet își alege o temă de 
actualitate, să zicem, despre colecti
viști, despre Grivița sau masacrele 
de la Fu Loi, și o tratează după un 
procedeu straniu: dă mai întîi o 
explicație de rigoare — o expunere 
epică — după care, în interiorul aces
tui cadru social-istoric, rămas în stadiu 
de obiect al poeziei, nu de conținut 
al ei, _ — face _ o demonstrație de 
imagini, multe din ele inedite, dove 
dînd meșteșug — însă inadecvate te
mei, fără nici o legătură cu conținu
tul expus. Faptul este așa de evident, 
îneît o simplă operație mecanică de 
desfacere a _ elementelor nefuzionate, 
poate stabili cu ușurință această hi
briditate. Aleg, spre ilustrare un poem, 
aparținînd unui tînăr poet talentat, în 
plină evoluție, dar care se lasă uneori 
furat de detaliul imagisticii, ajungînd 
la ocultism, altfel spus — obscuritate. 
Bunăoară, în poemul „Inscripție pe o 
casă nouă" (Steaua nr. 5/1959), Gri
gore Hagiu vorbește despre construc
ția unui bloc nou, raportînd imaginile 
la ideea de muncă colectivă... Poetul 
aduce o viziune autobiografică —:

„Gurînd zidul se va ridica pînă la 
pragul / care, odată trecut, ne _ va 
găsi mereu împreună; / curînd zidul 
va ajunge pînă la patul mic de copil, 
/ pînă la sunătoarele jucării colorate; 
/ curînd zidul va ajunge pînă la 
pătratul mesei, / pînă la merele roșii, 
pînă la umbrele merelor roșii..." (s.n.) 
„Vom auzi iedera, suind lîngă tîmplele 
noastre"... „și mireasma părului tău 
va pleca într-o parte odaia". Lucru
rile sînt clare, există aici un fior 
liric — mai mult prin sugestia vagă 
— dar, oricum există — numai că, 
ce poate simboliza zidul care după 
ce se ridică pînă la merele roșii de 
pe masă, se ridică și pînă la „um
brele merelor roșii", sau iedera care 
suie „lîngă tîmplele noastre", nu este, 
oare, un detaliu nebulos ca și cel din 
final — „mireasma părului tău va 
pleca într-o parte odaia" — dorind, 
probabil, să dea un plus de nuanțare 
prin răsturnări de planuri noționale, 
însă eliptică de sens ? Atunci cînd 
renunță la imaginile parazitare, preo-

Discuții despre poezie

limpede 
centru, 

oamenii 
în orice 
ieri se

pe* cele

anomalie în lirica 
fond de aceeași 
realității zilelor

LIVIU REBREANU
„Pădurea

de Paul GEORGESCU

llllll
spînzuraților

II

Forța realismului nu constă numai 
în descrierea veridică a realității, 
ci și în depășirea acestei descrieri prin 
capacitatea de generalizare. Procesul 
oglindirii include tipizarea și sinteza 
simbolului. Problema perspectivei e 
veș..e și dacă deabia realismul socia
list a reușit să o deslege aceasta 
nu înseamnă că din totdeauna rea
liștii nu au fost preocupați de a-i 
găsi o soluție. Transcrierea plată a 
realității nu poate crea și nu cre
ează opere viabile și valabile. De 
aceea, valoarea operei constă mai 
puțin în diversitatea mediilor inve
stigate, în suprafață socială descri
să, cit în profunzimea și intensitatea 
problemelor, în adîncimea investi
gației. De aceea. obiecția adusă 
„Pădurii spînzuraților" și anume că 
nu arată atitudinea tuturor claselor 
față de războiul imperialist este fără 
obiect: „Pădurea spînzuraților" nu 
e un roman monografic al războiului, 
așa cum „Ion" este monografia sa
tului transilvan antebelic, cum „Ră- 
scoa:a" constituie o monografie a 
mișcărilor țărănești de la 1907, mi
șcări care au implicat toate clasele 
șl categoriile sociale. „Pădurea spîn
zuraților" nu e o monografie a pri
mului război imperialist mondial ci 
o confruntare a unor păreri tipice 
despre sensul vieții, cu însăși viața,

în condiții deosebit de dure. Răz
boiul nu este aici decît o condiție 
a existenței, condiție a cărei inten
sitate precipită evoluțiile, dă violență 
ciocnirilor cu realitatea. Drumul in
terior al literaturii (acela al oricărei 
cunoașteri), de la aparență la esență, 
se desfășoară în condiții care ac
celerează procesul. Războiul e deci, 
aici, doar un precipitant, un agra
vant al unor fenomene. Condiția, si
tuația acționează, firește, asupra fe
nomenului, îi imprimă anumite ca
racteristici, ÎL deviază într-un anume 
sens, dar nu-1 provoacă. Reținem 
deci că „Pădurea spînzuraților" nu 
poate fi studiată ca o operă consa
crată descrierii războiului ci ca o 
carțe care-și propune să descopere 
sensul existenței. Și această căutare 
se petrece (fiind influențată de ea) 
în situația teribilă a războiului.

Războiul îi creează lui Apostol Bo- 
loga o situație dilemațică — așa cum 
ii crease lui David Pop și lui Ițic 
Ștrul. Ofițer disciplinat și curajos, 
Boioga se distinge pe frontul ita
lian și apoi in Galiția. Ei pare con
vins de justețea războiului și îi ține, 
înflăcărat, lui Klapka, o teorie: 
— „Și eu sînt ofițer de rezervă, între
rupse locotenentul cu mîndrie. Răz
boiul m-a smuls din mijlocul cărților, 
de la Universitate, unde aproape pier-

dusem contactul cu viața reală. Dar 
m-am dezmeticit repede și mi-am dat 
seama că numai războiul e ade
văratul generator de energii!" (pag. 
18). Iar mai departe: „Războiul a luat 
locul de frunte in concepția lui de 
viață din care odinioară vruse să-I 
elimine. Acuma își zicea că războiul 
e adevăratul izvor de viață și cel mai 
eficace element de selecțiune. Numai 
în fața morții pricepe omul prețul 
vieții și numai primejdia îi oțelește 
sufletul" (pag. 48). Aflat însă în si
tuația de a lupta pe frontul romî- 
nesc, Boioga e cuprins de frămîntări 
și în cele din urmă 
treacă linia de foc 
spînzurat.

Această explicație

se hotărăște să 
dar e prins și

Această explicație dată e în parte 
adevărată dar ea Iasă nelămurite a- 
numite manifestări ale lui Boioga, 
expediate deaceea cu calificative ener
vate — Boioga n-are voință, e 
slab, se comportă contradictoriu, etc. 
Comparația cu David Pop („Catas
trofa"), micul burghez oportunist și 
laș, s-a impus, arătîndu-se că Boioga 
e un Pop mai interesant și aflat pe 
un plan mai ridicat al inteligenței, 
un Pop care-și infringe pînă la urmă 
șovăielile, dar totuși un David Pop. 
De . ce însă Boioga, la un moment 
dat, ii cere iertare ticălosului de Pă
lăgieșu (pe cape-1 bătuse), de ce se 
însoară cp o unguroaică, fată de ță
ran (curioase pregătiri de a deveni 
un combatant pe celălalt front) etc? 
Ni s-a explicat că acestea sînt con
tradicții provenind din firea sa slabă. 
Deci Boioga șovăie fiindcă e șovăiel
nic.

In realitate, ceea ce a distrus răz
boiul la Boioga e însăși concepția 
despre război și despre stat, concepție 
pe care o afirmase, la început, cu 
agresivitate (— „Eu nu afirm că 
statul nostru e bun (...) Nu afirm 
deloc... Dar cîtă vreme există, tre
buie să ne facem datoria... Dați-mi

un stat mai bun și mă închin" 
(pag. 43). Mai mult, concepția sa des
pre viață, despre relațiile dintre oa
meni etc., concepții tipic burgheze, o- 
bișnuite, sînt zdruncinate profund. 
Boioga înțelege nu numai că nu poate 
lupta împotriva a lor săi, dar mai 
mult, că războiuil însuși e o calami
tate și un mod excepțional de expre
sie a unor relații umane agresive. De 
aceea el vrea să treacă frontul, fiindcă 
nu poate lupta împotriva romînilor, 
dar convingerea că războiul 
fundamental viciat îi creează 
de confuzie în care e cu 
prins. Cine recitește finalul 
seama că departe de a-și lua măsuri 
elementare de prevedere și deci de
parte de a fi fost prins din întîmplare, 
Boioga provoacă semiconștient aresta
rea sa, dueîndu-se hipnotic drept în 
pozițiile ocupate de Varga, care-1 a- 
menințase... Deci nemaiputînd lupta 

împotriva romînilor, dar nemaiputînd, 
în general, continua lupta, Boioga, de 
fapt, se predă, se sinucide.

Spuneam, în prima parte a cronicii, 
după Crohmălniceanu, că „Pădurea 
spînzuraților" e un roman lipsit de 
șovinism și constituie o condamnare 
a războiului imperialist, dînd și cîte- 
va citate în acest sens. Citatele ar 
putea fi înmulțite. Dar dacă teza ro
manului ar fi aceea că eroul nu tre
buie să lupte în rîndurile armatei K.K. 
austriace ci în armata M. S. romînă, 
el ar fi în esență viciat de naționa
lism. Reala, fundamentala condamnare 
a războiului imperialist constă în spul
berarea concepției eroului despre răz
boi, în concluzia lui antirăzboinică pe 
care o consfințește printr-o căsătorie 
simbolică.

De fapt, comportarea lui Boioga nu 
e atît de contradictorie cum s-a spus, 
ci explicația comportării era incom
pletă. Această comportare e între-

acela e 
o stare 

ușurință 
își dă

cupîndu-se de tema aleasă, Grigore 
Hagiu ajunge la .rezultate remarcabile; 
aș cita în acest sens versurile pline 
de patos revoluționar din poemul: 
„Generație" („Gazeta literară", 8 oct.l 
1959). Alt poet, de asemenea talentat, 
Leonida Neamțu, face și el în „Ochi 
de mare" (din același număr al revis
tei „Steaua") o demonstrație de ima
gistică; după o descriere vag-roman 
tică, — lacul „giuvaer rătăcit al 
mării", care doarme în „leagăn adînc 
de piatră"... — intervine cu un de
taliu, derogînd ; „Undeva pe mal s-a 
oprit vîntul / Undeva pe mal a înge- 
nunchiat vîntul / si cîntă încet din 
vioară / Fără habar cîntă,. despre 
drumuri și despre păduri / Atît de 
frumos cîntă, că -îzi și plîngi, au- 
zindu-1 / despre drumuri și despre 
stele, / și despre păduri", etc. Nu 
putem spune că imaginile nu sînt 
construite cu meșteșug, că nu se des
prinde o anumită ingenuitate, dar că 
judecind lucrurile din unghi estetic, 
se observă o lipsă de sinteză lirică 
în astfel de creații. Lipsa de sinteză 
lirică, duce în mod nemijlocit la 
încercuirea temelor, la o tratare exte
rioară.

/ si cîntă încet din 
habar cîntă,. despre

★

Am avut deseori prilejul să relev 
creația unuia dintre cei mai talentați 
poeți ai tinerei generații; Nichita Stă- 
nescu, însă — după părerea mea — 
acest poet își_ dispersează cu bună 
știință unele dintre versurile sale — 
printr-o lipsă de coeziune lirică evi-

dentă. Nichita Stănescu scrie, de pildă, 
despre activitatea unui ilegalist, dis
tribuitor de manifeste revoluționare: 
„Citește și dă mai departe" și, 
după o prezentare interesantă, poemul 
deviază spre studiu imagistic, fără ca 
acesta să fie cerut de conținut. Bună
oară, lauda adusă acestui erou se 
transformă într-o suită de comparații 
— după procedeul scrisului „în vo
lute" — „O laudă bărbătească, / 
scurtă / ca o strîngere de mînă pe 
front, / ca un țipăt de izbîndă / la 
capătul pădurii, / ca saltul de panteră 
/ al soarelui speriind sunetul / sub
țire al nopții, / alungîndu-1 / ca să 
vină liniștea dinaintea zorilor / cînd 
îți auzi liniștea"... („Gazeta literară", 
26.III.1959). După această avalanșă 
de metafore, tonul liric, firesc, este 
regăsit și poemul înaintează fără alte 
dificultăți pînă cînd un nou sens, o 
nouă sugestie verbală, incită fantezia 
inepuizabilă a poetului, la o nouă și 
furioasă demonstrație de imagini.

Alt poet, Petre Stoica stabilește o 
asociație între pleoapele care se în
chid și un cîntec de pasăre — „ușor 
! pleoapele se închid în lumina res 
firată / ca un cîntec de pasăre, între 
crengile / arțarului, jilave" și tot la 
el întîlnim imaginea sibilinică: „așa 
ar fi vrut / să-i fie copilăria cu ziduri 
de sare, surpate".

N-ar trebui ca acești poeți să re
nunțe la podoabele inutile, dînd în 
felul acesta mai multă pregnanță lirică 
ideilor, mesajului reveduționar ?

Spre a nu mai recurge și la alte 
exemple, amintim din creația tinerilor 
poeți multe poeme remarcabile, pă
trunse de patos revoluționar — a 
căror viziune poetică, unitară, bazată 
pe cunoașterea vieții, dă pregnanță 
lirică acestui patos politic. In această 
sferă, intră numeroasele versuri des
pre copilărie ale lui Nichita Stănescu, 
poemele sale anti-fasciste (printre care 
se remarcă : „Dans pe tobe", inclus și 
în recenta antologie: „Sub semnul 
revoluției"), apoi „Cîntecele Revolu
ției" ale lui Leonida Neamțu, „Prin 
soarele deschis" („Gazeta literară", 
29 oct. 1959) și seria de poeme anti
monarhice de Cezar Baltag.

Epoca noastră are nevoie de o poe
zie revoluționară, o poezie care — cu 
mijloacele sale specifice — să educe 
pe constructorul socialismului, să-i 
deschidă cu ajutorul imaginilor artis
tice perspectiva măreață a comunis
mului. Cine, oare, dacă nu poeții, 
trebuie să găsească cele mai vibrante 
cuvinte despre era de aur a omenirii ?

Eugen SIMION

Colecția
„Clasicii literaturii

universale"
E S. P. L. A

se știe, Editura de stat 
literatură și artă a luat,

Cum 
pentru ____ ,
cu mai mulți ani în urmă, ini
țiativa publicării unei cuprinză
toare colecții de „Clasici ai li
teraturii universale*. Eforturile 
ei în această direcție s-au do
vedit rodnice. Nivelul traduceri
lor este cu mult superior celui 
din trecut, iar volumele sînt în
soțite de prefețe documentate, 
menite să ușureze înțelegerea 
mesajului operelor respective de 
către masele largi de cititori. 
In ultima vreme, au apărut în 
cadrul colecției „Clasicii litera
turii universale*, următoarele 
titluri :
- LU SIN, ,

Prefață < 
ducere i 
Ralea.

- LUCIAN
„Scrieri 
Petru 
note de Radu Hîncu.

- HOMER, „Odiseea" (reeditare). 
Prefață și note de D. M. Pip- 
pidi. Traducere de George 
Murnu.

- RACINE, „Teatru". Prefață de 
Elena Vianu. Volumul cu
prinde piesele „Andromaca" 
(traducere de Petru Manoliu), 
„împricinați!" (traducere de 
Radu Vasiliu), „Britannicus" 
(traducere de Radu Popescu 
și Dinu Bondi), „Fedra" (tra
ducere de Tudor Măinescu), 
„Atalia" (traducere de Vero
nica Porumbacu).

„Opere alese' (vol. I), 
de Ion Vitner. Tra
de Mihai și Ioana

DIN SAMOSATA, 
alese". Prefață de 

Crețea. Traducere șl

VOR APARE FINA LA ÎNCE
PUTUL LUI FEBRUARIE :

ot 
i de 

de 
Cin-

- THOMAS HARDY, „TCSS 
the D’Ubervilles". Prefață 
Vcra Călin. Traducere 
Catlnca Ralea și Elena i 
cea.

- JOHN MILTON, „Scrieri 
se“ (Proză șl versuri). Prefa
ță șl traducere de Petre So
lomon.

- ROBERT BURNS, „Poeme". 
Prefață de Mlhnea Gheor
ghiu. Traduceri de Dan Du- 
țescu, Mlhnea Gheorghiu, 
Leon Levițchl, Petre Solo
mon.

- BENVENUTTO CELLINI, „Via
ța iul Benvenutto Cellini, 
scrisă de el însuși". Prefață 
de Nina Fațon. Traducere șl 
note de Ștefan Crudu.

ale-

Pe marginea unui raport
(Urmare din pag. 1)

sigur, nu se poate garanta pentru 
zmintiți; ei au existat întotdeauna 
și, după cît se pare, nu Vor dispare 
nici în viitor. Trebuie doar să nu ui
tăm că dacă și în trecut venirea la 
putere a unor asemenea zmintiți ducea 
la războaie sîn,geroase, acum aceasta 
ar fi o calamitate fără seamăn".

Ajunși aci, desigur că tabloul se 
cam întunecă. E neîndoios că lunatecii 
și cei într-o ureche alcătuiesc o pro
blemă încîlcită și obscură.

In politică, cel puțin pînă acum, 
nu s-a ținut îndeajuns seamă de ea- 
N-au existat mijloace de detectare și 
prevenire. In zilele noastre, maniacul 
lucid și rece, sufler neobosit dar ob
sedat și precaut, al figuranților ce de-

țin puterea, este în stare de orice 
spre a-și măguli și mulge vițeaua 
de aur. Ne amintim, cu fior neplăcut, 
de spusa lui Baltazar Gracian: „toți 
cei ce par a fi nebuni, sînt chiar ne
buni, dar în afară de aceștia, și un 
mare număr din cei ce par sănătoși". 
Cînd oare se va măsura măcar apro
ximativ răspunderea acestor deliranți 
placizi care trag sforile, pufăindu-și 
trabucul în umbră ? De-ar ieși cel pu
țin la lumină: dar bezna e climatul 
lor, ca și al tîlharilor. Și ne mai gîn- 
dim la cite un cap încoronat care 
construia castele, ca-n basme amenin- 
(îndu-și miniștrii cu scoaterea \ochi- 
lor... Sau la cîte un prezident senti
mental și idealist care se refugia pe 
stîncile Pacificului cu o sirenă cu pa-

tru decenii mai tinără decît el, iar de 
acolo, conducea, in pauze, destinele 
republicii și ale omenirii... Cum oare 
să-i mai detectezi dacă se mai ivesc 
tot fără de scufie ? Și cum să te fe
rești de ei, să le iei la vreme jucăriile 
și pocnitorile primejdioase din mină ? 
.■■Poate numai fluturîndu-le din cind 
in cind, cămașa de forță.

Iar toate aceste prealabile puneri 
la punct sînt neîndoios necesare unor 
discuții și tratative cu adevărat sin
cere. Nădejdea oamenilor e în reușita 
lor.

Ion VINEA

Emil Rebreana (al treilea din stingă), in timpul primului război mondial

„Un capriciu al vieții a pus față în față milioane de oameni pe care i-a însemnat 
cu moartea în frunte, silindu-i astfel să descopere în sufletele lor. taine nebănuite și să ia 
hotărîri neașteptate".

LIVIU REBREANU

•
ruptă de scena amintită în cronica 
precedentă. Pînă atunci, Boioga evolu
ează de la apologia războiului la ho- 
tărîrea de a dezerta la romîni. In a- 
ceastă epocă el are crize naționaliste, 
se ceartă cu Boteanu (care i se părea 
resemnat), cu Varga, se desparte de 
logodnică fiindcă o văzuse cochetînd 
cu un ofițer maghiar, îl bate pe de
latorul Pălăgieșu, considerîndu-1 tră
dător, etc. După scena amintită însă, 
el îi cere iertare lui Pălăgieșu, se în
soară cu Ilona, se împacă festiv eu 
Boteanu. Purtările lui Boioga par con
tradictorii numai dacă vom compara 
pe acelea din prima cu cele din a 
doua parte a evoluției sale (așa cum 
face G. Călinescu în „Istoria litera
turii romîne"). E vorba însă de două 
etape ale unei evoluții, separată, frîn- 
tă de o criză psihologică (elemente ale 
ultimei etape se găsesc încă în prima 
parte).

Boioga e un om care caută : „Ni
căieri n-a găsit de ce binele nu e 
bine pretutindeni și totdeauna..." (pag. 
119). își constituie explicații, sisteme, 
mai bine zis împrumută sisteme care 
însă se dărîmă, se prăbușesc în con
fruntare cu viața: „Am ajuns să-mi 
fie frică de mine însumi! Credințele

și hotărîrile se macină dacă le cîntă- 
rești mult și eu nu pot să nu le cîn- 
tăresc!" (pag. 149). „De cîte ori viața 
trăgea cu buretele peste construcțiile 
meie neroade, îmi făceam altele mai 
năzdrăvane și mă mîndream că eu... 
Eu, cu e mare..." (pag. 260). Aceasta 
e adevărata, autentica dramă a lui 
Boioga. El caută o explicație a vie
ții, a sensului ei și... nu o poate găsi. 
El își apropie diferite sisteme pe care 
i le oferă, din abundență, filozofia 
idealistă, le acceptă cu setea mistică 
moștenită de la mama sa dar, spi
ritul critic, raționalismul tatălui ateu 
și răzvrătit îl fac să Ie vadă repede 
inconsistența. Dar fără sistem, fără o 
explicație coerentă a lumii, Boioga nu 
poate trăi. De aceea caută din nou. 
Acest tînăr dilematic, în care profe
sorul și protectorul său de la Buda
pesta vedea un „reprezentant tipic a! 
unei generații..." (pag. 41) trăiește o 
autentică dramă a cunoașteri’. Amin
tim aici critica pe care o face siste
melor filozofice, idealiste, croite fără 
nici o legătură cu realitatea și pe care, 
ironic, viața le spulberă: „In toate 
cărțile omul îi părea izolat de viața 
adevărată, singuratec și abstract ca 
o formulă matematică. Cineva s-a

așezat la masă, plin de încredere în 
cunoștințele și experiențele sale de 
viață și a decretat că oamenii trebuie 
să fie așa și așa, că e bine cînd faci 
cutare lucru și e rău dacă faci cutare. 
Și în schema Iui, acei cineva vrea 
să vîre cu sila sufletele vii, să Ie în
cătușeze, parcă viața s-ar modela după 
dorințele sau concluziile cuiva. Dar 
viața merge mereu înainte nepăsă- 
toare, sfîșiind nu numai sistemele sa- 
vanțiior, ci chiar mințile oamenilor, 
plăsmuind în fiece clipă situații noi. 
idei noi..." (pag. 120). '

Desgustat de caducitatea sistemelor 
idealiste, de măcelul mondial, Boioga 
ajunge să refuze — printr-un meca
nism simplu — însăși civilizația, ști
ința, și să facă o mișcare retractilă, 
confuză teoretic dar spontană, către 
oamenii simpli, către popor, acesta 
fiind sensul dorinței sale de integrare 
în familia țăranului Vidor printr-o că
sătorie pe care o numeam simbolică. 
Dar, mai mult, în scena pe care am 
amintit-o drept o scenă-cheie pentru 
înțelegerea cărții, si care modifică pro
fund comportamentul și viziunea Iul, 
Boioga ajunge (ca să nu spunem „are 
revelația") la o altă concepție pe care 
rămîne să o analizăm.
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încununarea trilogiei
A TREIA, PATETICA

In trilogia care cuprinde dramele 
„Omul cu arma", „Orologiul Kremli
nului" și „A treia, patetica", Nikolai 
Pogodin a evocat marșul Revoluției 
socialiste, în zile de luptă armată și 
pașnică. împrejurările istorice și fap
tele povestite de dramaturg sînt ast
fel puse în lumină, încît să corespun
dă, piesă cu piesă, unor etape distincte 
ale făuririi

EVA PĂTRĂȘCANU 
(Irina Sestrorețkaia)

afirmării primului stat

ce s-a agravat. Cînd vestea morții lui 
Lenin se răspîndește, chipul său, che
mat de amintirea oamenilor simpli 
care l-au cunoscut, devine în finalul 
emoționant al piesei sinonim cu con
știința întregii omeniri muncitoare : 
„Ilici al nostru"... „Punctul cel mai 
înalt al biografiilor noastre".

Cu măiestrie și finețe a realizat Po
godin tipurile de nepmani care trăiesc 
o amăgitoare prosperitate. Gvozdilin, 
un fost mare capitalist, se vădește ti
călos și ca întreprinzător particular 
în împrejurările N.E.P.-ului. își men
ține insă luciditatea.

In „A treia, patetica", Pogodin a 
îmbinat organic tabloul istoric cu por. 
tretul psihologic, manifestul agitato
ric cu detaliul poetic, struc.ura epică 
cu motivul liric. Problemele de viață, 
de conștiință ale eroilor dramei, oa
meni adevărați ca Diatlov, Ippolit și 
Irina Sestrorețki, Suhojilov sau Pronia 
— poartă pecetea eroică a epocii noas
tre revoluționare.

★
Soncepția regizorului Moni Gheler- 

ter și interpretarea datorată în bună 
parte tinerilor actori ai Naționalului, 
promovează ca fundamentală ideea e- 
ducării omului nou in spiritul înaltei 
etici revoluționare și al umanismului 
leninist. Spectacolul dezvoltă susținut 
această temă, punind in valoare cu 
profunzime și armonie artistică pers
pectiva filozofică și acuitatea ideo
logică a dramei. Imaginile scenice se 
constituie fie ca o evocare solemnă, 
fie ca mărturii înflăcărate despre ac- 
tualitatea luptei revoluționare. Con 
strucția acestei piese, care prezintă 
o arie întinsă, aproape derutantă, a 
întîmplărilor dramatice și o impetuoasă 
perindare a locurilor de acțiune nu 
l-a dus la impas pe Moni Ghelerter.

Este întrucitva uimitor că pentru in
terpretarea marelui personaj din „A 
treia, patetica" a fost desemnat un ac. 
tor tînăr. Smirnov, creatorul acestui 
rol la M.H.A.T. susține că

muncitoresc-țărănesc. Alcătuirea 
matică a întregului ciclu ridică la ran
gul de simbol personalitatea lui Le
nin, a cărui prezență în scenă — dina
mică, spirituală, mobilizatoare — dă 
naștere unor momente cu adevărat pa
tetice, expresie a relațiilor umane și 
înțelepte dintre conducător și popor.

In „A treia, patetica," tensiunea 
tragică ce rezultă din evocarea momen
tului -săvârșirii din viață a marelui 
dascăl și luptător, nu știrbește optimis
mul înaripat al materialului de ansam. 
blu. Fiecare cuvînt rostit de eroii dra
mei, la aflarea cutremurătoarei vești 
este pătruns de conștiința nemuririi 
lui Lenin în inimile milioanelor 
oameni care l-au urmat sau îl 
urma.

„A treia, patetica" susține o amplă 
dezbatere de idei, la nivelul unei csâe- 
gurice maturități politice și artistice. 
In centrul dezbaterii (acțiunea e ra
portată la anii 1922-1924) stă lupta 
comuniștilor în condițiile dictate de 
N.E.P. Gum se știe, în perioada 
N.E.P.-ului s-a făcut simțită o oare
care înviorare a sectorului capitalist. 
In acest timp partidul și-a regrupat 
cu hotărîre forțele în vederea zdrobi
rii elementelor capitaliste. De aici se 
desprinde, așadar, problematica piesei, 
de aici înfățișarea unor tipuri carac
teristice acestei perioade — nepmani, 
șperțari, artiști degenerați — cărora 
eroii dramei, luptători comuniști, le 
servesc replici usturătoare, pline de 
tact, intransigente și definitive.

Fiecare din aparițiile în scenă ale 
lui Lemn marchează puterea previziu. 
nii sale științifice în elaborarea sar
cinilor de construire a socialismului. 
Ceea ce nu înțelege talentatul și sen- 
sibilul inginer Sestrorețki — că N.E.P.- 
ul este un moment necesar de pregătire 
înaintea atacului hotărîtor, și nu o ce
dare în fața capitalismului — devine 
clar pentru sine în urma unei convor
biri cu Lenin. Această convorbire, 
moment de vîrf în contextul dramei, 
asemenea scenelor cu Șadrin (în „O- 
mul cu arma") și Zabelin (în „Oro
logiul Kremlinului") relevă genialita
tea, simplitatea impresionantă și i- 
mensa dragoste față de oameni a con
ducătorului Revoluției din Octombrie.

De un profund dramatism este mo
mentul vizitei lui Lenin la oțelărie. 
Răspunzând calomniilor strecurate de 
un menșevic anonim, stînd de vorbă 
cu muncitorii, sau criticând un tablou 
meschin al pictorului Kumakin, Lenin 
își entuziasmează auditoriul prin clari
tatea cu care definește sensul politic 
al evenimentelor și prin 
de observație.

