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xpunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al 
C. C. al P. M. R., cu 
privire la lucrurile ac
tualei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. 
și la activitatea dele
gației Republicii Popu
lare Romine, a fost 

urmărită cu un viu și profund interes 
de întregul nostru popor.

In cuprinsul acestui însemnat docu
ment ai politicii externe a țării noas
tre sînt expuse caracteristicile și con
cluziile importante ce se desprind 
din lucrările sesiunii 0. N. U., care, 
datorită participării șefilor de state 
și de guverne din peste 30 de țări, 
s-a transformat în cea mai largă și 
mai reprezentativă întîlnire interna
țională la nivel înalt.

Un rol esențial pozitiv în desfășu
rarea lucrărilor Adunării Generale a 
O. N. Ill l-a avut fără îndoială pre
zența și activitatea neobosită a dele
gațiilor din țările socialiste și în mod 
deosebit via activitate a delegației 
Uniunii Sovietice, condusă de tovară
șul N. S. Hrușciov-

„Este meritul țărilor socialiste, sub
linia tovarășul Gheorghe Gheorglriu- 
Dej, că deținînd ferm în mîinile lor 
inițiativa, au determinat concentrarea 
dezbaterilor asupra celor mai vitale 
probleme ale vieții internaționale con
temporane T- dezarmarea generală și 
totală, ca mijloc sigur de înlăturare 
a războiului din viața societății; lichi
darea rămășițelor sistemului colonial, 
impusă de înseși cerințele dezvoltării 
pe calea civilizației și progresului; 
deplina asigurare a universalității 
O. N. U. și îmbunătățirea structurii 
organelor sale, corespunzător schim
bărilor survenite în lume".

Aceste probleme ridicate de Uniu
nea Sovietică șl de celelalte țări so
cialiste, ca și propunerile prezentate 
de ele, s-au aflat tot' timpul în cen
trul dezbaterilor, atrăgînd și intere- 
sînd viu opinia publică mondială, 
fapt ce constituie un important cîștig 
politic și moral pentru țările socia
liste, pentru toate forțele păcii.

Alături de țările socialiste, la 
0. N, U. s-a auzit puternic glasul 
noilor țări independente, născute în 
urma dezagregării imperiilor colo
niale. Aceste state duc o politică de 
neutralitate și coexistență pașnică și 
joacă un rol activ în viața interna
țională ca luptătoare împotriva colo
nialismului și politicii agresive a 
cercurilor imperialiste.

In expunerea făcută, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej evidenția 
faptul că în dezbaterile sesiunii s-au 
manifestat două linii, două politici 
diametral opuse: politica statelor so
cialiste și a altor state iubitoare de 
pace, îndreptată snre rezolvarea pro
blemelor aflate în litigiu, pe de o parte, 
și pe de alta, politica cercurilor agre
sive al cărei scop este intensificarea 
încordării și a înarmărilor. Confrun
tarea celor două politici are astăzi 
drept fundal istoricele și rapidele 
schimbări ce au loc în societatea con
temporană datoriță influenței exerci
tate asupra vieții internaționale de la
gărul socialist și forțele mondiale ale 
păcii.

Programul realist, cuprins în pro
punerile țărilor socialiste cu privire 
la problema dezarmării generale și 

totale, s-a dovedit plin de spirit con
structiv, un act menit să realizeze vi
sul omenirii — o societate fără arme, 
fără războaie. Acestui program deose
bit de concret și de realist, cercurile 
agresive i-au opus o vorbărie demago
gică despre pace și dezarmare. Men
ținerea puterilor occidentale pe pozi
țiile cunoscute arată că ele se anga
jează în continuare pe calea opusă 
destinderii și rațiunii, pe calea inten
sificării înarmărilor și a pregătirii 
unui nou război. Interesele vitale ale 
omenirii impun, deasupra oricăror de
osebiri de concepții sau orientare poli
tică, tuturor oamenilor ce iubesc pacea 
să-și unească strădaniile pentru a opri 
mina agresorilor și a impune dezar
marea generală și totală.

Sprijinul acordat de delegația ro- 
mină propunerii făcute de Uniunea 
Sovietică privind abolirea regimului 
colonial a fost aprobat cu căldură 
de oamenii muncii din țara noastră. 
Poporul romîn, care și-a cîștigat in
dependența și libertatea cu prețul 
unor lupte grele și îndelungate, con
sideră că robia colonială, devenită 
anacronică față de prefacerite isto
rice actuale, trebuie lichidată grabnic.

Darea de seamă a delegației noas
tre a evidențiat sprijinul pe care ea 
l-a acordat propunerilor întemeiate 
făcute în scopul îmbunătățirii activi
tății 0. N. U. Aceste propuneri, izvo- 
rîte din analiza realităților din viața 
contemporană, urmăresc să transfor
me organele O. N. U. a căror struc
tură nu reflectă actualul raport de 
forță existent în lume — în organis
me eficace, cu prestigiu.

In cadrul activității sale la O N.U., 
delegația noastră a precizat public 
poziția Republicii Populare Romîne 
față de principalele probleme interna
ționale actuale. Oamenii muncii din 
țara noastră nutresc un sentiment de 
profundă satisfacție pentru faptul că 
propunerile prezentate de delegația 
romînă cu privire la dezvoltarea rela
țiilor de bună vecinătate pe plan re
gional între state cu sisteme social- 
politice diferite și la educarea tinere
tului în spiritul păcii, s-au bucurai de 
apreciere pozitivă din partea multor 
delegați și a opiniei publice.

Simpatia și interesul pe care repre
zentanții urior state din Asia, Africa. 
America Latină le-au manifestat pen
tru realizările obținute de țara noas
tră în anii regimului democrat popu
lar, dovedesc prestigiul crescînd al 
țării noastre pe plan internațional. In 
această lumină, diversiunile provoca
toare puse la cale împotriva țării 
noastre de către unele persoane ofi
ciale din S.U.A. și Franța, apar mai 
ridicole și mai absurde. In darea de 
seamă a delegației noastre s-a dat 
riposta cuvenită încercărilor de a 
agita iarăși „șobolanul mort" — ve
chea calomnie cu privire la pretinsa 
lipsă de libertate a țărilor socialiste. 
Stăpln pe soarta lui, mîndru de rea
lizările sale, poporul romîn respinge 
cu indignare încercările puterilor oc
cidentale de a se amesteca în tre
burile sale interne.

„Analizarea realităților contemporane 
— se spune în ampla expunere a 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej— 
demonstrează fără putință de tăgadă 
superioritatea crescîndă a forțelor 
păcii și progresului asupra forțelor 

războiului și agresiunii. Iar această 
superioritate constituie factorul hotă- 
rîtor pentru perspectivele dezvoltării 
vieții internaționale.

Trăsătura caracteristică fundamen
tală a timpului nostru constă tocmai 
în aceea că desfășurarea evenimen
telor nu mai este determinată de im
perialism- Acesta nu mai este as
tăzi atotputernic ; imperialismului i se 
opun astăzi forțe uriașe în continuă 
creștere, capabile să zădărnicească 
războiul și să impună o pace dura
bilă".

Succesele construcției socialismului 
în țara noastră constituie o contri
buție de frunte a poporului romîn 
la întărirea frontului păcii. In ca
drul dezbaterilor Plenarei C.C. al 
P.M.R. din 31 octombrie,— 1 noiem
brie, s-au analizat rezultatele înde
plinirii planului pe 1960 și s-a adop
tat planul de dezvoltare al economiei 
noastre pe anul viitor. Poporul romîn 
a pășit cu înflăcărare la îndeplinirea 
șesenalului, așa cum o atestă pri
mele rezultate. Oamenii muncii spo
resc eforturile menite să traducă în 
roade bogate hotărîrile Congresului 
al Ill-lea al P.M.R., conștienți că în 
acest chip contribuie la -înflorirea pa
triei, la creșterea puterii de atracție 
a socialismului în lume, la întărirea 
și victoria forțelor păcii în lumea în
treagă.

GAZETA LITERARA

Un teatru viu și combativ
La Teatrul de Comedie se desfășoa

ră o muncă febrilă. Directorul, Radu 
Beligan, este într-o continuă activitate, 
participînd la discuții cu regizorii și 
actorii, preocupîndu-se de renovarea lo
calului, revăzînd proiectul de reperto
riu. Colaboratorul cel mai apropiat al 
directorului, dramaturgul Al. Mirodan, 
discută cu dramaturgi sau cu tineri

nainte de a însemna 
ceea ce înseamnă de la 
Hesiod și Pindar în
coace, cuvîntul „poet" 
semnifica „producător, 
făuritor, meșter". Fău
ritorul de orice fel fău
rește dintr-un material 
preexistent un obiect 
menit să satisfacă o 

necesitate. Poetul a apărut concetă
țenilor săi ca un făuritor de bunuri 
spirituale menite să cînte isprăvile 
memorabile ale poporului și eroilor 
săi, să înfățișeze variatele aspecte 
ale existenței sale, să insufle curaj, 
să-i înlesnească înțelegerea vieții. Ca 
orice făuritor, ei făurește dintr-un 
material preexistent = tradițiile, cîn- 
tecele populare, sentimentele ce ani
mă colectivitatea, bucuriile și dureri
le ei, viziunea ei despre lume și is
torie, despre sensul vieții. Acesta e 
materialul preexistent al poeziei și 
numai acei poeți sînt într-adevăr 
creatori, care știu să dea formă sen
timentelor, bucuriilor și năzuințelor 
poporului lor, care știu să soarbă din 
nesecatul izvor al imaginației și în
țelepciunii populare, care se identifică 
cu poporul lor, care limpezesc ima
ginile lui, le ridică la tipicitate și uni
versalitate, string singularitatea din 
jurul lor în concentrarea universali
tății. Poeții au fost numiți astfel nu 
fiindcă ar crea din nimic, ci fiindcă 

' cțeează din materialul prețios care 
este viața materială și spirituală a 
poporului lor. Ei sînt cu atît mai mari 
cu cît se identifică mai adînc cu as
pirațiile poporului, ale claselor sale 
progresiste.

Prozatorul Sadoveanu este unul 
dintre cei mai mari poeți ai litera
turii mondiale actuale, fiindcă este un 
făuritor care, în creația sa literară — 
poesis — cu o artă inegalabilă, a fo
losit bogăția spirituală a poporului 
romîn și în deosebi bogăția înțelep
ciunii și lirismului țăranilor moldo
veni, omenia țărănească ce s-a pre
făcut în umanismul sadovenian. Dra
gostea față de popor s-a împletit cu 
literatura populară. „Găseam în lite
ratura populară1 și în popor — scrie 
Sadoveanu în «Anii de ucenicie» — o 
perspectivă de noutate ia care se 
adăuga dragostea mea adîncă pentru 
umiliți, ofensați și nedreptățiți".

Umanist el însuși, Mihail Sado
veanu a fost unul dintre .primii cărtu
rari de seamă ai țării noastre care a 
înțeles uriașa semnificație a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, uma
nismul ei integral, capacitatea ei de 
a da curs liber forțelor creatoare ale 
poporului

Răspunzînd apelului lui Maxim 
Gorki pentru ajutorarea victimelor de 
pe Volga ale intervenției imperialiste 
din anii 1918—1920, M. Sadoveanu 
este inițiatorul unui comitet romîn 
pentru ajutorarea acestora.

După eliberarea țării noastre de 
sub tirania fascistă, Sadoveanu a pu
tut să exprime nestingherit convinge
rile sale profunde în lucrarea „Lumi
na vine de la Răsărit". în această 
lucrare, el spulberă calomniile bur
gheze împotriva Uniunii Sovietice și 
arată superioritatea umanismului so
cialist. în același timp, el adresează 
o caldă chemare intelectualilor din 
țara noastră de a sluji cu devota
ment poporul. „Cărturari de pretu
tindeni din această țară, uniți-vă. Pu- 
neți-vă în slujba poporului... Mă adre
sez tuturor acelora care socotesc că-și 
iubesc neamul, tuturor celor ce s-au 
socotit și se socotesc democrați. Căci 
o lumină nouă se revarsă din ră
sărit".

Unul dintre întemeietorii Asociației 
Romîne pentru strîngerea legăturilor 
cu Uniunea Sovietică (ARLUS) și 
vreme îndelungată unul din conducă
torii acestei Asociații, Sadoveanu a 
desfășurat o vie activitate pentru în
tărirea și lărgirea prieteniei cu 
U.R.S.S.

După victoria insurecției de la 23 
August 1944, Sadoveanu s-a alăturat 
forțelor populare conduse de Partidul

De vorba ca Radu Beligan, 
directorul Teatrului de Comedie

scriitori care vor debuta în spinoasa 
carieră de autor dramatic.

Ne-am adresat artistului emerit 
Radu Beligan, rugîndu-1 să ne vor
bească despre activitatea teatrului pe 
care îl conduce.

— Doresc din tot sufletul ca Teatrul 
de Comedie să fie un teatru de cali
tate, un teatru unde concesiile nu își 
vor găsi locul. Exemplul marelui Ca- 
ragiale ne va fi îndreptar. Vrem să 
impunem o etică înaltă a repertoriu
lui, a spectacolelor și a colectivului 
teatrului.

In teatrul nostru, rîsul va fi stăpîn. 
Rîsul viu, robust și demascator. Rîsul 
sănătos al celor ce desăvîrșesc con
strucția socialismului.

„Propaganda și agitația au devenit 
mai strîns legate de sarcinile practice 
ale construcției socialiste, contribuind 
activ la însușirea politicii partidului de 
către masele largi însuflețindu-le, mo- 
bilizîndu-Ie în lupta pentru înfăptui
rea ei", a spus tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Congresul al Ill-lea 
al Partidului. Teatrul nostru va căuta 
să traducă în fapte mărețele directive 
ale Congresului.

— Care este obiectivul principal al

Comunist Romîn, participînd activ la 
lupta pentru victoria regimului demo
crat popular, pentru o Romînie nouă, 
socialistă.

Ales deputat în primul parlament 
democrat al țării în 1946, iar apoi 
deținînd înalta demnitate de Vicepre
ședinte al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Mihail Sadoveanu a adus 
o contribuție din cele mai prețioase 
la realizarea și consolidarea noii o- 
rînduiri sociale și de stat din țara 
noastră. Cu prilejul votării Constitu
ției în anul 1952 în Marea Adunare 
Națională el a declarat: „Mă simt al 
poporului meu pînă în cel mai afund 
trecut de suferințe; mă simt al pre
zentului prin cuvîntul de progres și 
pace al generației mele; mă simt al 
viitorului prin luptătorii tineri ce mă 
vor continua. Ce săvîrșim noi bun în 
prezent se leagă de întreaga operă a 
viitorului".

Mihail Sadoveanu a jucat și joacă 
un deosebit rol în îndrumarea culturii 
romînești pe căile luminoase indicate 
de Partidul Muncitoresc Romîn. Pre
ședinte al Uniunii Scriitorilor din 
țara noastră, a îndrumat literatura 
noastră pe drumul umanismului so
cialist.

Sub conducerea partidului nostru, 
cunoscînd viața nouă ce se dezvoltă 
în țara noastră, Mihail Sadoveanu s-a 
convins prin propria sa practică de 
justețea marxism-leninismului. El s-a 
pătruns de ideea că treapta cea mai 
înaltă a patriotismului și umanismu
lui în artă este spiritul de partid. Așa 
se explică o nouă înflorire a creației 
sale în cărțile „Păuna mică", „Mitrea 
Cocor", „Nada Florilor".

Membru fondator al Academiei Re
publicii Populare Romîne și vreme în
delungată vicepreședinte al acesteia, 
Mihail Sadoveanu a adus un aport 
neprețuit la transformarea ei în cel 
mai înalt for al științei și culturii în 
țara noastră, la crearea spiritului nou 
care animă cercetarea științifică lega
tă trainic de procesul construirii so
cialismului.

Pentru meritele sale excepționale la 
instaurarea și întărirea regimului de
mocrat popular, Ia crearea și dezvol
tarea culturii și științei noi, socialiste, 
lui Mihail ,Sadoveanu i s-a acordat 
în 1955 cea mar înaltă distincție, aceea 
de Erou al Muncii Socialiste.

Mihail Sadoveanu este unul dintre 
cei mai de seamă și mai neobosiți 
luptători pentru pace ai poporului ro
mîn, una din figurile proeminente ale 
mișcării contemporane pentru pace 
din întreaga lume.

Președinte ial Comitetului Națio
nal pentru apărarea păcii din Repu
blica Populară Romînă, de la înfiin
țarea sa, participant Ia numeroase 
congrese și adunări internaționale de 
luptă pentru pace și membru al Con
siliului Mondial al Păcii, membru al 
Comitetului pentru decernarea premi
ilor internaționale Lenin „Pentru în
tărirea păcii între popoare", Mihail 
Sadoveanu desfășoară o rodnică acti
vitate în vederea atingerii acestui no
bil ideal : crearea unei lumi fără răz
boaie. Ca încununare a eforturilor 
sale, ecou al năzuințelor de pace ale 
poporului romîn, lui Mihail Sadovea
nu i s-a decernat în anul 1951, Me
dalia de aur a Consiliului Mondial 
al Păcii pentru romanul „Mitrea 
Cocor".

Activitatea obștească a lui Mihail 
Sadoveanu se înscrie ca o latură e- 
sențială a multilateralei sale activi
tăți creatoare, expresia personalității 
sale de scriitor și cetățean al patriei 
noastre, care și-a pus incomparabilul 
său talent în slujba poporului său și 
a idealurilor nobile ale umanismului 
socialist.

Alături de întregul popor romîn, 
Academia Republicii Populare Romî
ne exprimă marelui scriitor și cetă
țean sentimentele sale de profundă 
admirație, de dragoste și de mîndrie 
colegială.

acad. Athanase JOJA 
Președintele Academiei R.P.R.

repertoriului ? Ce spectacole vreți să 
prezentați ?

— Obiectivul principal al teatrului, 
sarcina lui de onoare, este promovarea 
unei dramaturgii originale pe teme de 
actualitate. Vom prezenta de asemeni 
lucrări ale dramaturgiei sovietice, ale 
dramaturgiei țărilor socialiste. Vom 
juca piese ale repertoriului clasic și 
modern din alte țări. Teatrul nostru 
va fi un teatru de pamflet contra 
ideologiei burgheze.

In spectacole vom încerca forme noi, 
agitatorice, dc. prezentare. De exem
plu, spectacolului pe care îl pregătim 
pentru aniversarea partidului va fi 
rezultatul unei munci colective la care

(Continuare în pag. 5)
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Pe fulgere
Nu-s eu făcut să trag la cărioară, 
deși nici treaba asta nu-i ușoară,* 
și-ți trebuie ceva talent ecvestru 
ca să distingi galopul de buiestru, 
să-ți potrivești a pasului măsură 
îndeosebi la deal, la cotitură, 
ținînd privirea pururea în lut, 
la șleaurile drumului bătut.

Mi-e drag să ies în zare cînd răsună 
primenitoarea, rodnica furtună, 
cînd apele se zbuciumă de parcă 
ar vrea către izvoare să se-ntoarcă, 
și fulgerele flutură-ntre nori 
scânteietoare ramuri fără flori, 
și nu se vad cărări și stele nu-o 
și e de mers pe f ulgere în sus !

Atunci îmi place să mă duc pieptiș 
prin viforul vuind pe grohotiș, 
perechile de aripi să-mi desfac, 
ca bidiviul moșului Novac, 
să sparg cu ele negura și ceața 
și-ntr-un colnic să-ntîmpin dimineața 
cu ochii arși ca de-o iubire veche, 
cu-o floare de luceafăr la ureche.

Dan DEȘLIU

„Fiecare epocă naște eroii săi". 
Cu aceste cuvinte începe o importan
tă chemare adresată de colegiul re
dacțional al ziarului „Pravda" scri
itorilor sovietici, ziariștilor, cores
pondenților de presă, etc. chemare 
publicată în pagina întîia a ziaru
lui din 31 octombrie a.c.