Ultimele scene în care 
nin — bolnav, la postul 
mandă — justifică întru 
acestei drame. Grija pentru unitatea 
partidului și pentru viitorul poporului 
se răsfrînge din fiecare replică, ca și 
supremul efort de a supraviețui bolii

tema Lenin

puterea sa

Le- 
co-

apare 
său de 
totul titlul

MATEI GHEORGHIU 
(Ippolit Sestrorețki)

reprezintă pentru actor un bilanț al 
experienței sale artistice, iată însă că 
Gheorghe Popovici Poenaru se află a- 
bia în cea de a doua stagiune a ca
rierei sale teatrale. Alegerea interpretu
lui își găsește totuși acoperirea în cre
ația realizată. Popovici Poenaru a re
dat cu plenitudine dragostea intransi
gentă și încrederea față de oameni a 
marelui conducător. Autenticitatea por. 
tretului fizic nu a fost urmărită în 
sine, așa încît mobilitatea actorului și 
plastica jocului său au servit, odată 
cu timbrul cald și intonațiile ferme 
ale vocii, dezvăluirii lumii interioare a 
personajului. Suferința cauzată e boa
lă și odată cu aceasta conștiința sfîr- 
șitului apropiat, au fost sugerate de 
interpretul lui Lenin cu discreție în 
sensul patetismului lăuntric al piesei.

Creația lui Popovici Poenaru, în 
care se face inevitabil și din păcate 
simțită tinerețea actorului, îi lipsește 
uneori, ca în momentul discuției cu 
Irina Sestrorețkaia, suflul corespun
zător generalizării filozofice la care 
se ridică în piesă chipul lui Lenin.

Scenă din piesa „A treia, patetica" de N. Pogodin, 
la Teatrul Național „I. L. Caragiale".

teristice portretului 
de Ion Finteșteanu 
finală și combustia 
energia unui afacerist odios, dar înzes
trat cu simțul realității. Marcel 
ghelescu, dimpotrivă, dezvăluie 
umor mentalitatea otrăvită 
slugi profitoare și ignorante.

Un aport considerabil la concepția 
acestui spectacol a fost adus de sceno
grafia inspirată a pictorului Mihai 
Tofan. In ultimele două stagiuni per
sonalitatea acestuia s-a afirmat în tot 
mai strînsă legătură cu inovația rea
listă în decor. Mihai Tofan vădește ca
pacitate de sinteză, simplitate și for
jă coloristică în rezolvările sale sceno
grafice. De aceea ne surprinde că cro
nicile dramatice semnate de Radu Po
pescu în „Romînia liberă", la „A treia, 
patetica" și la „Năpasta" ignoră con
cepția plastică a acestor spectacole, ca 
și cum ele s-ar juca pe șes, în Bără
gan, sau pe o scenă goală.

Pentru „A treia, patetica", Mihai 
Tofan a gîndit un decor aerat, redus 
la liniile de forță ale unor elemente 
de sugestie și completat de diapozitive 
proiectate pe circular. Toate acestea 
„vibrează" în scenă, de la porțile înal
te care se deschid ca paginile de carte, 
în primul tablou și pînă Ia acel balet 
al steagului fluturat de vînt, în scenele 
de la Stnolnîi.

Tonalitatea generală a decorurilor a 
insuflat spectacolului, ca și concepția 
largă a punerii în scenă, un caracter 
de evocare eroică.

Prezența muncitorului cekist Diatlov 
își găsește ponderea cuvenită în inter
pretarea lui Emanoil Petruț. Creația 
acestuia relevă un caracter puternic, 
înăsprit și inteligența proletarului for
mat de școala Revoluției.

Delicatul inginer Ippolit Sestrorețki 
este interpretat în spectacole diferite 
de Matei Gheorghiu și Matei Alexan
dru. Talentul cu care aceștia sînt în
zestrați fiind una, iar stilul indivi
dual al jocului lor, alta, se înțelege 
că fiecare, păstrînd linia generală a 
personajului, l-a întruchipat în mod 
personal. Matei Gheorghiu „inteiectua- 
lizează", iar Matei Alexandru „virili- 
zează" frămîntările inginerului Ippolit. 
Cinstea morală și sensibilitatea erou
lui — elemente de fond — transpar 
în ambele execuții.

In spectacol se afirmă și alte creații 
ale tinerilor, vădind seriozitate și a- 
plicație în muncă. Astfel, Sanda Toma 
(Nastia Gvozdilma) a găsit conturul 
lipsei de scrupule a unei „fiice a 
N.E.P.-ului". Jocul Evei Pătrășcanu 
reușește să fie vibrant cînd dezvăluie 
frămîntările sufletești ale Irinei Ses
trorețkaia, mai puțin în unele momen
te în care idealizează artificios chipul 
eroinei sale. Lui Liviu Crăciun (Kuma- 
kin) imperfecțiunile dicției i-au mi
nat interpretarea, concepută judicios 
în ascuțimi satirice. Raluca Zamfires- 
cu (Maria llinicina) a susținut cu mo
notonie scenele — puține la număr — 
în care apare. In sfîrșit, maeștri ai 
acestei scene, ca ion Finteșteanu 
(Gvozdilin) și Marcel Anghelescu (An- 
dîlda) au realizat compoziții de o mare 
finețe, precizie și expresivitate. Carac-

dramatic realizat 
sînt șiretenia ra- 
interioară, vădind

a

An- 
cu 

unei

Emil MANDRIC
Desene de GORA

Capodopera lui L. N. Tolstoi, „Război și Pace", apărută recent intr-o nouă 
ediție.

precedent că 
somații și 

care poetul 
cere lui dumnezeu să se legitimeze 
cu acte de identitate controlabile, ori 
măcar să-i trimeată curierii săi tra
diționali, îngerii vestitori, nu denotă 
deloc, cum s-ar părea, o foame mis
tică nesătulă, și, implicit, un triumf 
al ideologiei bisericii. Misticul absolut 
crede și nu cercetează, așteptînd în
tăriri din partea fanatismului propriu, 
a „grației" sau a ierarhiei bisericești 
— nuanțele aprinzătoare cindva, de 
ruguri, niu interesează aci —, întăriri 
condiționate oricum de propria fer
voare, venite „dinlăuntru" și nu din
afară, din partea lui dumnezeu pe 
căile simțurilor. („Crede și te vei 
mîntui"). Or, Arghezi a dorit aprig 
să cerceteze. A fost el un sceptic as
cuns sub masca religioasă ? E ade
vărat că setea de concret, caracteris
tică sensibilității sale artistice, a con
stituit în general un ferment al fai
moasei lucidități argheziene, și în mod 
deosebit poate, în materie de credință. 
Totuși obsesia religioasă, îndelungata 
și atit de abundentă în ilustrările ei, 
rămine de neînțeles la un sceptic or
ganic, consecvent. Intr-un „Psalm" re
latările sfinților despre fizionomia divi
nă, în loc să-i fie pe plac, pe gustul 
său „empiric", sînt întâmpinate cu un 
surîs indulgent dar hotărît critic, ca do
cumente patriarhale ale unui realism 
naiv, incompatibil cu „transcendența", 
cu esența spirituală a divinității: Pen- 
trucă n-’a putut să te-nțeleagă / deșertă
ciunea lor de vis și lut, / sfinții-aii 
lăsat cuvînt că te-au văzut / Și că 
purtai toiag și barbă-ntreagă!“. Ce 
fel de sceptic e acela care cercetînd 
constată că nu ar trebui să creadă și 
totuși vrea să creadă!? Doar un Toma 
necredinciosul, care însă, cum spune 
scriptura, și-a păstrat intactă, la fund, 
evlavia. Poetul n-a fost însă un banal 
sceptic în limitele fidelității. Atunci 
s-a întîmplat ? Arghezi a fost la 
pas, la un pas hotărîtor e drept și 
care n-a avut curajul să-l facă, de 
găduirea completă a credinței, de 
scepticism autentic, radical,’ îndreptat 
o clipă chiar împotriva Cuvîntului bi
blic, a „esenței spirituale" divine: 
„Sfărîmă Guvîntul: cuvintele-s goale".

Ancheta sa, întreprinsă cu înfrigu
rată îndărătnicie, pentru depistarea 
unei prezențe misterioase, a unui 
dumnezeu care se vrea pretutindeni 
și nu e nicăieri, trădează alarma unei 
devoțiuni în derută, criza fundamen
tului mistic. Conștiința religioasă, în
doită de existența obiectului său, a- 
bandonată propriilor resurse de către 
„marele mut", nedispus să-o sprijine 
nici prin simpla lui revelație, simte 
că nu va putea rezista asalturilor 
pornirii laice, decise să înlăture din 
drumul omului „blestemul", interdic
ția divină de a se ridica deasupra 
ignoranței și neputinței eterne, împo
triva divinității înseși. Șubredă, în- 
spăimîntată de invazia „patimei teres
tre", credința nu are altă scăpare de
cît bătaia în ușa închisă a aceleiași 
instanțe. De unde și precipitarea gîfii- 
tă, oscilațiile între nădejde și desnă- 
dejde, între mărturii de venerație și 
îndoială, negație și afirmație ale „ne
liniștitei patimi cerești", cum se defi
nește singură. De aceea nici nu putem 
vorbi de o conștiință religioasă pro- 
priu-zisă, ci de o aspirație în acest 
sens, contrazisă de o aspirație de tip 
umanist

Susțineam în articolul 
mplorările alternate cu 

chiar ultimatumuri, prin

avansa pe muntele arid al necunos
cutului, cu avântul purtătorului de 
forță, nedezarmat, ba ațîțat voios de 
plăcerea sportivă a doborîrii obstaco
lelor : „Ispitele ușoare și blajine / 
N-au fost și nu sînt pentru mine : / 
In blidul meu, ca și în cugetare, / 
Deprins-am gustul otrăvit și tare. / 
Mă scald în ghiață și mă culc pe 
stei; / Unde dă bezna, eu frămînt 
scîntei / Cînd e tăcere scutur cătușa, / 
Dobor cu lanțurile ușa. / Gînd ma 
găsesc în pisc / Primejdia o caut și 
o isc. / Mi-aleg poteca strimtă ca 
să trec / Ducînd în cîrcă muntele 
întreg". Văzut uriaș și mitologic, e- 
roul arghezian a prins, într-un stil 
al grandiosului baroc, statura unui 
Prometeu combinat cu 
sau cu un Atlas ducînd pe umeri, în 
locul cerului, pămîntul.
personalității ideale, libere și complete 
fizicește și spiritual, el își contemplă 
romantic chipul sintetic, îmbinat din 
antiteze, din însușiri opuse, — în
tr-un autoportret fabulos și destinat, 
ca - să spunem așa, fascinării violente 
a Margaretei. Hyperion se înfățișa 
Cătălinei rece și abstract; mitul ar
ghezian, dimpotrivă și oarecum înru
dit cu primele reprezentări eminescie
ne, apare năprasnic, fioros chiar. 
Conceput tot păgîn, din superbi hi
brizi ca niște centauri, e totul o ten
siune, o structură pregătită pentru 
lupta cu „misterul" : „M-am zămislit 
ca-n basme, cu șapte frunți și șapte / 
Grumazi și șapte țeste / C-o frunte 
dau în soare, cu celelalte-n noapte / 
Și fiecare este și nu este. / Sînt în
ger, sînt și diavol, și fiară și-alte- 
asemeni / Și mă frămînt în sine-mi 
ca taurii-n belciug / Ce se lovesc în

un Hercule

Incarnare a
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★
Aspirația laică, numită metaforic 

faustică, 
intuită 
acad, 
oară, 
umbră

nebănuită în amploare dar 
chiar în termeni

Mihail 
nu s-a 

_____ subversivă și insezisabilă di
rect, îndărătul impulsului fideist. Dese
ori, in intensități și forme diferite, ea 
și-a răsfrînt, în propria radiație, virtu
țile sfidătoare. Beneficiarul lor va apă
rea clocotitor de vitalitate bărbătească 
(„Iar cînd plecam călare, cu trofee / 
furasem și cîte-o femeie..."), și va

de către
Ralea, pentru prima 
insinuat numai ca o

coarne cu scînteieri de cremeni / Si
liți să are stînca, la jug". Poetul 
„ascet" a zămislit un atlet al spiri
tului și trupului.

Faust încheiase un pact cu diavo
lul. Fără a ajunge aci, emulul său 
arghezian e atras de semnificația re
belă și în special plastică, transfor
matoare de stihii, a puterilor, fie și 
negative, ale diavolului. Salutat de 
el supus, satana, care domină de pe 
o stîncă marea (simbol al mișcării 
perpetue, — cerul e sediul neclinti
rii—), ii răspunde printr-un gest măreț 
în neglijența lui, modificînd instanta
neu ordinea cosmică: „Strîmbînd in 
loc planetele ca mingea și luna cum 
e chifla". Tot ca Faust, de astădată 
mai apropiat de modelul goethean, 
în faza sa de vrăjitor, deci de 
partea medievală din Faust, este în
demnat să mînuiască magia, alchimia, 
astrologia, vrăjite străvechi, asiaticele 
sau popularele descîntece autohtone. 
Metodele indicând, firește, o mentali
tate înapoiată, chiar primitivă, simbo
lizează totuși, într-o expresie timidă, 
o poziție nereligioasă în problema cu
noașterii ca și dorința străveche a 
omului de a influența lucrurile prin 
intervenție activă. Încercarea de a 
pătrunde tainele lumii se înfăptu- 

o tentativă de jaf cosmic. 
Universul este 
„cu noapte", 
este un „mare 
„lacăt", pe care omul îl pipăie hoțește, 
cu mișcări tiptile, și pe care „lumina 
ochiul și-l așează și-n încăpere cau
tă să vază" (comorile presimțite, n.n.); 
iar pentru descuiere, e invocată, ca 
unealta cea mai subtilă, steaua : 
„Stea, nu poți tu intra-n veriga lui / 
și lacătul tăcerii să-l descui ?“. Ispita 
cunoașterii, devenită o sete devorantă, 
biciuitoare de a poseda și a preface 
apoi nu numai stihiile ci și — deta
liu simptomatic — rânduielile sociale 
rău întocmite, e gata să recurgă la 
acțiunea radicală și explozivă. Soli
citările ei panteistice (și nu mistice, 
în ciuda titlului „Rugă de seară"

iește ca

sa deci de

alchimia,

o „cămară" umplută 
idealul cunoașterii 
vis închis" cu un

Care este opinia criticului ?
Urmărind recenziile publicate de 

întîlnimliterare,
frecvent formule 

care înlocu-

a

al poeziei de unde cităm) adre
sate infinitului care, stăpîn pe e- 
nergii teribile, este capabil să în
zestreze cuvîntul poetic cu proprietăți 
vrăjitorești, plăzmuitoare: „Demonic 
infyiit... și dă-mi virtutea unui bram ț 
pătnîniu-n vrăji să il destram / Să-mi 
fie verbul limbă / De flăcări vaste, 
ce distrug, / Trecînd ca șerpii cînd 
se plimbă: / Cuvîntul meu să fie 
plug, / Ce fața solului o schimbă / 
Lăsînd’ în urma lui belșug. / 0, dă-mi 
puterea să scufund / o lume vagă, 
lincezîndă / și sa țîșnească-apoi Ia 
fund / o alta, limpede și blîndă". 
Nu se simte aci cu un accent mai pu
ternic, cu o încordare de strună, vo
cea eminesciană din „Rugăciunea unui 
dac" ?

ft

imboldul 
decît el

cunoașterii și 
se impune cel

revistele noastre 
încă destul de 
generale, pretențioase, 
iese raționamentele limpezi și 
servațiile la obiect. Intr-o recenzie la 
volumul „Profiluri” de Nicolae Țic 
(„Scrisul Bănățean” nr. 11/1959), Leo
nard Gavriliu observă că „în «Unul la 
fel ca ceilalți», Țic încearcă schița de 
penetrație psihologică”. Povestirea su
biectului din bucata respectivă, pe care 
o întreprinde autorul recenziei, este 
întreruptă pentru a se introduce afir
mația că, de pildă, eroul „se «eliberea
ză» parcă în sens freudian”. Erudiția 
criticului este deplasată în orice caz, 
dat fiind că eroul la care se referă, 
departe de a fi la înălțimea savantului 
său exeget, nu e decît un om obișnuit 
care încearcă un sentiment cu totul 
normal : i se pare că femeile nu-l iu
besc pentru că este urît. Iar „elibera
rea1* freudiană de care ar fi vorba s-ar 
fi putut traduce desigur în limbajul 
criticului în mai multe feluri, dar ori
cum, foarte simplu: iată că cineva 
s-a îndrăgostit, în sfîrșit, de nenorocosul 
erou! Ar fi fost mai firesc și mai a- 
devărat. Criticul impută mai departe 
autorului, pe un ton grav, faptul că 
„insistă în mod eronat asupra cazului 
psihanalitic”.

Aceleași complicații artificiale ale 
unor elemente care sînt de fapt simple 
și concrete, se fac simțite și în cerce
tarea altei schițe aparținînd aceluiași 
autor. Cităm : „In «Echipamentul», 
pe de altă parte, Țic își privește eroul 
prin prisma comportamentului, după 
concepția „behavioristă”: un flăcăuaș 
venit la școala de tractoriști, care 
umblă cam împiedicat, așteaptă cu ne
răbdare să capete echipament nou, in
clusiv bocanci. Din cauza nerăbdării 
sale, intră într-un conflict mut cu 
magazionerul, Cînd, în sfîrșit, încalță 
o pereche de bocanci noi, transforma
rea sa este uimitoare, totală: e prima 
pereche de bocanci care nu-l strînge 
și-l face „alt om”. Autorul se limitea
ză să înregistreze reacțiile elementare 
ale personajului”.

Admițînd — ceea ce nu este, după 
noi, cazul — că subiectul s-ar reduce 
la faimosul „conflict mut cu magazin 
nerul”, atunci de ce era neapărata 
nevoie să invocăm behaviorismul în ca
zul unui flăcăuaș nerăbdător să încalțe 
niște bocanci, pe deasupra și meritați? 
Aerul savant este cu atît mai puțin to
lerabil, cu cît cel ce-l respiră este un 
critic înzestrat și cumpănit în genere 
și care, și de astă dată, o dovedește în 
altă parte a recenziei. Leonard Gavri
liu observă în final că „autorului nu-i 
reunește însă întotdeauna diferențierea

înlocu- 
ob-

personajelor”. Din 
rămine însă neargu-

caracterologică 
păcate, remarca 
mentată.

Desconsiderarea 
țifice de analiză are consecințe nu nu
mai în domeniul stilului, al folosirii 
unor termeni. In unele recenzii se 
constată în primul rînd lipsa judecății 
de valoare, ca urmare a ignorării cu 
seninătate a criteriilor estetice de. apre
ciere. Aurel Storin scrie în „Viața Ro
mânească” nr. 11/1959 în legătură cu 
volumul de versuri al lui George Dan 
„Goarna și sirena” în termeni adecvați 
unui studiu de sociologie. Comentariul 
— unor versuri și încă din partea unui 
tînăr poet I — se reduce la compli
mentarea poetului pentru calitatea de 
a fi surprins „cîteva momente de mare 
însemnătate din istoria poporului nos
tru”.

In alte recenzii, deformarea judecății 
de valoare stimulează tonul apologetic 
blamabil chiar și în cazul unui debut. 
Cu foarte timide obiecții, Ion Tiba lau
dă povestirea lui Mircea Mohor, „Au
gust de foc”, într-o recenzie apărută în 
„lașul literar” nr. 11/1959. Iar în ce 
privește seriozitatea elogiului, acesta 
este compromis chiar prin afirmațiile 
care-l contrazic, uneori în cuprinsul a- 
celeiași fraze : „Totuși, dacă autorul știe 
să dezvolte un conflict acut, el nu 
reușește în schimb să reliefeze pregnant 
figurile oamenilor antrenați în con
flict”. Un conflict fără personaje, orice 
s-ar spune, este greu de imaginat ’ 
Mai departe, recenzentul prezintă oma
gii autorului în ambele sensuri, și pen
tru realizarea personajelor și pentru 
valoarea conflictului.

Asemenea recenzii constituie un rău 
serviciu atît pentru autor cît și pentru 
cititor, mai ales atunci cînd opinia 
criticului nu este formulată deschis și 
inteligibil. S-ar crede că autorii lor 
preferă orice paranteze posibile, numai 
spre a ocoli exprimarea netă a unei 
judecăți de ansamblu. Un exemplu ca
racteristic în acest sens îl oferă recen
zia lui Titus Priboi la studiul lui Eu
gen Luca despre „Poezia lui Marcel 
Breslasu” din „Viața Romînească” nr. 
1111959.

Referirile la cartea criticului exce
lează prin evitarea sistematică a discu
ției esențiale, asupra valorii științifice 
a lucrării. I'ăcînd numeroase digre
siuni, în locul analizei și a unei apre
cieri clare asupra metodei critice fo
losite de Eugen Luca, Titus Priboi 
notează doar în trecere: „...criteriul 
folosit de exeget este cel cronologic”.

Autorul recenziei continuă apoi să 
consemneze, oarecum la întîmplare și 
disparat, unele afirmații ale lui Eugen 
Luca. In acest chip este imposibil să 
se obțină un răspuns limpede la în
trebarea pe. care în mod firesc trebuie

unor principii știin-

să ne-o punem: studiul lui Eugen Luea 
încheagă sau nu, un anumit sistem de 
analiză, o viziune critică demnă sau 
nu de a fi luată 
felurite procedee 
obiectul veritabil 
indecis și ezitant, Titus Priboi își for
mulează opinia sa după cum urmează: 
„In studiul său despre poezia lui Mar
cel Breslașu autorul nu evită schițarea 
împrejurărilor social-politice — pe a- 
ceastă linie era util să insiste — în care 
s-a manifestat poetul, și se îndreaptă 
cu precădere spre analiza ideilor și a 
sentimentelor prezente în text, a dez
voltării și înlănțuirii lor”.

Și dacă, totuși, cititorul nu se resem
nează ușor și încearcă să descopere o- 
pinia criticului atit de bine apărată de 
generalitate și echivoc, atunci revine în 
cele din urmă asupra textului sau re
citește concluzia recenziei. Probabil 
aici, se vor deslega toate enigmele...

Dar tocmai la încheierile acestor re
cenzii, observațiile devin de obicei mai 
derutante. Citim în articolul semnat 
C. Mircea („Steaua” 11/1959) con
sacrat volumului de „Nuvele” de Nagy 
Istvan numeroase păreri de acest gen 
culminînd prin cea mai nefericită dintre 
formulele sintetice care încearcă să 
spună și să nu spună, în același timp 
(eventual, în aceeași frază chiar!); 
„Dincolo de această observație, volumul 
din ( 1) «Nuvelele» lui Nagy Istvan 
este binevenit”. Foarte greu ar fi de 
explicat pe înțelesul tuturor ce înseam
nă acest „dincolo”, ce anume indică,

în seamă? Folosind 
in eschivarea de la 
al discuției, mereu

desparte sau condiționează și cît de 
binevenit este volumul respectiv. De 
altfel nu este pentru prima oară cînd 
articolul de tip convențional, care a- 
glomerează termeni vagi și generalități 
aricind valabile, se încheie forțat prin 
concluzii... neconcludente I

Am putea cita aici exemplul frec
vent al propozițiilor (avînd pretenții de 
obiectivitate și profunzime) care încep, 
de regulă, în fraza finală cu „în afară 
de...” sau, mai ales foarte cunoscutul 
„cu toate acestea, însă”..., sau în sfîrșit, 
uite cazuri în care claritatea părerilor 
este escamotată prin mimarea efuziunii, 
a tonului emotiv. Tot în recenzia la 
cartea lui Nagy Istvan: „imaginea fi
nală a nuvelei se imprimă puternic 
cititorului și se menține în permanență 
vie...” etc.

O problemă de ton, sau de limbaj? 
Nu, de atitudine.

Erudiția, ingeniozitatea 
stilului criticii literare se 
numai în funcție de consecvența ideo
logică și estetică a verdictului critic. 
La timpul său, încă acum mai bine de e 
sută de ani, Cernîșevski combătea cu as 
prime... „orice reticențe, rezerve, aluzii 
fine și confuze și orice ocolișuri asemă
nătoare, care sînt numai o piedică 
pentru expunerea deschisă și clară a 
problemelor!” Cititorul de astăzi are 
tot dreptul să aștepte din partea criti
cului literar un punct de vedere com
petent, clar, rezultat al unei cercetări 
științifice, riguroase.

Miron DRAGU

Paralel cu 
mai viguros 
creator.

Mod de afirmare a 
inventive, arta concurează universul, 
prin perfecția șj perenitatea și mai 
ales prin concentrarea de substanțe 
care intră în formele sale, indiferent 
de natura, proporțiile, destinația șl 
instrumentele ei făuritoare (cuvînt, 
daltă, rindea, mina goală). „Cristalul 
rotund în pahar", printr-o transmuta
ție feerică de elemente, materiale la 
origine, dar eterice, suave la sfârșitul 
elaborării — „ape de azur", „țurțuri 
de lumină", „pietre de rouă" — inspiră 
puritate virginală, prospețime reînnoi
tă odată cu sugestia legăturilor în
chegate peste timp, între generațiile 
care își transmit paharul: „Dar n-ăt 
să știi prin mine ce izvoare / S-au 
strecurat, și cîte, liniștit. / Și nu cu
noști pe buza mea scinteietoare / bu
zele calde cite m-au sorbit. / Ele-s 
aci-n văzduh, ca ruște 
lui Grigorie mitropolitul 
cătuirea sa complicată 
de mătase, metale (aur) 
prețioase, delicatul rod 
șterului care, lucrînd-o 
triumfă sarcastic asupra timpului și 
asupra sensului sacerdotal al obiec
tului, ieșit din mina sa. Trăinicia 
„tertipului cu g ngașii și fleacuri", a 
produsului unei munci laice, dom nă 
veacul, in timp ce măreția mitropolitu
lui mesager al „eternității" divine, s-a 
scurs, într-o penibilă amintire fiziolo
gică : „Tiara grea pe frunte, de aur 
gros bătut,/S-a făurit frumoasă, acum 
vreo șapte veacuri, / Muncită în ro
bie de meșteri pricepuți, / A-mpodoui 
tertipul cu gingașii și fleacuri. / ... / 
„Păstrată pentru Paști, în cămin cu-n- 
cuietoare, / liara sta-n părete, păzită 
de doi sfinți. / Albastrul căptușelii 
pătat e de sudoare. / Pe creștetul, 
din vremuri, al Foștilor Părinți".

Concepția despre artă a poetului, 
concludentă pentru atitudinea pe care 
o relevăm, se reazimă în genere pe 
noțiunea de muncă, pe ideea că fru
musețea nețișnind din inițiativa e- 
nigmatică a harului, survine la ca
pătul unui proces îndelung și obscur, 
al unui șir de sforțări filtrate milenar. 
Cine nu știe azi că „Testament" — 
arta poetică argheziană — extrage 
noblețea artei din minereul prelucrat 
anevoios de către strămoși înrobiți 
preoum meșterul tiarei, și că încadrea
ză astfel arta într-un timp imemorial 
dar finalmente istoric, în singura e- 
terni,tate dată omului : „Așeaz-o cu 
credință căpătâi. / Ea e hrisovul vostru 
cel dintâi; / Al robilor cu saricile 
pline / De osemintele vărsate-n mine" 
/ ...„E-ndreptățirea ramurei obscure / 
Ieșită la lumina din pădure / Și dînd 
în vîrf, ca un ciorchin de negi / Rodul 
durerii de vecii întregi". De asemenea 
este cunoscut cum, pentriț Arghezi, 
munca oamenilor simpli împarte cu 
munca artistului aceeași obîrșie umilă 
și același țel nobil. In destoinicia și e- 
fortul spectaculos al potcovarului, ad
mirația poetului citește o scenă de iul- 
tologie modernă („Potcovarii"), iar 
respectul, aproape pietate față de stră
dania plugarului maiestuos în încor
darea sa, neagă blestemul biblic al 
veșnicei osînde și-l înalță, într-un mod 
mitic, pe muncitorul cîmpului peste 
umbra lui dumnezeu: „Ager, oțelul 
rupe de la fund / Pămîntul greu, 
muncit cu dușmănie / Și cu nădejde, 
pînă ce, rotund, / Luna-și așază cio
buri pe moșie..." / „E o tăcere de-nce- 
put de leat. / 'lu nu-ți întorci privi- 
rile-napoi. / Căci dumnezeu, pășind 
apropiat, / Ii vezi lăsată umbra prin
tre boi." Solidaritatea dintre artiști și 
truditori dă, în fine, naștere intuiției 
că opoziția dintre stăpînirea efemeră a 
lui Caligula și lumea nepieritoare a 
producătorilor de bunuri materiale și 

este ireductibilă. „Cântecul, 
taina, unda, -ntinsurile-al- 

noi le strin-

voinței umane

toi..."' M.tră 
este, în al

de materiale 
și de pietre 

greu al me- 
„in robie",

și bogăția 
valorifică

artistice 
lumina, 
Lustre / Noi le ținem, 
gem, cei căzniți, urîți și goi. / Te
meliile veciei, orice-ați face, -s ale 
noastre. / Voi întoarceți-vă veseli și 
slăviți întru noroi."

Viziunea artistului, ca „homd faber", 
făuritor, în chinul euforic al muncii, 
de forme stimulate de tiparele naturii, 
dar modelate după acelea ale visului 
uman, potențează în artist un rival al 
divinității, iar în operă, în creația omu
lui, o replică provocatoare la „crea- 
țiunea" divină, încremenită în pretinsa 
ei perfecțiune.