, „...In munca creatoare, construc
tivă, — se scrie în chemare" — în 
întrecerea întregului popor pentru 
îndeplinirea înainte de termen a 
planului septenal, în viața de zi cu 
zi a milioanelor de oameni, se vă
desc strălucit trăsăturile omului nou 
— omul viitorului comunist. Vedem 
aceste trăsături în faptele și gîn- 
durile inovatorilor glorioși în pro
ducție, de la orașe și sate; în 
minunatele realizări ale savanților 
sovietici — cuceritorii cosmosului; 
în abnegația și devotamentul față 
de popor al celor care, la chemarea 
Partidului și Gomsomolului, au ple
cat să muncească la desțelenirea 
pămînturilor virgine, la noile con
strucții ale septenalului; în fapte
le celor care cu arma în mînă au 
apărat patria noastră socialistă și 
care stau de strajă muncii pașnice 
a oamenilor sovietici; în munca și 
viața fruntașilor și colectivelor 
muncii comuniste; în activitatea 
nobilă a celor care și-au consacrat 
puterile educării tinerei generații.

A face portretul veridic al con
temporanilor noștri, constructorii 
comunismului — este datoria de

Chemarea adresată de colegiul 
redacțional al ziarului „Pravda“

onoare a celor ce lucrează pe tă- 
rîmul literaturii, științei și. artei, a 
ziariștilor, a tuturor lucrătorilor (țiii 
domeniul 'culturii sovietice". ’'x.-

Redacția „Pravdeî" anunță că va în 
cepe foarte curînd „publicarea siste
matică" a unor portrete literare des
pre fruntași ai luptei pentru construi
rea comunismului. Din aceste schițe 
și eseuri va fi alcătuită o serie de 
volume sub titlul „Eroii zilelor noas
tre". Redacția „Pravdei" își propune 
să publice primul volum din această 
sene în cinstea Congresului al XXII- 
lea al P.G.U.S. (care urmează să 
aibă loc în 1961).

Ohemarea a trezit imediat un ecou 
deosebit de puternic. în aceeași zi a 
fost convocată o ședință extraordi
nară a prezidiului filialei din Mos
cova a Uniunii Scriitorilor Sovietici,
care a dezbătut chemarea „Pravdei".
„A înfățișa pe eroii zilelor noastre — 
a spus în cuvîntul său la ședință
poetul S. Șcipaciov — este o sar
cină nobilă a literaturii și publicis
ticii".

La Leningrad, secretariatul filialei 
Uniunii Scriitorilor a constituit o co
misie, alcătuită din scriitorii D. Gra
nin, I. Gherman și A. Saparov, pen
tru organizarea și coordonarea par
ticipării scriitorilor leningrădeni la 
această inițiativă.

Zilele trecute, „Pravda" a scris
despre ședința conducerii Uniunii
Scriitorilor’ din U.R.S.S., la care,
printre alții, au participat. A. Tvar- 
dovski, N. Tihonov, A. Surkov, A. Sa- 
lînski, N. Gribaciov. Secretariatul 
Uniunii a chemat pe scriitori și co
lectivele redacționale ale tuturor re
vistelor Uniunii să participe la crea
rea de schițe, eseuri și portrete lite
rare, consacrate „eroilor zilelor noas
tre". Secretariatul a recomandat con
ducerilor Uniunilor Scriitorilor din 
diferitele republici ale Uniunii Sovie
tice să organizeze dezbaterea chemă-" 
rii „Pravdei" în adunări locale ale 
scriiiorUor,
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,•Colhoznici la muzeu'
(Din expoziția „Imagini de călătorie din U.R.S.S.")

MIHAI WVICOV:
„Povestiri despre Doftana66

Cartea lui Mihai Novicov este un 
document literar în care sînt descrise 
fapte și întîmplări petrecute în viața 
luptătorilor comuniști în închisoarea 
Doftana, în anii ce-au precedat pră
bușirea acesteia, în noiembrie 1940. 
Este adevărat că autorul, în scurtul 
cuvînt înainte la cea de a doua ediție, 
apărută de curînd, face următoarea 
precizare: „Tot ce povestește aici 
(este vorba de povestirea autorului, 
n.n.) se întemeiază deci pe fapte cu
noscute, trăite. Totuși, „povestirile" nu 
sînt simple amintiri, întrucît autorul 
și-a permis să povestească altfel unele 
fapte, să schimbe uneori ordinea In
tim,plărilor, să aducă și alți eroi, să 
pună pe seama for faptele sau cu
vintele altora".

Mihai Novicov urmărește să ofere 
cititorilor o imagine a asprelor con
diții de trai în care au luptat comu
niștii Ia Doftana. De aici și atitudinea 
autorului, care comentează, fără abuz, 
e drept, faptele, extrage semnificația 
fiecărui eveniment trăit.

Cititorului i se oferă o succesiune 
de tablouri, care pun în lumină sen
surile generale, de ordin etic și po
litic, ale luptei din însăși incinta în
chisorii.

De cele mai multe ori relatarea se 
constituie în scurte povestiri cu o com
poziție unitară și personaje distincte. 
Faptul nu exclude totuși folosirea u>nor 
procedee reportericești, cum se întîm- 
piă în „Prima zi" sau în „Prăbușirea" 

unde locul narațiunii organizate epic 
îl ia notarea succintă și precipitată a 
întîmplărilor și frânturilor de dialog.

După lectura povestirii „Prima zi“, 
cititorul cunoaște întreg cortegiul de 
privațiuni și de suferințe pe care 
multi dintre cei mai devotați luptă
tori pentru cauza eliberării poporului 
le-au avut de suportat din partea 
zbirilor în închisoarea Doflana.

In „Prăbușirea11 este descris cu 
mult dramatism tragicul episod al dă
râmării zidurilor închisorii datorită vio*

lentului cutremur din noiembrie 1940, 
cînd și-au găsit moartea mulți luptă
tori comuniști, între care și Uie Pin- 
tilie, conducător de frunte al Parti
dului Comunist Romîn,

Deosebit de interesantă este pro
blema dezbătută în mai ampla nara
țiune „Fratele Vîrtuta". Prin fapte vii, 
pline de miez, autorul demonstrează 
artistic că Doftana a constituit o ade
vărată școală a curajului și a consec
venței revoluționare. Cazul lui Chirii 
Ceban, un țăran răsculat de la Tatar- 
Bunar, care străbate în închisoare dru
mul formării ca luptător comunist, este 
pilduitor. Cu atît mai mult cu cît 
evoluția acestui om este pusă în ra
port direct cu procesul de totală des
compunere morală, a trădătorului re
formist Vitaș.

In ultima parte a volumului, reu
șita autorului este doar parțială, lu
crurile fiind cam expediate uneori 
și înecate adesea fie un anume ton 
didactic, uniform.

De altminteri, cititorul singur este 
în măsură să extragă învățămintele 
propuse de autor în acest epilog din 
întregul conținut de idei și fapte al 
volumului „Povestiri despre Doftana". 
Lucrare cu un profil distinct în an
samblul literaturii noastre de evocare 
a luptei partidului în ilegalitate, — 
ea are capacitatea de a ne emoționa.

N. CIOBANU

ȘTEFAN EEC A:
„Călător 
pe întinsul 
patriei66

Străbătînd întinderile Moldovei și ale 
Munteniei, înălțimile muntoase ale Ar
dealului, călătorul-reporter Ștefan Luca 
compară vestigiile trecutului cu înfăptui
rile mărețe ale socialismului. Moldova 
lui Ștefan cel Mare este astăzi Mol
dova impresionantelor combinate chimice 
de la Săvinești și a complexelor indus
triale — laminorul de la Roman, com
binatul de cauciuc sintetic, rafinăria mo
dernă de petrol, combinatul de produse 
sodice și uriașa termocentrală de la 
Onești. Noile construcții adaugă o altă 
faimă meleagurilor istorice. Relieful mo
noton al cîmpiilor și dealurilor, cu natura 
săracă, suferă astăzi transformări radi
cale. Oamenii s-au obișnuit cu înălțimile. 
Se șterge amintirea orașelor prăfuite de 
provincie, a locurilor unde nu se întîmpla 
nimic. Vechiul Galafi devenit șantier de 
construcții poartă semnele viitorului.

Obsedat de amintirea locurilor natala 
reporterul întîrzie cu plăcere asupra pei
sajelor transilvănene. II impresionează 
și aici ritmul dezvoltării construcției. 
Nu mai recunoaște tîrgurile provinciale 
unde au dispărut cafenelele cu mesele 
de bilard sau cu „balurile intelectualilor”. 
Ludușul, orășel așezat pe malul Mure
șului, trăiește forfota ridicării noii fa
brici de zahăr. In Baia Mare, industria 
a impulsionat comerțul, circulația și tran
sporturile, iar uzina metalurgică din O- 
radea produce paisprezece sortimente da 
mașini-unelte.

Ajuns la poalele muntelui, călătorul 
slăvește farmecul șesului mureșan. Nos
talgic revin amintirile copilăriei: zvonul 
holdelor, țîrîitul de greeri, seva mustoasă 
a firului de iarbă strivit între dinți și 
senzafia prezentă încă a secerei tn palma 
înfierbîntată de muncă. Acum îl încîntS 
bucuria muncii, belșugul roadelor, noile 
imagini ale frumuseții în cîmpia mure- 
șană. Istoria Brevenilor, sat cu uzină 
electrică, dispensar, cinema, cămin de zi 
și sute de aparate de radio, devine is
toria unui orășel agricol socialist în 
plină dezvoltare. In gospodăria agricolă 
colectivă din Baliș lucrează laolaltă un

guri, romîni și sași. In schi/ele fugare 
ale reporterului se conturează tipuri de 
oameni noi: prim topitorul Rasile Behea 
din Reșița și maistrul hunedorean Ștefan 
Tripșa — eroi ai muncii socialiste, bă- 
trtnul miner Ion Tigoreanu, inginerul 
agronom Tiță Fănită, țăranul ardelean 
Paczier Paul sau muncitorul Neagu Va- 
sile. Chiar în limitole reportajului, Ștefan 
Luca ar fi trebuit însă să dea mai 
multă consistentă figurilor umane. 11 
apreciem pentru talentul său de peisagist 
și narator, pentru rivna cu care cintă 
frumusețile muncii socialiste, pregătind, 
prin harnica activitate de reporter, lu
crările literare de amploare de mai tîr- 
tiu.

Sînziana POP

A. E. BACONSKY:
„Călătorii în Europa și Asia"

Găsești în paginile închinate Co
reei, din cartea de .Călătorii..." a 
lui Baconsky, o remarcabilă artă 
de înregistrare realistă a contra
stelor, realizată prin situarea în 
două perspective ce nu se armoni
zează (ce nu se armonizau încă 
în acei ani de după război) în 
„țara dimineților răcoroase": a 
naturii „superbe" și a .oamenilor 
față în față cu întunecata lor tra
gedie". .Mi-a plăcut mult marea 
la Hinam. Am presimțit ceva din 
poezia tainică a Pacificului...", 
dar, după o descriere feerică, vi
ziunea se întunecă: .Pe țărm era 
însă prea multă dezolare. Casele 
mici ale pescarilor ieșeau timide 
dintre lanurile roșcate de gaolean, 
și geamurile mici ca niște ochi 
oblici priveau cu lumini mîhnite 
spre orașul ce se zărea dărîmat 
pe nisip". în fața ruinelor înflo
ritoarei stațiuni climaterice Koșon, 
în fața sfărîmăturilor celor cinci 
sute de statuete din marele muzeu 
de artă ce fusese templul Ton- 
Bul-Sa, în fața bordeielor și a 
peșterilor în care se retrăseseră oa
menii fără locuință, concluzia ca
tegorică — .Iată dar efectele civi
lizatorilor americani: oamenii s-au 
întors la caverne" — capătă rezo
nanțe de revoltă și de protest. E- 
xistă o emoție, o admirație în fața 
„măsurilor energice pentru recon
struire" luate de puterea populară, 
tn fața străduințelor specialiștilor 
în arhitectura templelor de a re
face marile muzee ce adăposteau 
cultura de veacuri a unui popor.

Simbolul dragonilor din muntele 
Hamhîn pe care tot ce zideai 
se dărâma îndată, s-a ampli
ficat la proporții copleșitoare 
în timpul barbariei ultimului 
război. Dar ascultînd legendele 
populare, călătorului „îi place 
să fie" de partea celor ce po
vestesc că „miresmele florilor i-au 
ucis" pe cei opt dragoni. Este ver
siunea cea mai verosimilă a acestei 
legende, într-o țară în care se în
cepe o muncă fermă și eficace de 
reconstrucție. /

Preocupat mai puțin de viața 
de fiecare zi a oamenilor din Co
reea de Nord, de uriașa muncă 
de reconstrucție pe care o duc, 
poetul s-a apropiat mai mult 
de tradiția și legendele poporului. 
Aceasta este, poate, și partea cea 
mai izbutită a cărții lui A. E. Ba- 
consky și în ea sînt mai evidente 
calitățile ca și carențele acestui 
jurnal de călătorie, în care autorul 

a străbătut distanțe uriașe, pornind 
din Coreea prin Siberia —- Mosco- 
va — Leningrad — Suhumi și Ba
tum —- stepa ucraineană, spre 
București.

Intr-un atare jurnal de călăto
rie, esențială este, fără îndoială, 
prisma prin care privește autorul 
și în cartea lui Baconsky călăto
rul este, în mod evident, poet.

Baconsky are o senzație aproa
pe materială a luminii pe care 
o simte nuanțat în diversele punc
te geografice. In Coreea, lumina 
te învăluie brusc, ca și întuneri
cul la lăsarea abruptă a nopții; 
pe țărmul Balticii, lumina îi pare 
că vine „de undeva din apele ei" 
și „se aude pe plajă ca o respi
rație îndepărtată , iar la Zeleno
gorsk, dimpotrivă, „lumina venea 
către mare"; la Suhumi, apusul 
se înfăptuiește treptat, realizînd 
(paradoxal I) o luminare ireală a 
apei în timp ce întunericul coboa
ră peste oraș. „Lumina străvezie a 
lunii" (s,n.) dă florei exotice o 
aură de transparență și puritate — 
și aceasta ar fi o altă însușire a 
poeziei pe care o realizează (în 
versuri sau proză) Baconsky, în 
acest volum. Există, fără îndoială, 
aici, și o certă influență a poeziei 
și picturii coreene, din care îl e- 
moționează motivele tradiționale în
registrate pe un gobelin, unde „sub 
un pin cu coroană săracă stau cinci 
berze. Totul e în culori puține și 
simple: negru, alb, cenușiu, ver
nil". Versurile lui Baconsky vor 
vorbi despre , „zborul alb al berze- 
lor", peisajele se vor învălui într-o 
„ceață" fragilă și vaporoasă, de- 
senîndu-se, nu rareori, cu acea 
„inflexiune grațioasă" și „vibrație 
pură" admirată în pictura coreea
nă. Ceața „umblă prin apropierea 
munților ca o umbră a vremii", 
„profilul albastru al munților" vine 
„ușor ca un tigru de ceață", în 
ceața Leningradului simte „văzdu
hurile" paralelei 60, pe care le-a 
întîlnit și pe deasupra taigalei din 
preajma Ieniseiului, la Rostov pe 
Don „cețuri albastre hașurează pă
durile și cîmpia", „cețuri transpa
rente, abia vizibile, plutind dea
supra întinderilor o undă de pros
pețime matinală".

In pastelurile lui Baconsky, cu
loarea este prinsă adesea în nu
anțe estompate și poetul are o 
vădită predilecție (picturală) pentru 
peisajele în care obiectele își șterg 
conturul, în care culorile se ames
tecă pînă ce diferențierile devin 
mereu mai vagi: „omul a început 
să semene cu taigaua, casele au 
felul de a fi al arborilor, vitele 

seamănă cu iarba. Pretutindeni e 
cafeniul și galbenul blind, violetul 
și cenușiul, negrul și verdele".

Există, se pare, o aviditate de 
contemplare care îl deosebește pe 
Baconsky de ceilalți tovarăși de 
călătorie: în momente în care „a- 
vionul începe să joace din cauza 
curenților" și pasagerii devin mai 
puțin vorbăreți, are totuși „tăria 
să privească pe geam" și poate 
admira o priveliște de „gravură 
armonioasă și expresivă". Curiozi
tate de turist, și în sensul bun al 
cuvîntului (pentru că e acută și 
dinamică), și în cel rău (rând este 
superficială) I Curios să știe care e 
mîncarea națională a abhazilor, 
descoperă mămăliga cu unt și brânză 
(există, de altfel, pasaje într-ade- 
văr interesante, cu „incursiuni gas
tronomice" în Orient). Informația 
despre viața unor importante orașe 
este unilaterală ignorindu-se, de 
exemplu, trad..iile revoluționare 
ale Leningradului sau realizările 
constructorilor comunismului din 
importante centre industriale, ca 
Suhumi sau Batum. La Leningrad, 
călătorul se mulțumește cu „som
ptuozitatea de miazănoapte", 
care îi „călăuzește gîndurile 
bolnave (?) de rătăcire spre țăr
murile celei mai îndepărtate fan
tezii", la Suhumi rătăcește zile în
tregi, visător și boem, pe țărm, la 
Batum ne vorbește despre vinurile 
gruzine.

„Orașul (Batum —n.n.) e un a 
mestec de Orient și de atmosferă 
interlopă, ca în toate porturile. 
Este capitala Republicii Autonome 
Adjare — deși deosebiri prea mari 
între abhazii de la Suhumi și a- 
cești locuitori nu găsesc. Nici mă
car la vorbă nu par prea diferiți, 
dar, cine știe, vor fi existind ele 
unele deosebiri" (s.n.) (?).Șimai 
există uneori notații fugare, ne
semnificative, care fac ca, din ca
pitolul .Drumul întoarcerii", să fie 
interesante doar paginile despre 
Baikal.

„Călătorii în Europa și Asia" 
este o carte valoroasă prin acele 
pagini în care dorința de cunoaș
tere a vieții se dovedește vie, pro
fundă.

Adriana ILIESCU

FANUS NEAGU:
„Somnul de la amiază"

Cel de-al doilea volum al lui Fănuș 
Neagu ne întărește încrederea în ta
lentul tînărului scriitor. Față de vo
lumul anterior — „Ningea în Bărăgan" 
— recenta culegere de schițe vădește 
o mai activă participare la problemele 

/ actualității precum și o mai mare va
rietate de preocupări. Intr-adevăr, din 
cele cinci schije publicate acum, doar

una („Lișca") se petrece înainte de 
Eliberare. Autorul, preocupat îrdeoseoi 
de viața satului nou, urmărește trans
formarea mentalității oamenilor, în 
urma transformărilor sociale revoluțio
nare cu precădere în raporturile lor’de 
familie. Conflicte vechi, teme clasice 
ale literaturii noastre, primesc nu 
numai un deznodămînt inedit — eie 
pot fi astăzi rezolvate 1 — ci au și o 
evoluție de neconceput în alte vremuri. 
Altfel zicînd, Neagu descrie modilf- 
carea cotidianului în satul socialist. Și 
ca preocupări — ziceam — autorul 
e solicitat de medii mai variate (inte
lectuali rurali, oameni simpli de la 
periferia orașului), dovedind aceeași 
pricepere, ceea ce demonstrează posi
bilitățile diverse ale lui Fănuș Neagu. 
La acestea adăugîndu-se nuanțarea 
psihologiei, se poate vorbi de un cert 
progres față de volumul anterior.

Fănuș Neagu nu este însă un ana
list ci un epic, înclinat spre ciocniri 
violente ale unor caractere dure și pe 
această linie se află reușitele sale. 
Observam, în cronica la volumul pre
cedent, că femeile sînt volitive, dîrze, 
au inițiativa, și noul volum confirmă 
afirmația. Caracterele de femei sini 
bine conturate și ni se impun mai mult 
decît personajele masculine. Maria e 
cea mai decisă, nu numai din familia 
Moroganilor, dar și dintre celelalte 
personaje ale schiței „Somnul de la 
amiază". Ea îl vrea pe floria Mo
hreanu, iar nu pe Luș, fiul fostului ne
gustor Toma Hanu. Dar tatăl ei, 
lritan, administrator al moru, șantajat 
de Toma Hanu, îi promite totuși tata. 
Iloria Mohreanu, instructor de partid 
în Bozia, nu are nici un atribut 
caracterologic al funcției sale poli 
tice, e nedecis și ineficace, și nu gă
sește altă formă de manifestare dacii 
gestul desuet de a-și salva dușmanul 
de la un toc iscat de autor. Schija 
— cea mai slabă din volum — pri
mește o rezolvare din afară prin trei 
lovituri de teatru (excesivi): cînd 
căsătoria Măriei cu Luș părea inevi
tabilă, Toma Hanu (posesorul tainelor 
lui Trilan), se culcă beat pe iarba care 
ia foc de la soare; dezlegarea părea 
posibilă, dar Horia Mohreanu, care 
dispăruse atunci cînd trebuia să fie de 
față, apare prompt și-l salvează pe 
Hanu; dar atunci (deus ex machina) 
tatăl Măriei, Tritan, de emoție înnebu
nește. Ne întrebăm însă dacă cura
joasa Mana va mai dori să ia drept 
soț un bărbat care, pentru a se căsă
tori, are nevoie de un incendiu solar și 
de înnebunirea socrului...

In „Drăgaica", mică farsă amuzantă, 
bărbatul hotărât e un moș — Florea 
Pelin — care, văzînd că fiul său a- 
mînă mereu căsătoria cu lanța Burci., 
simulează căsătoria sa cu o văduvă 
mama Tanței. Speriat că iubita-1 va 
deveni soră vitregă, nedecisul Sava 
îi cere mîna spre bucuria moșneagului 
De altfel moșul e mai activ și pe plan 
social decît fiul său căruia autorul îi 
atribuie nejustificat titlul de vice-pre- 
ședinte al gospodăriei colective. Bine 

caricaturizat e Jean Cavalerul, achi
zitorul necinstit.

Tot din seria femeilor hotărâte, pă
timașe, e și Lișca, țiganca ghicitoare 
care își părăsește brusc familia pentru 
a-și căuta bărbatul pe linia frontului 
Silueta romantică a tinerei femei citi
torul o reține. Pledoaria implicită îm
potriva războiului e convingătoare 
(„Lișca"). Și în „Cantonul părăsit", 
— cea mai bună schiță din volum — 
bărbatul, profesorul Cernat, e un — 
cum zice Anton Pann •— -. „fricos de 
însurătoare", în timp ce femeia, Lilica 
Dobrogeanu, directoarea școlii din 
Lacul Dulce, e voluntară. „Cantonul 
părăsit" e povestea unui absolvent 
al facultății de filologie care — so- 
cotindu-se scriitor — privește numirea 
sa ca învățător intr-un sat drept un 
exil trecător. Dar satul nou îl prinde 
in problemele lui interesante și, cunos- 
cîndu-i viața, Cernat pornește pe
drumul realizării sale ca cetățean și 
ca viitor scriitor. Episodul conferinței 
de la stația de radioficare, în can- 
Cernat realizează eficiența talentului, 
e concludent. Unele din figurile cre
ionate — cum ar fi repezitul dar cin
stitul Sandu Bucur — sînt interesante. 
Dar figura cea mai atrăgătoare e 
Lilica Dobrogeanu, fată vitează, a- 
supra căreia două episoade aruncă o 
lumină revelatoare. Episodul luptei 
cu hitleriștii, în care Lilica își pierde 
mama, e scris cu dramatism concen
trat și de aceea emoționează.

Aceste schițe aduc o mentalitate 
nouă. Personajele reacționează altfel,

ALEXANDRU D. LUNGU:
„Hotar"

Iubitorii de film au admirat în „Te
legrame" un tînfir actor care își a- 
ftrma un talent evident. De atunci ac
torul nostru, fără a fi renunțat la pro
fesia lui, s-a preocupat și ’ de liteia- 
tură, dînd la iveală un volum — 
„Hotar" — care conține două nuvele. 
Lectura cărții ne face să credem că 
nu avem de-a face cu incursiunea acci
dentală a unui amator, ci cu un tînăr 
scriitor care poate realiza și pe acest 
tărâm rezultate serioase. Alexandru D. 
I.ungu : un observator atent, bun cu

de Paul GEORGESCU
valorile s-au schimbat și cei atașați 
de vechea mentalitate se prăbușesc. 
Ar fi prematur să vorbim la Fănuș 
Neagu de eroi pozitivi (deși Florea 
Pelin, Sandu Bucur, Lilica Dobro
geana au numeroase trăsături ale o- 
mului nou) și e de semnalat că tocmai 
comuniștii, cei cu munci de răspun
dere sînt cei mai slabi realizați (floria 
Mohreanu, Sava Pelin ș.a.) ; dar e clar 
că nu ne mai aflăm în satul vechi, ca 
se produc transformări în relațiile 
dintre oameni, în conștiința lor. Andrei 
Tutulan, frizer din Brăila (iată-ne la 
oraș...), e un om cumsecade, cam naiv 
și fără o conștiință politică deosebit 
de ridicată. Cînd vede că florăria de 
peste drum, proaspăt deschisă, e 
ținută de Marțian Pop, el îl primește 
acasă ospitalier pe fostul lui otițee 
și la un pahar de vin își povestesc 
amintiri din zilele războiului. Dar 
rând frizerul își dă seama că Pop e 
un ticălos, el se comportă ca un ce
tățean conștient.

Ar fi de dorit, așadar, ca Fănuș 
Neagu, dezvoltîndu-și în continuare 
calitățile epice de care dă dovadă, 
răminind în zona actualității, să atace 
direct conflictele centrale și să descrie 
nu numai creșterea conștiinței la oa
meni puțin evoluați politic dar și la 
cei mai înaintați reprezentanți aî so
cietății noastre, comuniștii. Nii e nici-o 
îndoială că tînărul scriitor își va da 
în curînd întreaga măsură a talentului 
său.

noscător al vieții rurale, care poves
tește potolit, moldovenește, fără excese 
regionaliste, întîmplări dramatice. 1<1 
„Drum lung", prima nuvelă (70 de 
pagini), e vorba de greutățile pe care 
un țăran le întîmpina, în vechea so
cietate, dacă vroia să-și dea copilul la 
învățătură. Ierna, clasică, i-a obsedat 
pe mulți prozatori, de la Creangă și 
Slavici la Stancu și Marin Preda. Fă-ă 
a aduce ceva nou față de iluștrii săi 
predecesori. Lungii se dovedește un 
bun povestitor, cu ochi atent și obser

vație judicioasă, ceea ce pentru un 
debutant care atacă o temă atît de 
bogat tratată constituie desigur un 
succes.

Costică Lavric, țăran harnic și viteaz, 
vrea să-și dea măcar unul dintre copii 
la învățătură. Dar Mihai care dpve- 
dise aptitudini pentru școli înalte e 
scos — în ultima clasă primară — 
de-abia al treilea, de o învățătoare care 
credea că premiile și învățătura nu-s 
pentru săraci. După ce își învinge ne
încrederea sădită de învățătoare, 
Costică Lavric are de rezolvat greaua 
problemă a greutăților materiale, pe 
care o duce la bun sfîrșit datorită 
morții oportune a unei soacre înțe
legătoare. Dar cînd totul pare în 
sfîrșit rezolvat, încep rechizițiile și con

centrările (1938, 1939). Mihai pleacă 
la liceu odată cu tatăl său care se 
duce la armată, după ce li se luaseră 
caii și căruța. Pe acest final grav se 
încheie nuvela. Reușita povestirii o 
constituie Costică Lavric, al cărui ca
racter dîrz e bine conturat. Moartea 
bătrânei și despărțirea de caii rechi
ziționați sînt scenele cele mai izbutite, 
înainte de a-și prezenta caii în fața 
comisiei, Lavric îi ține o zi nemincați, 
crezînd că-i va scăpa astfel de rech'- 
ziție. Dar, în acest răstimp, nu se 
hrănește nici el, dintr-un fel de sen 
timent al dreptății.

Nuvela care dă titlul volumului, 
„Hotar", și care are aproape 200 de pa
gini, se petrece în zilele noastre. In 
cătunul Paltin, care se pregătește să 
devină gospodărie colectivă, soseșie 
doctorul Ștefan Blîndu, recent absol 
vent al facultății. Blîndu, care e 
dintr-o familie muncitorească, nu se 
consideră exilat în acest sat îndepăr
tat. Mai mult, deși fusese numit asis
tent la Iași, doctorul cote să fie re
partizat într-un sat, deși hotărârea 
aceasta înseamnă despărțirea de lo

godnica sa Smaranda. Doctorul Blîndu 
e schițat în linii sigure : „Ștefan fusese 
silitor, unul din cei mai buni (stu
dents n.n.). In laborator, la practică, 
își nota sîrguincios explicațiile profe
sorilor". „Iot timpul și-J întrebuința 
pentru studiu", „Lucrurile de mîntuia’lâ 
nu-i plăcuseră niciodată. încă din anii 
aceia (ai studenției, n.n.) se hotărâse 
să plece undeva la țară și să se ocupe 
serios de profesie. Rațiunea lui de a 
ii și-o concretizase în următorul pre
cept : îndeplinirea totală a datoriei" 
„Temperamental nefiind un fanatic, 
era totuși dispus, pentru îndeplinirea 
acestui lucru, să tacă, dacă ar fi fost 
nevoie, cele mai mari sacrificii" (pg. 
87—88). Doctor conștiincios, devotat 
și fire blîndă, Blîndu își cucerește de 
la început simpatia satului. Greșeala 
lui, însă, o constituie faptul că el con
sideră că a-și îndeplini datoria profe
sională e suficient și deși dorește în
ființarea gospodăriei colective, nu par
ticipă activ la întemeierea ei. In rela
țiile sale cu oamenii, doctorul dove
dește un fel de naivitate politică, fapt 
care, în condițiile unei atmosfere de. 
tensiune maximă, duce la moartea sa. 
Intr-adevăr, doctorul e ucis de sâni 
tarul Buluc, pe care Blîndu îl împie
dică să facă afaceri cu medicamente 
sau mici operații nefaste pentru pa- 
cienți. lot Buluc încercase să-l ucidă 
și pe tînărul Aurel Odochean, bun 
prieten al doctorului, care milita pentru 
înființarea colectivei.

Nuvela e interesantă, autorul cre
ionează bine diferite personaje și în 
deosebi are un ochi atent care notează 
amănuntele vieții cotidiene. Conflictul 
suteră însă în urma faptului că dublul 
asasinat al lui Buluc nu e suficient 
motivat psihologic și nu e funda
mentat social. Intr-adevăr, gestul ne
bunesc al administratorului pare dictat 
de o exasperare personală și nu de un 
interes de clasă. Lucrul e firește po
sibil, dar în felul acesta el nu se leagă 
de lupta politică dusă în sat, nu se 
integrează conflictului central, rămî- 
nînd un episod, un accident. Există o 
autentică plăcere de a vorbi a perso
najelor, care povestesc înflorit, dar 
uneori ea se preface într-o transcrip
ție inutilă a unor conversații nereie- 
vante. (— „Păi eu ce-ți ziceam? 
Aici te doare ? — Da. Au I ... — Dar 
aici ? — Aa ! Acolo mă doare răii de 
tot. — Dar aici ? — Nu mă doare" 
etc. sau se transcriu rețete:—„Va 
să zică n-ai voie să mănînci sărat, 
acru, și în special..." etc). Desigur, 
acestea sînt lipsuri inerente debutului 
pe care autorul le poate ușor evita, 
pe viitor. Un ritm mai viu al povestirii 
ar fi de dorit. Important este însă 
că tînărul scritor știe să observe și 
să povestească, știe să creioneze per
sonaje și să conducă o acțiune. De
sigur în literatură aceasta nu e totul 
dar fără aceste calități cineva nu poate 
deveni scriitor. La Alexandru 1). 
I.ungu, baza de pornire e solidă, să
nătoasă.

Cel mai recent număr 
al „Bibliotecii pentru toț£‘ 

M.SADOVEANU: 
„Istorisiri despre 
vînători și pescari“

O fotografie recentă îl arată pe 
Mihail Sadoveanu pescuind. La 
80 de ani, scriitorul are expresia 
senin-concentrată a celui intere
sat de tot ceea ce se petrece în 
jurul său, iradiind bucuria de a 
scruta în adîncuri miracolul na
turii. Pasiunea pentru pescuit șl 
cinegetică - așa cum observă și 
Savin Bratu în prefața culegerii 
— se însoțește cu aceea pentru 
cunoașterea oamenilor și locuri
lor. In sensul acesta, Mihail Sa
doveanu face undeva o prețioa
să mărturie ; „Urmărirea și jert
firea vînatului e mai mult un 
pretext. Vînătorul străbate cîm- 
puri, văi, codri și munți, intră 
pe cărări cotite, în desișuri ne
străbătute, iese în soare arzător 
pe podișuri sterpe - umblă s n- 
gur șl cu puțini tovarăși sub cer 
și între zări; suferă seceta, ar
șița, truda, nesomnul, urmărește 
vînatul și de cele mai multe ori 
e înșelat și biruit in nădejdile 
lui : e o luptă de oboseală, de 
istețime, de viclenie, în definitiv 
e popasul cu prietinii în blînde- 
țea zilei de vară, la un corn de 
dumbravă, în preajma unui iz
vor, — sau în serile de iarnă, in
tr-o căsuță pierdută între codri, 
cu povești, amintiri, un pahar 
de vin si baladele unei părechi 
de lăutari negri și pe jumătate 
sălbateci”. Oamenii și natura în
tr-o neîntreruptă și subtilă co
muniune constituie un element 
esențial din substanța operei sa- 
doveniene. Scriitorul ascultă vi
brația măruntă a undelor și ți
pătul cocoșului sălbatec, reținînd 
cu atîta ascuțime nuanțele, îneît 
evocarea sa are puterea vieții 
însăși. Cu aceeași curiozitate as
cultă povestirile eroice în care 
cu veacuri în urmă, în Moldova 
lui Ștefan' cel Mare, răzeșii ple
cau la vînătoare în locuri neum
blate, așteptînd încordați ivirea 
bourului mitic. Reconstituirea is
torică are la Sadoveanu dimen
siunile epopeii. Dar la el se sim
te meru îmbinarea organică din
tre fantezie și experiență directă, 
iar paginile grupate în noul vo
lum. sub titlul „întîmplări din 
veacuri trecute, cetite ori visate", 
sînt în acest sens revelatoare. Vo
luptățile cinegetice nu-i abat a- 
tenția de la întîmplări cu adinei 
semnificații sociale. Suferințele 
însoțitorului său, Culai, el însuși 
o vietate sălbăticită de mizerie, 
îl cutremură și le înseamnă cu 
sufletul îndurerat, exprimînd pro
testul împotriva unei alcătuiri so
ciale nedrepte. In fragmentele 
din „Ucenicie într-o breaslă ve
che'*, sau „Noi vînătorii sîntem 
oameni deosebiți", găsim con
semnate astfel de aspecte, în care 
e totdeauna prezent scriitorul le
gat de popor.

Sînt cuprinse aici pagini din
tre cele mai specifice operei 
sadoveniene. E?a indicat însă ca 
editura să publice cu prilejul săr
bătoririi celor 80 de ani ai ma
relui scriitor și un alt volum re
prezentativ pentru arta sa de rap
sod al vieții și luptei poporului.

Liviu CĂLIN



Sună clar cuvîntul
Trec lumini prin mine, raza lor deschide 
Drumurile vieții-n cîmpuri, ieri aride.

Sala mă înalță, zbor pe gînd călare
Către vaste pajiști de lumini solare.

Ochi adinei și limpezi (greve și victorii) 
Văd din țărmul sălii zările și zorii,

Cheia libertății, fluxul fericirii. 
(Pe alei de soare — roșii, trandafirii.

Navă ni-e Partidul, Lenin ni-e busolă, 
Flamurile roșii — pentru zări, parolă.

Unic trup e sala, wuc trup e țara.
Frazele rostite, mărmuri de Carrara.

tywă clar cuvîntyl, inima-l reține. 
Cresc păduri de ore-n clipele puține.

Victor KERNBACH

Corturi în eîmp
Un cort.
Deasupra luna 
ce-i trece nopții zborul, 
o sondă 
ce-și înalță
făptura
spre
o
stea —
si eu, 
de-aici, 
din cort, 
scrutînd Comuni; :

Noi,
âm venit aicea, 
să întrupăm lumina

Dunării 
și-albastrului oțel 1

Un cort.
Boltirea-i scundă.
Nu pot să fac doi pași. 
Dar văd cupola-ntinsă 
și stîlpii ce-i anină, 
Galaților. înaltul..

Un cort 
în cîmp.
Deasupra, 
doar cerul 
greu de stele — 
și vînturi iuți prin care 
răcoarea-și taie vad 
și-mi înfășoară trupul 
și visele în care ard.

Văd un gigant oraș ■ 
port.
combina,,
uzină t

IJn cort.
Pe vale smîrcul — 
cu lipitori ce-și culcă 
sub vînt, 
neîmblînzitul lor năduf, 
cutremurînd tăcerile ce

usca 
foșnirea 
subțirateculut 
stuh.

Șiaud cum trece apa 
Șiretului în doc — 
și de pe cheiul nou 
turnat în piatră 
văd lebede de-oțel 
cum se întorc 
spre Dunărea 
de soare inundată 1

Un cort,
cu bolta scundă,
cu lună aurit,
în care doarme schimbul, 
pe iarbă
și pe floare —• 
si eu, 
trecînd cu visul, 
spre mîine. < 
fericit, 
s-aud vuirea 
marilor cuptoare!

Un cort.
Pe-aicea grîul 
l-a secerat combina — 
doar greierii 
mai viersuie la fel.

’Aici, 
va fi izvorul 
șuvoiului de-oțel 
ce va țîșni 
din focul 
aprins în mari furnale. 
Și își va duce zborul 

răscolit 
la cîntecele Dunării 
spre Mare 1

Un cort.
Deasupra luna
ce-i trece nopții zborul —• 
foreza
ce-și înalță 
făptura
spre
<»
stea —
și eu,
de-aici,
din cort, 
scrutînd Comuna : 
patria mea I

Mihai GAVRIL

Mălina-Galați—august 1960

CLARA CAtfLEMlR ^Plutași pe Bistrița*
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DESPRE TIPOLOGIA 
„SCRINULUI NEGRU44

omanul Scrinul negru 
suscită în ultimul
timp dezbateri însufle
țite, înfruntîndu-se
puncte de vedere con
tradictorii. Respectînd 
tuturor opiniile, autorul 
Însemnărilor de față 
și-a zis că o prezenta
re a tipologiei romanu

lui ar constitui cheia înțelegerii și 
aprecierii exacte a operei. Lectura ul
timelor intervenții critice — și în 
special a articolului prozatorului Marin 
Preda (apărut în „Viața romînească" 
nr. 9, I960), care studiază metodic 
lipsurile Scrinului negru — nu ne-a 
schimbat părerea despre valoarea ro
manului, despre forța lui realistă au
tentică. Să prezentăm, deci, evitînd 
trecerea pe sub furcile caudine ale 
exclusivismului critic pătimaș dar și 
tonul exaltat, lumea care populează 
ultimul roman al lui G. Călinescu.