Mihail PETROVEANU

Rectificare
In articolul „Ce fel de contradicții" 

se va citi ipoteză în loc de ipostază 
(col. Il-a, par. 3, r. 9) și emigrare în 
loc de imigrare (col. Il-a, par. 4, r. 26).
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In vitrimle librăriilor primele volume din noua serie a colecției „Biblioteca 
pentru toți"; Emihescu — „Poezii" șl Caragiale — „Teatru"

A apărut ediția a IV-a a romanului 
„Enigma Otiliei" de Q, Călinescu.
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de necesitatea constantă și

Ce este inovația?

idee și expresie

«limba 
n.n.).
literare 

pe alte

sti'rnească nimănui nedumerire,

superficial, sentimentele 
dar în acest caz, cele mai 
nu găsesc ecou în sufletul

va fi inovator 
Nekrasov, care 

acest 
„cor

VI AȚA- MĂIESTRIE INOVAȚIE

E. VUCET1CI

Bustul lui Lenin
Cu mîna care nu l-a cunoscut,
vrea să frămînte chipul lui — din lut — 
și cu mișcări grăbite și încete, 
îi caută măsura în portrete;
adutiă lutul, vrea să-i dea suflare — 
inert în mîini, obrazul nu tresare ; 
și din volume speră — și disperă — 
să treacă-n lut un început de eră.

Abia tîrziu pe Lenin îl găsi 
în ochii celorlalți; era aci, 
aproape, mai aproape, la un pas, 
într-o tăcere, în frînturi de glas, 
în forfotă, pe schele de orașe, 
în bolta galeriei, de lămpașe, 
în cîmpul fără margine sub cer, 
într-o privire de pionier —

la scînteierea căreia și lutul 
își părăsi. învins. necunoscutul.

Evocare
Timp uscat de ianuarie își scutură clipele calme. 
In timple odată cu sîngele le simt cum zvîcnesc. 
La fel ca ieri și ca mîine cu fruntea în palme 
In vălul tăcerii lăsat, la Lenin gîndesc.

Văd un om asemenea focului, asemenea mării 
In mine și-n lumea întreagă veșnic prezent. 
Printre stele, perpetuu arde în mijlocul zării 
Un fulger ca un copac incandescent.

aur a lucrurilor în scîntei și metale.Rădăcină de
Constelînd omeneștile inimi în crengile vii. 
Secole cresc viitoare. Anii sînt roșii petale. 
In sînul materiei nasc rotitoare făclii.

'Albie tăindu-și în timp pe harta de ginduri a țării, 
Un rîu de lumină mi-e gîndul, drept și firesc, 
Văd un om asemenea focului, asemenea mării... 
Rezemat de al veacului stîlp la el mă gîndesc.

Nivelul înalt al discuțiilor
Numeroasele discuții în contradicto

riu constituie o trăsătură caracteristică 
a vieții literare sovietice. Numai in 
ultimii 2—3 ani ani avut posibilitatea 
să Urmărim discuții dintre cele mai 
pasionante și mai variate. In tot cursul 
anului 1957 a continuat în presă coloc
viul despre realism, început prin cu
noscuta sesiune a Institutului de lite
ratură mondială „A, M. Gorki”. Mai 
tîrziu, în întîmpinarea celui de al 
IlI-lca congres al scriitorilor sovietici, 
același Institut a organizat o discuție 
consacrată în special problemelor rea
lismului socialist. In sfîrșit, tot Ia In
stitutul „A. M. Gorki” se desfășoară 
în prezent — pe bază de numeroase 
referate — o discuție despre „influența 
reciprocă și interacțiunea literaturi
lor naționale”, avînd ca scop funda
mentarea unei metode marxiste de stu
diere comparată a literaturilor, opusă 
comparativismului burghez. Concomi
tent cu aceste discuții se desfășoară 
și dezbaterile din presa literară; despre 
critica literară pornită în septembrie 
1959 de „Literaturnaia Gazeta”, discuția 
pe tema „poezie și contemporaneitate”, 
discuția despre neorealism, despre ra
portul dintre realism și elementul fan
tastic, și altele.

Abundența discuțiilor în U.R.S.S., 
succesul de care se bucură, faptul că 
ele antrenează mai totdeauna un număr 
mare de scriitori, critici și cititori, se 
explică printre altele și prin nivelul 
lor înalt. Ce înseamnă acest „nivel 
înalt”, vom încerca să explicăm, sco- 
țînd în evidență cîteva trăsături carac
teristice.

In primul rînd ar trebui sâ fie men
ționat faptul că discuțiile sînt totdeauna 
orientate spre elucidarea unei anumite 
probleme, nu se risipesc în zeci de 
„aspecte” mărunte. De pildă, discuția 
despre realism pornită în apărarea rea
lismului în fața atacurilor ideologilor 
burghezi și ale revizioniștilor, s-a con
centrat în jurul unei probleme impor- 
tante și anume: se poate, oare, vorbi 
despre realism ca despre o calitate 
a artei în general, sau realismul este 
un fenomen strict istoric care apare 
doar la un anumit stadiu de dezvoltare

Veronica PORUMBACU

Cezar BALTAG

a societății și a artei? De asemenea 
discuția recentă despre critică nu tre
buie înțeleasă ca o discuție despre cri
tică în general, în care fiecare se referă 
la încă un detaliu oarecare, ci are și ea 
un obiectiv concret. De fapt s-a precizat 
raportul care trebuie să existe între 
datoria criticului de a fi exigent (cu 
alte cuvinte de a nu cădea în greșala 
apologiei) și obligația — poate tot 
atît de -serioasă — de a da dovadă 
de maximum de înțelegere față de 
scriitor, care 
luptă al său. 
tema „poezie 
urmărește cu 
me: cum se 

este și un tovarăș de 
In sfîrșit, și discuția pe 

și contemporaneitate” 
precădere cîteva proble- 
exprimă contemporanei

tatea în poezia lirică, lipsită de referiri 
directe la faptele vieții, ce raport există 

Răsfoind presa literară sovietică

între contemporaneitate și stil, între 
tradiție și inovație, etc.

O altă trăsătură a discuțiilor literare 
sovietice este, incontestabil, baza lor 
științifică. Fiecaie participant la dis
cuție se simte obligat să folosească în 
argumentările pe care le desfășoară 
datele științifice adunate de știința li
terară în domeniul respectiv. Operele 
clasicilor marxism-leninismului, ale de
mocraților revoluționari ruși, ale gîndi- 
torilor cu renume din toate țările se 
citează nu pentru a se face „o paradă 
de erudiție”, ci pentru a se întemeia 
un punct de vedere științific. Discuția 
e totdeauna la obiect, punctele de ve
dere nu se. formulează „în general”, ci 
prin valorificarea unui bogat material 
faptic. De pildă, în cadrul discuției 
despre realism (editată recent intr-un 
volum extrem de instructiv pentru orice 
literat) au fost folosite nu numai date 
din istoria literaturii rusești, dar și din 
cele ale literaturilor europene occiden
tale și chiar din literaturile orientale 
(arabă, japoneză, chineză). In cadrul 
discuției despre critică, participanții 
s-au referit la un număr impresionant

Poezia este călătorie în Necunoscut 
— a spus Maiakovski. In exprimarea 
sa generală, acest lucru nu uimește 
pe nimeni, toată lumea este de acord. 
Contrazicerile, divergențele încep însă 
atunci cînd se pune direct întrebarea : 
este oare Necunoscutul incognoscibil ?

Am nega esența inovației dacă am 
privi inovația ca rod al epocii și 
nu ca rod al talentului. In acest 
caz cine nu ar fi inovator ? Orice 
poet mediocru, care a scris o poe
zie despre colhoz, 
în comparație cu 
nu putea nici măcar pomeni 
cuvînt, iar Lermontov cu al său 
al astrelor cerești" ar îi un obscuran
tist învechit în comparație cu orice 
versificator care a cîntat lumina elec
trică 1 Pe de altă, parte, este tot atît 
de ridicol să consideri drept inovație 
în poezie folosirea unor expresii încîl- 
cite, absurde.

Trebuie spus — și în aceasta con
stă problema — că inovația este de 
neconceput în afara unui conținut 
nou, ca și în afara unei forme noi. 
Procesul acesta este simultan orga
nic.

Inovația nu poate să nu fie înso
țită de un element de surpriză. E 
puțin probabil să ne închipuim o ino
vație care să placă dintr-un început 
tuturor; la fel, o inovație care să 
nu sti'rnească nimănui nedumerire, 
care să fie înțeleasă de toată lumea 
sau mai mult, să nu se observe că 
este inovație.

Noul în artă este nevoit să-și cro
iască drum. Ce poate fi mai conser
vator decît gustul, puterea obișnuin
ței ? Pentru ca să miști dki loc o 
căruță trebuie să depui un oarecare 
efort, asta o știe oricine.

O oarecare forță îi este necesară 
și artistului pentru ca să învingă 
inerția formelor poetice obișnuite. Me
moria (utilă în procesul culegerii im
presiilor și al generalizării lor) în 
procesul de creație devine o pie
dică, în sensul că în mod automat 
ea încearcă să aducă fiecare idee 
poetică, nouă la numitorul comun al 
vechiului lexicon și al vechilor into
nații.

Atunci însă cînd cuvîntul poetului 
învinge „forța de atracție" a inerției 
poetice, el nu se pierde în cosmosul 
lingvistic, ci se mișcă, condiționat de 
forța talentului, pe orbita sa proprie. 
Acum e rîndul cititorului să depună 
eforturi pentru ca și el să învingă 
.forța de atracție a gustului înrădâ- 

viața din- 
mai înalt,

„V. I. Lenin'

PROBLEME ALE DEZVOLTĂRII POEZIEI SOVIETICE

cinat", dacă vrea să vadă 
tr-un punct de vedere nou, 
al poeziei...

Marile descoperiri încep însă de 
la descoperiri mărunte. Apariția în 
poezie a marilor inovatori ar fi fost 
exclusă fără munca mai mult sau 
mai puțin de salahor a poeților care 
au realizat în practica lor descoperiri 
mici, negeneralizate încă.

Rolul lui Maiakovski este uriaș 
în dezvoltarea poeziei datorită felului 
remarcabil în care poetul a intui! 
relația care trebuie să existe între 
poezie și viața poporului.

Inovația lui Maiakovski are valabi
litate universală. Ea a privit toate 
elementele creației poetice 
cu elementul fundamental, 
de idei al poeziei, inovația 
kovski este poate cea mai 
întreaga cultură universală 
rană.

De aceea, discuția despre inovație 
în poezia contemporană raportată la 
Maiakovski, este edificatoare, nu în
totdeauna însă concludentă — Maia
kovski fiind nu numai un fenomen 
tipic, ci reprezentînd și un caz de 
genialitate.

Cred că studiul concret al acestor 
particularități este drumul cel mai 
rodnic, dacă vrei să cunoști configu
rația reală a poeziei contemporane 
sovietice, realizările inovatoare și 
posibilitățile ei.

Mie mi se pare că în critica noas
tră, măiestria pe de o parte, și cu
noașterea vieții, pe de altă parte, sînt 
în mod artificial izolate în loc să fie 
studiate în legătura lor organică di
rectă.

Fără o înțelegere exactă a fenome
nului poetic, au fost așezați ca în- 
tr-o cumpănă, într-® parte poeții cu 
așa numitul vers „melodios" sau 
„clasic", de o structură poetică obli
gatoriu simplă, — iar în altă parte 
poeții partizani ai formei vii, frapau-

în raport 
conținutul 
lui Alaia- 

fertilă din 
confempo-

<le exemple concrete din presa literară. 
Sînt foarte aprig discutate — de exem
plu — aprecierile contradictorii fă
cute de diferiți critici unor lucrări ea: 
„Romanul sentimental” de Vera Pano
va, „O palmă de pămînt” de Bakla
nov, etc.

Discuțiile literare sovietice se carac
terizează prin maximum de principia
litate. Urmărindu-le îți dai seamă fără 
greutate că în desfășurarea lor, parti
cipanții urmăresc nu „victorii” și „în- 
frîugeri” și nici prilejuri de a „stră
luci”, ci descoperirea unui adevăr nou, 
necesar luptei comune pentru con
struirea comunismului. Claritatea a- 
cestui obiectiv pentru toți participanții 
e o trăsătură definitorie. Dușmanii so
cialismului insinuieză că unitatea 

politico-ideologică ar frîna — chipu
rile — discuțiile creatoare. Realitatea 
sovietică dovedește contrariul. Faptul 
că în presa literară sovietică toți acei 
care susțin puncte de vedere diferite, 
uneori chiar contradictorii, se găsesc 
pe aceeași poziție de apărare a ideo
logiei socialiste și a științei niarxist- 
leniniste nu numai că nu frînează dis
cuția ci, dimpotrivă, o însuflețește. De 
pildă, în cazul discuției despre realism, 
susținătorii ambelor puncte de vedere 
(și acei care socotesc că realismul e 
o calitate a artei, și acei care limiteaau 
sfera lui de manifestare doar la o 
anumită perioadă istorică) se întemeia
ză în argumentările lor pe interpretarea 
concret-istorieă a fenomenului JiteraT 
și pe convingerea că azi lupta pentru 
apărarea realismului este un aspect 
al bătăliei ideologice, al bătăliei îm
potriva ideologiei burgheze. Ei știu că 
ofensiva ideologilor burghezi împotriva 
realismului în general și a realismului 
socialist în special, urmărește susține
rea intereselor de clasă ale monopoliș- 
tilor. Citind materialele discuției îți 
dai seama că toți participanții sînt în-

alții, neamintiți aici), pe toți 
„buni și diferiți" de toată lista 
de epigoni și meseriași ai ver- 
indiferent dacă aceștia folosesc 
clasic sau neclasic.
poeții adevărați sînt remarca-

te, ai versului cu accente multiple, ai 
sistemului metaforic mai complicat, 
ai jocului de cuvinte, ai asociațiilor 
neobișnuite. Cu alte cuvinte, au fost 
contrapuse cele două forme ale ver
sului din secolul XX, deși amîndouă 
sînt la fel de valabile și cu viitor. 
Oare între Tvardovski, pe de o parte, 
și Aseev, Alarșak și Martinov, Isa
kovski — și Lugovski, Prokofiev și 
Selvinski poate îi trasă o linie des
părțitoare cînd este vorba de cunoaș
terea vieții ? Nu. Linia aceasta des
parte însă pe toți, poeții amintiți (și 
mulți 
poeții 
lungă 
sului, 
versul

Toți 
bili, fiecare în felul său, fiecare pose
dă „secretele sale", proprii; măies
tria fiecăruia e animată numai de 
cunoașterea vieții, — cunoaștere care 
este și ea particulară, specifică fiecă
rui poet.

Cunoașterea vieții este un proces 
multilateral, care nu admite stagnare. 
Nimănui nu i se acordă pe veci 
această cunoaștere, ca un drept de 
moștenire. Și laturile de cunoașteie 
ale vieții sînt diferite. Unul se re
marcă prin cunoașterea ei concretă, 
altul — prin înțelegerea proceselor 
sociale — al treilea prin înțelegerea 
dialectică a vieții, — al patrulea prin 
forța de pătrundere a caracterelor.

Diversitatea poeziei nu trebuie cău
tată în deosebirea de manieră a ver
sului (ceea ce este de importanță se
cundară) ci în modurile de reflec
tare a vieții.

De aceea mi se parte foarte discu-

tabilă tendința de a pune în mod 
tacit diferitelor modalități stilistice 
etichete definitorii. Astfel, de cele mai 
multe ori, cînd se vorbește de măies
trie, se amintește numele lui I. Sel
vinski, P. Antokolski, cînd se vorbeș
te de cunoașterea vieții, negreșit 
sînt enumerați M. Isakovski, A. Ivar- 
dovski. lată un lucru evident greșit 
din toate punctele de vedere. Alăies- 
tria poeziei lui Isakovski constă în 
aparenta simplitate a versului său. 
Critica noastră este încă datoare să 
o studieze și să o aprofundeze. Des
pre Tvardovski — maestru al versu
lui — nici nu mai vorbesc. Tvar
dovski este un maestru de înaltă cla- 

. să al poeziei ruse. Pe de altă parte, 
nu poate fi negată cunoașterea vieții 
nici lui Selvinski sau Antokolski.

Numai că la aceștia cunoașterea 
este de altă natură, intră în altă sferă 
decît în aceea a Iui Tvardovski sau 
Isakovski.

Deseori însă, cînd e vorba de măies
trie, se observă doar latura cea mai 
evidentă — rima, ritmul, schimbarea 
bruscă a măsurii etc. — și, de aceea, 
execuția extrem de fină, a lui Isa
kovski, de pildă, pare modestă, tradi
țională; secretele muncii lui nu-ți sar 
în ochi. Tot astfel și cînd se discută 
despre cunoașterea vieții se distinge 
ceea ce este mai evident: felul de a 
trăi al orrtului, vorbirea uzuală, deta
liile vieții de fiecare zi.

O perspectivă atît de simplistă nu 
permite decît o înțelegere foarte pri
mitivă a creației poetice, indiferent 
de numele poeților în cauză.

Cunoașterea vieții
condiție a poeziei

Dezvoltarea versului rus, dezvol
tarea formelor lui este rezultatul dez
voltării vieții poporului. Vorbind des
pre apropierea poeziei de viața 
poporului, ne referim, înainte de 
toate, la faptul că viața acestuia, în 
manifestările sale spirituale cele mai 
înalte, ca și în cele cotidiene, devine 
Obiect al poeziei.

Odată cu schimbările vieții poezia 
își schimbă și ea punctul de vedere 
cu privire la obiectul său. Transfor
marea acestui punct de vedere se pro
duce pe drumul dinafara-înlăuntrul 

vieții poporului. De la simțire și 
înțelegere din a)ară, — la exprima
rea proceselor interioare ale vieții 
poporului, devenită simțămînt perso-

sufle|i)i de aceeași dorință de a aduce 
o contribu{ie cit mai mare Ia această 
luptă, iar dacă nu au căzut încă de 
acord eu privire la explicațiile ce 
trebuie date unor fenomene, tocmai 
înfruntarea de păreri a adus lămuriri 
noi. «

In sfîrșit, vreau să subliniez o altă 
însușire foarte importantă a discuții
lor literare din U.R.S.S.: tonul tovă
rășesc. Spunînd aceasta nu mă refer 
doar la faptul eă în presa literară so
vietică n-ai să găsești „note” răutăcioase 
prin care să se urmărească discredita
rea unor tovarăși (cum se mai în- 
tîmplă, din păcate, la noi). Accentuez 
aici stilul corect al polemicii. Fiecare 
participant înainte de a-1 contrazice pe 
un tovarăș al său, are grijă să defi
nească precis obiectivul și sfera con
tradicției, cu alte cuvinte să scoată în 
relief tot ce este just și pozitiv în in
tervenția preopinentului său, să subli
nieze cu ce e de acord și abia după 
aceasta trece la expunerea părerii în 
divergență. Nu încape îndoială că toc
mai un asemenea mod de a polemiza 
face ca în Uniunea Sovietică să nu 
se nască niciodată „dușmănii” de pe 
urma disputelor. Discuția e între tova
răși, și are ca scop înarmarea tuturor 
tovarășilor în lupta pentru atingerea 
scopului comun, împotriva dușmanului 
comun.

Dar evident, o atare atitudine bine
voitoare nu scade cu nimic intransi
gența ideologică. Atunci cînd un to
varăș a comis o greșală ideologică a- 
ceasta trebuie combătută cu vigoare. 
Dar și în acest caz nu se uită niciodată 
că acela care a comis greșala este un 
tovarăș de arme. Tonul violent, de 
persiflare, nimicitor se folosește doar 
împotriva dușmanului.

Existența unui obiectiv clar, carac
terul orientat, grija pentru o cît mai 
solidă întemeiere științifică și faptică, 
principialitatea combativă și spiritul to
vărășesc — iată cîteva trăsături care 
definesc nivelul înalt al discuțiilor li
terare în Uniunea Sovietică

Mihai NOVICOV 

nai al poetului, — de la exprimarea 
nădejdilor poporului, — la exprima
rea cerințelor lui.

Istoric, drumul acesta l-a parcurs 
toată poezia sovietică. Insă în fiecare 
moment, luat separat, — și încă și 
astăzi — întîlnim și unele poziții lip
site de profunzime. Uneori se încear
că să i se „impună" cititorului sen
zații și concluzii strict subiectiviste 
despre viață, alteori, se exprimă ne
organic, — —* *1 ---- 1-1-

Unii pur și simplu copiază viața 
și consideră măiestria in raport cu 
gradul de apropiere a formelor artei 
de formele vieții. Alții ,1a extrema cea
laltă, consideră că pe artist nu îl in
teresează de loc formele vieții reale. 
In acest caz, măiestria se rupe cu 
totul de rădăcinile reale, ale artei 
devine ceva de corespondență „inte
rioară" a proporțiilor, liniilor, culori
lor și sunetelor vorbirii. Pe noi însă 
ne interesează, înainte de toate, nu 
aceste extreme, ci deosebirea de con
cepții ale artiștilor reajiști asupra 
problemei măiestriei. In această pri
vință întotdeauna au fost și vor îi 
nuanțe diferite de „practică" a măies
triei și, ca urmare, vor îi și moduri 
felurite de înțelegere a problemelor 
măiestriei. Lenin vorbea de potențarea 
realului prin fantezie. Fantezia cea 
mai bogată este aceea care are la 
baza sa realul, necesarul. Gradul de 
convenționalitate a formelor artei este 
insă diferit, în funcție de creația ar
tiștilor diverși,

Eu cred că atunci cînd Vera Inber 
apără limba de „vulgarizarea" ei prin 
contactul cu limba uzuală, cînd insis
tă asupra „selecției" severe pe care 
trebuie să ® exercite limba scriitoru
lui, ea își exprimă propriul credo 
artistic, în care simțul măsurii, grija 
față de stil, de armonia formei ocu
pă un loc de seamă. Vera Inber este 
un stilist fin. Orice poziție extremă 
în mînuirea limbii o îngrijorează pe 
autoare. Nu întîmplător ea analizează 
cu deosebită plăcere, aș spune, toc
mai problema cristalizării stilului,~ a 
exactității cuvîntului, a concentrării 
versului sau povestirii.

Și tocmai farmecul specific, de ne
reprodus al personalității scriitorului, 
trăsăturile sale creatoare individuale 
ne atrag în cărțile închinate muncii 
scriitoricești. Asemenea cărți ne aju
tă să înțelegem cît de bogată poate 
fi arta, cît de largi îi sînt posibilită
țile și ce strînsă legătură există în
tre elementele actului de creație de 
la individualitatea psihologică a auto
rului și deprinderile lui de fiecare zi, 
pînă la patosul creației.

Discuțiile maeștrilor artei despre 
munca lor, sînt ' atît de prețioase 
pentru noi pentru că, în fond, ele ex-

• primă concepția lor despre viață, toc
mai despre rolul și locul ariei în 
viața obștească. O notă de înaltă 
moralitate caracterizează cartea lui 
M. Isakovski. S. Marșak cere de la 
poetul începător e mare cultură. Vera 
Inber îl educă pe literatul începător 
în spiritul respectului față de muncă.

Și toate acestea sînt trăsături ale 
vieții noastre, ale concepției noastre 
de viață. La baza problemelor artei 
stau ideile slujirii umaniste a socie
tății, ideea datoriei cetățenești, a 
partinității, adică idei menite să or
ganizeze conștient procesul de crea
ție în jurul celui mai important 
tiv: îmbogățirea sufletului și 
omului cu idealurile comuniste 
frumos, despre adevăr. Și dacă 
tăm despre măiestrie, despre inovație, 
despre formele de reflectare a vieții 
In poezie, discutăm de fapt despre 
felul în care ne înțelegem misiunea. 
Poziția creatoare a artistului este ne
greșit dependentă de legătura lui cu 
viața, de înțelegerea problemelor 
principale sau secundare ale măies
triei și, în sfîrșit, de interesul predo
minant pentru o posibilitate sau alta 
de reflectare a vieții în artă.

Nu există terne poetice veșnice, for
me veșnice, vocabular sau 
te veșnică a versului, 
concepție veșnică asupra

Există viața în veșnică
Există timpul, care dictează noi legi 
ale vieții, există noi legi ale poeziei, 
pentru că poezia aparține vieții.

poporului, 
juste idei 
cititorului.

Condus 
neobosita de a trăi cu oamenii, de a 
trăi pentru oameni, artistul ideal este 
un om cu o bogată lume interioara, 
cu simțurile ascuțite, cu o prospețime 
de percepție și judecata care nu slă
bește odată cu anii.

Nu poți să fii inovator în poezie, 
necunoscînd viața, timpul și legile 
lui. Nu poți sa fii învechit în ceea 
ce privește concepția despre viață și 
în același timp inovator în poezie. Nu 
de la iambi trebuie începută discuția 
despre inovație. Punctul ei de porni
re trebuie să fie însăși viața.

In- legatul ă directă cu problema 
poeziei se află și altă problemă: 
— relația dintre idee și simțămînt 
în poezie. Uneori par „nepoetice" 
versurile purtătoare ale unei idei noi 
și în schimb par „poetice" banalități 
care reiau intonații ale strunei lirice 

încercate de un poet de acum un 
veac.

Uneori trebuie să renunțăm la for
mule poetice înrădăcinate pentru a 
spune un cuvînt nou în poezie, cu o 
lipsă de artificiu care poate părea 
simplistă.

Pentru aceasta însă trebuie 
noscut, înainte de toate, că 
adică conținutul care determina for
ma, este punctul principal de reper, 
steaua polară. Conducîndu-ne după 
ea, putem străbate drumul de la artă 
spre viață, ne putem ridica pînă la 
înțelegerea esenței procesului de 
creație.

Este necesară probabil explicarea 
unei serii întregi de probleme ale teo
riei noastre. Și înainte de toate, pro
blema măiestriei.

Maeștrii cuvîntului — prozatorii și 
poeții — au început să-și împărtă
șească mai des experiența. Au apărut 
cărțile lui M. Isakovski și V. Inber, 
care pun în mod nemijlocit problema 
inspirației și a măiestriei poetice.

Aș vrea să mă opresc asupra aces
tor cărți, nu pentru a le analiza pe 
larg, ci pentru a ilustra cu ajutorul 
lor cîteva probleme, strîns legate, 
cred, de tema articolului de față.

Cum este tratată problema măies
triei în cartea lui Isakovski, — prima 
din seria de care vorbeam ?

Din acest volum mi se par foarte 
interesante articolele „Despre secretul 
poeziei" și „Despre talentul poetic" 
(în loc de „cuvînt de încheiere"). Se 
explică foarte simplu, clar și exact 
ca talentul nu poate îi „învățat", că 
„stilul" poetic nu poate fi născocit 
in mod artificial, că izvorul talentului 

natura omului, în 
în trăsăturile lui

recu- 
ideea,

„trăsături carae- 
are orice perso- 
să aibă, negreșit, 

Mai este o cali-

se află în însăși 
personalitatea lui, 
caracteristice.

Aici, din păcate,
punct, deși ar fi trebuit să pună vir
gulă și să precizeze că numai natura 
in sine a omului, numai personalita
tea sa nu sînt încă o garanție a suc
cesului. Pentru < 
teristici proprii" 
rialitate vie, lari 
și talent poetic.
fate, absolut necesară: ceea ce se 
numește înzestrare, adică un Com
plex deosebit de calități psihice și 
fizice, o capacitate de percepție deo
sebita, amplă, și o sensibilitate deo
sebita față de lumea înconjurătoare. 
De acest lucru, critica noastră a ui
tat. Mai ■ departe, intră în acțiune, 
firește, trasaturile personalității și, 
aici apare elementul cel mai impor
tant, „dezvăluirea acelor calități ome
nești, a acelor forțe sufletești care 
se află în tine însuți", după cum 
precizează Isakovski. Talentul este 
întruchiparea înzestrării în personali
tate. Și de aceea poetul trebuie să se 
dezvolte negreșit, să se dezvolte ca 
om, ca personalitate, adică să învețe 
și iar să învețe.

★
De fapt, abia aici începe, discuția 

despre problema care îl interesează 
în primul rînd pe poetul începător, 
— problema măiestriei. Dacă în ches
tiunea, ce înseamnă „talent", noi îm
părtășim pe deplin punctul de vede
re al autorului („alți tovarăși te pot 
ajuta și ei te ajuta, pot să-ți sugereze 
ceva, să te sfătuiască, — lucrul cel 
mai important însă, principalul, tre
buie să-l faci tu însuți"), în ce pri
vește măiestria, am don explicarea 
concretă a acestei noțiuni, pentru că 
măiestria este o calitate dobîndită, 
pentru că în procesul de însușire a 
măiestriei crește, în mare măsură, 
rolul tovarășilor de breaslă care pot 
să ajute, să sugereze, să sfătuiască.

In definirea talentului critica noas
tră a manifestat mulți ani o sfială 
binecunoscută. In definirea măies

triei (excluzînd, firește, neputința 
uneori de a analiza măiestria) a exis
tat și continuă încă să existe gustul 
neîundamentat pe nimic, dezvoltat 
pe terenul lipsei de pregătire științi
fică, pe terenul ignorării (care uneori 
agită și sperietoarea „formalismului") 
acelei experiențe pozitive-pe care ne-a 
lăsat-o ccl mai talentat poet al epocii 
noastre — Maiakovski.

Extraordinar de 
modelul clasic de 
poetic, articolul lui 
se fac versurile", 
principială pentru 
constă în aceea că Maiakovski, 
mul după criticii democrat-revoluțio- 
nari — a dat o tălmăcire cu adevărat 
materialistă procesului poetic, dobo- 
rînd de pe piedestalul „misticismu
lui" naiv diferite categorii poetice și 
estetice. Ingroșînd, exagerînd dina
dins în hiperbole comice, Maiakovski 
a risipit (și, s-ar fi părut, pentru 
totdeauna) ceața deasă a incognosci
bilului care învăluia noțiunea de 
„măiestrie poetică".