Romanul reia pictura socială din 
Bietul loanide, urmărind în epoca 
noastră destinele principalilor prota
goniști execută totodată retrospecții 
amplificatoare ce dau altă perspectivă 
fenomenelor. In anumite aspecte, Seri 
nul negru completează dimensiunile 
primului roman, prozatorul aruncă fas
cicole de lumină acolo unde mai îna
inte contururile lucrurilor erau ascun
sa în penumbră iar sensul intim al fe
nomenelor nu fusese perceput în 
adevărata lui cauzalitate. Pictura de
vine în acest caz mai clară, cerceta
rea se lărgește, romanul tinzînd și 
reușind să fie ceea ce criticul totdeau
na a susținut, adică o veritabilă o- 
peră de cunoaștere.

Pentru G. Călinescu, romanul este 
un act gnoseologic „metodic și li
niștit ca o disecție sau dacă vreți, 
pasionat rece, cu nervii supraveghiați", 
a cărui originalitate nu se bizuie pe
• metodă compozițională de un fel

altul, ci pe „realismul fundamen
tal", înțeles ca penetrație în inima 
realului. Prin această prismă înțelegem 
mai bine creația sa beletristică, care 
ni se relevă — privită evolutiv — ea
• cercetare realistă concentrică, prin 
reluare și lărgire a sferei de studiu. 
Ineă de h Cartea nunții, în ciuda 
faptului că romanul fusese conceput 
structural liric — un roman scris 
Ia modul „grec" — cum îl definea 
autorul, voind să exprime intenția de 
a transfigura și izola prin declanșare 
«ti element liric — observația strict

realistă, studiul metodic al gesturilor, 
preocuparea de a închega schițe de 
portrete printr-o atentă radiografiere 
a crispațiilor morale pe care senilita
tea le provoacă In rîndul unei cate
gorii sociale de felul pensionarelor 
din „casa cu molii" devin în cele din 
urmă predominante. In Enigma Oti 
liei pictura caracterelor devine mai 
pronunțată, axată pe o viziune rea- 
iist-critică, îmbrățișînd o arie socială 
largă.

După Eliberare, continuînd radiogra
fia socială, G. Călinescu aruncă epocii 
o privire mai scrutătoare, își lărgește 
sfera de studiu, înarmat fiind cu o 
nouă viziune asupra dialecticii socie
tății. Apare o altă dispunere a forțe
lor, o cauzalitate mai exactă a feno
menelor. Atît Bietul loanide, cit și 
Scrinul negru sînt opere care tind să 
recepteze efluviile sociale și ideologice 
de primă dimensiune ale epocii, proza
torul dovedind o excepțională capaci
tate de a transfigura epic o mare in
corporate de fapte.

G. Călinescu și-a luat acum, o sar
cină panoramică, cum formula Luna-

de ideea de a face o operă 
care să ridice cultura ro- 

spre

înflăcărat 
științifică 
mînească 
te ale culturii universale. „E.« - 
bil de sforțări supraomenești41 — 
tează autorul 
idealuri mari,
Felix simte nevoia nu de a avea și 
de a iubi femeile, ci de a descifra 
esența feminității, enigma seducției 
ei; avea pasiunea stendhaliană de a 
face metafizica dragostei. A crea 
reprezintă un imperativ al omului su
perior : „Nu pot suferi ideea — spune 
Felix, Otiliei — de a nu însemna ni
mic în viață, de a nu contribui cu 
nimic la ea, de a nu-mi lega numele 
de ceva".

loanide, ca și Șun, caută resorturile 
marii geometrii, acea ordine morală 
superioară, ridicată deasupra patimilor 
minore, care deschide perspectiva ar
moniei, a frumosului, a înțelepciunii 
supreme. El aspiră către un principiu 
unic de creație.

Viziunea este, pînă la un punct, emi
nesciană. Sub altă zodie, loanide re
face destinul Sărmanului Dionis, bi-

piscurile cele mai înal- 
universaile. „Era capa- 

. ■ n0‘ 
— ...„în el clocoteau 

probleme și energii".

In jurul romanului „Scrinul negru" se desfășoară acum o vie dezbatere în 
presa literară. Publicînd în acest număr articolul tov. Eugen Simion, solicităm 
și pe alți critici și scriitori să ia parte la discuție în coloanele gazetei noastre.

III
de Nina LASSI AN

ION SALIȘTEANU ^Împărțirea porumbului la gospodăria agricolă colectivă"

cearski această tendință, proprie scrii
torului realist-socialist, de a depăși 
felia de viață, monografierea unei 
pasiuni sau cadrul unui singur grup 
social, orientîndu-se spre configura
ția întregii realități sociale. In pri
mul roman scris sub influența ideolo
giei marxist-leniniste, darul romancie
rului de a vedea „halucinant de clar 
și corporal" pe protagoniști a d is la 
fixarea unor portrete de mare anver
gură, culese din rîndurile unei intelec
tualități eterogene, stăpînite mai mult 
sau mai puțin de aceeași mentalitate 
burgheză; acest talent de portretist, 
într-adevăr excepțional, nu a fost 
însă dublat de o suficientă atenție 
dată raporturilor sociale, cauzalității 
sociale și politice a acțiunilor între
prinse de eroi. !n Scrinul negru pro
zatorul revine asupra acestor raporturi, 
completînd

Proiecția 
unei epoci 
rea de 
logicii afective 
logica socială 
plenitudine i 
G. Călinescu 
te impresia de abstracțiune, de con
cepere pur cerebrală a tipologiei pe care 
unele pagini din Bietul loanide o 
lăsau cititorului. Se deschide eroilor 
un cîmp mai larg de acțiune, detalii
le stabilite cu minuție și subtilitate 
de portretist capătă o acoperire epică. 
Portretele coboară din rame, pătrund 
în viață, dîndu-ne certitudinea auten
ticității.

a

vechile sale observații, 
destinelor pe fondul 
zbuciumate, preocupa- 
urmări condiționarea 

a caracterelor, de 
— dă romanului 

realistă. In acest chip, 
i șterge în bună par-

este, pe linia lui cen- 
unei racordări morale 
roman al crizei indi- 

și subiectivismului ca

Scrinul negru 
trală, romanul 
și estetice, un 
vidualismului 
viziune asupra lumii și comportament 
etic. Este, așadar, în primul rînd un 
roman polemic. O polemică fățișă îm
potriva individualismului paralizant, 
împotriva ideii de gratuitate în artă 
și a solitudinii sociale. Cel care trăieș
te cu intensitate acest proces, dînd o 
replică vechii sale imagini, este arhi
tectul loanide, a cărui dramă o cu
noaștem din romanul precedent.

Intr-un articol din „Viața Romîneas- 
că“ (nr. 8), D. Micu făcea observația, 
deosebit de prețioasă, că axul întregii 
creații beletristice a lui G. Călinescu 
este „problema omului superior, a ra
portului acestuia cu lumea". Exceptînd 
pe Jim, personajul din Cartea nunții, 
a cărui pasiune de cunoaștere este li
mitată de sfera eroticii, ceilalți eroi 
călinescieni și, în primul rînd, Șun și 
loanide, sînt stăpîniți de devoranta 
patimă a cunoașterii, a cercetării or
dinii morale și estetice a lumii, tinzînd 
să ajungă la ora ipiul unei înțelep
ciuni desăvîrșite.

Felix Sima din Enigma Otiliei est»

neînțeles, dintr-o perspectivă filozo
fică nouă. Intenția de abstragere, nu 
într-o lume -astrală, ci în lumea fre
netică a ideilor, a creației, este în 
sensul Luceafărului.

In romanul Bietul loanide, arhitec
tul apare ca un intelectual cins
tit, absorbit cu totul de idealul său 
de a ridica domuri monumentale, igno- 
rînd realitatea înconjurătoare. A fi ar
tist — credea loanide — însemnează a 
trăi exclusiv în domeniul ficțiunii, depar
te de patimi și suferințe, obligînd gra
nitul să ia forma ideilor, ridicînd co
loane, executînd — un „joc cu geome
tria".

Realitatea nu ignorează însă pe ar
hitect. Pătrunde brutal în propria-i 
casă, jertfindu-i pe cei doi copii, Tu- 
dorel și Pica, zdrobind implicit iluzia 
lui loanide că poate duce o existență 
ataraxică, deasupra realității fremă
tătoare. Sfărîmarea convingerilor sale 
implică o dramă puternică, căci, spune 
altă dată loanide, „ruinele visurilor 
sînt mai apăsătoare decît acelea ale 
zidurilor reale".

In fond drama lui loanide este dra
ma sfărîmării iluziilor despre liberta
tea burgheză. In fața planșetei, pro- 
iectînd orașe de ipsos, arhitectul cre
dea că trăiește într-o lume a lui, în- 
găduindu-și să disprețuiască în voie 
parcimonia lui Manigomian, parazitis
mul unei intelectualități superficiale, 
versatile, întruchipate de epicurei mes
chini ca Panait Suflețel și Hagienuș, 
duplicitari ca Gaittany, impostori ca 
Pomponescu, indivizi sub limita ori
cărei conduite ca hilarul Gonzalv Io- 
nescu. veșnicul postulant. A trăi 
însă în societatea capitalistă și a fi 
liber față de ea — este o utopie din
tre cele mai puțin trainice, ne învață 
Lenin. loanide ajunge la această con
vingere și imaginea unui alt 
ne întîmpină în paginile 
negru.

Arhitectul este acum un 
tur, „fixat ca o statuie de

loanide
Scrinului

om ma- 
bronz în 

punctul culminant al personalității 
sale". Sporul de ani nu i-a anihilat 
vioiciunea, trăiește cu ardoare pa
siunile tinereții — „se simțea iarăși 
nubil... și trecea prin criza, cu totul 
cerebrală, a logodnei". Nuanțarea 

tulburărilor erotice și, într-o oare
care măsură, justificarea filozofică a 
dragostei, ocupă un loc de seamă 
în paginile romanului. Acest aspect 
nu este izolat, ține de o dimensiune 
a întregii creații beletristice a lui 
G. Călinescu; sentimentul erotic, cu 
diferitele sale nuanțe, se relevă a 
fi o coordonată permanentă a sufle
tului eroului călinescian, cel puțin 
al celui care reprezintă și punctul 
de vedere al autorului. Ne gîndim 
la Jim Marinescu (interesant numai
sub această latură), personajul prin
cipal din Cartea nunții.
Sima din Enigma Otiliei, la arhi
tectul loanide din ultimele romane.
Scriitorul, ca și eroii săi, are sub
tilitate stendhaliană .. în analiza 
diferitelor ipostaze jufe eroticei în

la Felix

funcție de psihologia de clasă, de 
amplitudinea sau reducția sensibili
tății, de vîrstă, de concepția filozo
fică — în fine, vede în dragoste o 
categorie, o facultate morală dar și 
spirituală, o realitate psihologică 
coordonatoare ale cărei pulsații se 
resimt în toate țesuturile ființei. Iu
birea este mai mult decît un senti
ment, un simț, este o filozofie, un 
obiect de cunoaștere care ajută la 
definirea structurii caracterologice, 

loanide concepe dragostea ca o 
coordonată inseparabilă de actul 
creației artistice. In acest sens el 
iubește, deodată, mai multe femei, 
căutînd să afle ceea ce trebuiește 
sufletului său înflăcărat. Pentru se
cretara sa Mini — care întruchi
pează un principiu al vitalității și al 
onestității creatoare — are o iubire 
cordială, aproape paternă, consuma
tă în planuri onirice. Diana-Mihaela 
i se pare hărăzită să inspire, ca și 
zeitățile antice, Cucly este serafică, 
trupul ei este „ciocănit ca și bron
zurile" inspirînd la o iubire carna
lă, dar cu elevație. Pentru Elvira, 
soția sa, loanide are o pasiune sta
tornică, prietenească; ea păstrează 
imaginea tinereții lui. In fond, loa
nide caută în dragoste o întruchipare 
unică, pe măsura marilor sale aspi- 
rațiuni, motivînd expansiunile sale 
ca un mod de a face să vibreze 
toate coardele spiritului creator. A 
accepta justificarea lui loanide în
seamnă a adopta un punct de vede
re pur estetizant, a renunța la ideea 
de personalitate feminină și la un 
principiu etic mai ferm. Dar dra
gostea lui loanide se desfășoară în 
limitele unei cordialități extreme, 

Iară exacerbarea pasiunilor, calmă ca 
apele unui fluviu pe locuri întinse.

Concepția lui despre viață și des
pre menirea artistului în societate 
a suferit modificări structurale. 
Principiile ataraxiei, ale însingurării 
sociale, marea geometrie percepută 
în solitudinea supremă i se par 
acum paleative facile, dar pericu
loase, condamnabile pentru un inte
lectual autentic. „Altă dată — me
ditează el, polemizînd cu vechiul 
loanide, captivul himerelor — nu 
mă interesa decît edificiul ca atare; 
a fi arhitect era pentru mine un joc 
cu geometria (...) Un arhitect de edi
ficiu nu poate ridica ziduri dacă nu 
este și un educator".

Imaginea unui arhitect solitar i 
se pare paradoxală. Cum a ajuns 
loanide la aceste concepții, radical 
deosebite de vechile sale convingeri? 
Resorturile sociale și psihice ale a- 
cestui proces ne rămîn necunoscute, 
procesul ca atare se desfășoară în 
afara paginilor cărții. Cînd deschi
dem romanul, îl întîlnim pe loanide 
deja format în sensul socialismului, 
pătruns de spiritul colectivității, sin
cer atașat idealurilor acestei epoci 
pe care el o apropie de măreția 
Renașterii „Tot ce facem — spune 
el — produce umbre mari, ca mo
numentele colosale, jucăm un spec
tacol rar". Din ruinele unor himere, 
creatorul autentic a găsit tăria să 
se ridice, îmbrățișînd cu ardoare 
ideea comunismului. Din diverse re
plici date de loanide ca și din no
tațiile autorului, putem reconstitui 
în parte intensitatea acestei racor
dări generale. Admonestînd pe inte
lectualul epicureu steril, de felul lui 
Hagienuș, care folosește cultura nu 
pentru o înțelegere mai adîncă a 
vieții, ci pentru a se refugia în vis 
și ficțiune, arhitectul adaugă: 
„Pînă la un punct eu însumi am 
pățit-o la fel. Am construit în ima
ginație, fără a controla pe sol. Toa
te aceste himere se prăbușesc odată 
peste noi..."

Restructurarea, părăsirea a ceea 
ce este perimat și iluzoriu, intră 
în concepția lui loanide: „Știi care 
este însușirea de căpătenie a unui 
om adevărat ?“ — întreabă el pe ma
dam Fartara — și după un răspuns 
neconvingător al acesteia, precizea
ză ; „Să se schimbe în chip neaș
teptat pentru ochiul superficial, în- 
cepînd o viață nouă". Sensul acestei 
vieți i se relevă a fi alături de acei 
care revoluționează societatea, al 
cărei criteriu suprem de valoare este 
munca, capacitatea de a te dărui 
colectivității. Acest drum i se pare 
„inexorabil și rațional".

Eugen SIMION

Una dintre cele mai subtile 
operații critice este aceea de a 
stabili personalitatea unui autor, 
genul proxim și diferența spe
cifică a respectivei opere. Pentru 
autorul însuși, formarea propriei 
personalități este un proces în
delungat și continuu care cere o 
temeinică auto-cunoaștere șl o 
concepție clară despre lume. A- 
ceste însușiri nu se obțin lesne. 
Mai ales autorii tineri sînt în
clinați să considere unele mani
festări temperamentale ocazionale 
drept date fundamentale ale firii 
lor, sau să se supună unei 
,,mode“ stilistice oarecare, fără 
a cerceta dacă ea se potrivește 
fizionomiei lor poetice.

Justificarea înglobării în lista 
de valori a unui nume proaspăt 
este aceea că scriitorul spune 
altceva și altfel decît s-a spus 
pînă la el (de fapt, acești doi 
termeni - altceva și altfel - nu 
se pot despărți, ei constituind 
formula moleculară a noului), 
fără îndoială pe linia rolului gno. 
seologic și transformator al artei.

Totuși, în munca de studiu, am 
recomandat adesea pastișa con
știentă și necaricaturală pentru 
a deprinde mecanismul intim al 
creației maeștrilor și pentru a 
cîștiga o cît mai mare adapta
bilitate psihică. Pentru orice poet, 
a mima cu bună știință stiluri 
cît mai diferite (de pildă, ironia 
intelectuală a lui Topîrceanu, pa
tetismul unor poezii de Arghezl, 
afirmația directă și viguroasă a 
lui Beniuc) constituie o exce
lentă școală de suplețe și meș
teșug, fără a depăși, desigur, 
caracterul de exercițiu. In timpul 
unor astfel de exerciții, poetul își 
poate descoperi, de asemeni, &~ 
finitățile literare, poate adera 
sau se poate delimita de un gen 
sau altul — iar adevărata lui 
personalitate prinde contur.

Cu totul altfel stau lucrurile 
cînd pastișa (voluntară sau ba) 
este prezentată drept creație ori
ginală. Astfel procedează Niște* 
Victor, care ne trimite o poezie 
întitulată „Cel ce acum undeva...* 
în care recunoaștem ușor o imi
tație neinspirată, fără mesaj șl 
fără vibrație, a celebrului poem 
de Rilke „Ernste Stunde". Po
ezia lui Rilke începe astfel i

Wer jetzt w-eint lrgendwo in der 
Welt,

nhne Grund weint In der W01L 
weint Uber mleb.
(în traducere literală : ț,Cel ce 
plînge acum, undeva, în lume. 
- fără pricină plînge în lume. - 
mă plînge pe mine*).

iar Nistea Victor scrie r
Cel ce acum, undeva, într-o țar* 

îndepărtată,
plînge ca un copil, plînge r* 

un copil,
însetat de dorul libertății* 
plînge fără rost.

Păstrînd întocmai numărul stro
felor și repetițiile, dar, vai, nimic 
din sentimentul pătrunzător a? 
originalului, operația nu e numai 
lipsită de valoare, dar, în unele 
cazuri, și de onoare.

Alteori, mai puțin cras șl, de 
obicei, mai greu detectabil, ae 
imită un stil literar anonim, ni 
se prezintă producții care, fără 
să împrumute de la vreun maes
tru notoriu idei precise șl pro
cedee, rămîn livrești, tributare 
Ne aflăm atunci mai puțin )n 
fața unui proces de reflecție, cit 
în fața unuia de refracție. Un 
astfel de exemplu îl oferă ver
surile trimise de Ștefan Delti- 
reanu, cu toate calitățile lor d* 
vocabular și prozodie. Sub titlul 
„Hiroșima", ni se comunică astfel 
de strofe ;

De cedri astăzi nu mai sînt 
trireme, 

Nici nu avîntă îndrăzneli pe *pe : 
S-au ancorat plecările-n blesteme 
Mîhniri tocesc a sufletului clape

Busolele nu mal arată nordul, 
S-a rătăcit pe cer steaua polară. 
Se estompează-n depărtări fiordul 
In port, deruta e tentaculară.

Nemaigăsind lungimile de undă 
Pe care să-și transmită agonia, 
O nouă atlantidă se scufundă t 
Absențele îi cîntă simfonia.

•ta.

Nu atît prețiozitatea sau ușorul 
ermetism întunecă valoarea a- 
cestor versuri, cît faptul că sursa 
emoțională este înlocuită de un 
fel de declamație exterioară. So
norități vechi, unele chiar ve
tuste, se desfășoară după o ordine 
abstractă, lipsită de pulsația par« 
tlcipării sufletești. Cu cît fluenta 
și armonia aparentă sînt mai 
prezente, cu atît există la autorii) 
citat pericolul îndepărtării du 
poezie. Ii recomandăm o privire 
mai directă, nefalsificată de lec
turi unilaterale, asupra realității.