Isakovski nu dă nicăieri definiția 
măiestriei ca sumă a unor deprinderi 
poetice, a căror prezență, deși obli
gatorie, nu este, după expresia lui 
Maiakovski, un scop în sine, ci »

Al. Isakovski pune

pătrunzător este 
analiză a textului 
Maiakovski „Cum 
Însemnătatea sa 

critica noastră 
pri

„trambulină" pentru crearea continuă 
a noului : „însușirea muncii poetice 
nu este studierea unui tip determinat, 
limitat, de elemente poetice, ci studie
rea modurilor oricărei munci poetice, 
studierea deprinderilor de creație, care 
ajută la crearea altora noi". In locul 
acestei, definiții evidențe, Isakovski 
mută accentul, în discuția despre mă
iestrie, pe sentimentele pe care le în
cearcă cititorul citind versurile (;,o 
durere pătrunzătoare", „duioșie", etc.) 
Aceasta însă nu explică cu nimic pro
blema măiestriei.

Și poetul începător încearcă de obi
cei tot felul de sentimente citindu-și 
propriile exerciții, chiar dacă ele sînt 
departe de a fi poetice. Tocmai de 
aceea trebuie să explicăm acestui 
începător, în amănunt, de ce, cum, 
din ce este compusă măiestria, acea 
măiestrie care face din omul înzestrat 
un artist al cuvîntului. Iată în ce 
constă sarcina scriitorului, care vor
bește despre măiestrie.

Și aici ne permitem să ne exprimăm 
o nedumerire: nu supraaprecierii noi 
oare caracterul intuitiv al măiestriei 
considerînd-o calitatea inexplicabilă 
de a găsi „cuvîntul potrivit", „ordi
nea necesară a cuvintelor" ș.a.m.d. ? 
Nu înseamnă oare astfel, a muta 
atenția. din laboratorul artistului la 
„sentimentele" încercate de cititor, 
a te sustrage de la răspunsul pe 
care trebuie să-l dai unei însemnate 
întrebări legate de psihologia mpneii 
de creație, anume: în ce măsură ar
tistul .creează conștient, în ce măsură 
este el capabil să transmită cititoru
lui, nu sentimente, nu ® dispoziție 
sufletească — (asta e mai ușor), ci

concepția sa de viață, vederile sale ? 
Doar nu totul eșje în creație „spon
tan", „oarecum indefinit", „oarecum 
independent de voința poetului" 1

Bineînțeles Isakovski nu era obli
gat să studieze toate laturile acestei 
probleme. Isakovski a dat îndemnul. 
Acum este rîndul teoreticienilor să 
analizeze problemele complexe pe care 
le ridică procesul de creație, ale pro
cesului de creație contemporan — 
pentru că, odată cu timpul și multe 
trăsături din psihologia creației suferă 
schimbări esențiale.

* Eu cred, în general, că poezia va 
trebui să se depărteze tot mai mult 
de acele forme de exprimare, în care 
subconștientul joacă rolul hotărîtor. 
De fapt, tocmai acest lucru se și pe
trece în secolul XX. îmbogățirea cu
noștințelor pozitive, îndrăzneala, min
ții descoperitoare a energiei atomice, 
nu poate să 'nu influențeze îritr-un 
fel oarecare și caracterul procesului 
de creație artistică. Este ușor, să vul
garizezi dacă-ți pierzi echilibrul ne
cesar, dar e probabil că opoziția și 
corelația permanentă dintre rațiune 
și sentiment, factorii participanți la 
actul de creație, va suferi schimbări 
interesante.

Se vede că tocmai conștiința faptu
lui că arta nu coincide, prin specifi
cul ei, cu celelalte forme ale vieții 
spirituale a făcut pe vechii esteticieni 
să emită ideia naivă a succesiunii 
în timp, a alternării istorice a forme
lor de activitate rațională și poetic 
emoțională. Este cunoscută în acest 
sens concepția lui Hegel după care 
arta este inferioară filozofiei în ceea 
ce privește „dezvoltarea ideii". Grimm 
de asemenea, în /„Corespondența li
terară" spunea : „Care popor n-a fost 
întîi poet, și numai pe urmă gîndi- 
tor ?"

Noi nu vedem specificul poeziei în 
afara istoriei și nu o izolăm de in
fluența științelor pozitive și a filozo
fiei, de cunoașterea umană în ge
neral. Poezia nu trebuie să se teamă 
ca dracul de tămîie de o asemenea 
apropiere.

Inspirație
și experiență

De o mie de ori are dreptate Mar
șak vorbind despre posibilitatea ar
tistului de a folosi „o serie infinită 
de mijloace, de căi" în rezolvarea ar
tistică a temei, în raport cu nivelul 
său de cultură și cu specificul perso
nalității sale.

Forma versului, după părerea lui 
Marșak, nu poate rămîne neclintită, 
împietrită, turnată 0 dată pentru tot
deauna în niște tipare prestabilite. Și 
mai departe: „Evident, versul tră
iește și se dezvoltă, ca totul în viață, 
îri mod dialectic. Căutările îndrăzne
țe ale unor noi drumuri alternează 
cu tot atît de îndrăznețe reveniri spre 
cele mai bune tradiții, îmbogățite cu 
noi descoperiri". O concepție atit .de 
largă, nedogmatică despre problemele 
inovației și măiestriei poate fi numai 
salutară.

Natura artistului, concepția sa des
pre viață, preferințele, influențează și 
ele, firește, ideile legate de problemele 
creației, tipul de „credo“artistic. In 
această privință un bun exemplu îl 
oferă cartea Verei Inber: 
și măiestrie" 
1958). Cartea

„Inspirație 
(„Sovetskii pisatei", 

____  _ ... nu este un tratat 
sau un manual pentru scriitorii înce
pători. Este o discuție prietenească 
sau un jurnal care cuprinde mărtu
risiri sincere, schițe pitorești, amintiri 
și asociații, care compun un tablou 
amplu al procesului de creație, așa 
cum îl vede Vera Inber.

Ce fel de combustibil întreține „fla
căra albăstruie" a inspirației ? Autoa
rea dă un răspuns precis și bogat ar
gumentat : inspirația este rezultatul 
muncii, ea se cucerește prin muncă. 
Și de aceea, din primele pagini res
piră patosul educării voinței. Vera In
lier. atrage atenția tinerilor scriitori să 
evite „inerția inactivității", care poate 
apărea uneori sub forma unei „nobile 
circumspecții și chiar înțelepciuni", 
să evite încercările viclene de sus-

e 
gata să-ți găsească scuze cînd te 
oprești din muncă. Autorul dă exem
ple de psettdo-inspirație, care apare 
atunci cînd îți provoci, forțezi o stare 
de auto-exaltâre și pe care multi di- 
letanți ® iau drept inspirație verita
bilă. Cum poate fi deosebită inspira
ția adevărată 
treabă Inber.
zultate.

Bineînțeles, 
parte 
și în 
Vera 
ta Și

tragere ale „minții leneșe" care

de cea falsă ? — în- 
Și răspunde: după re-

întrucît și în prima
— despre inspirație —
— despre măiestrie —

a cărții 
a doua
Inber își împărtășește experien- 

ideile proprii, unele concluzii

Articol scris special 
pentru

„Gazeta literară" de 
VLADIMIR OGNEV, 
membru în biroul sec

ției de critică al 
Uniunii Scriitorilor 

din U.R.S.S.

pot părea discutabile. In particular 
mi se pare discutabilă următoarea 

Concluzie: „inspirația înseamnă a 
ști să te aduci în dispoziția cea mai 
potrivită pentru muncă". In aceasta 
definiție predomină momentul de pro
ducție literară. Eu aș fi definit însă 
inspirația ca obsesia imperioasă a 
unei idei, dind formulei Verei Inber 
o însemnătate secundară. Trezește 
discuții și poziția Verei Inber față de 
problema limbii literare contempora
ne : „Este inadmisibilă țolosirea in
tegrală a limbii uzuale în opera lite
rară... Limba neprelucrată, netransjor- 
mată este greu de suportat în proza 
literară și absolut imposibilă in poe
zie. Opacitatea, platitudinea, tonul 
„terre-ă-terre" al unor poezii și poeme 
rezultă, în primul rînd, din 
uzuală»" (de care se folosesc

Cred că problema limbii 
trebuie astăzi discutată de 
poziții. Primejdia cea mai de seamă 
o constituie ruperea limbii literare de 
practica vie a limbii poporului, ru
perea limbii poetice de limba vorbită. 
Iar platitudinea și opacitatea unor 
poezii și poeme este rezultatul unor 
idei neputincioase, rupte de viață. 
„Limba vorbită" a devenit de mult o 
categorie estetică. Și tocmai „purifi
carea" și „abstractizarea" vînei vitale 
transformă poezia în ceva gol, „de
clarativ".

Să luăm, de pildă, yerșurile lui 
Tvardovski. Vont găsi aici soluția 
practică a problemei. Limba versuri
lor lui e „purificată" ? Da, dacă e 
vorba de generalitatea poetică a lim
bii, de capacitatea ei de a exprima 
idei înalte. Nu, daca înțelegem prin 
aceasta „purificarea" poeziei de „lini-, 
ba uzuala". Versul lui Tvardovski a 
adunat în sine tăria vieții și forța vie 
a vorbirii contemporane ca și înalta 
cultură a limbii literare ruse.

In zilele noastre nu există între 
dorinele limbii vorbite și cele ale lim
bii literare prăpastia care exista la 
începutul secolului al XlX-lea de pil
dă. Pușkin, Gogol, Nekrasov, Maia
kovski ’alcătuiesc linia continuă de 
apropiere a limbii literare de limba 
vieții. Structura însăși a versului rus 
poartă în ea urmele acestui proces. 
Se poate pune, oare, acum, într-o for
mă atît de generală, problema pro
tejării limbii literare de primejdia 
vulgarizării ei prin apropierea de 
„proza vieții" ? Este puțin probabil. 
Dimpotrivă, „selecțiunea" • exagerată, 
sterilizarea, anemizarea limbii, iată 
— astăzi — după mine, primejdia.

găsi aici soluția

Măiestria artistică

obiec- 
minții 

despre 
discu-

muziealita- 
Nu există 
măiestriei, 
dezvoltare.
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Sonde petrolifere In Oltenia

REPORTAJ
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Craiova, străvechea așezare („Kra- 
ieva" adică „regeasca", după cum a- 
irmă Hașdcu), a intrat în istorie ca 
irașul celor o mie de boieri. O mie 
le boieri bateau drumurile orașului, 
răsturnați în rădvane și carete engle
zești, în butci „cu coperiș dinainte", 
vopsite în roș, dueîndu-se să bea „mu.ș- 
atu" (muscat), vinuri de Frontignau 

și de Brabant și vutcă franțuzească, 
(și țineau case Ta Craiova toți Glogo- 
venii, Farfară, Pîrșcovenii, Geanogliii, 
lîrcăii. Veneau să petreacă stăpînii 
acelei Oltenii cumplit de sărace, care 
abia știa să coacă praz și să bea ză- 
muri lungi. (

Oltenii cîntau „m-a făcut mama ol
tean" și se lăudau că riiestecă cu două
zeci și patru de măsele. Dar erau a- 
tît de săraci, că trebăluiau tot timpul 
in căutare de ceva și a rămas vorba . 
„știi ce, pînă stăm de taină, hai să 
adunăm fo două prune..."

Nu știau carte aecît șaptesprezece 
dintr-o sută în 1907 și unul din doi 
oameni în ’4-1. Știau însă cum să scape 
de spurcatul cucului și turturelei, al 
berzei și al rîndtinicii — și cum să se 
ferească noaptea de capre și yîrcolăci, 
ziua de pisici negre și șerpi.

Din cei 11.000 Ge țărani uciși Ia 
represaliile militare, în 1907, 4000 erau 
olteni.

Am văzut, în 1957, două tablouri 
cu scene din răscoală. Le pictase un 
țăran muncitor — Petre Matei — și 
erau expuse la Craiova. • In fața lor 
se opriseră alți țărani. Și stăteau a- 
colo, cu bocanci grei, cu pantaloni 
strîmți, cenușii, cu desagi, oltenii a- 
ceștia colectiviști, delegați la o con
ferință regională. Țăranii priveau ta
bloul țăranului expus în vechea casă 
boierească, aci, în fostul oraș al 
Băniei.

Erau într-o pauză între două șe
dințe. Căci ei veniseră sa discute tre
buri de stat: despre tractoare, despre 
cele peste o sută <ie case de nașteri, 
despre cele peste o mie de cămine 
culturale... Și trebuiau să-și mai facă 
timp de umblat : unii aveau feciori la 
Institutul de Agronomie din localitate, 
alții voiau să-.și cumpere aparate de 
radio, alții să caute cărți de citit Și 
umblau de colo pînâ colo pe ulițele 
povîrnite, prin preajma caselor somp
tuoase ascunse după garduri de fier 
forjat, rîzînd și vorbind tare, stăpînii 
de azi ai pămînturilor oltenești

Vechea cetate a Banilor rămîne cen
tru] unui enorm bazin agricol și legu
micol. La ultima expoziție agricolă,

ei oscilează între două sute și patru 
sute, zilnic.

Ațîția țărani, strungari, studenți, 
gospodine într-o singură zi, cît n-au 
călcat pragurile lui Harpagon Mihail 
într-un sfert de veac I

★

to- 
cel 
vi- 
au 
cu

Din „Cartea anecdotelor™
Pentru punctualitate

In toamna anului 1923 s-a înființat 
la Moscova o asociație avînd drept 
scop lupta împotriva lipsei de punctua
litate, care luase proporții și pricinuia 
pagube considerabile. Denumirea aso
ciației, in traducere literară era: „Uniu
nea Timpului", iar sensul ei era „aso
ciația de luptă pentru punctualitate". 
Ședința de constituire a asociației a 
fost convocată în sala mare a Muzeu
lui Tehnic. Conferențiar -. Lunaciarski.

La ședința de constituire — anun
țată pentru ora cinci după amiază — 
au apărut aproape punctual vreo cinci 
sute de membri, și alte cîteva sute, cu 
o întîrziere de zece, douăzeci, treizeci 
de minute. Conferențiarul a apărut cu 
o întîrziere de vreun ceas și jumătate. 
Publicul l-a așteptat : iar cînd, în cele 
din urmă a venit, l-a primit cu ovații 
ironice. Lunaciarski întîrziase un ceas 
și jumătate, dar n-a fost jenat decît 
o clipă; apoi și-a început conferința 
calm, cu glas încet:

•— teoretic, știm de mult cît este 
de dăunătoare lipsa de punctualitate 
și cît este de chinuitor să aștepți, să 
aștepți, să aștepți și să suferi din pri
cina lipsei de punctualitate a altcuiva. 
Da data aceasta, tovarășii care au ho. 
tărit să lupte împotriva lipsei de punc
tualitate și-au dat seama și practic 
cît este de chinuitoare așteptarea și 
cit este de antipatic, ba chiar odios 
individul <.<. e, pun .» de punc
tualitate își condamnă tovarășii la aș
teptare.

Aplauze furtunoase. Lunaciarski s-a 
străduit să compenseze așteptarea de 
un ceas și jumătate cu o conferință 
spirituală tot de un ceas și jumătate. 
Strădania lui n-a fost fără succes.

Asociația a luat ființă, cu vreo două 
mu de membri. Am iost de față la 
ședința de constituire, dar din păcate 
nu mai știu nimic despre activitatea 
ei ulterioară. Dar sînt convins că lip
sa de punctualitate n-a fost înfrîntă 
și înlăturată de cei două mii de mem
bri ai asociației, ci de munca construc
tivă a două sute de milioane de oa
meni.

— Depinde despre ce este vorba, îmi 
răspunse, prudent, Maxi.

I-am raportat întreaga situație; iar 
el a primit sa. citească opera sortită 
traducerii și sa-mi povestească cuprin
sul ei cu de-amănuntul, urmîn'd ca, 
după aceea, eu să scriu versiunea ma
ghiară, cum oi putea. Am împărțit cei 
cinci dolari, i-am predat cărticica si a 
doua zi de dimineață ne-am reîntîlnit. 
Maxi a muncit foarte serios; vreime 
de două ceasuri mi-a povestit ceea ce 
citise în noaptea premergătoare, iar 
eu mi-am luat note. In baza notelor 
am scris din nou romanul de aventuri, 
care nici în original nu se putea făli 
cu o mare valoare literară, dar așa 
cum l-am scris eu... era irtgroz’itor. 
Manuscrisul i l-am dus fără zăbavă 
lui Găbor Andor. L-a primit și, firește, 
fără a-1 răsfoi a scris pe el: „Tradu 
cere fidelă, excelentă 1“

— Ei vezi că știi limba spaniolă ? 
îmi zise el pe un ton dojenitor.

— Să vezi cum s-a întîmplat... în
cepusem să-i explic, dar el nu . mă 
ascultă.

— Știi că nu sînt curios din fire, 
îmi strigă. Peste o jumătate de ceas 
se deschide casa și poți să încasezi a 
doua tranșă de cinci dolari. Ai muncit 
cinstit.

După ce am împărțit cu Lekai Maxi 
ceilalți cinci dolari și ne-am învredni
cit să mîncăm un prînz, Maxi suspi- 
nînd adînc, îmi spuse :

— Cred că trebuie să învăț limba 
spaniolă.

— Cum, adică tu nu știi... îl între
bai înspăimîntat.

— Da’ de. unde să știu ? îmi răs
punse Maxi trist. Am citit un roman 
englezesc'de aventuri, și țnam pove'stit

de ILLES BtLA
conținutul, punînd eroilor nume spa
niole. Sper să fie destul de prost, 
poate chiar mai prost decît cel pe care 
mi l-ai adus tu. Dar aceasta este, fi
rește, o presupunere, nu o constatare 
cu valoare științifică.

Peste vreo două, trei săpfămîni l-am 
întîlnit din nou pe Găbor Andor. L-am 
informat despre metoda mea de crea
ție literară, adică i-am relatat istoricul 
traducerii mele.

— Ei vezi, băiete I am știut eu cui 
îi dau de lucru. Dacă volumul tradus 
de tine va apare, sper să aibă succe
sul dorit în compromiterea literaturii 
pornografice. Pentru că sper să fi 
ticluit o carte atît de proastă, Incit ori
cine o va citi, se va gîndi de zece ori 
înainte de a lua în mină ura roman de 
aventuri. Iți mulțumesc, Bela, îți mul
țumesc mult pentru ajutorul ce mi-ai 
dat.

Astăzi, cînd citesc traducerea în lim
ba maghiară a vreunei cărți pe care 
o cunosc și în original, mi se întîmplă 
să oftez zicîndu-mi: ce noroc că tra
ducătorii noștri 
conștiincioși și 
eram eu în al 
nului.

Barbusse

nu sint atit de puțin 
atît de ușuratici cum 
1922- lea an al Dom

Prima mea întîlnire cu Barbusse n-a 
fost prea plăcută. De fapt, nu m-am 
întîlnit cu el, ci cu lucrarea lui de 
renume mondial; „Focul". In primă
vara anului 1917, ca simplu soldat in

tr-un regiment de honvezi, mă aflam 
închis la carceră pentru indisciplină. 
Acolo, am primit clandestin cartea lui 
Barbusse. Abia izbutisem să citesc 
două pagini cînd ușa se zmuci și 
domnul plutonier major Csordas intră 
peste mine. Îmi confiscă cartea și i-o 
dădu domnului locotenent Bayer, care 
mi-a mai dat opt zile de arest: trei 
dintre ele, pentru că-l citeam pe Ba>- 
busse. De fapt, Barbusse era trecut pe 
lista neagră, ceea ce e ușor de în
țeles dacă ne gîndim că Barbusse era 
dușman înverșunat al războiului im
perialist și susținea că oamenii sînt 
egali — independent de naționalitate, 
limbă și religie..

Cînd, în noiembrie 1927, m-am în
tîlnit pentru prima dată personal cu 
Henri Barbusse (cu care de multă 
vreme eram în corespondență) i-am 
povestit ce mi s-a întîmplat cu „Fo
cul". Barbusse și-a luat angajamen
tul să-mi dea o „compensație". Mi-a 
dăruit o foarte frumoasă pipă engle
zească... pe care o primise de la H. G. 
Wells. Barbusse nu fuma pipă și, so
cotind că într-o oarecare măsură fu
sesem „martir" din pricina lui, pipa 
a trecut în patrimoniul meu. Am păs
trat-o cu grijă vreme de unsprezece 
ani, iar în iulie 1941, cînd am plecat 
pe front, am luat-o cu mine. Celebra 
pipă a pierit undeva, aproape de Smo
lensk, într-un bataj masiv de arti
lerie.

Pe Barbusse l-am văzut pentru pri
ma oară în locuința lui Lunaciarski. 
Acolo i-am vorbit de aventura mea 
cu marea lui carte. In schimb el mi-a 
povestit cum viața i-a „dăruit" ideea 
de bază a „Focului"-

— Poate știți că în anul 1914, în 
calitate de soldat al armatei fran-

ceze am mers pe front, ne spuse el. 
Către sflrșitul anului 1915 m-au scos 
din linia de foc, deoarece suferisem 
șocul unei explozii. Astfel am zăcut 
ceasuri de-a rindul pe ctmp, printre 
sute și sute de răniți. Nu trebuie să 
vă spun că a fost pentru mine o su
ferință mai grea decit orice canonadă. 
Printre răniți umbla un ofițer de ca
valerie masiv. îndesat, cu cap de bul
dog. Căuta manifeste antirăzboinice 
și intre timp — spre marea mea sur
priză — îl înjura pe Liebknecht Toa
tă lumea știa că Liebknecht, condu
cea in Germania, în timpul războiu
lui mondial, lupta împotriva imperia
lismului german. Eu credeam că un 
ofițer francez, care (probabil) luptă 
de asemenea împotriva imperialismu
lui și militarismului german, chiar 
dacă nu-l iubea pe Liebknecht, ar tre
bui să se bucure că faimosul Kaizer 
are dușmani și în interiorul Germa
niei. Mă înșelasem. Ofițerul francez 
își dădea seama că un dușman sin
cer al militarismului german este 
dușmanul oricărui militarism și deci și 
ăl lui. Astfel, în timp ce căuta anti- 
militariști francezi ..-îl ocăra pe Liebk
necht. In clipele acelea s-a născut 
„Focul". Atunci am priceput că dacă 
dușmanii păcii și ai omenirii sînt soli
dari între ei — ofițerul francez era 
solidar cu ofițerii germani, — atunci 
și noi,. opmenii, trebuie să fim soli
dari. lată pentru ce am scris cartea 
în care, fără a ține seama de fron
tiere, noi, socialiștii francezi îi întin
dem mina lui Liebknecht și tuturor 
adevăraților socialiști germani.

In romînește de

Henriette Yvonne STAHL

colectiviștii din Ișalnița au adus mor
mane de verze de cîte patru-cinci 
chile, cei din Balș — mere ionatane, 
Corcovenii au venit cu struguri, cei 
din Bechet cu purcei și păsări, cei din 
Gighera cu pește. De la gospodăriile 
de stat s-au adus cirnați și mezeluri
— și pare-se că cel mai bun salam a 
fost ăla din Afumați.

Dar lovitura cea mare au dat-o 
lectiviștii din Măciuca și Șegarcea, 
din Tetoiul, Dăbuleni, Ișalnița, cu 
nul de cinci și șase lei. Iar cînd 
venit și cei din Oltețul și Novaci
țuica, n-au mâi avut loc gospodinele 
să ajungă la varză și păsăret. Se gus
ta băutura din pahare, din sticle de 
farmacie și pînă la urmă... din ardei 
grași, cărora li se retezaseră co
toarele...

Iar dacă cineva ar voi odată să a- 
rate belșugul colectivelor oltenești, 
n-are decit să caute această piață au
tumnală cu verze uriașe, cu mere 
parfumate, piața aceasta în care se 
ciocnesc pahare de ardei galbeni și 
verzi, de gogoșari purpurii, ca într-un 
nemaivăzut carnaval al roadelor.

★
Centrul acestei regiuni, in mare 

parte cooperativizată, are, între alt; 
fabrici, o unitate enormă: Electro- 
putere. Construită inițial pentru repa
ratul locomotivelor, ea nu avea în 
1944 decît pereții și acoperișul, iar în- 
tîia sa producție finită au lost roabele.

Prevăzută apoi cu utilaj sovietic, 
cehoslovac și german și profilîndu-se 
electrotehnic în cadrul marilor planuri 
economice ale Republicii, a început 
prin a livra, în 1950, transformatoare 
de 4 și 5,5 KVA, ajungînd în 1959 la 
transformatoarele gigant de 20.000 
KVA. Față de 1950, producția ei a 
crescut de douăzeci și cinci de ori.

★
Sînt cunoscute aci poveștile cu Jean 

Mihail și Costică Neamțu. Harpagon 
ar părea risipitor, iar Hagi Tudose ge
neros lîngă acești doi reprezentanți ai 
protipendadei craiovene de pe vremuri.

Astăzi, celebrul palat al lui Jean 
Mihail e muzeu de artă și simplitatea 
lui interioară se datorește — e drept
— în. oarecare măsură, numărului mo
dest de tablouri, dar și arhitecturii, 
decorativă prin ea însăși, și care nu 
poate fi supralicitată prin expunerea 
prea multor pînze. Așa cum e însă, 
muzeul pare a roti în jurul privito
rului jaloane ale istoriei picturii ro- 
mîneșt.i și, totodată, cîteva elemente 
ale școlii flamande și olandeze, ale 
școlii italiene și franceze din unul sau 
două secole.

După pictura națională feudal-reli- 
gioasă, cu icoane — dintre care una, 
pare-se, aparține lui Pîrvu Mutu sau 
unui elev al lui — urmează picturile 
lui Th. Aman, Grigorescu, Andreescu, 
Luchian, Petrașcu, Palladi, Tonitza, 
Ressu, Iser, Steriadi. In ultimele două 
săli — consacrate plasticii de după 
Eliberare — se găsesc, printre altele, 
pînze de Giucurencu, Krausz, sculpturi 
de Gh. Angliei. In holul superior sînt 
patru Brîncuși: capul de băiat, capul 
de fetiță, coapsa și celebrul „Sărut".

Ceea ce e deosebit în acest muzeu, 
e o sală de conferințe în care se «a 
vorbi despre maeștrii artei universale, 
cu exemplificări. Experiența de pînă 
acum îi arată pe craioveni dornici de 
asemenea expuneri: la cele ținute în 
sala Filarmonicii despre Brîncuși, Leo
nardo da Vinci, Rembrandt, Luchian, 
focurile erau mai disputate decît la 
teatru. ®ît despre vizitatorii muzeului,

Lăsîndu-și nemîngîiați spectatorii 
bncureșteni, în urmă cu peste un se
col, Costache Garagiale și-a adus tru
pa la Craiova, într-o sală a școlii 
Oteteleșanu. De-a lungul anilor, se 
perindă apoi aci surorile Stavrescu, 
Ion Tănăsescu, Ion Anestin, Aristizza 
Romanescu, Romald Bulfinski, M. Fo- 
tino, Gh. Ciprian, Petre Liciu, I. Bre- 
zeanu, Agatha Bîrsescu, Șt. Brabores- 
cu.IonMorțun, Lucia Sturdza-Bulandra, 
Ion Manolescu, Maria Filotti și mulți 
alții. Intr-o vreme, director era Emil 
Gîrleanu, iar secretariatul literar îl o- 
cupa un tînăr prozator: Liviu Re- 
breanu.

Insă, în 
vean este 
1929—1933, 
țat. Abia după șapte ani se redeschi
de, cu sprijinul vechilor și cunoscu- 
ților actori: Remus Comăneanu, Ovi- 
diu Rocoș, Margot Boteanu-Păcuraru, 
Mânu Nedeianu, dar e din nou orop
sit prin mutarea a paisprezece actori 
la alte teatre din țară. Scena Graiovei 
are însă o vitalitate deosebită și ea își 
revine cu entuziasm în climatul nou, 
creat de regimul democrat-popular. 
Iar în 1956, cînd clasa lui Vlad Mu
gur vine aci, împreună cu profesorul 
(puține serii de absolvenți ai Institu
tului de Teatru și Cinematografie 
„I. L. Caragiale" au plecat cu atîta 
pasiune să facă teatru), tinerii artiști 
simt că aci ei continuă o tradiție ce 
impune răspundere și ținută. Iar tra
diția cheamă inovația — asta e sin
gura cale de a rărnîne fidel și de a o 
duce mai departe. Astfel, V. Mugur 
pune în scenă cu multă îndrăzneală 
„Tragedia optimistă" a lui Vs. Viș- 
nevski și, in scurtă vreme, craiovenii 
asistă, îneîntați, la „Gîlcevile din 
Chiogia" ale lui Goldoni, montată pe... 
lacul din parc. Decorul folosește cîte
va plase pescărești, actorii vin la sce
nă cu barca și se mișcă ușor stilizat, 
amintind commedia dell’arte. Urmează 
„Soldatul Svejk", care naște discuții 
vii, datorită originalității regizorale 
(Dinu Cornescu). Și după aceea, ini
țiativa luj Cernescu, Dragu, Arnza; 
studioul experimental.

Pentru a sublinia seriozitatea aces
tei inovații, Mânu Nedeianu, directorul 
teatrului, artist emerit al Republicii 
Populare Romîne, joacă el însuși un 
rol. Decorurile sînt simple, abia schi
țate. Scenografia nu spune totul — 
redă doar trăsătura dominantă a mo
mentului sau numai o sugerează. Re
gia o face secretarul literar — Dragu 
— sau unul din actori — Arnza Pelea.