Grișa Gherghef, Galați. De-î 
poeziile trimise sînt inegale, ele 
atestă că frecventați poezia de un 
timp mai lung. Am vrea să cltă'n 
mai multe producții ale dvn 
Cităm deocamdată un fragment 
sugestiv din „Seara“ >

Pe cer sclipesc garoafe albastre 
și subțiri

In fiecare floare se-ascunde-o 
piatră rară 

Și din locomotive țîșnese copaci 
de fum 

Ce își destramă frunza rotundă 
și amară

Și-n veghiea serii-o mamă, înari- 
_ pîndu-și cîntu)
întinde mîini volnice să legene 

pămîntui.

E. Ene, București. Dacă adagiul 
j.cu o rîndunică nu se face pri
măvară" e adevărat, tot atît de 
adevărat e că pe marginea unei 
singure fabule nu se pot face a- 
precieri mal concludente. Trimi
teți mai multe materiale. Aceeași 
rugăminte o adresez lui C. Dan, 
P. Neamț, care ne supune spre 
cercetare un fragment de 8 ver
suri. (Adevărul e că un vers din 
cele opt ni s-a părut interesant, 
dar s-ar putea să fie un accident. 
Convingețl-ne de contrariul).

Vasile Buțan, Onești. E regre
tabil că, așa cum spuneți, In 
cercul literar -„Al Sahia" sînteți 
înconjurat tot de începători ca 
dvs. care nu vă pot da o îndru
mare satisfăcătoare. In versurile 
trimise sînt incontestabile simp- 
tome de talent, umbrite de o fo
losire- nemeșteșugită a mijloace
lor (între altele, a legilor de ver. 
sificațle). Acest lucru vi se poate 
semnala într-un cenaclu sau în 
cadrul acestei rubrici, dar reme
dierea lui nu se poate obține de
cît prin exercițiu practic perse
verent. Analizați schemele prozo
dice ale poeților noștri clasic!, 
desenați graficul lor (numărul si
labelor și al accentelor), încer
cați, cu titlu de studiu, deocam
dată, să vă încorporați ideile poe. 
tice acestor rigori și, după o bu
cată de vreme, vă veți simți stA- 
pîn pe unelte și nu tiranizat de 
ele.
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Desene de MARCEL CHIRNOAGA

face omul

și con- 
mă duc

lor de cînd li sa 
cu steluță in frunte, 
pe vorbitoare cu

pe lume, „mai rău

Ca să 
poate, bădică 

— Ba, măi

unde-i 
acolo o pune. Cîteodată 

e mai greu decît munca 
ocnă. Mai ușoară osin- 
moarte de om. Eu amo privire umbrită, înlă- 

se spunea „cucoană

«„anul acela căzuse o 
iarnă tare Șl, Ia sfârși
tul lui ianuarie, bintuise 
un viscol de-o săptă- 
mînă, care ridicase 
troiene cît casele. Unul 
din aceste troiene a 
închis drumul principal, 
„șoseaua națională",
care trecea prin mijlo- 

nul Satului... i
troianul se afla în drept cu casa 

neisprăvită a lui Ion Gheorghe. Mă 
'duceam cu frățioruil meu Dimitrie, ca 
să ne dăm cu săniuța pe acest deal 
dăruit nouă de iarnă.

A trecut fevruarie, a trecut martie, 
js-au apropiat sărbătorile Paștilor șl 
[troianul stăruia în dreptul casei ne
isprăvite a lui Ion Gheorghe, împiedi- 
cînd circulația. Toți cărăușii de grîu 
și de lemne care treceau în lungul 
filelor cu soare spre tîrg, căitră ma
gaziile boierești și stația de caile fe
rată, făceau un ocol lung, coborând 
drumeagul râpos pe la Iaineu Lioara; 
prin marginea de Ia vale a satului, 
urcau apoi un pripor, ca să lasă 
iarăși Ja drumul mare.

Nimeni nu s-a gîndit să unească 
interesele comune și puterile unei 
.echipe cu lopeți, ca să desfacă în 
icîteva ceasuri acel troian. Sătenii s-aU 
ferit de el cu nepăsare chinuind su
pui.idu-și „haramurile"; slujbașii n-a- 
țVeau a se ocupa de asemenea treabă 
care privea mai mult pe Dumnezeu șl 
stihiile; vătafilor și logofeților bole- 
reș'i puțin le păsa; așa că numai 
soarele de aprilie a înlăturat acea 
piedică; după care cărăușii țărani, 
cj aceeași liniște adormită și-au re
luat tractul vechi.
- Vreme de cîteva ziile, în puterea 

iernii, cuconu Alecu Smărăndin ape
lase la așa-zisele autorități, vorbise el 
însuși cu subprefectul, adresase o scri
soare și prefectului; făcuse o vizită 
Iui cuconu Iorgu vechilul!, încercase 
a ațîța la asemenea faptă bună pe 
primar, Manole Ghenciu. Acestuia din 

.urmă, fost slujbaș a lui Ruset, „îi 
xurgeau mucii", cum spunea Ioana 
lîui Lioara, la o leașcă tînără cu 
.pielea obrazului ca laptele, care ținea 
'locantă lîngă gară. Iorgu vechi'lul a 
dat din mînă moale și leneș: „Las' 
că s-a face și asta". Subprefectul, 
Iorgu Dumitrescu, a făgăduit că „pî"ă 
mine sară", locul are să fie curățit 
ca în palmă. „Te încredințez, cucoane 
Alecule, parola de onoare!“ Răspun
sul prefectului a venit a doua zi 
țdu.pă Duminica Tomei: „Am luat cu
noștință și se vor da ordine urgente 
celor in drept".

Mă duceam după aceea adeseori, 
,cu fratele meu mai mic, să mă joc 
.în ograda și grădina lui Ion Gheor- 
aghe. Gasandra, nevasta lui, era o 
fmuiere voinică, lată în șele, cam 
agreoaie în mișcări. Nu-i plăcea munca 
Șa cîmp ; mai bucuroasă robotea acasă 
jși se îndeletnicea cît c-o grădiniță de 
fflegume, cît cu stativele în care țesea 
in și cînepă.

Ion Gheorghe era un bărbățel ne
gricios și blajin, vorbind potolit, c-un 
fel de întristare.

Casa lor rămăsese neisprăvită. Avea 
acoperiș de paie și păreții numai în 
parte clădiți din vălătuci. Izbutiseră, 
bărbatul și femeia, chiar de la înce
putul căsniciei lor, să-și întruchipeze 
o odăiță intr-un colț, în pripă, ca 
pentr-o vară. Acolo în strâmtoarea 
aceea își duceau veacul. încolo clă
direa era vraiște; bătea vîntul prin 
cotloanele ei ca prîntr-o ruină.

Nu se știa de ce Ion Gheorghe 
rămîne codaș între codași. Avea ceva 
pămînt în țarină, muncea cu tragere 
de inimă; ’ Casandra lui, acasă, îi 
făcea destul spor. La cîmp ieșea cu 
soțul ei numai la boieresc, că n-avea 
încotro: o luau altfel calarașii în 
piepturile cailor. Dar făceau ce făceau 
și se achitau de datoria cătră curte. 
Și -după aceea dădeau în brînci și 
jpfehtru semănătura lor. Nu era chip 
s-o urnească din loc. Rămăseseră de 
la început în urmă și nu mai puteau 
ejunge pe alții.

Cucon-u Alecu ceruse lui Ion Gheor
ghe cîteva lămuriri, însă omul rămă
sese închis în mâhnire și muțenie.

— Știu eu, cucoane î a îngînai _ el 
într-un rînd. Pesemne că așa mi-a 
fost scris.

Intr-o vreme, Casandra venea s-a
jute mamei la operațiile pregătitoare 
țesutului. Eram și eu amestecat în 
treaba asta. Slujeam drept greutate 
Ja învălitul sulului ori depănam bum
bac pe țevile suveicii.

Fără să fie întrebată, nevasta _ lui 
Ion Gheorghe, și-a dat cătră maică- 
mea toate săniile.

Năcazul lor pornea chiar din anul 
cînd „se luaseră". Le pierise calul. 
Acal „cal roib, cu steluță în frunte" 
ile era de toată folosința la gospo
dărie. „Ca o slugă bună, duduie Pro-

acum șapte ani și iaca, acuma îi vine 
vremea să-1 dezgroape.

Asta-1 o datorie fără iertare. Dacă 
ntwl dezgroapă și nu-i fac slujbele 
cuvenite, se dovedesc cei mai păcă
toși și mai mișei 
decît țiganii".

As>ta-i durerea 
prăpădit roibul cel

Mama asculta 
mîhninea sa îndelungă.

Profiră, a urmat Ga- 
vezi mata ca de-acuma 
lui Gheorghe Cucu se 
duc omăturile la rîpă,

— Cucoană 
sandra, ai să 
și gospodăria 
duce, cum se 
primavara.

Mama avea 
untru, cînd i 
Profiră". Sătencele știau că nu-i o 
străină, ci e de-a lor. Totuși îi spu
neau astfel pentru că era soața lui 
cuconu Alecu Smărăndin. O dezmier
dau oarecum cu vorba asta și i se 
mărturiseau cu ușurință.

— N-aj văzut mata ce îngropăciune 
au făcut pentru biata Sevastița a lui 
Gheorghe Gucu ? Ce să spun ? Au 
tăcut bine și cuviincios. Pomenile după

zit. Așa am fost și eu în vremea mea; 
umblam și eu cu nasul pe sus, și pe 
urmă mi l-am coborît. Căci frumu
sețile și tinerețile trec. Și vin nevoile 
și întristările. Așa Lisaveta, cu în- 
tîmplarea asta a morții mîne-sa a dus 
în tîrg junca. Nădăjduiau s-o aibă cu 
vițel pînă-n cealaltă primăvară. Acuma

Fragment de roman

de Mihail Sadoveanu
n-or mai avea nimica. A dat-o în tîrg 
pe cincizeci de lei, ca să poată face 
cele de cuviință mîni-sa. Acuma 
Gheorghe Cucu are să se suie iar pe 
prispă cu boala lui de piept și Lisa
veta rămîne singură in 
dăria. Ea 
boieresc...

acasă, ea la
toată gospo- 
ogor, ea la 
rnaiță-sa,

fîră dragă î După 
buhaiul cel de Nastasache se învăluie 
cu cînii Ia pîrteaz. Mare poznă I Dum 
nezeu să-1 bată și să-4 detune I

Gasandra s-a oprit, așteptînd să fie 
întrebată ce și cum. Mama a tăcut. 
Muierea lui Ion Gheorghe și-a schim
bat iarăși inmlădierea glasului.

— Spune și mata, cucoană Profiră, 
ce poate face o fată singură ? Poate 
pune mina pe furcă : e voinică și știe 
să se apere. Dar mîni vine un vătăjel 
anume s-o scoată la muncă: unde-i 
mai greu, 
boierescul 
silnică Ia 
da pentru 
auzit de dincoace de gard cînii. Pe 
urmă, după ce s-au potolit cînii, au 
șoptit nu știu ce. Zice Lisaveta că 
l-ar fi înduplecat să se ducă. Știu 
eu ? Poate să-l fi înduplecat, dar eu 
asta cu greu aș crede-o. Oi Doamne, 
va fi fiind și pentru barbați, pe ceea 
lume, un foc nestins. Și dracii să-i 
cresteze cu cuțite de foc și să |e pre- 
surț cînd sare, cind piper-.. Adevărat 
cj uneori și

Șiră".
Apoi de cînd le-a pierit calul, le 

mergea greu. Acel cal fusese cumpă
rat cu bani luați pe muncă de la 
„curte". întâi trebuiau să-1 plătească 
pe acela și pe urmă or îndrăzni să 
cejră altă sumă pentru alt cal.

Așa că, de cind li s-a prăpădit 
tovarășul lor, roibul, le-a rămas casa 
așa cum se vede. Nici prin ,prejur n-au 
■izbutit să întruchipeze șură și grajd. 
Nici n-au de ce să-și facă șură și 
grajd. De cind le-a pierit prietinul 
nu izbândesc nici de datorie să se 
plătească. Nu mai au nici un coraj. 
Și tot rătnînînd în urmă și mai luînd 
cite ceva și pentru alte nevoi nouă, 
iaca tot întru sărăicie au rămas, cu 
casa urzită numai, cei din urmă dintre 
gospodarii satului.

Dacă nu le-ar fi pierit acel prie
tin, treburile ar fi mers altfel și poate 
ar fi putut să-iși facă daioria și cătrâ 
bătrânul omului ei, care u răposat

bani luați pe muncă de la

femei le-s de vin ă.

vinovăție are Lisaveta, Cada în brînci. 
și nu-i dă

- Ce 
sandră ?

Mama m-a strigat din urmă:
-S'Unde te duci, Băiețeii?
— Nu mă duc nicăieri, 

vreau să mă joc în grădină.
Glasul meu era nevinovat 

vingător, însă eu voiam să
ceva mai departe. Trebuia să văd pe 
moș Gheorghe Cucu, bolnav pe prispa 
casei lui, sub o pocladă veche. Tre
buia să văd pe Lisaveta, despre care 
auzisem vorbîndu-se că se luptă cu 
vătafii. Cine să fie acel Nastasache 
vătaful?

— Nu-ți vine în minte cît de vic
lean e acest copil... s-a tînguit mama, 
în urma mea, in cerdac.

înfruntînd pedepsele scrise în catas
tiful sfânt pentru păcatul minciunii și 
pentru păcatul neascultării, am trecut 
pîrleazull în grădina lui Gheorghe 
Cucu. Din grădină m-am uitat cu 
luare-aminte în ogradă și am văzut 
pe moș Gheorghe Cucu ridicat de sub 
poclada Iui și privind ceva departe, 
peste zaplazul din fața casei lui. Căci 
în fața casei lui Gheorghe Cucu. ve
cinul ridicase zaplaz de scinduri. Acest 
vecin, gospodar, avea nume moș Ali- 
sandru Panțîru. Auzisem despre el fe
lurite istorisiri, 
multă stăruință

trăiască, 1
Alisandre.
Ghiță a Balașei, tu 

nu-mi vorbești mie așa. Dacă n-ai 
ce te prinde cu mina aici, du-te

ai avut avere părin-

rînduială, coliva cea mai mare, praz
nic s-ajungă pentru toată lumea, A 
fost mulțumit tot satul. S-a dat jos 
de pe prispă și 
ostenit pînă la 
se cuvenea. In 
sama Lisavetei.

Lisaveta era 
murise și a luj

Mama a suspinat:
— Intră la mare nacaz biata fată...
— Să intre 1 a zis cu oarecare 

răutate Casandra. Pînă acuma s-a 
fudulit că-i tînără și frumoasă ; acuma 
i s-a mai tăia din mărire.

— Care mărire, Gasandra ?
Nevasta lui Ion Gheorghe a rămas 

fără răspuns un răstimp, apoi a oftat:
— Ai mata dreptate, cucoană Pro

firă, a grăit ea cu glas mai îmblîn-

Gheorghe Cucu și s-a 
țintlrim: măcar atîta 
colo rămîn toate în

fata Sevastiței care 
Gheorghe Cucu.

ușor. Acuma 
umblă după 
zăludul acela 
Eu nu știu

a
ea
de vatav, Nas- 

ce-i cu oamenii
pace și 
tasache. 
aceștia boierești : parcă au pe dracu; 
într-una le joacă ochii după fuste.„ 
Aista-i blăstămul tagmei noastre, cu
coană Profiră, feri, Lisaveta îșî ducea 
pe mă-sa la țintirim ș-o bocea cu 
șapte rânduri de lacrimi... Ce să spun? 
tare bine și frumos o bocea, cu potri
vite vorbe, fără să uite nimic — 
așa că plîngeam cu toatele cite ne 
aflam împrejur. Oricît, supărată trebuie 
să fie o fată care duce la groapă pe 
mă-sa, fiindu-i, pe lingă toate, și sin
gur sprijin pe astă lume. Și după 
înmormîntare osteneala cu praznicul. 
Și după trudă, iar nesomn și gînduri...

Ce-ți pare dumnitale, cucoană Pro-

— Așa-i, cucoană Profiră dragă, 
mă întreb și eu și văd că nu-i vino
vată cu nimica. Poate ar face bine 
să deie niște sărindare la biserică, 
ori să puie pe baba Ursărița să-i des
facă ; dar și asta e o cheltuială și 
ea, din robia în care a intrat, nu 
mai iese. Doar Maica Domnului să 
facă o minune: să vie de peste deal 
un voinic, s-o fure și s-o ducă în lume. 
S-au mai văzut de acestea.

— Slabă nădejde I a șoptit mama, 
cu ochii pierduți în pîcla Șiretului.

VI
Nesimțit, m-am strecurat pe cele trei 

trepte ale cerdacului și, pe urmă, în 
lungul unui părete.

Privind și cu mai 
din locul meu de 

pîndă, am văzut și pe Lisaveta ali
pită de zaplaz și ascnjtind ceva ce se 
petrecea „dincolo". Din cînd în cind 
se și uita printre crăpăturile seîndu- 
rilor, apoi iar trăgea cu urechea.

Lisaveta era naltă și subțire, cu 
părul roșcat și obrazul stropit de 
pistrui. Avea în privire ceva hotărât 
și semeț. Cînd dădea cu ochii de 
mine, îmi zîmbea. Umbla curat îm
brăcată cu fustă de stambă și ciubo
țele. Era cu iie înflorită.

M-a văzut numaideeît.
— Vină încoace, Băiețel, m-a în

demnat ea în șoaptă.
M-am dus lîngă ea. Mirosea plăcut 

a busuioc.
— Te-a trimes mămuța ? Are nevoie 

de mine ?
— Să nu mă spui mamei... am 

răspuns eu. Mama crede că mă joc 
în grădină Ia noi.

— Bine. Iți place mai bine să te 
joci dincoace ?

— Da.
— Poate-ți plac și niște mere vă

ratice care s-au copt, lîngă șură ?
— Da, am confirmat eu iar.
Ea s-a întors iar la zaplaz, la 

priveliștea pe care o observa de pe 
prispă și Gheorghe Cucu.

In ograda cea largă, la Alisandru 
Panțîru, 
întrebări
Nalt și uscat, cu plete cărunte și 
încins cu chimir lat peste cămașa-i 
albă, moș Alisandru sta cu spatele 
la noi, făcînd față la doi feciori 
boierești, care intraseră1, pe poartă. I1 
mustra răstit. Tropăia cu cizmele în 
loc și iar îi mustra.

— Nu așa ; mie să nu-mi umblați 
cu cotituri. Mie să-mi spuneți de 
ce-ați intrat la mine în

— Am intrat și 
bădică Alisandre.

— Cum?
— Am intrat și 

doar ne cunoști.
— Se-nțelege că 

sînteți dulăi ciocoiești. Tu, cel subțire, 
ești băietul moașei Balașa.. Tu, cel 
umflat cu țevia, ești feciorul lui Ar
vinte. Alta n-ați putut face în viața 
voastră decît să intrați slugi boierești, 
care neam din neamul vostru n-au 
fost slugi...

ciobănie, dar
tească destulă. Și tu. Nicu al lui Ar
vinte, tot din sărăcL t: _i r.r.f’t :s 
te bagi la stăpînire ?

— Ba nu, bădică Alisandre. Dum
neata nu ești aici primare, nici județ; 
nu ne cerceta pe noi astfel...

— Hai s-o întoarcem ș-așa,

sărăcie te-ai nevoit să

se întețeau tot mai mult 
și răspunsuri dușmănoase.

ș-a 
îndârjit Alisandru Panțîru, dar atuncea 
să-mi spuneți voi de ce ați intrat în 
ogradă la mine,

A bătut iar cu cizma în pămînt.
— Răspunde tu, Nipu a lui Arvinte, 

că ești mai cu clonț.
— Dar nu-s mal cu clonț, bădică, 

numaicit fiind slujitor al curții măriei 
sgle, am fost trimes de cuconu Iorgu 
să întreb dacă nu dați ajutor la arie.

— Ce ajutor ?
— Ajutor ca orice gospodar trăitor 

pe moșia măriei sâle. Toți fac anga
jament și muncesc boierului,

— Ei, ia<ca eu nu fac angajament, 
cum spuneți voi, și nu. muncesc. Am 
al meu și-mi ajunge. Asta-i legea 
mea și-i bună. Și mai am o lege: Să 
nu prind feciori boierești că intră cu 
asemenea vorbe în curte la mine, căci 
ie vîr vorbele înapoi pe gîtiță.

— Nu te supăra, bădică Alisandre, 
s-a amestecat împăciuitor Ghiță a 
Balașei. Eu știu că dumneata n-ai 
făcut nici nu faci boieresc. Ai 
dumnitale...

— Mă mulțumesc cu ce am; 
poftesc bani boierești.

— Așa-i, bădică Alisandre; mimaicît 
cuconu Iorgu zice că o treabă ca 
asta nu-i bună. De cind e lumea 
sătenii au dat ajutor boierului, mai 
ales fiind și la 
să ieși dumneata 
trimeți pe cineva 
te-ajută...

— Cum spui ?
— Să trimeți pe 

mitale...

Lisavetă ?
din gură... m-a do-

al

nu

o nevoie. Nu zic 
la arie: dar să 
dintre cei care

rt oi

noi

vă

ogradă.
ca oamenii,

ca oamenii ;

cunosc. Voi

I

cineva de-al dum-
♦

— Oi trimete dacă am plăcere, iar 
eu n-am plăcere să trimet. Feciorii 
mei stau cu mine 
lor și muncesc la 
al treilea barbat 
nepotu-meu Florea. 
dînsu-l cereți ?

Amîndoi slujitorii 
răspuns numaidecît. 1 
a bătut iar din picior.

— Nicu a lui Arvinte, s-a supărat 
el, pornind asupra slujitorului, așa-i 
că-1 cereți pe Florea ?

Feciorii boierești au făcut un pas 
înapoi.

— Așa-i, bădică, a răspuns Arvinte. 
Florea Panțîru, nepotul dumnitale nu-i

cu tot cu nevestele 
ce-i al nostru, 
din casa asta

Nu cumva

Iar 
e 

pe

boierești n-au 
Panțîru bătrînul

de-aici din sat; e venit din altă parte. 
Și fiind venetic aici și hrănindu-se 
aicea, se chiamă că datorește și el 
ceva stăpînului moșiei. 11 poftește 
tare frumos domnu Nastasache.

Alisandru Panțîru s-a uitat în juru-i 
cu uimire și cu tnînie.

— Floreo 1 a răcnit el spre grajd.
— Aici-s, uncheșttle 1 a strigat 

flăcăul.
Era mai de demult în cornul casei 

și asculta vorbele care se spuneau în 
ogradă. La chemarea bătrânului a 
ieșit înainte. Era un bărbat mijlociu, 
negricios, lat în spete, puternic sprân
cenat și cu mustăcioara neagră. Bă
trânul l-a întrebat aprig :

— e spun nebunii aceștia?
— De unde să știu eu, uncheșule ? 

s-a mirat Florea. Dac-a avut ceva 
a-mi spune vatavul Nastasache, putea 
să-mi spună asară. L-am găsit în 
hudiță: nu mi-a spus nimica... Poate 
se grăbea, că era cam tîrziu.

Obrazul i s-a luminat o clipă de 
un zîmbet; pe urmă și-a încruntat 
sprâncenele. Lîngă mine Lisaveta lui 
Gheorghe Cucu a prins a râde singură 
Am întreb at-o :

— De ce râzi,
— Pss... taci 

molii ea, șoptit.
Alisandru Panțîru și-a ridicat cu 

harțag glasul :
— Făgăduitu-i-ai să ieși la lucru 

boieresc ?
— Ba i-am făgăduit altceva, dacă-I 

mai prind pe-aici noaptea, a râs în- 
tr-un dinte Florea.

— Măi băiete, s-a întors bătrînul 
spre nepotu-său, noi ne prăpădim de
geaba vremea, tocmindu-ne pentru 
nimica. Ia măturoiul, ori furca, și 
curăță ograda.

— Ba, ne ducem noi de bună voie, 
bădiță Alisandre... a grăit eu prefă
cută blîndeță feciorul moașei Balașa.

Au ieșit destul de repede.
Lisaveta a avut iar un râs ușurel, 

un fel de nechezat mărunt.
Am auzit deodată glasul Casandrei 

lui Ion Gheorghe.
— Treaba asta mi-a plăcut și mie... 
Lisaveta a privit-o pje?iș, fără să 

răspundă. Gheorghe Cucu râdea pe 
prispă, c-o gură mare, neagră. M-am 
furișat spre livadă, ca să nu mă vadă 
Casandra, să mă pîrască mamei, țnsâ 
ea mă văzuse. Și mama a aflat că-s 
un „șpion", ș-un rău, ș-un blăstămat.

îmi plăcuse și mie înfățișarea lui 
Florea ; și rîdeam singur aducîndu-mi 
aminte cum tropăia moș Alisandru 
Panțîru cu ciubotele prin ogradă, îm
potriva slujitorilor boierești. în mine 
a rămas, după asta, otrăvitoare pri
virea de apă verde neliniștită a Lisa
vetei lui Gheorghe Cucu.

IlI-a Conferință a 
„Asociației interna
ționale a Universități
lor", care a avut loc 
între 6 și 12 septem
brie 1960 în capitala 
republicii Mexico, mi-a 
oferit prilejul _ să par
ticip la lucrările ei, ca 
deleigat al Universi

tății „C. I Parhon", împreună cu 
prof. Tudor Bugnariu, și să cunosc 
astfel, destul de sumar, firește, diver
se aspecte ale vieții unei îndepăr
tate țări -de limbă romanică. Folo
sind acest prilej, cu adevărat rar, 
am continuat călătoria, timp de două 
săptămîni, în altă fostă colonie spa
niolă din America, aflată astăzi, din 
punct de vedere politic, în 
tuturor zr~~ ‘
atenție evenimentele 
Cuba.

In ciuda unor condiții de dezvol
tare istorică foarte asemănătoare, 
aceste două țări diferă în momentul 
de față ca cerul de pămînt. Nu cred 
necesar să mă opresc, în mod spe
cial, asupra deosebirilor dintre ele 
și cu atît mai puțin asupra cauzelor 
acestor deosebiri. De altfel, din cele 
ce urmează va rezulta cu destulă 
claritate justețea afirmațiilor mele, 
și cititorul va putea ajunge singur, 
nu numai la degajarea faptelor de
osebitoare. ci și la o explicare a lor, 
core' mnzătoare realității.

In Mexico am cunoscut bine capi
tala și am făcut cîteva excursii în 
afara ei. Ia distanța variind între 40 
și 80 kilometri, unde se pot vedea 
lucruri interesante fie prin valoarea 
lor arheologică sau artistică, fie prin 
peisajul natural îmbinat cu cel etno
grafic.

Ceea ce izbește de la început pe 
un călător venit dintr-o țară socia
listă este numărul mare de contra
dicții pe mai toate planurile. Orașul 
este de o rară frumusețe, atît prin 
așezarea lui naturală (pe. un platou 
înalt cît Bucegii noștri, înconjurat 
din toate părțile de munți, mai toți 
vulcanici sau foști vulcani, iar unii 
acoperiți de zăpezi eterne), cît și

"1 atenția 
oamenilor care urmăresc cu 

internaționale :
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luționară. Multă vreme a fost consi
derat drept țara cea mai progresistă 
a Americii latine. Această reputație 
se întemeia pe faptul că a scăpat de 
jugul colonialist spaniol mai devreme 
decît altele și că, mai ales, a avut, 
acum 50 de am, o revoluție agrară 
(inițiată și condusă, între alții, de 
un țăran, Zapata), care s-a soldat 
cu exproprierea latifundiilor de la 400 
de hectare în sus. (Ce s-a ales, pînă 
la urmă, din această reformă, în 
condițiile capitalismului crescînd, ci
titorul romîn își poate lesne închipui, 
gîndindu-se la reforma similară e- 
fectuată în țara noastră după primul 
război mondial). Această tradiție a 
rămas pînă astăzi, pentru ce
tățeanul de rînd, prin nume de străzi 
ca Avenida de los Insurgentes, Paseo

prin mulțimea marilor artere de cir
culație, împodobite cu o exuberantă 
vegetație subtropicală, care, la prima 
vedere, te face să crezi că ești într-o 
enormă seră, bine alcătuită și bine 
întreținută. Majoritatea clădirilor par 
vile, intrucît au, de obicei, un sin
gur etaj (adesea numai parter și 
subsol), cu grădini sau curți care le 
despart de clădirile vecine, și a- 
ceasta chiar în străzile cele mai cen
trale. Așa se explică marea extindere 
a orașului, despre care își poate face 
cineva o idee aflînd, de pildă, că 
Avenida de los Insungentes, artera 
lui principală, are o lungime de cea. 
30 de kilometri. Această extindere, 
care îngreuiază în cel mai înalt grad 
munca edililor și a organelor în sub
ordine, nu se justifică suficient prin 
mărimea populației (aproximativ 4 
milioane și jumătate).

In contrast puternic cu centrul și 
împrejurimile lui, străzile mai peri
ferice și, în special, periferia au o 
înfățișare sărăcăcioasă și> adesea mi
zeră. Am ieșit din oraș, cu prilejul 
excursiilor, prin mai multe părți ale 
lui, și pretutindeni am întîlnit pră
vălii și case de locuit joase, unele 
ca bordeiele, întunecoase și umede, 
unde ta întrebi, așa zicînd, cum 
trăiesc oamenii. Chiar în centru 
există astfel de aspecte în curțile 
interioare ale multor case: din ca
mera hotelului meu, situat într-un 
cartie*- relativ nou, vedeam, fără să 
vreau, o curte învecinată, plină de 
gunoaie și, pe vreme ploioasă,
noroi, în care făceau treabă, stăteau 
de vorbă sau se jucau numeroșii lo
catari ai „dependințelor" clădirilor 
arătoase de la stradă.

Vorbind despre înfățișarea orașu
lui, îmi vine în minte și altă con
tradicție, aceasta mai surprinzătoare

Mexico are arhitecți excelenți, poate cei 
sau printre cei mai buni din lume, 
datorită, cred, condițiilor materiale 
(de natură pur fizică) în care au 
fost și continuă a fi siliți să lucreze. 
Capitala acestei țări este construită 
pe un fost lac, iar unele părți peri
ferice, toate recente, pe teren vulca
nic sau prăpăstios. Această situație 
le-a pus probleme extrem de grele în 
ce privește asigurarea solidității clă
dirilor, și cunoscătorii sînt siguri că 
aceste probleme au fost soluționate 
în mod desăvîrșit. Atenția acordată 
aspectului estetic pare a fi fost însă 
foarte redusă, judecind după faptul 
că edificii într-adevăr frumoase n-am 
văzut decît prea puține (de pildă, 
Catedrala, Palatul Primăriei și Pala
tul Național, toate în celebra piață

<le acad. IORGU IORDAN

de

Zocalo, sau Palatul Poștelor). Sînt 
înclinat să cred că grija excesivă 
pentru latura pur arhitectonică a clă
dirilor a slăbit, pînă aproape de epui
zare, sensibilitatea artistică a con
structorilor. Nici clădirile noi, „a la 
americana", nu satisfac exigențele de 
ordin estetic decît numai rareori, și 
aceasta, totdeauna, grație interven
ției sculptorilor și pictorilor, ca, de 
exemplu, în cazul Bibliotecii Univer
sitare, care impresionează puternic și 
prin îndrăzneala concepției. Acest e- 
dificiu se află în mijlocul „Cetății 
Universitare", uti complex bogat și’ 
armonios de construcții foarte recente 
și totodată moderne, atrăgătoare prin 
linia lor arhitectonică pură, ca și prin 
interiorul lor comod și agreabil.

Contradicțiile de ordin strict poli
tic sînt și mai izbitoare. Mexico are 
o veche și îndelungată tradiție revo-

de la Reforma, Avenida de Patriotis- 
mo ș.a. Existența lor poate părea 
unui vizitator mai exigent o amă
gire sau o ironie, raportată la faptul, 
incontestabil, că, din punct de vedere 
economic și politic, Mexico este, da
torită politicienilor lui, cel 
semicolonie (dacă nu chiar o 
a S.U.A.

Contrastul relevat aici în 
cu tradiția revoluționară are și alte 
aspecte, unele extrem de interesante 
sau chiar curioase. Mai întîi, cel o- 
ficial, care seamănă ca două picături 
de apă cu cel amintit. In zilele de 
15 și 16 septembrie s-a sărbătorit îm
plinirea unui veac și jumătate de la 
proclamarea independenței (eliberarea 
țării de sub dominația colonială a 
Spaniei). Președintele statului s-a de
plasat, împreună cu oficialitățile, în 
localitatea Dolores (Hidalgo), unde,

puțin o 
colonie)

legătură

(!)

acum 150 de ani, a pornit lupta pen
tru independență, inițiată și condusă 
de preotul Miguel Hidalgo y Costil
la, împreună cu un grup de indieni, 
ca să dea citire la 11 noaptea (ora 
exactă a începerii mișcării de elibe
rare) celebrului apel (griio) adresat 
populației de către inițiatorii acțiunii 
anticolonialiste. Impozanta solemnita
te, care s-a repetat, la aceeași oră, și 
în Palatul Național din Mexico, este 
o simplă formalitate pentru guver
nanți, dovadă, dacă ar mai fi nevoie, 
faptul că, cu bună știință și în mod 
deliberat, ei se complac în situația 
de mandatari nu ai poporului mexi
can, ci ai monopolurilor nordameri- 
cane, exploatatori mai cumpliți decît 
spaniolii de pe vremuri.

Și alte amintiri materiale, rod al 
tradiției revoluționare, se întîlnesc 
capitala Mexicoului. Este vorba 
frescele celebre ale marelui pictor co
munist Diego Rivera, existente 
Palatul Național, în clădirea Minis
terului Educației Naționale și în așa 
zisa Preparatori:, (institut de învăță- 
mînt preuniversitar). Aceste fresce, 
extrem de numeroase și de proporții 
puțin obișnuite, slăvesc direct lupta 
revoluționară a omenirii în general 
și a poporului mexican în special, 
contra exploatării sub toate formele 
ei. Ap ■ în ele personalități is
torice binecunoscute și foarte ușor 
de recunoscut, scene de 
voltă țărănească și de greve munci
torești, cu represiunile 6Îngeroase 
ș.a. (Nu lipsesc nici secera și cioca
nul, nici steaua roșiei). Toate aces
te fresce și altele asemănătoare cu 
ele, ca concepție artistică și atitudine 
politică, avînd de autor, între alții, 
pe celebrul pictor David Alfar Si-

în 
de

în

re

queiros, arestat șj judecat în mo
mentul de față ca comunist, continuă 
să fie văzute de public și admirate 
de oamenii progresiști, sau detestate 
de reacționari, spre surprinderea tu
turor celor ce pun față în față acest 
aspect al vieții publice mexicane cu 
politica oficială a guvernanților.

Judecind după intelectualii, destul 
de numeroși, pe care i-am cunoscut 
în Mexico, siguranța de sine a poli
ticienilor aflați în slujba monopoluri
lor nordamericane ar trebui să fie 
mai puțin mare. Profesorii, artiștii, 
jurnaliștii, medicii etc., cu care am 
venit în contact (fără să-i fi „ales" 
noi înșine, căci n-am fi avut cum I) 
sînt, în general, oameni cu vederi 
înaintate și dușmani hotăriți ai siste
mului capitalist exploatator și ai re
prezentanților lui tipici din S.U.A. 
Sînt înclinat să cred că această stare 
de spirit se grefează pe tradiția 
revoluționară menționată mai înainte 
și care își are începuturile încă din 
epoca colonialismului spaniol. Semni
ficativ în cel mai înalt grad mi se 
pare faptul că mexicanii actuali se 
consideră urmași direcți și miri ai 
indienilor și că de la spanioli nu au 
decît limba, împestrițată, de altfel, 
ea însăși cu numeroase elemente băș
tinașe. Tipul lor fizic este, în foarte 
mare măsură, produsul unui amestec 
în care decisive sînt trăsăturile și 
pigmentația populației prehispanice. 
Indienii continuă a fi în număr con
siderabil (cinci pînă la șase milioane, 
ceea ce însemnează cea. 15% din nu
mărul total al locuitorilor) și-și păs
trează încă bine limba lor maternă. 
(Mi s-a spus că vreo 300.000 o vor
besc numai pe aceasta), 
îmbibată de o dragoste 
de strămoșii autentici ai 
este simbolizată, printre
mărețul monument consacrat ultimu
lui conducător indian Cuauhtemoc și 
plasat în cel mai important centru al 
orașului.

Admirația, 
filială, față 
mexicanilor, 
altele, în
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Pe 
a

oamna aceasta, 
în care sărbăto
rim cei 80 ani ai 
lui Mihail Sado- 
ve.anu, e splen
didă ca o apoteo
ză. Încununată 
de aurul plopilor, 
de ruginiul cas
tanilor, parcă

niciodată n-a fost atît de blîndă 
și de somptuoasă în lenta 
trecere.

Natura țării romînești, 
care maestrul a cunoscut-o,
zugrăvit-o și a cîntat-o ca ni
meni altul, s-a pregătit cu emoț'e 
să țeasă, pentru umerii lui bă- 
trîni și masivi, cea mai potrivită 
hlamidă. Largă, în falduri bo
gate, cu reflexe și unde arămii, 
cu străvezimi de cer printre 
șiroaie de frunze, toamna lui 
I960, toamna romînească, îl în
fășoară în lumina ei potolită, 
îl atinge cu degete ușoare, ce 
vor să mîngîie și să cruțe.

Oamenii acestei țări, pe care 
maestrul i-a cunoscut și f-a 
zugrăvit ca nimeni altui, po- 
vestindu-le durerile, speranțele,

biruințele eliberării, i-au țesut 
și ei, de-a lungul vremii, cu 
evlavie și cu emoție, hlamida 
pe care acum o desfășoară so
lemn înaintea lui, la ceasul 
marii sărbătoriri.

Veșmîntul cu care ei îl în
văluie, e mai ușor decit atin
gerea frunzelor ruginii, mai 
călduros decît cea mai strălu
citoare zibelină, mai de preț 
decît orice hlamidă împărăteas
că, mai real decît propria noas
tră suflare.

învelit în dragostea poporu
lui său, în această hlamidă mai 
scumpă decît cele împărătești, 
Mihail Sadoveanu se înalță pe 
culmea gloriei sale, statuie vie, 
marmură caldă, străluminată de 
blîndul surîs ai anilor și al 
cunoașterii.

Fie ca dragostea noastră, su
flul fierbinte a milioane de i- 
nimi să-l apere de orice vîn- 
turi crude, să stea ca o pavăză 
tare, ani și ani îndelungi, îm
potriva stihiilor. Să ne trăias
că I

Maria BANUȘ

Foto: AUREL, MIHAILOPOL„Săvinești?

(Urmare din pag. 1)

vor colabora autori dramatici, tineri 
scriitori și reporteri.

Teatrul mai are în vedere și alte 
proiecte pe linia artei educativ-agi- 
tatorice.

i— Amănunte ?
—- Surpriză. Detalii pe ourînd.
— V-am ruga să ne vorbiți despre 

colaborarea care se va stabili între 
teatru și autorii dramatici.