— Și cine asistă ? întreb.
— Deocamdată numai actorii și cî- 

țiva invitați. Dar dacă reușim, dacă 
noi vom fi mulțumiți de ele, le vom 
prezenta publicului.

Tradiția Naționalului craiovean e în 
mîini bune. Entuziasmul și conștiin
ciozitatea în slujba noilor idei nu tră
dează niciodată.

★

plină glorie, teatrul craio« 
zdruncinat de criza din 
iar în 1935 este desfiin-

Traducere

spa-

știu

ver-

In anul 1922, într-o zi fierbinte de 
august plinibîndu-mă flămînd pe stră
zile Vienei, m-ani întîlnit cu Găbor 
Andor.

— Ei, ce-i cu tine, băiete ? Ce s-a 
întîmplat ? mă întrebă, răspunzînd 
numaidecît la propria-i întrebare; De
sigur n-ai banil

— Sînt în mare lipsă, îi răspunsei.
— Nici eu n-am, zise el, dar pe tine 

tot te ajut. Haide cu mine I
L-am însoțit și pe drum mi-a poves

tit cum anume vrea să mă ajute : la 
,Viena luase ființă un fel de editură, 
pe ai cărei proprietari nu-i interesa 
nimic, în afară de bani. Fiind convinși 
că se pot cîștiga bani buni cu litera
tura proastă, au hotărît să editeze ro
mane de aventuri de categoria a ze
cea și l-au rugat pe Găbor Andor să 
se ocupe de traducerea în limba ma
ghiară — deocamdată — a zece ase
menea cărți (de valoare mai mult de
cît dubioasă).

— Și tu ai primit ? îl întrebai uluit.
— Firește că da I îmi răspunse Gă

bor Andor.
— Unul dintre aceste romane îl vei 

taduce chiar tu. Cunoști limba 
niolă ? mă întrebă.

— De unde s-o cunosc ? Nu 
nici o buche.

— Gu toate acestea vei face o
siune maghiară dintr-un gunoi din lim
ba spaniolă, îmi spuse Găbor Andor, 
cu o fermitate care nu tolera contra
zicere.

— Dar cum îți închipui una ca asta?
— Te privește, îmi răspunse. Eu îți 

predau capodopera cu pricina și... cinci 
dolari. După ce ai isprăvit treaba, 
mai capeți încă cinci.

Cinci dolari I Adică... zece 1 La Vie- 
na era inflație (valoarea banilor scă
dea permanent) din pricina căreia, în 
mod bizar, nu sufereau cei ce aveau 
bani, ci mai ales cei ce n-aveau. Prin
tre aceștia din urmă, noi, emigranții 
comuniști, ocupam un Ioc de seamă, 
deoarece eram înscriși pe lista neagră 
și nici azi nu știu cu ce ne duceam 
zilele. Zece dolari I Pentru suma a- 
ceasta eram gata să primesc multe și 
variate însărcinări, de aceea am primit 
și „însărcinarea" de a face o versiune 
maghiară a unui roman de aventuri 
scris în limba spaniolă.

Cu cinci dolari în buzunar și cu o 
broșură colorată în mînă, am intrat în 
cafeneaua Beethoven, unde în vremea 
aceea se adăpostea un grup de emi- 
granți comuniști. Acolo ședea de dimi
neață pînă seara și Maxi, fratele lui 
Lekai Jânos, despre care știam că știe 
să scrie și să citească în vreo șapte, 
opt limbi străine.

— Cunoști spaniola ? îl întrebai.

*

Cu ceruri strămuta te...
Explozii de culoare, solara mea beție,
Ca-ntr-un Van Gogh, vîrtejuri de flăcări au pornit, 
Și dincolo de cîmpuri, o dîră argintie,
Se mișcă orizontul, adînc, în infinit.

Cu ceruri strămutate își caută și eul 
încăpătoare chipuri, ca norii, multiform ; 
E sîmburele lumii cel spart, e ca nucleul 
In care dorm, teluric, puteri — și nu mai dorm.

Un fjux fără de țărmuri se vrea și se răscoală: 
Descumpănire sfântă a inimii, în zori, 
Fecundă fericire, neliniște-n spirală 
Deschisă către ploaia mirifică de sori.

Mario BANUȘ

Aceste zile
Sînt zilele spre care un braț suia cîndva 
Din miezul nopții, steaua proletară-, 
Ajuns acuma brațul-macara
Ce rîndiâește peste tot în țară 
Noi temelii, cetăți de-oțel, noi vise 
Și bolțile portalelor deschise, 
Palatele în care un prunc i-e dat să ție 
Și pare că se teme de-atîta gingășie. 
Aceeași frunte largă-n furtuni biruitoare. 
Boltită azi pe carte, e-ncinsă de dogoare. 
Colegi de clasă, seara, plecați spre adîncime, 
Și fiul drag și tatăl, încărunțit de tot,
Par oglindiți de-un fluviu cu ape nu prea line 
Pe care trebuie să-l treacă înot.

Mi-s dragi aceste zile ce nu mai pun pe casă 
A pînzei de păianjen minune mincinoasă 
Ce năpădea odată și visurile toate 
Și căpriorii schilavi și grinzile-afumate.
Se țes acum în piscul de albe marmori dure 
Antenele pe blocuri — liane lungi, pădure. 
Ca un sistem de vraje și de teleghidare, 
Călăuzind departe, pe cerul vremii noi, 
Rachetele-ncărcate cu visare, 
Spre infinit și iarăți înapoi.
Și-mi pare blocul însuși un transoceanic,

seara, 
Iar razele din geamuri, mari ancore ce-l țin 
Ca să nu-i ia oceanul pămîniului povara 
Spre zarea numai faruri și stele de rubin...

Avionul
Vărgat ca-noeliloarea unei zebre, 
In soare plin lucește avionul, 
în marile tăceri își poartă zvonul 
Sunîndu-și oțelitele vertebre.

Din slăvi de-azur dezlănțuie ciclonul 
Și taie luminișuri în tenebre.
In urma lui, ceremonii funebre : 
Satan rînjind și întărindu-și tronul.

Peisaj mineral
Am revăzut, uimit, patriarhalul 
Ținut, în care piatra și oțelul, 
Ingemănîndu-și forțele și țelul 
Au strîns în chingi și apele și malul.

&
Pe-aici zicea din fluier, ciobănelul... 
Acum vuiește valul, mineralul 
Ce l-a trimis Carpatul și Uralul 
Să-mbrace drumul, podul și tunelul.

Găutîndu-mi vechile cunoștințe, le-am 
găsit pe toate, în afară de Petre Săf- 
toîu de la Electroputere. II știam de 
vreo doi ani — de la prima vedere ne 
dondănisem, el fiind supărat că re
porterul îi ia din timpul de lucru. 
Dar, după aceea, mi-a arătat „ate
lierul" său de fotograf amator, a des
tupat sticlele și convorbirea reporte
ricească a durat mult mai mult 
fusese plănuită.

Acum, însă, 
toiu era plecat 
nătate.

tehnicianul Petre 
pentru studii în

decît

Săf- 
străi-

★
însăși perspectiva fos- 
Banilor: de a deveni

Cînd te-a scornit înfierbîntata minte 
A omului, setos de-nvățăminte, 
Nu te-ar fi vrut o scorpie rapace.

Ne va fi dat, o, sol de hecatombă, 
Să te vedem, cîndva, numai colombă 
tmpărțitoare de belșug și pace ?

Aceste o
Iubesc aceste ore și zbc. uri mai ales 
Cînd prin orașele-grădină-n țară 
Ca lotușii pe apa văzduhurilor ies 
Atîtea blocuri parcă chemate să răsară. 
Din cea mai albă marmoră lunară;
Ceasuri în care încă mari meșteri mai întiiu 
Pînzeturile albe de var pe zidărie, 
Dar, șuvoind pe scară, au și pornit colind 
Spre camerele toate acei ce-o să le fie 
De mîine chiar, stăpîhii...
Aceste, așteptate de veacuri, clare ore 
Ce cheamă pasul nostru în palate
Și-n naltele balcoane trecînd ca niște prore. 
Spre valurile străzii, agitate.
Priviți, acolo-n slavă, gherghine și mușcate 
Și lîngă oleandri, în șir, multicolore
Ca stegulețele în vînt
Atîtea scutece jucînd...
Sînt ceasurile-n care copiii-ntîia dată 
De mînă cu bunicii, de-acolo sus, le-arată 
Orașul legănat de bulevarde —
Armonici uriașe, care se-ntind, se-adună — 
Și-s ca astronauții de mîndri, parcă ei
Ar fi ajuns întîii de pe pămînt în lună. 
Privești clădirea, încă o mai privești, și-ți pare 
Că-n cîntece se schimbă și linii și culoare. 
Iar izul de vopsele înțeapă ca piperul.

Un coș de fabrică și-n urmă altul 
Și altele, escaladînd înaltul, 
Par a zidi ai cerului pilaștri...

Aceasta era 
tei reședințe a 
un mare centru industrial în inima 
Olteniei, care și-a descoperit petrol și 
cărbune, ai cărei țărani pictează, ai 
cărei muncitori pleacă în străinătate 
pentru a studia tehnica modernă.

Cornii BACIU

Scîntei și fum dinamizînd peisajul 
Trimit văzduhului captat, mesajul 
Pămîntului ce vrea să urce-n aștri.

Victor EFTIMIU
Revista „Luceafărul™ 
într-un nou format

r e.
Incepînd cu

a.c., revista

Reamintindu-ți ziua în care scuturi nucii 
Boltiți pe dealuri, toamna, cu liniștea și cerul.

Mi-s dragi aceste ore ușor planînd spre seară 
Cînd își aprind gingașele vestminte 
Ciorchinii policandrelor —și zboară
Orb, întunericul din colț în colț.
Cu liliecii-aducerii aminte ; 
Cînd de duioasă, aspră fericire, 
Bunica-i legănată ca trestia subțire
Și cîntecu-i tresare — alb pescăruș spre 

plaur —
De pare că bunicul ar fi intrat pe ușă 
Să cheme toți nepoții la nunta lor de aur. 
Sînt ceasuri de lumină în care se arată 
Și cele ce brodară dantelele de piatră, 
Fetele noastre — ele, ce nu cu mult în urmă, 
Priveau pieziș, cu ochi de geamuri mici 
Cum zarea, ghemuită, doar la doi pași

se curmă. 
Și astăzi ? Orizontul privirii lor se-așează. 
Ca ziua legănată de iulie-n amiază.
Iar seara. în balcoane, deodată toate ies : 
E greu, să știi spre care a înflorit ghitara 
Ori glasul băietanului ales...

' -1 BRAD

numărul clin 1 ianuarie

apare intr-un nou format, în 12 pagini 
mari.

Iubitorii de literatură pot citi în 
coloanele sale poezii, schițe, povestiri 
ale scriitorilor noștri contemporani. De 
o deosebită atenție se bucură reportajul 
literar, oglindind transformările ce au 
loc în țara noastră. Pagina „Dintre 
sute de catarge" se ocupă de creația 
tinerilor talentați. Sînt publicate aici, 
la rubrica „Steaua fără nume”, prime
le fi cele mai frumoase lucrări ale de- 
butanților.

De multă vreme, revista a deschis o 
discuție despre problemele literaturii 
romîhe în școli, discuție la care iau 
parte profesori, elevi, studenți, lucră
tori ai editurilor.

Literaturii străine contemporane îi 
este rezervat, de asemeni, un spațiu 
important. Un deosebit interes prezintă 
in acest sens rubrica „Prezentăm re
vista...”. în cadrul căreia apare de fie
care dată o revistă străină, reprodu- 
cîndu-se povestiri, poezii, articole, de
sene din paginile ei.

Mențiunile critice, cronicile literare, 
și dramatice, articolele și recenziile, 
informările de istorie literară vin să 
completeze paginile revistei.
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și concepția ideologică a scriitorului
(Urmare din pag. 1)

cieze evenimentele social-politice con
temporane lor. Falsul era grosolan- 
Atitudinea artiștilor realiști în fata 
societății burgheze fusese rezultatul 
unei aversiuni, rezultatul sezisării ine
chității sociale și a filistinismului 
moral promovat de clasele privilegiate.

Concepția științifică asupra lumii nu 
destramă mirajul artei — cum insi
nuează adepții talentelor rudimentare 
Epoca noastră a demonstrat valoarea

/ or mar ea 
conștiinței 

socialiste
(Urmare din pag. 1)

aibă rol înir-adevăr educator asupra 
cititorilor, se cere ca scriitorul, pe 
de o parte, să aducă în cea mai 
înaltă formă artistică viața nouă în 
cărțile sale de pe pozițiile’ ideologice 
cele mai înalte ale timpului nostru. 
Deci înseamnă că știința sa despre 
viață și conștiința sa socială să fie la 
mare înălțime.

In documentul C.G. al P.C.U.S. se 
vorbește de o lipsă a propagandei, 
lipsă care constă în insuficienta legă
tură cu viața, „de practica con
strucției comunismului1*. Acest ade
văr s-ar putea aplica și la li
teratura noastră, în bună măsură, 
și el trebuie relevat tocmai pentru că 
de fapt, conștiința și cunoștințele 
scriitorului depind direct de legătura 
cu viața și desigur cu problemele teo
retice ale construcției socialismului. 
După eîteva lucrări literare, chiar și 
scriitorii mai tineri cred că știu destul 
despre actualitate și că ipot suplini 
prin talent ceea ce n-au -acumulat prin 
experiență. Cu ailte cuvinte, ridtcîn- 
du-se în sus, ei încep să nu mai vadă 
terenul și nu-i de mirare că ajung ca 
porumbița lui Kant, să zboare tot mai 
greu, căci este tot mai rarefiat aerul 
6ub ei, cu cît mai mult se înalță înv 
băiați pe aripile succesului.

Dar prin insuficienta legătură cu 
viața nu numai cunoștințele care con
stituie hrana oricăror’ lucrări de 
actualitate se subțiază, ci și con
știința socială a scriitorului este 
amenințată de destrămare. Conști
ința nu este ca o sumă de bani de
pusă la casa de economii, unde ea 
sporește de la sine. Conștiința este ca 
o vioară pe care mereu trebuie să tre
mure arcușul purtat de mîna maes
trului, căci altfel se degradează cîn- 
tecul.

Or, o conștiință în care scîrțîie ceva 
nu poate înrîuri alte conștiințe în mod 
pozitiv. Tu ești chemat c-a scriitor să 
spui adevărul, să relevi succesele, dar 
și lipsurile oamenilor în lupta lor, să 
te bucuri de faptele lor izbutite, dar 
să le și reproșezi nereușitele. Dar 
pentru ca să-i spui cuiva adevărul, la 
modul artistic, trebuie să-l cunoști la 
modul practic și să ai poziție clară 
față de el din punot de vedere social. 
Iar cînd se pune problema de a-i re
proșa cuiva ceva și încă prin scris 
coram publico, în fata tuturor, atunci 
trebuie să începi prin a nu-ți putea 
reproșa ție însuți nimic. Altfel e greu 
să fii ascultat.

^eriitorii noștri se duc pe teren și 
cunosc actualitatea mai mult decît 
oricînd în trecut, mai ales cei tineri. 
Dar dacă stă oricare din noi și se în
treabă, de exemplu, ta cîte discuții de 
producție a participat în anul 1959, cu 
cîți colectiviști a stat de vorbă, cu 
care muncitor fruntaș sau cu ce acti
vist. din ilegalitate a stat la masă, 
cite pagini a recitit din Marx sau din 
Lenin, ce dezbateri din presă a 
urmărit cu privire la revizionism, va 
fi aproape fiecare nemulțumit de sine 
însuși. Iar dacă simte șovăială în 
munca sa, poate fi sigur că de aceasta 
nu-i străină slaba sa participare la 
viață, la munca obștească sau negli
jarea continuei îmbogățiri a cunoștin
țelor sale de ordin teoretic.

Dacă vrei să fii scriitor în lumea 
socialistă, atunci trebuie să-ți îmbo
gățești mereu cunoștințele prin con
tactul activ cu viața și cu învățătura 
despre lume a oamenilor muncii și 
să-ți primenești mereu conștiința, cău- 
tînd să menții o corelație perfectă 
între scrisul tău și poziția ta etică și 
socială.

Acesta este drumul literaturii noi 
în țara noastră, literatură, care prin 
actualitatea și partinitatea ei contri
buie și poate contribui tot mai mult 
la formarea conștiinței sociale a oa
menilor muncii. Iar cînd spunem con
știință socială, înțelegem prin aceasta 
conștiința omului socialist și comunist, 
ca cel mai tipic și mai avansat din
tre contemporani, spunem bunăstare 
generală și fericire individuală în con
tinuu progres. Și nu merită să ia pana 
în mină acel scriitor care n-o face 
pentru binele obștesc.

M. BENIUC

orientării juste în creație prin atîtea 
opere celebre. De asemenea a ilustrat 
eșecul acelor oameni de talent care 
n-au priceput istoria și atl zugrăvit 
fals, mincinos, societatea lor.

Realismul socialist presupune con
cepția cea mai avansată asupra istoriei, 
aptă să determine oglindirea în litera
tură a prefacerilor actuale. Asimilarea 
marxism-leninismului» spiritul de partid, 
sîrit factorii decisivi pentru asigurarea 
veridicității în creație. Literatura scrisă 
după Eliberare oferă numeroase exem
ple în sprijinul acestor afirmații.

„Cronica de familie" a lui Petru 
Dumitriu continuă o tradiție strălucită 
a realismului critic, • romanele lui 
Camil Petrescu, Hortensia Papadat- 
Bengescu, G. Călinescu, etc. Prezen
tarea decăderii aristocrației și bur
gheziei romînești este efectuată însă 
în romanul lui Petru Dumitriu cu ui> 
realism consecvent, fără îngăduințe și 
evaziuni. Aspectele degenerării morale 
capătă o determinare social-politică 
precisă, ceea ce în scrierile prece
dente nu era totdeauna vizibil. Această 
înțelegere științifică a evoluției sociale 
a fost hotărîtoare pentru reflectarea 
epocii în „Cronica de familie".

In literatura trecutului, care cu
prinde multe opere dedicate vieții ță
ranului, omul simplu era zugrăvit nu 
rareori în mod limitat, cu o viață su
fletească redusă, dominat de impul
suri și instincte. Zaharia Stancu, Marin 
Preda sau Titus Popovici sînt atrași și 
ei de întîmplări din lumea rurală. Înțe
legerea marxist-leninistă a fost însăe- 
sențială pentru înfățișarea chipului țăra
nului muncitor. In lupta revoluționară, 
țăranul trece prin mari transformări,

devenind un om conștient de rostul 
său social și un participant activ la 
înălțarea noii orînduiri. Marxism-leni- 
nismul a demonstrat rolul maselor în 
dezvoltarea istorică- Omul simplu are 
o viață lăuntrică bogată și e înzes
trat cu resurse imense de umanitate 
și generozitate revoluționară. Operele 
realist-sociatiste ale literaturii noastre 
au ilustrat elocvent această optică 
conformă adevărului.

Este pilduitoare evoluția versului lui 
Mihai Beniuc, de la o revoltă aspră, 
de patimă nezăgăzuită, nu întotdeauna 
cu un orizont limpede, bine conturat, 
pînă la imaginile viguroase, de forță 
granitică, rod al unei viziuni clare, or
ganizate, asupra societății, imaginile 
din perioada nouă, realist-socialistă a 
poetului.

De la o poezie a universului intim, 
cu o expresie alambicată, inaccesibilă, 
cu preocupări adesea sterile, Eugen 
Jebeleanu, Maria Banuș, Cicerone 
Iheodorescu au trecut sub influența 
învățăturii partidului, la o lirică 
revoluționară, inspirată de subiecte 
social-politice și de o stringentă ac
tualitate, militind pentru idealurile 
milioanelor de oameni ai muncii. 
Concepția ideologică a clarificat me
sajul poeților, le-a asigurat direcția 
rodnică- Exemplele alese sînt tratate 
în aceste rînduri sumar, fiindcă ar
gumentația s-a făcut de mai multe ori 
în critica noastră literară.

In ultimul an, literatura noastră a 
obținut succese de seamă, abordînd 
teme importante din viața poporului, 
creînd chipuri de eroi pozitivi, luptă
tori revoluționari, exemple de abne
gație pentru masele de cititori. Stă
ruința în reflectarea unor momente de

seamă ale luptei partidului pentru 
transformarea revoluționară a societă
ții, este evidentă în operele literare 
apărute la aniversarea celor 15 ani de 
la Eliberare. In analiza acestor creații 
s-au semnalat și slăbiciuni serioase de 
continui.

Indicațiile leniniste cti privire la 
reflectarea esenței sociale a epocii cer 
tocmai fermitatea concepției ideolo
gice.

Dacă unele lucrări literare recente 
au fost criticate pentru deformări în 
zugrăvirea luptei partidului în ilega
litate, trebuie să găsim rădăcina a- 
cestor deficiențe în lipsa de consec
vență a viziunii politice. In acele ca
zuri scriitorii n-au înțeles just rapor
tul între eroul comunist și mase, au 
desconsiderat momente însemnate ale 
activității revoluționare și n-au relie
fat caracterul organizat și eficient al 
muncii partidului. Erorile în concep
ția ideologică au provocat tocmai a- 
baterea de la adevărul vieții, de la 
realismul descrierii.

Este o datorie a scriitorilor de a stu
dia cu atenție documentele de pârtii, 
de a cunoaște temeinic perioada so- 
cial-istorică pe care o zugrăvesc în 
imagini literare.

Cititorii așteaptă noi opere inspi
rate din lupta clasei muncitoare, care 
să oglindească veridic dialectica trans
formărilor revoluționare. înțelegerea 
științifică a istoriei și participarea ac
tivă la viața poporului sînt esențiale 
pentru un scriitor al realismului so
cialist

Adeziunea la marxism este o trăsă
tură a literaturii înaintate contempo
rane. Fără orientare ideologică, scri
itorul ar rătăci în vălmășagul eveni
mentelor și n-ar putea face „distinc
ția între descompunerea vechiului și 
mlădițele noului", cum îi scria Lenin 
lui Gorki. Concepția ideologică mar
xist-leninistă este în fond condiția 
principală pentru respectarea adevă
rului în creația scriitorului contem
poran.

S. DAMIAN

Thaumaturgie modernă

Scriitorii șt
(Urmare din pag. 1)

tive. Primul: la una din clasele a 
Xl-a a școlii unde lucrez, clasă cu 
profil de secție reală, elevii și-au în
titulat gazeta de perete: „Lunik" dar 
au pus un subtitlu: „și în cosmos 
omul va avea nevoie de o creangă de 
liliac", din articolul lui Ilya Ehrenburg 
apărut în decembrie 19591 Al doilea 
ta.pt e de dată recentă. In numărul 
din 15 ianuarie 1960 al „Gazetei lite
rare" au apărut rînduri le lui Eugen 
Barbu cu titlul: „De dragoste"... Din 
fiecare clasă a Xl-a, cu care lucrez, 
— și sînt trei! —, cîte 4—5 elevi 
m-au oprit și au spus: „ați văzut ? 
E frumos, nu î“... Concluziile să le 
tragă -poeții I

Pentru prozatori tineretul are, de 
asemeni, unele întrebări.

I-am întreba de pildă dac'ă n-au 
observat pînă acum că Andrei Sabin 
și-a găsit un drum limpede, că nu mai 
e „străin" în școala contemporană. 
N-ar merita acest tînăr atenția unei 
schițe, unui reportaj, unei discuții, sau 
chiar un modest început de „biografie 
contemporană ?“ Nicolae Moromete 
este azi desigur student, poate chiar 
la agronomie. Ce ecou ar avea cu
noașterea gîndurilor lui de azi pentru 
cei ce au pornit ca el din necaz și în
tuneric spre lumea nouă pe care i a 
deschis-o soarele lui August 1944.

Dar prozatorii s-ar găsi firește în 
oarecare încurcătură dacă tineretul ar 
ridica în fața lor problema spinoasă 
a limbajului întrebuințat în unele opere 
literare. Mărturisim că primii care se 
găsesc deseori în încurcătură în 
această problemă sînt profesorii-educa- 
tori care predau literatura în școli. 
Brutalitatea expresiilor din unele lu
crări contemporane a încercat să fie 
explicată, justificată elevilor prin... „ac
centuarea caracterului autentic"... „To
nalitate viguroasă"... și alte ase
menea locuri comune care, firește, 
n-au convins pe nimeni. Gutn așa ? 
s-au întrebat elevii noștri. înseamnă 
că Gorki, Sadoveanu, Tolstoi, Emi 
nescu, Creangă, sînt mai puțin au
tentici dacă nu întrebuințează un lim
baj pe care voi, profesorii și educa
torii noștri, ni-1 calificați ca nepo
trivit cu un om cult ? Sudalma este 
deci o condiție a prozei autentice ? 
E de la sine înțeles și cunoscut că ti
neretul este primul și cel mai pasio
nat lector. Doar nimeni, nu poate pre
supune, — și ar fi jalnic să fie ăst 
fel, — că tineretul citește, numai acele 
lucrări programate de manuale și 
cursuri universitare. Ce să le răspun 
dem deci ? Contribuie, oare, într-ade- 
văr astfel de expresii grosolane 
la educarea comunistă a cetățeanului 
tînăr sau vîrstnic ? Sporește „produc
ția de frumos pe cap de locuitor ?“ o 
proză împlîntată în cel mai plat supra- 
naturalism ?

Să fim bine înțeleși. Nu în numele 
unei ipocrite cuviințe verbale ridicăm 
această problemă. Ne exprimăm, elevi 
și profesori, o nedumerire la care de
sigur doar Uniunea Scriitorilor ne-ar 
putea ajuta să ne lămurim.

NAi ALIA MATEI. .Peisaj industrial"

Pe dramaturgi tineretul i-ar între
ba de asemeni lucruri legate de munca 
lor.

Știe oare „ziaristul Cerchez" cît 
de buni prieteni are în școli ? Acești 
prieteni constată că eroul și autorul 
său au preocupări diverse și... sportul 
este o problemă pasionantă pentru 
toți tinerii. Dar se așteaptă de la au
torul „ziariștilor" și altceva decît sprin
tene și spirituale creionări asupra di
verselor performanțe sportive.

Tot pe dramaturgi tineretul i-ar în
treba de asemeni de ce comedia nu-și 
vădește decît foarte rar scînteierea re- 
plicelor pe scenele noastre ? Știm: 
„Mielul turbat", „Nota zero la pur
tare", „Partea leului", fiecare cu lu
minile și umbrele sale. Dar tineretul 
știe din însușirea noțiunilor de teo. 
rie literară că Cernîșevski vorbea de 
„rolul social al rîsului", tineretul ad
miră cu însuflețire înalta calitate a 
interpreților scenelor noastre și astfel 
raritatea comediilor este un gol pe care 
dramaturgia contemporană trebuie să-l 
elimine. Gluma spirituală și caricatu 
rizarea scenică ar aduce astfel o con
tribuție la strădania de a modela uti 
om nou, cu orizont nou, în țara noas 
L-a nouă.

Și acum o ailtă problemă. Ea izvo
răște tot din practica predării literatu
rii și se referă la critica literară în 
general și la sprijinul pe care revistele 
noastre literare în special pot să-l 
dea școlii.

In unele școli medii, printre care 
se numără și școala unde lucrez, sa 
creat o deprindere pe care noi o so
cotim folositoare pentru orizontul cul
tural al tineretului. In cercurile life 
rare ale claselor XI se discută bilunar, 
printre alte probleme, cîte o revistă 
literară. Elevii recenzează proza, poe
zia, critica literară, reportajul. Revis
tele cu circulația cea mai mare sînt: 
„Gazeta literară" și „Luceafărul". De 
mult interes se bucură articolele de 
critică ce prezintă cărți noi romînești 
și străine, problemele de teorie lite
rară. Astfel de articole ajută activ pe 
tineri să se orienteze în aprecierea 
fenomenului literar.

Dar aici avem de semnalat un alt 
fapt. Articolele de critică literară care 
au trezit cct mai viu interes al tine
rilor au fost mai ales cele semnate 
de scriitori și nu de critici. Ne amin
tim cu cîtă atenție au urmărit elevii 
noștri anul trecut ciclul de articole 
„Comuniștii și creația noua". In mod 
deosebit reținem ce pasionantă lectură 
au avut articolele semnate de Petru 
Dumitriu. (De altfel Petru Dumitriu 
se bucură de multă prețuire printre 
tinerii noștri). De asemeni studiul a- 
cademicianului M. Beniuc despre poei 
zie constituie un îndreptar prețios pen
tru tineret. S-ar putea argumenta, — 
cu nuanță ușor .malițioasă, —. că 
stilul criticii propriu-zise e mai ab
stract, mai pretențios, mai inaccesibil 
unui tînăr în formație. Să fie așa ? 
Ni se pare că această argumentare 
ar fi sinonimă cu aceea care ar în
cerca să demonstreze că pentru a 
face educația muzicală a tineretului 
trebuie să se folosească exclusiv rap
sodia și să se evite — ca inaccesibilă, 
— simfonia. Știm cu toții că în acest 
moment criticii noștri literari au de 
trecut două stăvili grele ridicate de ei 
înșiși în munca lor: faimoasa pro
blemă mult discutată dar încă nere
zolvată a „stilului cu 7 văluri", pre 
cum și problema tonului apologetic în 
aprecierea operei literare.

Noi credem că atunci cînd se vor 
rezolva aceste spinoase chestiuni 
se vor elimina de la sine și 
ermetismul și prețiozitatea și nu
anța de artificial și convențional ce 
au unele articole de critică literară.