>— împreună cu colaboratorul meu, 
dramaturgul Al. Mirodan, intenționăm 
să aducem la teatrul nostru o serie de 
autori dramatici, care să devină cola
boratori permanenți. Intenționăm să 
„corupem" tineri prozatori și reporteri 
să scrie teatru. Acești tineri scriitori 
cunosc bine noul în victorioasa lui des
fășurare. Ei vor putea aduce pe scenă, 
în piesele pe care le vor scrie, actuali
tatea imediată, transformarea continuă 
a oamenilor și țării î.n lupta pentru de
săvîrșirea construcției socialiste.

— Cîteva nume ?
— Deocamdată numai cîteva: Teo

dor Mazilu, Nicuțâ Tănase, Radu Co- 
sașu. Vor urma altele.

Și o completare ..foarte u prețioasă 
pentru noi. Dorlm' ca Teatrul de Co
medie să fie o casă a scriitorilor, a 
criticilor 
cum nu 
alegerea 
concesii 
ratorilor.
rile pieselor vor fi făcute de scriitori 
și numai de scriitori. Legăturile noas
tre cu minuitorii condeiului, după cum 
vedeți, vor fi foarte strînse. Critica 
dramatică și presa dorim să fie ală
turi de noi, sprijinul lor fiîpdiu-ne deo
sebit de necesar. Sperăm că vom găsi

fie o casă a scriitorilor, a 
teatrali, a gazetarilor. Așa 

vom face concesii în 
repertoriului, nu vom face 
nici la alegerea colabc- 

Traducerile și adaptă-

în „Gazeta literară" un prieten bun și 
un colaborator prețios în munca noas
tră.

— Ce piese repetați pentni deschi
derea stagiunii ?

— Luni 7 noiembrie au început re
petițiile primelor piese ale repertoriu
lui nostru: „Celebrul 702" de Al. Mi- 
rbdan în regia lui Moni Ghelerter, cu 
decoruri de Al. Brătășanu. Din dis
tribuție fac parte : Radu Beligan, Flo
rin Scărlătescu, N. Gărdescu, Ion Lu
cian, Mircea Șeptilici, Dem. Savu, Mir
cea Balaban, Amza Pele, I. Lungu, 
Nineta Guști, Sanda Toma, Liliana 
Țicău, Rozalia Avram.

A doua piesă este „Burghezul gen
tilom" de Moliere. Regia o semnează 
Lucian Giurchescu iar decorurile Dan 
Nemțean.u. Rolul principal va fi inter
pretat de artistul poporului Gr. Vasi- 
liu-Birlic. Peste cîteva zile va mai in
tra în repetiție o comedie sovietică de 
actualitate.

Vom inaugura apoi o serie de 
conferințe experimentale, care sînt 
foarte iubite de publicul spectator. Ele 
vor constitui un fel de istorie a rîsu- 
lui de la Aristofan pînă în zilele noa
stre. Scriitori și critici cunoscuți vor 
vorbi, în cadrul acestor „spectacole", 
despre autorii fragmentelor prezentate. 
Partea spectacologîcă va juca în aceste 
manifestări un rol foarte important.

Vom face deplasări în întreprinderi 
pentru a stabili un contact foarte 
st-rîns cu spectatorii noștri. Vrem să 
le cunoaștem părerile, să le aflăm do
rințele.

Ne-am despărțit de Radu Beligan 
urîndu-i reușită deplină în îndeplini
rea sarcinilor pe care și le-a asumat 
Teatrul de Comedie. •

Andriana FIANU

Mihail Sadoveanu la Casa Scriitorilor.

Actualitatea în biochimie
Asistăm la cucerirea cosmosului. Nu. 

cleul atomic își dezvăluie treptat se
cretele. Mașini automate calculează, 
selectează informații, traduc. Vase ac
ționate cu energie produsă în reactoare 
nucleare străbat oceanele. Materialele 
plastice detronează stofa și cărămida, 
țeaVa de plumb și parchetul.

Și totuși omul a rămas dator toc
mai... omului. E vorba aci de tai
nele organismului nostru. Această 
„mașină" perfectă își păstrează se
cretele cu încrîncenare. Și cît e de 
perfectă ne arată recente cercetări 
care urmăresc să descifreze misterele 
celulei vii — această piesă fundamen
tală a ființei umane, cea mai mică 
unitate biologică care poate trăi prin 
propriile sale mijloace. Căci de aici 
de la celulă trebuie plecat pentru a 
descifra mecanismul vieții. De exemplu 
problemele eredității.

Dar comparam mai sus organismul 
omenesc cu o mașină, comparație care 
desigur nu trebuie luată ad-literam. 
Iată în cîteva cuvinte despre ce este 
vorba. Cercetătorul sovietic Leo Blu- 
menfeld, unul din colaboratorii aca
demicianului Semenov (premiul Nobel 
pentru chimie), a 
proteinele sînt dotate 
tați fero-electrice. Alți savanți
francezi, americani etc. — * 
firmat descoperirea lui 
«rătînd că și acidul desoxiribonucleic 
(prescurtat A.D.N.) și acidul ribonu
cleic (A.R.N.) care există în celula vie 
ce aseamănă, prin comportarea lor, cu 
cristalele semi-conductoare. Adică, re
țineți. aceasta, materia vie are proprie, 
tați electronice. Mai mult. Savanți so. 
vjetici și francezi descifrează în celu- 
la vie un anumit sistem electro-mag
netic care poate fi comparat cu cel Is- 
Ipsit la mașinile electronice. Iată-ne 
în fața unei descoperiri epocale, nu 
atît prin faptul în sine, cît prin con
secințe.

In această lume, a cercetătorilor ma
teriei vii, a oamenilor care „desfac" 
și „refac" celulele ne-am oprit, pentru 
o dimineață, bucurîndu-ne de ospitali
tatea tovarășului ACAD. PROF. EU
GEN MACOVSCHI și a colaboratori
lor săi de la Institutul de biochimie 
al Academiei R.P.R.

De vorbă cu acad. prof.
E. MACOVSCHI

coacervatelor, pe cînd noi arătăm că 
mai există și o altă cale. Fermenții 
formați în afara coacervatelor pot fi 
absorbiți de aceștia. Acești fermenți au 
avut deci o origine exogenă.

— E un amănunt ?
— Nu. Găci în primul caz se con

sideră că fermenții au apărut după 
formarea coacervatelor pe cînd în ce
lălalt caz au putut să apară 
Aceasta nu exclude, desigur, 
tatea formării fermenți lot și 
cervate.

înghețarea 
mușchiului

înainte- 
posibilî- 
în co a-

stanțe curarizante ce se aduceau din 
străinătate.

— In legătură cu această problemă, 
a eficacității practice a cercetărilor, 
care sînt obiectivele Institutului pe 
care îl conduceți în lumina documen
telor Congresului partidului ?

— Din studiul acestor documente 
au reieșit și sarcinile ce ne revin 
nouă. Institutul de biochimie și-a re
vizuit planul de cercetări eliminînd u- 
nele teme care prezentau mai puțină 
legătură cu practica și șira axat ferm 
tematica pe acele probleme de bază 
ale biologiei prin rezolvarea cărora să 
ne putem aduce aportul la desăvîrșirea 
construirii socialismului în țara noas
tră.

Pentru că vorbim de rezultatele 
practice imediate ale unor cercetări ale 

solicit . academicianului 
scurtă informare asupra 
domeniul biochimismului 
fiind că de celelalte pro- 
ocupat în rîndurile pre-

demonstrat că 
cu propne-

- au con- 
Blumenfeld,

Ce este bîochimia?

Alt laborator. Asistăm la o crimă, 
avînd circumstanța atenuantă a in
teresului științific. O broască este sec
ționată cu rapiditate. I se ia un 
mușchi peste care se toarnă azot li
chid. Mușchiul a înghețat.

Scopul experienței? Ne lămurește 
Corina Iordache, cercetătoare princi* 
pală. Mușchiul broaștei este supus 
anumitor excitații, de exemplu, celor 
electrice, și prin aceasta este silit să 
se contracte și să depună eforturi, fie 
ca atare, fie sub acțiunea substanțe
lor curarizante (substanțe care între
rup legătura dintre mușchi și nervi) 
injectate în prealabil animalului. In 
acest fel în mușchiul animalului se 
produc, sub influența acestor factori, 
o serie de procese biochimice diferite 
de la caz la caz. Cunoașterea lor este 
foarte importantă pentru oțn care, 
clipă de clipă, se folosește de mușchi.

Academicianul Macovschi ne atrage 
atenția asupra unei căi deosebite de 
cercetare a contracției mușchiulare:

—Urmărim, în special, excitabilitatea 
mușchiulară în condițiile organismu
lui întreg, așa cum s-a procedat în 
experiența la care ați asistat. S-a 
constatat că anumite concluzii trase 
după cercetări efectuate pe mușchi 
izolați nu pot fi generalizate asupra 
mușchiulaturii care lucrează în orga
nism.

practice im—, 
Institutului 
Macovschi o 
activității în 
plantelor, dat 
bleme ne-am 
cedente:

— Practica agricolă și cercetările 
științifice au demonstrat că prin alto
ire, altoiul și portaltoiul se influen
țează reciproc, datorită schimbului de 
substanțe care se stabilește între par
teneri. Aceasta este concepția cunos
cută Miciurin—Lîsenko. Datorită in
fluențelor care se exercită, se produc 
anumite schimbări bio-chimice, fizio
logice și chiar morfologice. Iar unele 
din aceste schimbări devin ereditare și 
se pot transmite prin semințe genera
țiilor următoare.

— O întrebare, tovarășe profesor: 
cum se transmit urmașilor aceste în
sușiri ?

— Bazele biochimice ale formării 
și transmiterii acestor însușiri încă nu 
sînt suficient cunoscute și dată fiind 
importanța lor teoretică și practică 
Institutul de biochimie începe cercetă
rile respective bazate pe o serie 
investigații preliminare făcute 
cursul ariilor trecuți.

Ca pe o bandă.
de magnetoton

de 
in

MAESTRULUI MIHAIL, SADOVEANU 
Președintele Un'iuinii Scriitorilor din R.P.R.

prilejul împlinirii 'a 80 de ani de viață, Uni-
Scriitorilor din. R.P.R. vă urează, iubite ma-

Cu
unea ------------ ____ . .
estre și președinte al nostru, fericire și mulți ani 
de viață, pentru bucuria întregului nostru popor 
muncitor. ,

Opera dumneavoastră monumentallă, pătrunsă de 
o profundă dragoste pentru cei mulți, însuflețită 
de un adine umanism,' eons|tituie, iubit® maestre 
Mihail Sadoveanu, un . tezaur de preț *T poporului 
nostru și al literaturii universale.

CUNOAȘTERE 
I ACȚIUNE (II)

cțiunea desfășurată de 
Nicoară Potcoavă în ve
derea răsturnării Șchio
pului de pe (tron e con
cepută metodic, conform 
pnui pian amplu și 
minuțios, inglobind ra
porturile de torță, efec
tivul inamic, stadiul de 
pregătire materială și

trupelor proprii, dotarea îi- 
a armatei, aportul aliaților 

, situația politică externă

începutul nu a fost prea fericit căci 
o tînără cercetătoare, privindu-mă cir
cumspect, m-a întrebat cu un ton ușor 
ironie: „Știți măcar ce este o celulă ?“ 
Sau, aceeași tovarășă: „Fermenții, 
știți... aceia oare se folosesc la prepa
rarea berei", aceasta, probabil, pentru 
a mă coborî într-o lume apropiată mu
ritorilor de rînd.

Așadar, cu riscul de a fi acuzat de 
didacticism, am solicitat chiar la înce
putul discuției tovarășului profesor Ma
covschi o definiție a biochimiei.

— Bîochimia este știința care se 
ocupă cu studiul transformărilor chi
mice și al fenomenelor fizico-chimice 
care se produc în ființele vii, respec
tiv oameni, animale, plante.

Primul laborator: cel în oare se stu
diază coacervatele. Aci avem imaginea 
concretă a cercetărilor pe care ie fac 
savanții pentru a afla cum s-a organi
zat materia vie. Și încă în stadii pri
mare, ceea ce nici azi nu este pe de
plin lămurit. Asistăm la experiențele 
cercetătorilor.

Ge sînt coacervatele ? In anumite 
condiții moleculele diferitelor sub
stanțe aflate în soluție se pot aglo
mera, iar astfel de aglomerări se in
dividualizează din soluție sub forma 
unor picături vîscoase care plutesc 
înăuntrul apei în care s-au format. 
Astfel de picături se numesc coacer
vate. Ele prezintă pentru știință un 
interes deosebit deoarece protoplasma 
celulelor se găsește într-o stare foarte 
asemănătoare cu cea a coacervatelor. 
In,teoria sa asupra apariție] vieții pe 
pămînt academicianul sovietic A. I. 
Oparin consideră că picăturile de 
coacervate reprezintă un stadiu inter
mediar în trecerea de la materia nevie 
la cea vie.

Acad. Macovschi lămurește:
— In ceea ce privește natura 

geneza materiei vii, ila Institutul 
biochimie au fost efectuate o serie
cercetări asupra coacervatelor în cola
borare cu Institutul similar al Aca
demiei de științe din Moscova,

Acad. Oparin susține că fermenții 
au apărut prima dată în interiorul

Și 
de 
de

M A
aduceți o mare corn 
dezvoltarea literatorii

Artist cetățean, ați adus și 
tribuție la fundamentarea și 
noastre realist-socialiste.

Neobosit luptător pentru pace, activitatea dum
neavoastră este o pildă vie de slujire devotată a 
maselor muncitoare, care, sub conducerea înțeleaptă 
a partidului nostru, construiesc cu avînt socia
lismul.

Mîndri că sînteți în mijlocul nostru, vă urăm 
cu profundă iubire și stimă: să trăiți mulți ani, 
sănătate și activitate îndelungată 1

6ONDU6EREA UNIUNII SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA POPULARA ROMINA

itu-xr.

★

Urcăm la etajul întâi al clădirii care 
adăpostește Institutul, o vilă grațios 
construită în cărămidă aparentă, cu 
ferestre marț întinse pe lățimea ca- 
merii și nu în înălțime, cu scară in
terioară — totul creînd atmosfera de 
liniște a unei localități de munte.

Se fac cercetări asupra transmiterii 
excitației de la nervi la mușchi și a 
substanțelor care pot bloca sau favo
riza această excitație.

Desigur că discuția revine mereu în 
jurul curarei, această „substanță mi
nune" cu vaste aplicații în anesteziolo- 
gie, ginecologie, bolile sistemului neu- 
ro-mușchiular.

Curara acționează asupra legăturii 
dintre nervi și mușchi producînd, a- 
tunci cînd este administrată în doze 
controlate, o întrerupere temporară a 
acestei legături. In acest fel sînt fa
vorizate, de exemplu, intervențiile chi
rurgicale fiind nevoie de cantități mai 
mici de anestezice prin asociere cu 
curara (de exemplu produsul denu
mit tubo-curarina) care produce o re
laxare a mușchiulaturii întregului or
ganism.

Cum se răspîndește curara în corp 1 
Pe unde se răspîndește ? Unde se fi
xează curara ? Iată tot atîtea întrebări 
la care știința nu a formulat decît ipo
teze. Acestor probleme le sînt închinate 
și eforturile cercetărilor de la Institutul 
de biochimie. In această privință dr. 
Traian Rădulesicu, căruia îi mulțumim 
că și-a bătut capul timp de aproape 
9 eră cu opacitatea științifică a repor
terului, ne-a lămurit asupra contribu
ției academicianului Macovschi In a- 
ceastă problemă. Academicianul Ma
covschi susține că substanțele curari- 
zante se fixează pe anumite membrane 
lipoproteice la joncțiunea dintre mușchi 
și nervi. Intensitatea acestei fixări 
depinde , atît de giaUul de lipofilie (a- 
finitate către grăsimi) a substanței 
curarizante cît și de gradul de disc 
ciație electrolitică (adică capacitatea 
de a se încărca cu sarcini electrice). 
Determinarea acestei afinități și a gra
dul"! de disociație electrolitică are o 
mare importanță pentru practică la fa
bricarea substanțelor curarizante.

Dar cum s-a pus în evidență locul 
de fixare a curarei pentru a se emite 
ipoteze în această chestiune controver
sată ? Răspunsul vine prompt: cu a- 
jutorul izotopilor radioactivi introduși 
în curara.

Munca cercetătorilor Institutului nu 
s-a limitat la aspectele teoretice. Fo
loasele practice — lată obiectivul nu
mărul 1. după cum reiese din spusele 
academicianului Macovschi:

— In Institutul nostru au fost pre
parate o serie întreagă de substanțe 
curarizante noi dintre care, unele, pro
mit să găsească aplicații în medicină. 
Mă refer la unii derivați ai fluorenulm 
care par a fi chiar mai activi decît 
tubo-curarina. De asemeni au fost ela
borate metode de obținere a unor sub-

Transcriind rîndurile acestui interviu 
mă gîndesc ce uluitor progres ar în
registra știința dacă s-ar confirma că 
prin intermediul proprietăților electro
nice ale A.D.N-ului se pot explica 
unele manifestări ale vieții, de exem
plu ereditatea. Căci unii geneticieni 
afirmă că însușirile unei specii sînt 
„înscrise" în acidul nucleic. Un sa
vant străin își permitea chiar urmă
toarea comparație: „A.D.N., atît cît 
știm, se prezintă ca 
lung filament, foarte puțin 
însă de formă destul de _____
Ei bine, acest lung filament poate fi 
considerat oarecum ca firul magnetic 
al unui magnetofon". (Charles Sa- 
dron). Cum se face această „în
scriere" sau ca șă întrebuințăm limba
jul ciberneticii „înmagazinare de in
formații" ? iPrin impulsul unor încăr
cări electrice, după un anumit cod, 
căci să nu uităm descoperirea savan
tului sovietic Blumenfeld, amintită la 
începutul articolului, care a arătat că 
proteinele (ca și A.D.N. și A.R.N.) au 
proprietăți electronice, pînă nu de mult 
patrimoniul absolut al corpurilor mi
nerale.

In prima jumătate a acestui secol, 
nucleul atomului ne-a relevat aproape 
toate secretele sale. Oare în cea de a 
doua jumătate a acestui secol biologia 
va revoluționa știința, dezvăluind tai
nele celulei ceea ce va permite să 
influențăm și — de ce nu ? — să 
modificăm materia vie și chiar ființele 
vii ?

Promitem o nouă vizită la Institutul 
de biochimie în anul... pentru răspuns.