Și în fine o ultimă cerere pe care 
tineretul o adresează criticii litera
re. De real folos ar fi să se pună 
la îndeuiîna maselor largi de citi- 
tori-elevi studii sintetice asupra 
scriitorilor contemporani, prezentări 
mai ample ■ însoțite de aprecieri auto
rizate, nu numai scurte note bio-bi- 
bliografice cum face de la o vreme 
„Viața romînească".

Sînt de asemeni solicitate prezen
tări sintetice despre scriitorii din ță
rile de democrație populară și des
pre scriitorii progresiști din țările 
capitaliste ca: Aragon, Neruda, Na 
zim Hikmet, etc.

Am încercat în cele spuse pînă aci 
să schițăm eîteva probleme în re
zolvarea cărora credem că Uniunea 
Scriitorilor și publicațiile ei pot a- 
duce un mare și temeinic sprijin pre
dării literaturii în școlile de cul
tură generală.

Așa cum precizam la început, ne-am 
oprit numai asupra unor chestiuni le
gate de fenomenul literar contem
poran.

E evident că sînt încă multe și 
însemnate probleme legate de studiul 
literaturii clasice, d« limba literară,

elevii
de selecționarea textelor, de imagi
nea artistică, de educarea patriotis
mului prin literatură, etc.

Gele scrise aci nu urmăresc decît 
că contureze o singură față a aces
tei vaste și majore preocupări. Ele 
urmăresc deasemeni să amintească 
„făurarilor de frumusețe" prezența 
școlii, și dincolo de regulamente, 
manuale și cataloage 1

Prof. Coralia CALIN

Veți spune desigur același lucru. 
Am certitudinea că întîlnind un per
sonaj care să poată porunci timpu
lui să-și încetinească sau să-și accele
reze mersul, care poate ordona soa
relui să strălucească, gerului să ardă, 
care poate (grozăvie!) asmuți asupra 
cuiva maladiile pe care le ține proba
bil închise in vreo cutie a Pandorei, 
care poate metamorfoza oamenii, a- 
tunci, desigur, dumneavoastră ca și 
•nine, ați spune despre acel personaj 
că este un thaumaturg, un vrăjitor.

Un asemenea vrăjitor mi s-a părut 
mie că este machierul care lucrează 
în cinematografie. O, desigur, vrăji
torul s-a modernizat: te primește in
tr-o cameră spațioasă, luminată din 
plin, iar în apropierea lui nu se pot 
vedea nici vreo bufniță, vreo pisică 
neagră sau alt duh necurat. Are Însă, 
ce e drept, o oglindă fermecată, rară, 
prețioasă, căci este o oglindă care 
spune adevărul, iar toată puterea lui 
este închisă într-o cutie mare, plină cu 
vopsele de toate culorile și nuan
țele : ca instrumente oculte are niște 
pensule de diferite lungimi Și gro
simi, niște borcănașe cu unsori și pu
dre, și un burete-

Ce face machierul cu aceste vop
sele? Pictează. Ce și pe ce pictează? 
Cu această întrebare pătrundem In
tr-un domeniu straniu, insolit.

Din cele mai vechi timpuri oamenii 
au pictat pe pereții peșterilor- sau pe 
pînză, sau pe sticlă, sau pe zid „a 
fresco", sau pe lemn, cele mai felu
rite lucruri, de la animale, bătălii, 
papi, fructe, cerșetori, vase de bucă
tărie, sfinți, copaci. Ei bine, machie
rul pictează chipul omului pe însuși 
chipul omului, adică trage linii, dis
pune pete de culoare pe pielea caldă 
și vie a unui om viu, pictura machie- 
rului este o pictură „pe viu".

Scriam că machierul, ca aproape 
orice artist (romancier, dramaturg) 
poate încetini sau accelera mersul 
timpului. Desigur el nu posedă nici 
covorul zburător din „O mie și una 
de nopți", ni.ci mașina de explorat 
timpul a lui Wells, nici aripile Lucea
fărului Incit să poată parcurge „căi 
de mii de ani", „în tot atîtea clipe"; el 
poate face însă în așa fel Incit, in
tr-o oră sau două, un om să stră
bată două, trei și chiar patru dece
nii. Cum? Cu puțină vopsea, o pensulă 
și o perucă. Cum de a ajuns la a- 
ceastă miraculoasă forță ? Ca orice 
artist adevărat, prin observarea atentă 
a realității, a vieții, a oamenilor.

Timpul pecetluiește cu sigiliul său 
piatra, bronzul, își înscrie hieroglifele

pe trunchiul copacilor (fiecare an este 
însemnat cu un cerc), și pe chipul 
oamenilor. ,,Mă tatuează timpul an 
de an/Ca pe-un războinic primitiv, pe 
față" scrie Mihai Beniuc. Machie
rul cu pensula si cu retuș de cu
loare închisă efectuează acest ta
tuaj. Adîncește linia care pornește de 
la nas și se termină la colțul gurii, 
accentuează în sens descendent col
țurile acesteia, de asemeni accentuează 
scobiturile obrajilor, ridurile ochilor și 
ale frunții, întunecă orbitele, albește 
cu retuș sprîncenele, o perucă de ase
meni albă sau căruntă, — și peste 
omul respectiv au nins anii. Acum bă- 
trinul sau bătrina poate porni în lunga 
odisee a căutării timpului pierdut.

Soarele răsare și apune în cutia cu 
vopsele a machierului și tot acolo sînt 
ferecate, ca în peștera antică, vuitu
rile. Machierul întinde pe toată fața 
fond de ten de culoare închisă, te 
pune să închizi și să strîngi ochii ca 
in fața unui soare orbitor și în timp 
ce stai astfel tapotează cu o nuanță 
mai închisă colțurile ochilor, spre 
tîmple, așa incit în momentul în care 
îi deschizi, ridurile de la ochi să pară 
mai albe, după cum se întîmplă în 
realitate. Părțile proeminente ale feței 
pe care de obicei le arde mai mult 
soarele, nasul, fruntea, uneori bărbia 
sînt „pătate" cu aceeași culoare în
chisă cu care a dat și la colțul ochi
lor. Și iată, la lumina electrică din

Machiajul
in 

cinematografie

POLEMIC1LE NEPRINCIPIALE
— Și, aici, v-am adus o notită critică...

Desen de VAL MUNTEANU

camera machierului, un personaj co- 
borît din tablourile lui Gauguin, au
rit și șlefuit de soarele și vîntul ocea
nic. Va fi încheiat machierul vreun 
pact faustic cu satana de are atlta 
putere ? Folosește el vreun blestem 
arghezian ? De ce acest tînăr vioi care 
a intrat la. el cu o oră înainte, arată 
acum ca un om sculat după săptă- 
mîni de zăcut la pat ? Este Intr-ade
văr ceva arghezian aici, dar nu bles
temul. Ca și Creatorul din Hore, ma
chierul este și el un demiurg:

Știe atît: numai să facă
Ia o leacă, pune-o leacă.

Pentru el de asemeni

Papagalul și păuna
Și-au smuls pana cîte una,
Ca să-i facă pinsulă (Hore Abece]) 

întinde puțin fond de ten foarte des
chis pe toată fața, pe buze inclusiv, ca 
să fie palide, și tot pe buze intinde 
o substanță numită mastix care, us- 
cîndu-se, dă impresia de buze uscate 
de febră. Orbitele le adîncește cu re
tuș de culoare închisă amestecat cu 
nuanțe de galben și albastru, obți- 
nîndu-se astfel cearcăne viorii, iar li
ziera pleoapelor de jos o vopsește cu 
puțin roșu, ca să pară ochii obosiți 
și arși. Ce nâ scoate machierul din 
cutia-i fără fund, ca o pălărie de pre
stidigitator ? Cicatrlci, nasuri... Da. 
Poți avea o cicatrice, adică o rană 
închisă, ă bon marche, fără să fi fost 
rănit vreodată. Și iată cum : machie
rul ia o bucățică de sfoară subțiată 
la capete^ o aplică la obraz lipind-o 
la capete. După aceea cînd întinde 
pe față fond de ten, sfoara iese 
In relief. Cit privește nasurile... O vi
teazule, pasionatule și nefericitule 
Cyrano de Bergerac, de ce n-ai trăit 
oare în vremea machiajului cinema
tografic? Umbra nasului tău uriaș 
nu ți-ar mai fi întunecat viața, dra
gostea ta pentru Roxana ar fi căpă
tat altă semnificație, altul (i-ar fi fost 
destinul- Dar fără gloriosul, străluci
torul și nesfîrșit de tristul tău com
plex de inferioritate, Edmond Rostand 
ar fi numărat o victorie poetică mat 
puțin, iar tirada nasului din actul I, 
scena IV n-ar fi fost niciodată scrisă. 
Roți căpăta, dacă vrei, un nas cîrn 
Și ușor ridicat în sus. Se taie o fi- 
șie foarte subțire de țiul, se lipește 
la baza nasului între nări, se trage 
puțin șuvița, In așa fel îneît nasul 
să se ridice ușor în sus și se lipește 
șuviță pînă la rădăcina nasului. Poți ob
ține însă, modelîndu-le dintr-o sub
stanță plastică numită gumoză, care

seamănă cu plastelina, cea mai va
riată gamă de nasuri. Fantezia lui 
Proteu însuși era mai mică decît cea 
a machierului. Proteu se metamorfoza 
însă pe sine, pe cînd machierul meta
morfozează pe alții, lată o fată de 20 
de ani: obrazul tînăr șl prelung 11 

este cu delicatețe cizelat; ochii și 
sprîncenele au o mișcare molatic 
orientală către tîmple. După o oră sau 
două petrecute în laboratorul machie
rului ea poate apărea ca o femeie de 
40 de ani, oarecum veștejită, cu o 
ușoară nostalgie bovarică pe figură, 
puțin suferindă, puțin obosită; sau 
aceeași tînără fată poate deveni în 
60_ de minute o arătare cu părul alb 
atîrnîndu-i în șuvițe dezordonate pe 
umeri, cu ochii înfundați sub sprînce
nele stufoase, cu obraji scofîlciți și 
gura suptă; pare că s-a despărțit 
chiar acum de sărmanul Macbeth că
ruia i-a tulburat mintea cu imaginea 

^măririi.
Ce impresie vor fi avînd acești oa

meni, care privindu-se în oglindă nu 
se mai găsesc pe sine? Căci în oglin
dă și numai în oglindă noi ne întîl- 
nim cu propriul nostru chip, acest to
varăș credincios care, fie că vrem, fie 
că nu, ne însoțește pretutindeni, de-a 
lungul întregii noastre vieți. Această 
umbră care nu se desparte niciodată 
de noi și pe care în mod obișnuit nu 
o văd decît ceilalți, devine vizibilă 
și pentru ochii noștri — în oglindă. 
Privind în oglindă vedem portretul 
nostru și spunem: acesta sînt eu- 
Chip cu care ne obișnuim vrînd ne- 
vrînd, deși ‘noi, rămînînd uneori ace
iași, constatăm că imperceptibil, totuși 
incontestabil, portretul nostru, ca și 
cel al lui Dorian Gray, tmbătrtnește

Cu toate acestea nu trebuie să ne 
închipuim că puterea machierului este 
nelimitată. El nu poate schimba pe 
același trup un număr infinit de ca
pete, așa cum făceau sculptorii ro
mani, în vremea decadenței imperiu
lui: deoarece împărații se succedau 
cu o iuțeală uluitoare, sculptorii nu 
„confecționau" decît capul noului im- 
per at or pe care-l lipeau pe trupul de 
piatră al cine știe cărui fost împărat 
detronat, sau înjunghiat, sau otrăvit. 
Căci delicatul și trecătorul chip uman, 
carnea și pielea gingașe și ușor de 
zdrobit opun o rezistență mai greu 
de înfrînt decît cea a marmorei fără 
de moarte. Această rezistență se da- 
torește personalității- Machierul nu 
poate acționa decît în sensul persona
lității chipului respectiv, el trebuie să 
descifreze ceea ce sugerează un obraz, 
să deslușească posibilitățile pe care 
i le oferă și să procedeze în conse
cință.

Jupin Dumitrache Titircă Inimă-rea 
are de toate: are onoarea lui de fa
milist, are o chir iști ger ie, o soție ru
șinoasă, o uniformă de căpitan în 
garda civică, un amic ipistat, o cum
nată sensibilă și cu temperament, un 
om de încredere care consimte la o- 
noarea lui de familist care... dar un 
singur lucru nu are Jupin Dumitra
che : un chip. Adică un nas anumit, 
o gură anumită, nu știm ce fel de fa- 
voriți, de barbete, de urechi împodo
besc sufletul lui de apropitar. In ace
eași situație sînt toate personajele: 
Conu Leonida, Conu Zaharia Trana- 
nache, cocoana Zoe, Costăchel Gu
durau, Mița Baston, Ghiță Circi umă
rul, Lică Sămădăul. Și atunci? Atunci 
toate aceste personaje pleacă in căutarea 
unui machier care să le dea un chip. 
Desigur insuflînd viață oropriu zisă 
personajului, actorul sau actrița îm
prumută acestuia trupul și ceva din 
chipul său. Dar fără machier, actorul 
și personajul rămîn despărțiți. De o 
parte stă actorul Cutare, de cealaltă 
personajul lui Crăcănel, se privesc 
unul pe altul dar nu comunică. A- 
tunci intervine machierul. Prin price
perea sa actorul Cutare dispare, dis
pare și personajul nălucă și iată-l pur 
și simplu pe unicul Crăcănel: o ființă 
reală, adevărată; adevărată - ’ reală 
ca arta însăși.

Pentru machier primii pași ai Ga- 
lateei sînt pe ecran. Dacă nu au ni
mic rigid, sacadat, „făcut", ci au elas
ticitatea și spontaneitatea vieții, el 
poate fi mulțumit. Iși poate închide 
satisfăcut cutia cu vopsele, .rîndutnd 
frumos la loc soarele și timpul și 
personajele, pentru a o deschide mai 
plină de miracole la filmul următor.

Dan GHICULESCU

„Umanismul
și epoca noastră" 
în dezbaterea Comisiei 
Naționale a R. P. R.

pentru U. N. E. S. C. 0
Comisia Națională a R.P. Romîne 

pentru U.N.E.S.C.O. a organizat luni 
18 ianuarie o dezbatere la masa ro
tundă pe tema „Umanismul și epoca 
noastră". Dezbaterea a fost condusă 
de acad. Athanase Joja, președintele 
Academiei R.P. Romîne și președintele 
Comisiei Naționale a R.P. Romîne 
pentru U.N.E.S.C.O. La discuție au 
luat parte academicienii Mihail Ralea, 
Iorgu Iordan, Tudor Vianu, Emil Con-

durachi. Andrei Oțetea, Alexandru 
Graur, scriitorii Alexandru Philippide, 
membru corespondent al Academiei 
R.P. Romîne, Demostene Botez și prof. 
Alexandru Guțu.

Participanții s-au oprit în special 
asupra primei probleme propuse spre 
discutare : definirea umanismului. Vor
bitorii au insistat asupra originii uma
nismului, asupra sensului și asupra 
diverselor etape istorice în cursul că
rora a evoluat noțiunea de umanism.

Dezbaterile, foarte animate, vor con
tinua luni 25 ianuarie. Textul discu
țiilor va fi publicat în nr. 1 al Bule
tinului Comisiei Naționale a R.P.R. 
pentru l i.N.E.S.C.O. din acest an. Re
vista noastră va publica, de asemenea, 
ample extrase din această dezbatere.

Cum a apărut revista „Clocotul literar"

Totul părea să se desfășoare nor
mal. Cele șase pagini ale revistei, a- 
proape finisate, arătau — după păre
rea strict subiectivă a secretarului de 
redacție — ca șase petale ale unei 
flori. La orele 12 și 24 de minute, jo
vialul secretar de redacție (cunoscut 
mai ales sub pseudonimul Trompișor, 
cu care iscălește săptămînal rubrica 
destinată preșcolarilor) aborda calm 
și pios cea de-a doua tartină pe bază 
de pîine, unt și șuncă. Exact în clipa 
aceea s-a auzit o scurtă, dar nu mai 
puțin profundă — cum ar spune criti
cul — bătaie în ușă. Redactorul de 
serviciu pretinde și acum cu îndîrjire 
că nu s-ar fi auzit absolut nici o bă
taie în ușă, dar ideea, după părerea 
unora, nu se poate susține, nefiind 
argumentată. Așadar, s-a auzit (sau, 
dacă vreți, nu s-a auzit) o bătaie în 
ușă și în încăperea secretariatului de 
redacție a pătruns scriitorul O.

— Bună ziua, a rostit el, fără ca 
prin aceasta să stîrnească vreo bă
nuială sau vreo presimțire. Trompișor 
și-a înghițit politicos îmbucătura și a 
răspuns grăbit la salut.

— In ce pagină ați pus articolașul 
meu despre Aristofan ? Scriitorul O e 
foarte modest și-și numește propriile 
lucrări „articolaș", „poezioară", „po
vestioară", „cărticică", „notiță", dar 
evident, numai el are dreptul să le 
denumească ast’el. Sigur pe sine, se
cretarul i-a dat binevoitor informația 
cerută :

— In pagina 6, desigur, care e pa
gina noastră externă.

— Cum ?
— Pe trei coloane, cu aldine și cu 

un cartuș în text. Răspunsul secre
tarului se datora, firește, unei înțele
geri greșite a întrebării puse de O. 
Ceea ce s-a și dovedit.

— Nu asta am vrut să știu. Te-am 
întrebat cum se explică această jig
nire care mi s-a adus. Eu, în pagina

numai cu
6 ? Dar ce-ți închipui dumneata că 
sînt eu ?

Trompișor era deconcertat. Ținea în 
mînă tartina începută și nu îndrăznea 
să continue, deși, considera el, avea 
o binemeritată foame.

— Eu nu sînt Aristofan, nu sînt 
extern și nu pot concepe să apar la 
sfîrșitul revistei, ca un... ca o... ca 
un... oarecare. Nădăjduiesc că vei 
schimba locul articolului. (Nu mai 
spunea „articolaș").

— Dacă e dorința dumneavoastră... 
da... îl schimb... deși revista e... ca 
să zic așa... aproape terminată. Și 
în ce pagină doriți să apăreți ?

— Bineînțeles că în pagina 1.
— Bine, o să încercăm, adică ce să 

încercăm, o să facem. Se face... Se 
face imediat.

Scritorul O mai zăbovi eîteva clipe, 
așteptînd probabil ca Trompișor să-i 
mulțumească pentru ingenioasa idee 
grafică pe care i-o dăduse, dar, neci
tind pe figura secretarului recuno
ștința așteptată, ieși închizînd ușa fără 
a se atinge de clanță.

După plecarea lui, începu fierberea 
în redacție.

— Ce articol scoatem din pagina 1 
ca să poată intra Aristofan ?

Se găsi, după îndelungi căutări, o 
soluție, tăindu-se jumătate din alt ar
ticol care se afla mai demult în 
pagina I.

După încheierea operației, redacto
rul de serviciu observă deodată în- 
spăimîntat că în pagina 4 se află o 
schiță a scriitorului W cu care O nu 
era în relații tocmai bune.

— Trebuie mutată și schița în 
pagina 1, ca să nu se supere W că 
e plasat în pagina 4, în timp ce O 
e în pagina 1. Fu mutată și schița în 
pagina 1, redueîndu-se la jumătate 
două articole și tăindu-se finalul schi
ței. Dar în pagina 4 ora poezia lui Q, 
poet care, în toate listele nealfabetice

pagina 1
din articolele criticilor, figurează și 
înaintea lui O și înaintea lui \V. După 
mutarea poeziei în pagina 1, se mai 
descoperă eîteva articole, poezii și 
reportaje care, dacă n-ar fi intrat în 
pagina j, ar fi produs mari pertur
bați! în bunul mers al revistei. Yo- 
nescu-Yvești e prieten cu O și nu 
poate apărea decît în aceeași pagină 
cu el, cutare e redactor la „Curierul 
literar" și ar putea bănui că e vorba de 
o încercare de a-1 pune în inferiori
tate față de colaboratorii permanenți 
ai „Clocotului", un autor e mai talen
tat decît altul care se află în pagi
na 1, tema articolului lui X e mai 
puțin externă decît a articolului des
pre Aristofan, Y e supărăcios, Z e ran
chiunos, I. I. e susceptibil, X Z suferă 
de inimă, membrii redacției nu pot fi 
nici ei năpăstuiți și, în felul acesta, 
se ajunse la concluzia definitivă că 
toate „materialele" — cum sînt denu
mite în jargonul secretarilor de re
dacție operele literare — trebuiau nea
părat publicate pe pagina 1, pentru 
a se evita nemulțumirile îndreptățite 
ale autorilor. S-au tăiat întîi rînduri, 
apoi pagini și, în cele din urmă, texte 
întregi.

„Clocotul literar" a apărut cu trei 
zile întîrziere și numai cu pagina 1, 
în care se putea citi doar o lungă 
listă de iscălituri, orînduite alfabetic.

Numărul respectiv al revistei „Clo
cotul literar" se păstrează cu tirajul 
întreg într-un muzeu special care mai 
deține, deocamdată o singură piesă : 
tartina pe bază de pîine, unt și șuncă, 
începută și neterminată de regretatul 
secretar de redacție al revistei, Trom- 
pișor.

Dumitru SOLOMON
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DESPRE TEATRE ȘI ACTORI

Dirijorul
TĂUN O HANNJKAINEN

(Finlanda)

Carnet muzical
SIMFONIA A III-A DE ENESGU

este urna din creațiile destul de puțin 
cunoscute ale maestrului, poate din 
pricina dificultăților multiple de exe
cuție pe care le conține partitura, poate 
și din cauza caracterului ei întrucîtva 
mai elaborat, care o împiedică să con
cureze în popularitate Simfonia în mi 
bemol major, „Etoica enesciană", scri
să în anii de avânt ai tinereții. Spre 
deosebire de aceasta, Simfonia în do 
major a fost creată în anii imediat ur
mători primului război mondial, și ea 
ne pare ca o oglindă a reacțiilor ar
tistului în fața marei tragedii al cărei 
martor fusese. Conținutul fremătător al 
simfoniei reeditează marea antiteză 
beethoveniană dintre om și destin, nu 
însă fără raportare la datele vieții con
temporane, a impresionat profund pe 
ascultători ori de cite ori a fost pre
zentată. Cu toate acestea, Simfonia a 
III-a nu a cunoscut în timpul vieții 
autorului decât trei execuții: două la 
București, una la Paris. Festivalul 
„George Enescu" din 1958 a readus-o 
în circuitul public prin efortul Filar
monicii bucureștene care după o lungă 
pregătire a prezentat-o sub conducerea 
dirijorului Constantin Bugeanu, aii că
rui spirit de detaliere și de savantă 
construcție a interpretării a servit cum 
nu se putea mai bine Simfonia în
registrată din acest concert, am reas- 
cultat-o săptămîna trecută prin difuzo
rul aparatului de radio și satisfacția 
noii audiții ne îndeamnă să sugerăm 
Filarmonicii înscrierea Simfoniei a 
Iil-a de Enescu într-unul din concer
tele lunilor următoare; ea merită in
tr-adevăr să fie cât mai cunoscută de 
marele public.

TA UNO HANN1KAINBN,

dirijorul finlandez care a condus con
certul simfonic de joi seara, al or
chestrei Radioteleviziunii are în urma 
sa o carieră internațională destul de 
bogată, ceea ce poate să surprindă 
căci, deși bun muzician și șef de or-, 
chestră rutinat, nu este o personalitate 
capabilă de a magnetiza zeci de ins
trumentiști și sute de ascultători. Dar, 
dacă nu creează stările de tensiune 
emoțională care sînt apanajul marilor 
magi ai baghetei, posedă un fond bo
gat de muzicalitate și de experiență 
profesională, grație căruia execuțiile 
desfășurate sub direcția sa dobîndesc 
în general un bun nivel. Acest lucru 
a rezultat din colaborarea cu orchestra 
Radioteleviziunii, în piese conținînd 
dificultăți de naturi diferite. Claritatea 
polifonică a fost obținută în Concerto 
grosso de Haendel, după cum sonori
tățile masive și accentele impetuoase 
ale poemului simfonic „Finlandia" de 
Sibelius au apărut clar reliefate, iar 
Rapsodia I-a de Enescu a fost corect 
redată, fără a avea însă suflul vulca
nic pe care i-1 imprimă interpretarea 
noastră tradițională.

In mai mică măsură ne-a satis
făcut execuția poemului simfonic „Till 
Eulenspiegel" de Richard Strauss, din 
punctul de vedere al purității instru
mentale, iar în simfonia „Jupiter", de
sigur, cea mai dificilă din cele 41 scri
se de Mozart, am fi dorit ca dirijorul 
să tindă în mai mare măsură spre 
transparența și limpezimea sonorită
ților, calități de execuție asociate ne
condiționat de stilul marelui clasic. ®u 
aceste singure rezerve, concertul con
dus de Tauno Hannikainen se înscrie 
pe o linie pozitivă.

REINTRAREA Llfll 
DAN 1ORDAGHES8U,

iată evenimentul cel mai însemnat al 
săptămînii muzicale, dacă nu al pri
mei jumătăți din stagiunea în curs.

discul
„FRANCESCA DA RIMINI" — fantezie 

simfonică, op. 32, P. I. Ccaikovski. Orchestra 
simfonică de stat a U.R.S.S. Dirijor Nikolai 
Anosov.

Marele compozitor clasic rus, Piotr Ilici 
Ceaikovski. a fost atras în repetate rîndur: 
de subiectele oferite de marile opere literare, 
pentru a crea lucrări simfonice cu program 
în care talentul său dramatic să se poată 
desfășura nestăvilit. Compozitorul însă afir
ma clar : ,,Nu reproduc subiectele date, ci le 
folosesc doar ca bază". Muzica cu program a 

înființată recent „Asociația oame
nilor de artă din întreprinderile tea
trale și muzicale", desfășoară o acti
vitate din ce în ce mai bogată, în
dreptată spre cuprinderea unui cît mai 
vast cîmp de preocupări.

Ne-am adresat artistului emerit 
Nicky Atanasiu, prim-secretar al 
A. T. M.-ului pentru a ne vorbi despre 
activitatea asociației.

— V-am ruga să ne vorbiți despre ’ 
obiectivele urmărite de A.T.M.

— Asociația oamenilor de artă din 
întreprinderile teatrale și muzicale a 
luat ființă din necesitatea discutării și 
lămuririi problemelor profesionale a- 
vînd ca scop sprijinirea activă a 
spectacolelor de teatru, operă, balet, 
operetă, estradă, păpuși, etc., precum 
și activitatea ansamblurilor, dînd în 
același timp ajutor cu îndrumări teo
retice și practice mișcării de amatori 
de la orașe și sate, transmițîndu-le 
experiența, tradițiile și tehnica artei 
profesioniste^ De rezolvarea proble
melor ideologice și de creație, după 
principiile esteticii marxist-leniniste, 
este strîns legată dezvoltarea mișcării 
teatrale și muzicale, dezvoltare ce se 
poate observa prin creșterea continuă 
a nivelului artistic.

Ne reîntâlnim cu un artist de mare ta
lent, pornit cu aproape doi ani în ur
mă în lungi peregrinări, și dacă cel 
ce plecase era, cu toate succesele do- 
bîndite în concursuri dificile, doar un 
tînăr cînfăreț dotat, Dan Iordăchescu 
de astăzi este, fără îndoială, un mu
zician împlinit care poate rivaliza cu 
cei mai renumiți interpreți de lieduri. 
Gunoșfeam înregistrările sale < făcute 
înainte de pleoarea din țară: arii din 
opere, lieduri de Schumann și Brahmsț 
l-am reascultat sîmbătă la Ateneu. 
Progresul este evident, în conducerea 
vocii — impecabilă ca intonație și lip
sită de vechile impulsuri de debit și 
cheltuieli inutile de energie — și în în
țelegerea muzicalității dificile a lie
dului. Evitînd succesul „la piesă", Dan 
Iordăchescu nu s-a prezentat cu lie
durile cele mai cunoscute ale lui 
Schubert, Schumann și Duparc, ale- 
gînd dimpotrivă cîntece cu mai puțină 
circulație, dar nu mai puțin exigente 
față de interpret. El a găsit nota 
exactă a fiecăruia, desfășurând un e- 
vantai larg de comprehensiune muzi
cală care a mers de la clasicii Caris- 
simi, Haendel și Haydn pînă la com
pozitorii romîni contemporani. Cu titlu 
de selecție, subliniem interpretarea me
lodiei „Extaz" de Duparc și a celor 
două cîntece romînești. Ariile din

DAN IORDĂCHESCU 

„Damnațiunea lui Faust" de Berlioz 
și „Andrea Chenier" de Giordano, in
cluse în concert, aveau probabil me
nirea de a demonstra aptitudinile cîn- 
tărețului într-un gen întrutotul opus 
liedului. Gu tot succesul repurtat au 
făcut oarecum casă proastă cu ceilalți 
autori din program.

Pianistul Dagobert Bucholtz este 
unul dintre artiștii care pun în difi
cultate pe cronicarii muzicali; con
stanța sa în acompaniamentul de înaltă 
ținută ne obligă să recurgem mereu 
la aceleași calificative. Se poate totuși 
să nu insistăm asupra contribuției de 
preț, aduse și de data aceasta în dia
logul dintre instrument și vocea ome
nească și să nu spunem că în seara de 
artă pe care ne-a oferit-o, Dan Iordă
chescu a avut în el un partener ideal ?

Radu GHECIU
Desene de SILVAN

Iul Ceaikovski s-a bucurat de înțelegere și 
succes, tocmai datorită încercărilor sale de a 
tălmici sensul, importanța creației lui Shakes
peare, (,,Romeo și Julieta", 1869—1879 — 
,,Furtuna", 1873 — ,,Hamlet", 1888) a lui 
Dante („Francesca da Rimini", 1876) și By
ron („Simfonia Manfred". 1885).

,.Francesca da Rimini" are ca program un 
episod al cîntului al V-lea din ,,Infernul" lui 
Dante, în care se povestește dragostea nefe
ricită dintre Francesca și Paolo, cumnatul ei.

Orchestra simfonică de stat a Uniunii So
vietice. sub bagheta lui Nikolai Anosov, ne 
oferă o interpretare plină de dramatism, forța 
coloristică și grandoare.

(O față 25 cm. 33 1/3 ture, ECD — 20, 
Electrecord, 1959).

Asociația urmărește ca prin diverse 
forme să prilejuiască studierea, în strîn- 
să legătură cu teoria, a practicei crea
toare din instituțiile de artă, populari- 
zîndu-se, în același timp, mari eveni
mente artistice, creații valoroase co
lective și personale, stabilind totodată 
relații de colaborare prietenești și 
schimburi de experiență cu creatorii 
și asociațiile similare din alte țări. 
Datorită instituirii acestor schimburi 
prietenești au luat ființă: „Centrul 
național romîn a! institutului interna
țional de teatru", „Centrul național 
al institutului internațional de muzică" 
și „Centrul național romin al mario- 
netiștilor, afiliat la U.N.I.M.A." (Uniu

Interviu cu NICKY ATO4S1U

nea internațională a marionetiștilor). 
Toate aceste manifestări, în cadrul 
U.N.E.S.C.O.

— Datorită diversității preocupări
lor, probabil că a fost necesară o re
partizare pe secții î

— Varietatea problemelor a făcut 
ca pentru aducerea la îndeplinire a 
sarcinilor statutare, să se creieze ur
mătoarele secții: secția de teatru cu 
un cenaclu al regizorilor și altul al 
scenografilor; secția teatrelor muzi
cale și coregrafice cu un cenaclu al 
teatrelor de estradă (satiră și hu
mor) ; secția muzică cu un cenaclu al 
tinerilor soliști, secția de păpuși și 
secția de critică, aceasta din urmă cu- 
prinzînd criticii de specialitate. Condu
cerea acestor secții este făcută de con
siliul A.T.M. și de biroul ales dintre 
membrii consiliului.

— Ce probleme se ridică în cadrul 
secțiilor și ce rezolvare practică ca
pătă acestea ?

— îmbucurător pentru mișcarea 
noastră teatrală și muzicală este fap
tul că nenumăratele probleme ce se 
dezbat în cadrul expunerilor urmate 
de discuții nu rămîn numai în cadrul 
Asociației ci se continuă și la locul 
de muncă, căutîndu-se rezolvări cît 
mai eficace. Uneori ele constituie și 
subiectul unor vii dezbateri în presă.

Preocupările membrilor noștri sînt 
reflectate în dezbateri organizate după 
specificul fiecărei secții. Pentru o mai 
deplină lămurire iată cîteva exemple. 
Secția de teatru va discuta „Spiritul 
de partid în creația regizorului și re
flectarea lui în spectacolele din prima 
parte a stagiunii 1959—1960". Pentru 
ilustrarea concretă s-au ales patru 
piese din repertoriul teatrelor bucu
reștene („Hamlet", de Shakespeare —

Turgheniev în film

Studiourile sovietice au ales pentru 
ecranizare două tipuri interesante 

din literatura realistă a lui Turghe
niev: Bazarov, intelectualul democrat 
care in numele celui mai înaintat 
ideal al Rusiei secolului trecut, des
ființarea iobăgiei, supune unei critici 
necruțătoare toate instituțiile țariste 
și Gherasimov, iobagul căruia capri
ciile nobilei sale stăpîne îi distruge 
orice drept la fericire. Părinți și copii 
și Mumu apar pe ecran într-o inter
pretare sensibilă la nuanțe, la semni
ficațiile sociale ale textului; ambele 
se bucură de o distribuție care pune 
in general în valoare caracterele 
complexe, uneori contradictorii, ce 
populează vastul peisaj uman al 
prozatorului rus. Interpretul lui Baza
rov, Viktor Avdiușko, insistă pe 
latura voluntară, activă a firii tină- 
rului medic, dușman declarat al aris
tocrației, deși îndrăgostit fără spe
ranță de o nobilă. Uneori, simpatia 
prea accentuată a creatorilor față de 
personaj pune oarecum in umbră 
limitele revoluționarului nihilist care 
nu înțelege și rolul creator, construc
tiv al luptătorului social, nu vede 
calea apropierii de popor, rămî- 
nind pînă la urmă •— așa cum îl 
numește în carte un mujic — doar 
„un boier care trăncănește". Pentru 
incapacitatea sa de-a acționa în acele 
condiții istorice în virtutea idealului 
său social, acest „Jusarov rus" este 
privit mai critic în roman decît 
apare în film.

Pe ecran sînt atent urmărite fră
mântările personajului chinuit de dra
gostea sa pentru aristocrata Odințova 
și ura, disprețul tlnărului față de 
clasa căreia îi aparține femeia. 
Conflictul se deplasează oarecum 

de pe relația Bazarov-Kirsanovi 
(deci democratul în opoziție vehe
mentă cu nobilimea, ca clasă) pe 
lupta interioară a lui Bazarov-re- 
voluțioarul cu Bazarov-îndrăgostitul. 
Alla Larionova ne dă o Odințova 
mîndră, inteligentă, plictisită de me
diul său, dar incapabilă de-a rupe cu 
el, mai îndrăgostită (deci mai ne
fericită, mai mult femeie în film 
decît moșierița din carte) de Bazarov.

Sînt accentuate — în schimb,. spre 
final — prinir-o suită de tablouri, 
cinematografice impresionante ca at
mosferă, prin portrete de țărani vlăgu- 
iți de mizerie, de boli , condițiile aspre 
în care Bazarov își începe activitatea 
de medic. Filmul îi prilejuiește 
așadar eroului o realizare pe plan 
social pe care textul o schițase.

Moartea lui Bazarov, pe care 
Turgheniev o văzuse ca singurul 
sfîrșit al unei răzvrătiri izolate, fără 
putință de izbîndă, în condițiile 
crîncene ale Rusiei prerevoluționare, 
surprinde spectatorul neprevenit de 
intențiile scriitorului.

Mai fidel textului, filmul Mumu 
dezvăluie lumea interioară complexă, 
bogată a iobagului surdo-mut 
Gherasim, smuls din satul său și 
adus de boieroaică la oraș pentru 
treburi. ce înjosesc forța, demnitatea 
acestui mujic voinic (interesant cap 
de compoziție al actorului Rocetkov I). 
Dezrădăcinatul țăran rămîne izolat 
de societate nu numai din cauza 
infirmității sale, dar și din cauza 
inadaptabilității la viciile celorlalți 
(scenei beției servitorilor, cînd Ghera
sim rupe brutal, îndurerat, cu singura 
ființă pe care o îndrăgise, Tatiana, 
pentru că și-o închipuie la fel cu 

Teatrul Municipal; „Brigada I-a de 
cavalerie" de Vs. Vișnevski —- Teatrul 
C. Nottara; „Pygmalion" de B. Shaw 
— Teatrul Armatei și „Surorile Boga" 
de H. Lovinescu — Teatrul Național 
„I. L. Caragiale"), piese pe care vor 
avea obligația să le vadă, dacă nu 
le-au văzut încă, toți participanții la 
dezbatere. Se vor mai analiza : „Munca 
regizorilor cu autorii dramatici" și 
„Unitatea creatoare a regizorilor și sce
nografilor în dramaturgia lui Cehov 
și Gorki". Secția de critică împreună 
cu secția de teatru a dezbătut proble
ma „Mijloacelor agitatorice ale tea
trului revoluționar", urmînd a discuta: 
„Arta actorului șj oglindirea sa în 

critica noastră teatrală" și „Proble
mele actuale ale scenografiei și oglin
direa lor în critica teatrală".

Secția de muzică va discuta proble
ma „Interpret și interpretare" anali- 
zînd apoi un concert simfonic, un con
cert de muzică populară și un concert 
coral. Cenaclul tinerilor soliști a pro
gramat audiții cu dezbateri lunare pe 
probleme de interpretare pentru per
fecționarea tinerilor.

Secția teatrelor muzicale și core
grafice își propune să dezbată „Crea
ția coregrafică a spectacolelor de ba
let după 23 August", „Dansul cu su
biect" și „Munca dirijorului, regizo
rului și interpretului în spectacolul de 
operă".

Și, în sfîrșit, secția de păpuși va 
analiza: „Dezvoltarea dramaturgiei și 
criticii pentru teatrele de păpuși și 
perspectivele prezentării teatrului de 
păpuși rominesc la cel de al II-lea 
Festival internațional de păpuși și 
marionete".

S-ar putea spune că acestea sint 
numai cîteva din problemele care vor 
veni în discuția secțiilor Asociației 
nopstre.

— Cum sprijină A-T-M.-ul creația 
dramatică originală ?

— După cum ați putut vedea la 
secția de teatru a fost programată și 
tema: „Munca regizorilor cu autorii 
dramatici", dar cum cu o floare nu 
se face primăvară, nici noi nu ne pu
tem declara satistăcuți numai cu atît. 
Avem de gînd să organizăm discuta
rea unora din spectacolele dramatur
giei originale. Și pentru ca această 
discuție să nu fie sterilă, vom invita 
și pe autorii dramatici.

— Sprijinirea mișcării artistice de 
ațnatori constituie o preocupare a Aso
ciației ?

toți — puternic moment cinema
tografic — subliniază această pră
pastie ce desparte pe omul integru, 
pur, de lumea compromiselor, la care 
obligă orinduirea cu clase antagonice).

Interpretul și regia fină (Bobrovski, 
Teterin) aii sondat cu pătrundere 
psihologia acestui om simplu dar 
bogat sufletește. De un realism sobru, 
portretele cinematografice ale lui 
Gherasim, Tatianei, detaliile de ex
presie descoperite pe fețele lor de 
operatorul Petricenko, constituie o 
reușită a filmului. Păcat că față de 
celelalte persoaje, întîmplări ale 
acțiunii, aparatul de filmat se pă
strează la o distanță constantă, și 
cu toată folosirea abilă a efectelor 
de clar-obscur, imaginile rămîn spec
tatorului neutre.

In ambele ecranizări regăsești po
ezia peisajului lui Turgheniev, cona
cele albe strălucind din pavilioanele 
somptuoase, perdelele străvezii în
fiorate de vîntul verii,lacurile mîn- 
gîiate de sălcii și dincolo, la numai 
cîțiva metri după grilajul ce desparte 
strălucitoarele „cuiburi de nobili" 
de 'izbele întunecoase, drumurile 

desfundate de țară, căruțele cu cai 
costelivi și întinsă, mohorîtă, apăsată 
de mizerie, stepa rusească de odi
nioară...

Complectări romînești

împreună cu filmul care a ținut trei 
săptămîni afișul la „Patria" (și ru
lează în continuare la alte . cinemato
grafe înregistrînd o .avalanșă" de 
spectatori) am urmărit complectarea 
studioului „Alexandru Sahța" — „Stu
rionii". Un documentar frumos colorat, 
cu imagini din Deltă și de pe mare 
care incintă ochiul — dar nu numai 
atît — captivează atenția. Un prim 
punct cîștigat, pentru că subiectul, în
grijirea și pescuirea sturionilor (pești 
rari, producători de icre negre), ar fi 
pretat la un film de știință popularizată 
și ar fi fost deci mai restrîns ca cir
cuit. Cu variatele sale implicații geo
logice, geografice, economice, grefate 
pe țesătura generală de monografie a 
speciei respective de pești, noul docu
mentar nu mi se pare că ar păcătui 
prin aceea că nu poate încăpea — sco
lastic — într-un anume gen. Publicul 
larg, care dorește să fie atras spre în
țelegerea unui fapt științific prin indife
rent ce mijloace (artistice, evident!) nu 
împărtășește, credem, nici de data a- 
ceasta eventualele obiecții ale Specia
liștilor rigizi. In cazul nostru, reții și 
originea istorică (sturionii sînt cei mai 
vechi pești cunoscuți) și pericolul trep
tatei lor dispariții, ești informat publi
cistic și de amănuntul senzațional din 
viața lor — miile de kilometri pe care 
le străbat pentru a-și depune ouăle —. 
asiști (cu ajutorul unei filmări dina
mice, interesante, datorate operatorului 
C. Dembinski) la un dificil pescuit, 
participi la efortul prinderii acestor u- 
riași ai /nărilor, etc. Desigur, în spa
tele datelor publicistice nu se simte 
scenariul bine închegat, care ar fi dat 
pitorescului reportaj consistența drama
tică, de idei, Dar, judecind după ce 
există, rămîne un film reușit, util și — 
ca majoritatea documentarelor noastre 
— impresionant ca imagine. Același 
lucru se poate spune și despre Izvoa
rele veșnic vii, o altă complectare cu 
un subiect mai generos: arta populară 
Regizoarea, Maria Săpătoru (operator 
Carol Kovacs) ne-a prezentat pe un 
subțire pretext dramaturgie, documen 
tarea unor studenți, o expoziție a celor

— In anii puterii populare mișcarea 
artistică de amatori a devenit o miș
care de mase, înregistrînd succese care 
nici nu puteau fi visate în trecut. Re
pertoriul formațiilor de amatori s-a îm
bogățit în ultimul timp cu noi piese 
de teatru, cu noi lucrări muzicale, 
programe de estradă, care pun pro
bleme din ce în ce mai complicate in
terpretului neprofesionist. Instructorul 
capătă o deosebită importanță, de pre
gătirea lui Ideologică și artistică de- 
pinzînd soarta formației de amatori. 
Tn acest scop trebuiesc create cențre 
speciale de îndrumare unde instruc
torul să preia din experiența artei 
profesioniste. Am fi bucuroși dacă 
Uniunea Scriitorilor, Uniunea Compo
zitorilor și Uniunea Artiștilor plastici 
ne-ar ajuta în acțiunea de sprijinire 
a artiștilor amatori. Proiectul nostru 
de plan prevede în cadrul A.T.M. or
ganizarea unui colectiv de coordonare 
și mobilizare a oamenilor de artă în 
vederea sprijinirii artiștilor amatori. 
S-au instituit colective de consultanți 
formate din fruntași ai scenei romî
nești pentru a conduce discuțiile și 
lecțiile studioului artistului amator, 
(universitatea populară pentru instruc
tori organizată de Casa de creație și 
de A.T.M.) care a început să func
ționeze de la 1 ianuarie. S-au organi
zat studiouri experimentale raionale la 
București, Brănești și Alexandria pen
tru a veni în ajutorul instructorilor din 
regiunea București. Forțele artistice 
vor fi repartizate la întreprinderi pe 
întreg cuprinsul Capitalei. In același 
timp vor fi organizate în zece case de 
cultură și în zece cluburi din între
prinderi cercuri artistice în care lec
tori din rîndurile noastre vor ține pre
legeri, pe baza unei programe elabo
rate împreună cu Casa de creație. 
Cele zece case de cultură vor fi sta
bilite de comun acord cu Sfatul popu
lar al Capitalei, cu Consiliul sindical 
orășenesc și cu Comitetul orășenesc 
U.T.M. Dacă toate aceste acțiuni se 
vor putea îndeplini, sprijinirea artiș
tilor amatori va căpăta în etapa ur
mătoare o extindere pe țară.

înainte de a încheia vreau să vă 
atrag atenția că cele comunicate pînă 
aci constituie numai o parte a pianu
lui nostru de muncă pe primul tri
mestru al anului. Problemele sînt mult 
mai multe și zi de zi se ivesc altele 
noi. Dorim pentru o cît mai bună re
zolvare a lor să avem o strînsă colabo
rare cu „Gazeta literară", și cu întrea
ga noastră presă de specialitate.

REPORTER

M
mai frumoase costume naționale, obiec
te casnice, țesături. Te cucerește revăr
sarea de culori și motive variate, de- 
notînd multă fantezie și bun gust. Ci
nematografic vorbind, fiecare desen in
teresant de pe iia din Maramureș sau 
fota moldovenească, sint puse în va
loare cu pricepere și pasiune, prin 
planuri de detaliu, supraimpresiuni, etc. 
Aspectul bogăției izvoarelor artei popu
lare e epuizat în film. Nu și cel de-al 
doilea termen al titlului, „vii". Oame
nii se mișcă, ce-i drept. Dar țărancele 
își învîrtesc catrințele ca modelele la o 
expoziție internațională și surîd ca din 
paginile unor reviste ilustrate. E prea 
multă regie și prea puțin firesc în a- 
cest „filni-prbspect" pentru arta noa
stră populară. L-am fi dorit acest fecund 
„izvor" captat pe peliculă în anul 1959, 
poate mai puțin desăvîrșit ca punere în 
scenă, dar mai autentic, mai „al zile
lor noastre".

Alice MANOIU

Scenă din filmul „Părinți și copii".

„Odihnă la cimp'FRED MICOȘ

SĂPTĂMÎNA

GRAVURII
Rostul organizării „Săptămînii gra

vurii" de către Uniunea artiștilor plas
tici este tocmai acela de a prilejui în
ceputul unei acțiuni de masă la care 
sînt chemate să se asocieze, în dife
rite forme, și alte instituții de cultură, 
presa și televiziunea. Expoziția de la 
Galeriile de artă ale Fondului plastic 
din bd. Magheru, întrunind și aportul 
unor graficieni din alte orașe ale țării, 
care au obținut reale succese în gra
vură, va releva publicului realizările 
dobîndite recent de acest gen de artă, 
care se situează în primele rînduri 
ale graficii noastre realist-socialiste.

Inspirîndu-se din realitatea șantie
relor noastre, din munca constructori
lor socialismului, gravura s-a trans
format intr-un gen de artă operativ, 
prin care artiștii rostesc un comen
tariu viu și pasionat al actualității. 
Imaginea convingătoare, mărturisind 
în fiecare trăsătură, simțire și gîndire 
pasionată, apelînd și cîștigînd privi
torul, a luat locul reportajului docu- 
mentar-informativ, de un prozaism 
sec, dar frecvent pînă nu de mult in 
gravură.

Iată bilanțul pe care îl face, într-un 
fel, „Săptămîna gravurii", bilanțul e- 
forturilor meritorii ale unui important 
grup de animatori ai acestei arte, și 
pe care publicul are prilejul să-i re
întâlnească în expoziția de pe bd. Ma
gheru. Jules Perahim, creatorul spiri
tualelor „proverbe ilustrate", de o re
marcabilă forță satirică, reușește să 
fixeze în memoria privitorului o zică- 
toare populară într-o imagine neobiș
nuit de originală. Jules Perahim este 
și autorul a două cicluri tematice, u- 
nul inspirat de pasionanta carte a lui 
John Reed — „Zece zile care au zgu
duit lumea", — celălalt consacrat tre
cutului de luptă al clasei noastre mun
citoare. Ambele cicluri relevă calități 
proprii artei lui Perahim: judicioasa 
alegere a subiectelor, expunerea lor 
dară și expresivă, bazată pe o matură 
mînuire a posibilităților desenului, 
compoziției, a raporturilor dintre alb- 
negru, totul în spiritul necontenitei 
inovări și dinamizări a mijloacelor de 
expresie specifice gravurii. Dacă în 
arta lui Perahim este sensibil un suilu 
aproape epic, la Vasile Dobrian domi
nanta o constituie confesiunea lirică: 
artistul introduce și culoarea ca ele
ment de expresie, conferindu-i rolul 
de a nuanța sentimentele comunicate. 
El realizează în liinogravurâ peisaje și 
maturi moarte foarte expresive, cu to
nuri prețioase, greu de obținut chiar 
în pictură.

Gh. Ivancenco, Eva Gerbu, Ana 
Iliuț, Gorina Beiu-Angheluță, Geta 
Brăitescu, Cornelia Daneț, Traian Va- 
sai fac parte dintre acei graficieni la 
care cunoașterea mai aprofundată a 
realității noastre noi (ei au stat luni 
de zile alături de mineri, în uzine 
alături de muncitori, pe ogoare ală
turi de țăranii colectiviști) a rodit 
în cicluri ale căror teme și subiecte 
sînt direct inspirate din actualitate. 
Apropiate prin sursa comună de in
spirație, ciclurile fiecărui artist din 
grupul pomenit rămîn distincte. La 
Ivancenco — linia viguros incizată, 
compoziția strînsă, rezumarea forme
lor, claritatea dispunerii zonelor de 
alb și negru, la Eva Cerbu, — rigu
roasele ritmuri compoziționale, stili
zarea ingenioasă a siluetelor și inter
venția culorii în acorduri surdinizate, 
calde, introducînd în imagini un pre
țios element poetic. Ana Iliuț se ex
primă totdeauna într-un desen nervos 
și sensibil, printr-un dar al observa
ției spontane și alerte, prin acorduri 
de culoare de un senin optimism. Co
rina Beiu-Angheluță reușește contura
rea viguroaSă a formelor în tehnica 
fină a gravurii în ac și dăltiță, Geta 
Brătescu ne reține atenția prin ima
ginile ei animate, viu colorate, Corne
lia Daneț — prin desenul ei larg, ge
neros, prin solida construire a for
melor, paginarea decorativă și bine 
gîndită a siluetelor, Traian Vasai e 
atractiv prin anecdotica discretă a 
subiectelor (Idilă), încadrate într-un 
desen spiritual, liber, supus invenției 
și fanteziei.

De subliniat contribuția substanțială 
la evoluția gravurii noastre a unor ar
tiști, vechi animatori ari genului — ca 
Gy. Szabo Bela, Hans Hermann, A. 
Jiquidi, V. Kazar, Fred Mikoș, Marcel 
Ohnescu, Gh. Naum, S. Luca și Ghe- 
orghe Ceglocoff sau a tinerilor Gheor- 
ghe Boțan, Marcel Chirnoagă, Iulian 
Olariu, Gheorghe Adoc.

In acest ansamblu, întrunit la nive
lul unor reale exigențe artistice, fac 
notă discordantă, cu atît mai mult cu 
cît nu sînt multe — lucrările în care 
mai predomină tratarea ilustrativă, 
sau puțin inspirată a subiectelor (Du
mitru Nicolaide — „Tîrg la Olănești"; 
I. Telmann — „Intre mineri") ori pe
dalarea exclusivă pe efecte formale 
(monotipul intitulat „Portret" de Edith 
Maryer) se întâlnește de asemena în 
unele mape și planșe un conformism 
al așa zisei tradiții a subiectelor de 
gravură — ciobani și ciobănași ve
ghind turmele la păscut sau ceva cam 
în acest gen — care ne apar, cel pu
țin anacronice și de un gust îndoiel
nic.

Expoziția ce marchează inaugurarea 
„Săptămînii gravurii" este o acțiune 
a artiștilor graficieni pregătită cu en
tuziasm, menită să ducă arta plastică 
în mijlocul oamenilor muncii.

Maxim COSMA

loser Duk
Ia Filarmonica 

//Cjeorge Enescu

Interpretînd Concertul pentru vioară 
& orchestră in la minor, de Dvorak, 
violonistul slovac Josef Suk — înrudit 
cu compozitorul interpretat — nu și-a 
dezmințit ilustra-i ascendență artisti
că. Dacă este adevărat că lucrarea, ro
mantică prin excelență și cupririztnd 
melodii de un aderent suflu liric, oferi 
soliștilor largi posibilități de valorificare 
a însușirilor interpretative, nu e mai 
puțin adevărat că ea prezintă si pri
mejdia alunecării către o tălmăcire 
dulceagă și, uneori, retorică. Este me
ritul lui Josef Suk de a ne fi prilejuit 
pudiția concertului în nota sa cea mai 
justă, sprijinită de cunoașterea tradi
ției interpretative.

Dispunînd de un ton curat, frazind 
cu multă îngrijire și păstrîndu-se per
manent in limitele unui stil sobru, Josef 
Suk și-a cucerit prețuirea.

Orchestra dirijată de Mircea Basarab 
a cintat atent și discret, servind cu efi
ciență concertul.

In cadrul simfonicului, a fost prezen
tată, în primă audiție, lucrarea „In 
memoriam" de Alexandru Pașcanu. Pie
să, răspunzînd, ca formă, aproximativ 
lfnu^. mare lied, „In memoriam" este 
închinată eroilor căzuți în lupta îm
potriva fascismului.

Ținînd seama de mijloacele de expre
sie pe care le stăpînește autorul (or
chestrația a apărut puternic colorată și 
sugestivă) intențiile programatice nu 
sint precis conturate. Prezentarea lu
crării a fost făcută de dirijorul Mircea 
Basarab cu claritate.

.Sînt de făcut rezerve serioase cu pri
vire la Concertul al Ill-lea brandem- 
burgic, de Bach, redat greoi, nenuanțat.

J.-V. PANDELESCU



GAZETA' LITERALĂ

ROMAIN ROLLAND
Amintirea Iui Romain Rolland este 

aceea a unui învățător și a unui prie
ten pentru cititori ai generațiilor mai 
vechi sau mai noi. înviem anii înde
părtați cînd cărțile lui ne-au fost 
printre cele mai folositoare din cite 
pot cădea în mina unui om la începu
turile vieții lui. Gîte alte opere ale 
scriitorilor din aceiași vreme cu a lui 
Romain Rolland au putut avea, în for
mația unui tînăr intelectual, rolul și 
însemnătatea pe care le-au dobîndit 
Jean-Christophe și Teatrul revoluționar, 
Viețile lui Beethoven, Michelangelo și 
Tolstoi ? Scriitorul era coboritorul lun- 
gei tradiții care, începînd cu Voltaire, 
cu Rousseau și cu Diderot, dădea li
teraturii rolul de a interveni în dezba
terile sociale, politice și ideologice ale 
vremii, un rol cetățenesc, asociat cu 
toate riscurile acțiunii. Am fost mar
torii lungii cariejp scriitoricești a lui 
Rotnain Rolland, ajunși la impresiile 
culturii cu un singur moment mai tîr- 
ziu de apariția lui, în paginile renumi
telor Cahiers de la Quinzaine ale lui 
Charles Peguy, primite apoi și de noi, 
pentru a afla acolo un gînd, pe care 
chiar cînd nu ni-1 puteam însuși, eram 
siguri că era cinstit, pornit dintr-o no
bilă și înaltă conștiință. Am asistat 
la valul de ură pornit’ împotriva lui, 
cînd, în 1914, prin seria articolelor 
publicate în Elveția și reunite apoi în 
volumul Au dessus de la melee, scrii
torul se ridică împotriva propagandei 
de război cu efecte atît de funeste în 
învrăjbirea popoarelor, în dezorganiza
rea conștiinței de cultură a Europei. 
Rămînerea lui mai departe în patrie 
a devenit atunci imposibilă și Romain 
Rolland a trebuit să-și caute un adă
post în Elveția, unde va trăi pînă în 
1937. l-a fost dat mereu să avertizeze 
și să ridice protestul său, la sfirșitul 
primului război mondial. Cuvîntul lut 
s-a făcut din nou auzit, cînd la. sfîr- 
șitul războiului, tratatul de la 
Versailles, refăcînd vechea Eu
ropă reacționară, înșela speran
țele tuturor acelora care doreau o 
schimbare de structură socială, menită 
să pună la adăpost omenirea de încer
cări ca acelea prin care trecuse. A 
stat alături de luptele pentru indepen
dență ale popoarelor Indiei și a spri
jinit acțiunea lui Gandhi, căruia îi con
sacră o carte în 1924. A înțeles În
semnătatea mondială a Revoluției din 
Octombrie 1917 și, deși atitudinea lui 
țață de noul stat sovietic a oscilat u. 
neori, ea s-a fixat atunci cînd apari
ția fascismului in diferite țări, făcea 
limpede că valul de obscurantism și 
cruzime care trebuia să ducă la un 
nou măcel mondial obligă pe oricare 
binevoitor al lumii să sprijine și să ape
re ceea ce cuceriseră masele populare 
pentru ele în primul stat socialist din 
istoria omenrii. A fost un artist ce
tățean, un artist luptător, și toți 
acei care știu cu cît mai grea este 
fapta decît contemplația, fiindcă cea 
dintîi te obligă să alegi și deci să 
sacrifici, să optezi pentru dura hotă- 
rîre în locul dulcei și comodei ami- 
nări, să te încarci cu răspunderi și să 
le suporți în destinul personal, toți 
cumpămtorii pricepuți ai lucrurilor otnex 
nești vor însoți amintirea,marelui scri
itor, a lui Romain Rolland, cu res
pectul datorat luptătorilor pentru bine 
în lumea asta.

A fost un fiu al Franței, un produs al 
Universității Franceze, cu un orizont de 
cultură at«t de larg, incit în sinteza lui 
au intrat elemente variate, cum întîi" 
nim la puțini alți scriitori ai epocii 
lui. Venea din estul Franței, din ve
chea Burgundie, unde strămoșii lui 
de ambele părți fuseseră țărani, cul,i- 
vatori ai renumitelor vil, apoi notari. 
Un bunic reprezentativ pentru tempe
ramentul local, i-a stat ca model, scri
ind povestea neuitatului Colas Breug- 
non, timplarul jovial și tandru din Cla- 
inecy, de la începutul secolului al 
XVIll-lea. La Școala normală supe
rioară din Paris, unde a fost colegul 
lui Andre Suares și al psihologului 
Georges Dumas, Rolland are revelația 
literaturii ruse. Două scrisori ale tină- 
rului student francez pornesc către 
Tolstoi, la lasnaia-Poliana, de unde 
îi sosește intr-o zi răspunsul, un me
saj hotăritor pentru îndrumarea viitoa
re a tînărului. Trecuse prin Școala nor. 
nulă superioară, cu o generație înain
te, Jean Jaures. Tineretul școlilor mai 
înalte era socialist și revoluționar. Cînd 
izbucnește afacerea Dreyfus, mulți din
tre intelectualii frânezi se grupează în 
tabăra adevărului și a justiției: Ro
main Rolland este printre ei. Franța 
trecuse prin aventura boulangistă și 
conștiințele trezite de neagra uneltire 
a afacerii Dreyfus știau acum că vii
torul poate aduce o nouă încercare 
de suprimare a cuceririlor pe care le-o 
adusese francezilor revoluția lor la 
sfirșitul secolului al XVIll-lea. Repu. 
blicanismul democrat trebuia să facă 
însă un pas înainte pentru a se con
solida și dezvolta, și acest pas trebuia 
a fi făcut în tabăra socialismului re
voluționar și marxist, sub conducerea 
lui Jaures sau, intr-o altă ramură a 
lui, sub aceea a lui Jules Guesde, ve
chiul comunard, care va sfîrși însă o- 
portunist, politicește, ca membru al 
cabinetului războiului din 1914. Rolland 
se formează ca istoric la Școala nor. 
mală superioară și își desăvîrșește 
pregătirea la Roma, de unde aduce e- 
lemeutele primelor sale cercetări de 
istoria muzicii, pe care o va preda mai 
apoi in învățâmîntul superior al Pari
sul • Pasionat de muzică, pe care o 
introduce in formula sa de cultură 
cu un rol pe care nu-1 avusese nici 
la clasici nici la romantici, tinărul în
vățat se duce să studieze în locurile 
unde muzica modernă se făcuse auzită 
mai întîi, în dreapta Rinului, acolo 
unde se născuse Beethoven. Rolland 
se adîncește în studiul marilor scrii
tori și artiști ai neo-umanismului ger
man. Goethe șl Beethoven vor fi „e 
aci înainte stelele lui călăuzitoare. Tot 
ce dăduse cultura europeană mai de 
seamă in ultima sută de ani, dezvol- 
tarea extraordinară a studiilor istorice 
în Franța, muzica și filozofia germană, 
romanul rus, gîndirea lui Marx, intră 
deci în formația lui Romain Rolland, 
In care un tînăr ajuns (a pragul cris
talizării lui, în ajunul primului război 
mondial, găsea toate sursele întări
toare ale culturii moderne.

Cînd, la sfîrșîtui veacului trecut, Ro
main Rolland apare in literatură, natu
ralismul, cu viziunea lui mizantro
pică, își trăia ultimele momente. Sim
bolismul era o literatură de cenaclu, 
artificioasă, fără răsunet și putere 
formativă. Se simțea nevoia unei noi 
îndrumări de artă. Rolland reia ideea

unui teatru popular, cum apăruse încă 
din timpul Revoluției franceze, capabil 
să educe masele moderne atit de de
zorientate îrr acel moment. Nu este 
s.’gur că Triumful Națiunii, Lupii, 
Danton au putut juca acest rol, cu 
tot interesul lor tematic și, pe alocuri, 
cu incontestabila lor vigoare drama
tică. Gindul de a înzestra scena cu 
un repertoriu făcut pentru marile mul
țimi nu-1 va părăsi pe Rolland nici
odată și acestui gînd i se datoresc 
creații noi pînă în ultimele faze ale 
poetului. Intre timp scriitorului i se 
deschid perspectivele unei alte for
me de artă în biografiile eroice, noi 
Vieți ale oamenilor iluștri. Spre deo
sebire de cele antice, ale lui Plu- 
tarc, Rolland nu povestește biografii
le unor căpetenii militare sau poli
tice, ci pe ale unor artiști, creînd în 
durere și distilînd din aceasta me-

cările cele mai de seamă ale litera
turilor moderne de a reclădi maiesta
tea idealurilor omenești. Acest roman 
este, după Zola și Antole France, și 
una din primele opere prin care socia
lismul pătrunde în literaturile occi
dentului. După ani de zile scriind 
Inimă vrăjită (L’âme enchantee). Ro
lland urmărește mai departe ideea 
socialistă în epoca deschisă trium
fului ei în Uniunea Sovietică și o 
confruntă cu lumea burgheză a timpu
lui său, dîndu-ne a doua mare com
punere ciclică a creației sale.

Scriitor pasionat și fervent, scriind 
pentru a sluji, opera lui Romain Ro
lland este străbătută de un curent li
ric, de tendința de a nota stările de 
sentiment și de a se mărturisi, o ten
dință care dă mai tuturor paginilor 
scrise de el caracterul unui comentar 
autobiografic. Unii critici au stabilit 
paralelisme între Jean-Christophe și

„Nu gîndesc ca să gîndesc, nu scriu ca să 
scriu. Gîndesc și scriu ca să acționez0.

ROMAIN ROLLAND

sajul lor de iubire și înfrățire. Un 
astfel de artist este și Johann Chris
toph Kraft, eroul marelui roman ci
clic, povestirea lormației unui compo
zitor de gemu și a drumului său de 
viață, de la începuturile lui pe malu
rile Rinului, prin Franța de la sfir
șitul veacului, unde alături de mediile 
decadente ale capitalei, face descope- 
r.Tea poporului muncitor și curat, o 
călătorie care poposește prin toate si
tuațiile tipice ale unei existențe ome
nești și prin toate sentimentele pe 
care aceasta le inspiră, prin prietenie, 
iubire, mînie, ispită și c.ădere, pînă 
cînd eroului i se lămurește înțelesul 
cel mai general al vieții, în primirea și 
proslăvirea ei. Judecat după momentul 
în care a fost conceput și realizat, 
Jean Christophe este una din încer.

opera autobiografică Le Voyage in- 
terieur. Asemănările sînt izbitoare, 
fiindcă Romain Rolland, chiar atunci 
cînd a povestit evenimentele unui des
tin deosebit, a reflectat de fapt lup
tele, înfrîngerile și victoriile sale. 
Dar această întoarcere neîncetată că
tre sine, nu l-a lipsit pe scriitor de 
puterea de a privi natura și de a 
zugrăvi oamenii (mai ales portretele 
sale feminine sînt printre cele care 
se întipăresc mai adînc), de a obser- 
va societatea și de a distinge curen
tele încrucișate în sînul ei. Împreună 
cu romanele lui Anatole France și 
ale lui Proust, dar cu un cîmp de 
observație mai întins decît al 
acestora, pentru că înglobează mai 
multe popoare și medii mai variate, 
romanele lui Romain Rolland ver

fi prețuite de viitorime ca unele din do
cumentele cele mai autentice despre 
viața societăților veacului nostru. Gînd 
notează ceea ce vede și aude, trăsă
tură scriitorului este limpede și rapi
dă. Întocmai ca alți scriitori ai genera
ției sale, el dă totdeauna descrierii sale 
baza unei senzații personale intense, 
din care se pricepe să degajeze sem
nificația cea mai generală și răsunetul 
cel mai răscolitor asupra cititorului 
său. N-a practicat niciodată observa
ția pentru observație, nici idea
lismul vaporos și fără conse
cințe. Ne-a lămurit el însuși a- 
supra principiilor esteticei sale, cînd, 
în pagini de bătrînețe ale Jurnalului 
său, a scris aceste rînduri ale cu
noașterii de sine: „Oricît am fost 
de pătruns, încă din anii copilăriei, 
de izvoarele sufletului, de poezie și de 
muzică, n-au admis niciodată izola
rea în trufașul turn de fildeș. Am 
disprețuit arta pentru artă și gindirea 
întoarsă asupra sa însăși, ca șarpele 
boa care își digeră prînzul. Cugeta
rea este un fluviu care iese din mărun
taiele pămîntului. Niciodată izvoarele 
descoperite de noi nu sînt cele mai a- 
dînci. Odată ieșit din sorgintea lui, 
fluviul trebuie să-și deschidă drum 
larg printre cîmpii și munți, trebuie 
să ude și să fecundeze pămîntuL O- 
rice cugetare care nu acționează este 
un avort sau o trădare.“

Tudor VIANU

La 60 de ani de la nașterea tui

MIHAIL ISAKOVSKI

FRANS MASEREEL (Belgia) „Omagiat, lui Romain Rolland"

Autobiografie...
La teatrul Phoenix din New 

York un grup de artiști de seamă 
americani au interpretat recent 
„Tablourile din galerie", o drama
tizare de Paul Shyre după auto
biografia lui Sean O’Casey.

„La aproape 80 de ani - seri» 
criticul american Brooks Atkinson
- Sean O’Casey cu vederea a- 
proape stinsă, fragil, nu este totuși 
un om mohorif. «Ajuns aici, 
cu părul cărunt, cu puterile iro
site, in fața soarelui care apune, 
și doar cu serenitatea și liniștea 
luceafărului de seară în fața mea
- spune in încheierea autobiogra
fiei sale Sean O’Casey — ridic 
paharul In cinstea Vieții, a ceea 
ce a fost, a ceea ce este șl a 
ceea ce va fi viața. Ura l»“.

Omul care
nu-și aparține

„Jean, omul care nu-și aparține" 
de Guy de Belleval povestește 
anii unul tineret ratat. Este un 
bilanț bogat în eșecuri. Pentru 
tineretul crescut in spiritul aven
turii criminale și al „disponibi
lității" morale pentru război, ado
lescența este o ucenicie a dispe
rării și o școală a neomeniei, a 
atrofierii oricărui simț etic, a 
sensibilității elementare. Cum ob
servă Jacques Howlett - croni
carul revistei Express - in Jean, 
eroul cărții, care, după ce tînăr, 
comite un asasinat, devine din 
teamă colaboraționist, din orgo
liu antisemit și-și denunță fiul 
Gestapoului, nu avem de a face 
cu decăderea unui individ, ci a 
unei clase. Jean exprimă perfect 
mediul din care provine - lumea 
aristocrației care păstrează am
bițiile trecutului in mijlocul me
diocrității burgheze a prezentului, 
hrănită cu cele mal absurde spe
ranțe, roabă celor mal reacțio
nare prejudecăți. O viață pusă 
inițial sub semnul cruzimii 
(bătăi, beții, etc.) se macină 
sumbru in imunde „experiențe 
de viață".

Guy de Belleval supune unei 
aspre analize fizionomia morală 
a acelui tineret din rîndurlle 
căruia se recrutează oamenii lui 
Massu și ceilalți torționari.

Desculț, prost îmbrăcat, îngrozitor de 
miop, învâțînd să citească întîi datorită 
funcției de' poștaș a tatălui, apoi dato
rită bunăvoinței și înțelegerii învăță
toarei, la 12 ani Mihail Isakovski, al 
doisprezecelea copil dintr-o familie să
racă de țărani, trecea neobservat sau a- 
trăgea privirile pline de dispreț și su
perioritate ale copiilor mai „răsăriți”.

Era atunci la vîrsta cînd începuse să 
scrie versuri. Primele două poezii, 
„Sfîntul” și „M. V. Lomonosov”, i-au 
schimbat în bună măsură soarta. A fost 
ajutat să învețe; oameni culți și sări
tori l-au ajutat să intre în gimnaziu.

După Revoluția din Octombrie, Isa- 
kovski intră în detașamentul ziariștilor 
comuniști.

In 1927 apare primul său volum de 
versuri, primit de critică fără bună
voință.

Isakovski mărturisește : ,.In cărtici
ca aceea erau, firește, multe versuri 
slabe, în același timp însă, fără îndoia
lă, în ea se găsea un grăunte poetic 
pe care nu l-au observat, sau n-au vrut 
să-1 observe criticii mei.

L-a observat M. Gorki. Aflîndu-se în 
Italia, departe de patrie, el a găsit po
sibilitatea' să citească cartea unui poet 
necunoscut și să scrie un articol*4.

Gorki l-a încurajat pe Isakovskl și 
cărțile lui au început să apară destul 
de des. (,,Provincia”, ,.Maeștrii pămîn
tului”, ,.Versuri alese”, „Versuri și cîn- 
tece“, „Cîntec despre patrie”, etc.).

Multe dintre poezii au fost publicate 
în gazete, mai ales în ,.Pravda”.

Maestru al versului, Isakovski este 
astăzi unul dintre cei mai cunoscuți și 
mai iubiți poeți sovietici, ale cărui ver
suri se recită și se cîntă pe tot pămîn- 
tul sovietic.

In timpul Marelui Război de Apărare 
a Patriei, Isakovskl, în a cărui inimă 
a bătut întotdeauna inima pămîntului,

a poporului sovietic, a scris cîteva volu
me de versuri.

Pentru munca șl creația sa literară, 
guvernul sovietic i-a conferit lui Isa
kovski Ordinu. Steagul Roșu și Ordinul 
Lenin.

In 1943, prima dată, șl în 1949 pentru 
a doua oară i a-a conferit „Premiul 
Stalin”.

In Anglia a apărut da curînd 
ediția a Il-a a romanului „Un 
fiu de miner". tipărit pentru 
prima oară cu trei ani In urmă.

Autorul romanului, tinărul Len 
Doherty, s-a ridicat din rîndurlle 
muncitorilor. Lucrînd de la 
virsta de 17 ani în mine — in 
prezent în regiunea Sheffield — 
el a izbutit ca, în puținele ore 
lăsate de apăsătoarea sa muncă, 
să sintetizeze într-o formă artis
tică convingătoare și dinamică, 
bogata sa experiență de viață,

„Un fiu de miner" reconstituie 
cu fidelitate șl forță sugestivă 
atmosfera dlntr-un centru mun
citoresc, în care mai cu seamă 
tineretul devine tot mai con
știent. de rolul important ce re
vine proletariatului britanic în 
instaurarea unei ere de pace șl 
progres în lume.

Dușmanii i-au ars casa...
l-au ars dușmanii casa. Soața 
Ucisă de dușmani i-a fost, 
li pare groaznică viața 
Soldatului, și fără rost.

'Ar vrea tristețea ce-l apasă 
. S-o spulbere, dar n-are cum.

In cîmp, pe unde-i iarba deasă, 
Găsește o mocilă-n drum.

Și stă și stă și stă soldatul... 
Cu glasul stins șoptește-apoi: 
„Parașka-ntîmpină-ți bărbatul, 
întors erou de la război!

Intinde-n izbă masă mare
Să oie oaspeții la ea,
Că m-am întors din grea-ncleștare 
La tine, soțioara mea 1“

Dar nimeni, nimeni nu-i răspunse. 
Nu-i spuse nimeni un cuoînt.
Doar vîntul cald trecu prin frunze, 
Prin iarba deasă pe mormint.

Oftă soldatul și din teașca
A scos ploscă grea de vin.
Gemu : „Pierduta mea Parașkă 
Mă iartă dacă astfel vin.

Prea mult, pesemne-am vrut, iubire, 
In sănătatea ta să beau...
Că iată-ți beau de pomenire...“
Iar ochii, ochii lăcrimau.

..Veni-vor alții la csp. țe,
Noi nu ne-om mai vedea în veci..." 
Și bea soldatul, cu tristețe 
La marginea movilei reci.

Racheta pacifică

Ultima piesă a lui Jean-Paul 
Sartre, „Les săquestres d'Altona" 
recoltează în presă, cit și in 
lumea de teatru din occident, 
aprecieri contradictorii. Elogiile 
le primește insă, de cele mal 
multe ori, filosoful, reproșurile 
mal ales dramaturgul Sartra. 

Ce spune de fapt noua piesa a 
filosofului existențialist 1

Acțiunea piesei se petrece în 
Republica Federală Germană și 
are ca erou principal un fost 
ofițer ss-ist, Franz von Gerlach. 
După infringerea Germaniei in 
cel de-al doilea război mondial, 
Franz, claustrat voluntar în ca
mera sa din casa părinteasca, 
ține discursuri în fața istoriei 
pe care le înregistrează pe ban.da 
de magnetofon. Sensul acestor 
discursuri cit șl sensul claustrării 
sale voluntare se rezumă în 
iraza : „Unu și cu unu fac 
unu" - o victimă și un călău 
se află în fiecare om. Părerea 
lui Franz von Gerlach care, 
după ce a încercat zadarnic să 
scape de la moarte un rabin ur
mărit de naziști, devine el în
suși călău, ca ofițer SS-ist, este 
că omul nu poate fi decît victima 
asupririi sau asupritor el însuși. 
In această lumină diferența dintre 
victimă șl călău nu exista, omul 
puțind foarte bine să fie una 
sau alta — la alegere. Unul și 
cu unu iac unu. Sartre șl cu 
comandantul lagărului de la 
Auschwitz ar putea fi una și 
aceeași persoana ? Totuși, nu, 
unu șl cu unu fac întotdeauna 
doi.

întrebat ce dorințe nutrește în 
pragul anului mil, Marcel Pagnol 
a declarat : „Să înceteze războiul 
in Algeria, în rest ne mai aran
jăm noi".

La Paris s-a deschis mai de mult, 
într-o totală lipsă de interes, a opta 
expoziție internațională a suprareaiis- 
mului, avînd ca temă «- erotismul. 
Un tavan „care respiră”, un mag- 
netolon care „tulbură" spiritele re- 
petînd ,.t; iu.besc, ah! ahaah! etc.‘Jn- 
tr-o grotă parfumată, domni bărboji 
in frac consumau langustă cu ,am 
panic, pc o masă pp care zăcea o 
lată acoperită cu maioneză. Dar, după 
inaugurarea expoziției, domnii li fata 
au fost înlocuiți prin păpuși de ceară.

„Aceasta e chiar sezumarea sim
bolica a evoluției suprarealismiilni". 
comentează revista „Express'.

•

Producătorul de filme Clăment 
Duhour a anunțat pentru anul 
lato pregătirea unui „Candide 
cinematografic modern Eroul 
Voltairian va avea vîrsta de 20 
de ani în 193S și va purta uni
forma armatei franceze din acel 
an. Noul Candide, alungat dlntr-un 
castel situat „între Alsacia m 
Lorena",, va trece prin situaț.a 
de prizonier al naziștilor, prin 
aceea de soldat al celui de-al 
treilea Reich șl-șl va sfîrși pe
ripețiile care urmează să de
monstreze similitudinea situațiilor 
contemporane cu intimplările 
voltalriene.

Subtitlul filmului urmează să 
fie : „Optimismul în secolul XX".

Undeva, pe o porțiune bine preci
zată, in mijlocul Oceanului Pacific, 
se vor îndrepta in următoarele zile, 
pînă la 15 februarie, rachetele grele 
lansate de pe teritoriul Uniunii Sovie
tice. E o experiență uimitoare, unică 
în analele istoriei omenirii. Corespon
dentul ziarului parizian „Le Figaro" 
notează că „SUA sînt profund zgu
duite de noile proiecte spațiale ale 
Uniunii Sovietice", iar „New York 
Herald Tribune" exclamă profund în
tristat : „Ne aflăm pe locui doi, și 
nici măcar pe locul doi între egali, 
continuăm să fim în spațiu ultimii 
dintre cei din urmă".

Nu avem motive să consolăm zia
rul newyorkez pentru eșecurile de la 
Cape Canaveral, dar e de discutat 
substratul îngrijorării sale. „Este 
foarte probabil că primul om care va 
ajunge în Lună va fi un rus" consta
tă „New York Herald Tribune", șl 
această constatare nu se depărtează 
de perspectivele viitorului apropiat. 
Foarte bine, toată admirația acelui 
popor șl acelui stat care deschide 
drumul cunoașterii șl cuceririi de că
tre omenire a spațiului cosmic — 
acesta este sentimentul dominat al 
majorității populației de pe planeta 
noastră. Dar „New York Herald Tri
bune" ca și alte cercuri care s-au în
curcat prea tare în plasele războiului 
rece văd in cucerirea Lunii „o ame
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nințare" pentru securitatea SUA. E 
de înțeles un asemenea raționament, 
dacă ne amintim că, înainte cu cîțiva 
ani, senatori șl generali americani 
visau să transforme Luna într-o bază 
atomică a SUA îndreptată împotriva 
Uniunii Sovietice. Numai că, socote
lile de acasă nu s-au prea potrivit 
cu cele din Cosmos șl, vorba ziarului 
american, primul om în Lună va fi 
un rus. Și sovieticii ■— de neînchipuit 
pentru maeștrii încordării internațio
nale — n-au nici intenții strategice 
în Lună, ba au și invitat pe americani 
să cucerească împreună Cosmosul în 
scopuri pașnice.

Alarma care domnește In unele 
cercuri occidentale în legătură cu ra
chetele sovietice se asociază foarte 
bine cu cele mai ridicole născociri 
lansate de experții „războiului psiho
logic", după cuvîntarea tovarășului 
Nikita Hrușciov în fața Sovietului 
Suprem. Un pseudo-savant s-a găsit 
să afirme că arma fantastică pe care 
o deține U.R.S.S. ar fi o bombă cu 
hidrogen, transformată în satelit al 
pămîntului, pentru a semăna groaza 
în Occident, altul presupune că e un 
narcotic puternic care ar paraliza oa
menii timp de 5 zile, iar un general 
american „destăinuie" că ar fi o armă 
psiho-chimică care schimbă radical 
reflexele oamenilor.

■ Toți acești febrili agitatori ai psi
hozei războiului, altădată atomico- 
planetar, astăzi atomico-interplanetar, 
mai trebuie să învețe ceva dialectică. 
Numai un prost incorigibil sau un 
încăpățînat bolnav de orbul găinilor, 
mai poate contesta faptul că racheta 
intercontinentală, în posesia Uniunii 
Sovitice, a avut un — să-i zicem 
modest — oarecare rol, în temperarea 
atomomaniei transoceanice și în cre
area unui alt climat internațional. 
Iar „arma fantastică" a Uniunii So

vietice cu siguranță va scurta drumul 
spre dezarmarea generală și totală. 
Și ca un prim pas pe această cale, 
gestul epocal, trimiterea la vatră a 
unei treimi din efectivul forțelor ar
mate ale Uniunii Sovietice.

Intre timp, așteptăm cu nerăbdare 
zborul sigur, fără greș, creație uma
nă excepțională, al rachetei grele so
vietice. Rachetă pacifică în Oceanul 
care trebuie să devină pacific între 
două lumi.

Ion MIHAILEANU

A IO
Daniel L'Henorct, de 11 ani, era 

cu un grup de piietenit colegi de 
școală Și se întorcea acasă, cîntînd. 
de la revelion.Nimic care să atragă, 
in special, atenția. Locuitorii străzii, 
an declarat de altfel, că n-au fust 
cituși de puțin deranjați sau puși ih 
situația de a apela la poliția care toc
mai își făcea rondul. Dar gardianul 
Pignault a tras. ,,Din greșeală — 
spune el. Am alunecat /“

Locurile de mitralieră l-au atins 
pe Daniel in spate, în dreptul inimii.

Un episod din războiul declarat ti
neretului ! scrie Madeleine Riff aud 
in ,,l’ Humanite'*. Și ni se dau și alte 
exemple, unele comentate mai pe larg, 
în alt articol, de către Robert Le- 
chine t (v.L‘ Humanite — Nr. din 4 și 
10 ianuarie — 1960).

'Iînărul Guy Prestot omorît de po
liție fiindcă semăna cu... un alge- 
nan, Andri Dori, de 17 ani, omorît 
fiindcă ar fi amenințat un polițist

Bea vin amar, fără speranțe,
Vin cu venin în el prelins.
„...Ca să te văd trecui prin gloanțe
Și trei armate am învins!"

Și bind soldatul vinul jalei,
Se amețea. De pe obraz
O lacrimă-i cădea. Medalii 
Luceau pe pieptul lui viteaz.

închinare
închin cuvîntul pentru adevăr, 
Pentru gîndirea dreaptă, creatoare
Și pentru sănătatea ta de fier,
Poporul meu, tu — clasă muncitoare! 

închin pentru lumină, pentru cînt
Și pentru tine, scumpă omenire,
Spre fericirea-ntregului pămînt
Că-i loc destul și pentru fericire !

In romînefte de Victor TULBURE

ST UCIS..
cdniia i s-ar fi făcut,., frică, — Serge 
Gillard, de 14 ani mitraliat fi c.l 
de un agent.

Un război declarat tinerilor .' De ce?
Pentru a discredita, sub pretexte 

oarecare tineretul, în ansamblu ! scrie 
Madeleine Riffaud;

Pentru că tinerii nu iubesc vînătoarca 
de tineri din Algeria! comentează 
Robert Lețhine

Si iată cu ne-am apropiat de ade
văratul motiv al acțiunilor ucigașe, al 
nervozității și at spaimei : războiul 
din Algeua. .Războiul care face din 
brutalitate un drept..."

Războiul care iartă „erorile*.
Războiul rare declară război tineri

lor, pentru că la Saint-Denis (acolo 
unde a fost ucis Andre Dore) un cor. 
te gin de trei sute de lucrători a ur
mat corpul tînărului fean Marion, mort 
în Algeria, și, de-a lungul parcursu
lui, timp de două ore, s-au semnat 
petiții de protest !

Pentru că Daniel l. Hinoret lucra t 
duminica, viind să-și iiștige banii de 
buzunar iar o zi de război in Alge
ria,. culcutînd salai iul unui francez 
pe jună, costă (după cum ne informa 
maț de mult <> revistă) 3,572 ani de 
muncă !

in rînclul forțelor care doresc o cît 
mai grabnică rezolvare a problemei 
algeriene se află și tineretul francez.

‘tinerii francezi au simțul dreptății, 
iubesc, firesc, adevărul ca orice tînăr 
din întreaga lume.

Și. nu poți le iei dreptul- de re
voltă împotriva celor care îi calcă 
în picioare, după bunul lor plac, 
nu poți să le curmi brutal strigătul ; 
Să înceteze asasinatele ! Să nu mai 
apară pe paginile ziarelor, cu litere 
negre, titlurile îndoliate .■ A fost ucis I 
A fost ucis de un polițist ! A fost 
ucis în Algeria ! Avea 17 ani I Avea 
Î0 de ani I

D. CIUREA

Săptămînalul „Expres" a fondat 
în 1958 premiul „Noul val", des
tinat să Încoroneze cele mai bune 
cărți inspirate din viața tinere
tului francez. Premiui pe anul 
1959 a fost decernat pentru un 
volum de poezii lui Yves Bon- 
nefoiy, traducător din engleză, 
în vîrstă de 36 de ani, absolvent 

fa9ultăti101 de inateniatică și 
iilozofie. Juriul și-a motivat astfel 
alegerea : „Trăim într-o țară în 
care poezeia ca artă se rarefiază 
și e gata să piară. Premiul este

Nu de mult, într-un articol 
apărut în „Figaro litteraire” 
Francois Mauric își exprima în
grijorarea • cu privire la sem
nele de bătrînețe pe care le dă 
Academia Franceză. El însuși 
academician, scriitorul nu se 
poate totuși împiedica că con
state că prestigiul acestei insti
tuții e in continuă scădere. Ab
sența din rinduriie ei a celor mai 
reprezentativi scriitori contem
porani ai Franței ar 1'1 una din 
cauzele principale. „Fac simpla 
constatai e - scrie Mauric - că 
marile nume ale literaturii se 
țin cel mai adesea departe (de 
Academie. n.n.)“. Scriitorul con
sideră că Academia Franceză ar 
putea „cunoaște o miraculoasă 
întinerire” dacă procedura de 

alegere a noilor membri ar fi 
modificată, renunțîndu-se la sis
temul complicat al candidaturi
lor (care are drept consecință 
faptul că. atunci cînd devine va
cant unul din cele 40 de fotolii 
acauemiee, se prezintă de cele 
mai multe ori doar un singur 
candidat). Mauriac propune a- 
doptarea unui sistem de alegeri 
mai simplu, care să ușureze ac
cesul marilor personalități lite
rare în Academia Franceză, ac
ces pe care îl fac aproape impo
sibil rigiditățile sistemului actual 
de alegeri.

In 1945, pe frontul antihitlerist, 
un tînăr urmărește șl participă 
din tranșeele franceze la războiul 
devenit tot mai nimicitor. In 
timp ce mulți din ;-.»•« camarazii 
săi caută și reușesc să se pla
seze la serviciile mai ușoare ale 
armatei,, el preferă să fie pe linia 
întîi. Cît pe aci să fie ucis într-o 
bătălie, dar scapă cu viața. Mai 
tîrzlu, asistînd la U încăierare 
izoiată între doi tovarăși de luptă, 
dintre care unul este un fasciSî 
convertii sincer ia democrație, 
iar celălalt, un om cinstit ce nu 
poate ăceepta totuși ideia de a 
conviețui cu t n f -st inamic, 
tînârul reflectează amar la valul 
nesfirșii de ură pe care l-a pro
vocat în toate conștiințele, na
zismul Acesta este subiectul ro
manului lui Paul Weber, întitulat 
„Crimă la observatorul astrono
mic”.

Salvatore Qausimodo, recent 
întors din călătoria sa în Suedia, 
unde i s-a înmînat. premiul 
Nobel, lucrează actualmente li
bretul unei opere .care se va 
numi „Dragosiea Galateei” și o 
piesă de teatru : „Diavolul ' co
rupt” a cărei premieră mondială 
urmează să aibă loc la teatrul 
regal din Stockholm.
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