știm, un foarte 
gros 

bizară.

morală a 
nanciarâ i 
zaporojeni, ........... a. ____ „„___
(poziția Porții, a tătarilor și leșilor în 
conflict), momentul meteorologic priel
nic expediției, și chiar, cum am spune 
azi, sarcinile de propaganda in rmdu- 
nle mulțimii prin „lămurire" și exem
plu viu, ca și masurile de intimidare 
a adversarului, a categoriilor sociale 
ostile (boierimea). Savant întocmit, 
programul se înfăptuiește mai ales 
mascat, la adăpostul unui cadru pa
triarhal și al unor împrejurări anodine, 
mai mult sau mai puțin pitorești, în 
convorbiri filozoficești și petreceri, ci
vile sau ostășești, la popasuri și în 
întîlniri aproape întîmplătoare. Chiar 
retragerea în ținuturile căzăcești ospi
taliere, provocată de înfrîngerea pri
mei tentative eliberatoare, e folosita în 
același scop, practic și educativ. In pe
regrinarea silită se string legăturile cu 
răzeșii, cu oamenii simpli. Pădurari, 
podari, ciobani, vataniani, călugări pa- 
trioți ocrotesc viața nucleului condu
cător, ferind-o de ciocniri fatale, oferă 
informații și se recrutează singuri ca 
simpatizanți și viitori partizani, sol
dați, primind în schimb cuvîntul lu
minos și încurajator al Măriei Sale 
Nicoară și sprijinul imediat al „soți
lor" săi. Moș Petrea împreună cu 
cîțiva oșteni împiedică samavolnicia 
unui boier căruia îi dă și un avertis
ment „coram popule"j Lisandru, fra
tele voievodului, însoțit de unul din 
tovarăși, scapă o familie da făurari 
țigani din mîinile unor agenți ai stă- 
pînirii, iar voinicii laolaltă participă 
la o vînătoare de mistreți dăunători. 
Conversația de Ia hanul lui Gorașcu, 
muiată din belșug în vin, e îndemî- 
natec mînuită de iscoadele hatmanu
lui, Ilie Caraiman și Radu Diacul, nu 
numai spre a afla un loc de trecere 
sigur, dar și pentru a lua temperatura 
opiniei publice, ce se dovedește favo
rabilă întreprinderii. Tămăduirea și 
convalescența lui Nicoară la Curtea 
lui Davideanu (socrul trădătorului Iri- 
mia) prilejuiește cunoașterea vrăciței 
și Pyfhiei populare, presvitera Olim- 
biada, a Ilincăi ce se îndrăgostește de 
pacient, precum și verificarea fideli
tății mazilului față de cauză și, prin 
el, a boiernașilor. Vizita la lacob Cu- 
biș de ia Brațlau, consumată în es- 
pețe și schimburi de idei, se soldează 
cu un credit generos pentru nevoile 
războiului. O Vînătoare de cai sălba
tici stabilește relații de încredere și 
prietenie între Potcoavă și Demir-Han, 
ceea ce îngăduie pedepsirea lui Cigala, 
complice la asasinarea lui Ion Vodă 
și asigură neutralitatea binevoitoare a 
tătarilor. Un împrumut acordat cu 
discreție — dar repede colportat — 
boierului polonez Roman Barbă Roșie, 
răsfrîngind noblețea de suîlet a hat
manului, face din șleahtic un obligat 
al acestuia și reține, din nefericire pen
tru scurtă vreme, intervenția panilor 
alături de dușmani. Pînă și zilele as
pre și goale, cu ninsori, ploi și repaos 
forțat, de la Zid Negru (Ucraina) se 
umplu cu „sfaturi de taină", emiteri 
de ordine și curieri, deci cu forme de 
așteptare activă, cu manifestări ale 
camaraderiei de arme (vezi cuplul 
Aloș Petrea — Elisei Pokotilo) sau 
sînt transformate în exerciții de în
cercare a nervilor, într-o ucenicie a 
răbdării.

Pregătirea ofensivei e atît de rigu
roasă și îndelungă îneît și accentul, 
interesul epic cade asupra preliminari
ilor luptei propriu-zise, nu asupra spec
tacolului ei cinematografic, cu încru
cișări de paloșe, uri și răcnete în 
singe. „Nicoară Potcoavă" e un ro
man al strategiei, nu a-1 războaielor, 
romînești din secolul al 16-lea- Din ce 
rațiuni ? Strict militare, numai pentru 
că succesul cert și rapid aii operați
ilor atîrnă de o organizare detaliată, 
în timp ? Desigur și asta. Nicoară 
Potcoavă, urmărind victoria, e un co
mandant prevăzător, un gospodar al 
bătăliilor, care a scos dintr-un eșec 
o concluzie: „Nu năvaila nebunilor 
aduce biruința, arătase măria-sa, cît 
înțelepciunea. Cu primejdie de pietre, 
dobândise măria-sa această învățătură 
în trecuta vară. Cunoască-se că cea 
mai grea învățătură e cumpăna cu
mințeniei". Sensurile comportării sînt 
însă mult mai adînci. Spiritului ce al
cătuiește mașina de război îi repugnă 
războitul în sine, ca teatru „eroic" 
sau paradă de bravură pură, în care 
de fapt improvizația spadei și instinc
tul agresiv domină orizontul minții. 
Pentru el, chiar moartea vrășmașului 
e o necesitate tristă, preferind uciderii 
eu mîna proprie pierirea prin sine a 
acestuia, prin sentința justă, nemijlo
cită a poporului și, cel mai bine, 
prin judecata trasată de pravilă. Vir
tuos el însuși în meseria armelor și 
viteaz confirmat, nu caută niciodată 
ostentativ pericolul și însoțește fără 
voluptăți despotice, sanguinare,

„profesionale" priveliștea inevitabilului. 
Scufundarea în mlaștină a lui Cigaiaîi 
trezește comentariul amar: „Nefericite, 
nu mai ara nimic cu tine..." Prezenta
rea capului tăiat al unui intrigant 
nu-i produce exclamații de satisfacție, 
cu toate că înlăturarea ticălosului era 
obligatorie. Nici vînătoarea de lupi 
nu-i ațîță simțurile: „Gata să ră- 
peadă în fiară cuțitul", hatmanul „s-a 
înfiorat ca de o vedenie neașteptată 
a milei... a pregetat, a vîrît cuțitul 
în teacă". Sever cu sine, cenzurîndu-și 
pornirile nereflectate, atribuindu-le lor 
înfrîngerea suferită, e intolerant cu 
aile altora în măsura în care ele rișcă 
să compromită, ori măcar să abată 
țelul. Chiar abandonarea în voia sen
timentului purtat Ilincăi i se pare slă*. 
biciune sau, în orice caz, teren lu
necos, pricină de grave tulburări șl 
inconsecvențe primejdioase.

Tot conflictul — surd în cea mai 
mare parte a cărții, izbucnind viforos 
in final — dintre voievod și fratele 
său Alexandru nu-i acela dintre niște 
frați concurenți la dragostea aceleiași 
femei, ci dintre concepții ireconcilia
bile: una supusă integral imperative
lor înalte, cealaltă devorată de orgoliu 
și patimi. (Opoziție de principiu. fH 
gurată des de Sadoveanu în rivalita-4 
tea dintre frați sau în dezacordul dintre 
tată și fiu, ca între Ștefan și coconul 
Alexandru Vodă din „Frații Jderi"). 
Prin teza susținută în chestiunea ra
porturilor dintre mijloace și scop, 
sau cu privire la rostul și natura ac
țiunii, romanul „Nicoară Potcoavă'4 
este și un roman anticavaleresc, anti* 
feudal.

. Subordonată unui ideal superior ac
țiunea trebuie să fie practică, să poată 
fi tradusă în viață. De unde necesi
tatea confruntării ei cu condițiile con* 
creț istorice, în mijlocul cărora urJ 
mează să izbutească sau să rateze; 
Nicoară Potcoavă își scrutează fiecare 
act, analizează faptele în raport de 
complexul întreg al situației, stabilește 
analogii și diferențieri, scotocește în 
trecut după precedente, își călește 
răbdarea în fața evenimentelor, caută 
momentul favorabil acțiunii, ierarhi
zează sarcinile — întii lupta împo
triva turcilor apoi a boierilor, anunță 
el rsoțiilor" săi. Meditând ca un veri* 
ta-bii gânditor al istoriei, utilizează 
propria experiență, înțelepciunea tra
dițională, populară mai mult decît 
cea cărturărească, pe care însă o po
sedă și la care din cînd în cînd recurge. 
Impresia stârnită de măria-sa est» 
a unui om de idei, mai degrabă 
decât de acțiune, în orice caz a cuiva 
absorbit de o idee atît de generoasă, 
stimulatoare de asemenea virtuți spi
rituale și etice încât ea transmite 
minții clarviziune și purifică caracte
rul de pofta de putere personală, de 
impulsurile prea subiective și efemere. 
Un personaj lacob Lubiș, îl definește 
exact ca o „inimă curată", aparținînd 
unui „învățat pustiit de lume", și nu 
unuia ce „ține sabia". Slujind nevoi
lor acțiunii, , contribuind la contopirea 
ființei măriei-sale cu cerințele cauzei 
și astfel, la îndeplinirea rolului său de 
călăuză a poporului, preocuparea 
„teoretică", meditația .pe -marginea is
toriei îl determină pe Nicoară să-și 
priceapă destinul dramatic. Scopul 
uiltim al luptei — asigurarea indepen
denței țării și dezrobirea norodului trut 
dator — îi apare ilegitim, fixat de în
săși dreptatea, dar ca o utopie în 
stadiul istoric dat. înțelegerea deca
lajului dintre adâncimea amețitoare a 
proiectului său și realitatea improprie 
îi evidențiază limitele posibilităților 
sale, îl împovărează, împrumuitîndu4 
o senzație de relativă singurătate, de 
vagă oboseală, puțin aparentă pentru 
un ochi neprevenit. Conștiința necesi
tății de a se achita măcar de îndato
rirea scumpă cuvenită lui Ion Vodă și 
mângâierea de a fi un precursor, de 
a transmite poporului un exemplul 
așadar de a „nu muri întreg", ciraț 
spune singur, îi inspiră însă energia, 
și perseverența trebuitoare redresîn* 
du-i echilibrul — sezisabil în acel 
zîm-bet de mâhnire blîndă de pe față.- 
Visul său fiind măreț dar himeric, 
păstrarea puterii, a scaunului domnesc, 
ar fi un gest zadarnic, și Nicoară 
nu. consimte să săvârșească nimic naj 
rațional, absurd. De aceea. în momenș 
tul cînd, aidoma unei Vitorii Lipan 
după împlinirea „județului", își co-nsi* 
deră achitată singura sarcină realizai 
bilă, părăsește puterea. Romanul „Nw 
eoară Potcoavă", prin punctul de vei 
dere promovat în problema raportul 
rilor dintre libertate și necesitate^ 
dintre vis sau ideal și realitate sair 
posibilitate este un roman poate nu 
atît ai acțiunii cît a-1 cunoașterii. Ia^ 
eroul, întrunind calitățile omului dei 
acțiune patriotică și populară și de 
gîndire vizionară, este o creație de 
adevărată Renaștere, integral umanistă/ 
premergător nu numai al omului nou 
dar și a-1 personajului pozitiv către 
care năzuie literatura noastră. Nicoară, 
Potcoavă surîde, cu mâhnire blîndă/. 
din trecutul său zbuciumat prezentu*' 
lui nostru, care i-a întrupat „năluca", 
idealul.

Mihail PETROVEANU

CONSTANTIN RÂULEȚ .încărcarea rnărjurilor la brăila"
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Bicaz,
culoare locahâ

ctombrie, anul curent. 
La Bicaz, printr-o 
uimitoare explozie de 
culori și evenimente, 
s-a proclamat toamna. 
N-are nimic din știuta 
melancolie a toamne
lor cu vînturi reci, 
frunze moarte și plîn- 
sul ploilor. E o toam

nă calmă, adînc pămînteană, însă 
neobișnuită și nouă prin atributele 
sale, memorabilă prin înțelesurile 
majore pe care le cuprinde, fixîn- 
du-se durabil în cronica vie a țării, 
devenind sub ochii noștri pagină 
ide istorie contemporană revoluțio- 
faară. E vorba doar de marea toam
nă a împlinirilor, pe care o pot 
caracteriza prin aceste cuvinte tipă
rite, pe care le așez în legătura lor 
figească, de nedesfăcut;

La Bicaz a venit toamna o dată 
cu întîile rățuște de baltă care — 
ostenite, gureșe — ajung sub Ceah
lău și pică pe oglinda lacului tînăr, 
parcă fulgerate de armă. în cădere, 
ele își exprimă revelația marii lor 
descoperiri prin măcăituri cara
ghioase, prelungi, răgușite.

La Bicaz a venit toamna o dată 
cu întîile scrisori pe care, sosite 
în Dodeni, poștașul scrie cu creio- 

ț nul chimic muiat: „Retur, adresan- 
kțul plecat din Bicaz, terminat mi- 
■ysiunea". La Bicaz e toamna lui 
■$1960 și poștașii știu cel mai bine 
' cîte sute de constructori își ter
mină acum misiunea.

La Bicaz a venit toamna o dată 
cu știrea ciudată că un stejar din 
Buhalnița și-a pierdut vîrsta. Uitat 
de pădurenii grăbiți, arborele a fost 
îmbrăcat lent și iremediabil în giul
giurile de apă ale mării Bicazului.

■ Arama și culorile toamnei n-au 
: mai suit In rămurișul său verde; 
ryînturile brutale și iuți nu i-au 
,mai zdrențuit veșmântul bogat, ca 
țșă-1 spulbere în lume sub rafala 
! ploilor reci. Așadar, stejarul din 
■‘Buhalnița și-a pierdut vîrsta, pen- 
Uru că-i nesimțitor la tot ce se în
tâmplă acolo sus, între cer și pă
mânt. Cufundat parcă într-un imens 
și generos acvarium, el își doarme 
somnul vegetal, ignorînd mișcările 
anotimpurilor.

La Bicaz a venit toamna o dată 
cu plecarea geamantanelor și cu
ferelor ce trec zilnic prin sala de 
așteptare din gara orașului. Ele au 
un inventar aproape comun: bocan
cii ale căror tipare au trecut în 
veșnicie, imprimate fiind de mii 
de ori în betonul barajului; salo
peta celor șase zile de lucru; pu- 
foaica impregnată cu mortar și 
mînușile calde, prin pînza cărora 
s-a transmis întreaga forță umană 
care s-a materializat în tot ceea 
ce înseamnă astăzi „Bicaz". înainte 
de plecarea trenurilor, aceste gea
mantane șl cufere sînt așezate cu 

.grijă pe genunchi, iar proprietarii 
|lor scriu, pesemne, ultima ilustrată 
j.din partea locului: „Dragă mămucă. 
j^Plec din B. cu inima îndoită. Sînt 
l transferat pe șantierul X. Păcat că 
^nu s-au tipărit 
irajul și lacul, 
Famintire despre 
vTe sărut și să știi că 1 
fyăd..." Și trenurile îi duc

tidului: „în viitorii 6 ani electrifi
carea țării va cunoaște un nou și 
puternic avînt, creșterea producției 
de energie electrică precedînd me
reu pe a celorlalte ramuri ale in
dustriei. Sporul mediu anual al pro
ducției de energie electrică va fi 
în perioada 1960—1965 de 18 la 
sută, față de sporul de 13 la sută 
al producției industriale; aceasta 
asigură creșterea continuă a elec
trificării tuturor proceselor din eco
nomie și a consumului de energie 
la orașe și sate". Lumina devine 
așadar, la propriu și la figurat, 
un atribut al socialismului.

Francisc, dirijorul
ac n practica vieții noas

tre s-a statornicit obi
ceiul ca atunci când 
un șantier e pe cale 
»ă-și isprăvească 
crările, despre 
care pleacă să se 
cătuiască scurte 
racterizări cu privire 
la profilul lor moral 

și profesional. Aceste microportrete 
industriale sînt cărțile de vizită cu 
care se prezintă constructorul la 
noul loc de muncă.

N-aș fi un bun cronicar dacă în 
această toamnă a împlinirilor nu 
mi-aș găsi răgaz să mă gîndesc la 
acei constructori de la Bicaz, care, 
prin munca și ținuta lor exemplară, 
s-au impus opiniei publice, populînd 
nu o dată reportajele și povestirile 
mele. Făcând acum parte din „ca
drele care pleacă", e de datoria 
mea să alcătuiesc despre ei un 
număr de caracterizări, asemănă
toare cu acelea intrate în obicei. 
Deoarece nu știu încotro, spre care 
șantier va apuca fiecare, mă folo
sesc de mijloacele de care dispun 
și încep tipărirea acestor caracte
rizări de reporter în pagină de ga
zetă, voind ca ele să se răspân
dească cât mai repede. '

Caracterizarea l-a. Pe Erdds Fran
cisc, nu-i exclus să-l întâlniți curînd 
La Galați, unde se plămădește ce
tatea oțelului. Ii plac lucrurile 
grandioase, care solicită mult. Cu 
alte cuvinte (vorba lui), „noi con
struim socialismul, dragă tovarășe, 

lumea, 
con- 
spu- 
ară- 
care 
obi-

lu- 
cei 
al- 
ca-

încă vederi cu ba- 
să ai și mata o 
ce am făcut aici, 
știi că vin să te 

: pe oame
nii aceștia către alte noi șantiere.

La Bicaz a venit toamna 
cu tresărirea nedumerită a 

■!lui păstrăv, coborît cu apa 
lui Alb în căușul lacului 
munți. Inspăimîntat de prea multa 
libertate și de tihna statornică a 
apei, face o voltă elegantă, timp 
în care își arată pîntecele alb, 
stropit cu fosfor, și fuge înapoi, 
Suind împotriva curentului, printre 
bolovanii pariului. Păstrăvului îi 
place neliniștea, aventura, iar aici 
Bistrița a devenit peste noapte do
mestică, loc potrivit pentru peștii 
băltăreți, cum sînt somnii, linii, șa
lăii, bibanii, crapii și ciorto-crapii.

în sfîrșit, la Bicaz a venit toamna 
o dată cu ultimii metri cubi de be
ton ce se toarnă în gigantica pira
midă inversă, înfiptă între omo
plații de piatră ai bătrânului Ceah
lău, încheind astfel una din eroicele 
epopei industriale ale revoluției 
noastre.

Și, parcă simbolic, acest anotimp 
ăl împlinirilor coincide cu o dată 
aniversară: în urmă cu zece ani, 
într-o toamnă, a fost adoptat pla
nul de electrificare a țării pentru 
perioada 1951—1960. Ceea ce acum 
un deceniu era doar un proiect, 
cuprins în cifrele și liniile trase de 
proiectanți pe hîrtia de calc, a de
venit, prin munca eroică a clasei 
muncitoare, o măreață și copleși
toare realitate. în ceea ce s-a în
făptuit la Bicaz este investită doar 
O parte » acestor eforturi.

Cu trenul de prînz au sosit zia
rele. Deschid „Scînteia" și îmi 
place ca, aici, în peisajul montan 
al Bicazului, să aflu că, pe cînd 
vom intra în iarnă, producția de 
energie electrică a acestui an va 
fi de aproximativ 7,7 miliarde kw- 
ore, cu 10 la sută mai mare decît 
nivelul prevăzut pentru 1960 de 
planul de electrificare a țării. Citesc 
la Bicaz 
care un 
luminii", 
electrice 
tală de 
decît tot 
mînia sub regimul burghezo-moșie- 
resc în decurs de 60 de ani. în 
aceste realizări cu adevărat gran
dioase își găsesc izvorul cuvintele 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, cuprinse în Raportul prezentat 
la cel de al III-lea Congres al Par-

o dată 
primu- 
Izvoru- 
dintre

că în acest deceniu, pe 
poet l-ar putea numi „al 
au fost construite centrale 
cu o putere instalată to- 
1.100.000 kw., mai mult 
ce s-a construit în Ro-

și trebuie să-l facem ca 
ridicând, mă rog frumos, niște 
strucții — jos cu pălăria!" Și 
nînd aceste cuvinte, zîmbește, 
tînd niște dinți sănătoși, între 
unul de platină, pus — după 
ceiul secuiesc — pentru frumusețe.

întîlnindu-1 pentru întîia dată, 
fac prinsoare că nu-1 veți lua în 
serios. Un huhurez de om, cu ochi 
cenușii, de pisică, înalt de-ți ajunge 
pînă la curea. Ăsta e omul. No
roc că el — se cere, nu se cere, 
— are ambiția lui, fiind ceea ce se 
cheamă „un băiat înfipt". Nu dă 
atenție aparențelor și intră totdea
una „în problemă". Așadar, sosirea 
lui la Galați o văd cam așa:

Va intra la Comitetul orășenesc 
de partid (fără să-și lase cufărul 
la portar) și-i va spune primului 
întâlnit:

— Noa, io-s Erdos Francisc, din 
Ditrău. Am sosit, mă rog frumos, 
cu personalul de la ceasurile trei 
sferturi la douăsprezece.

Observînd că omul nu-i prea du
mirit de rostul venirii lui, va 
adăuga cu vădită mirare:

— în privința combinatului, dra
gă tovarășe. Eu-s cadru format la 
Bicaz — și socotind că a clarificat 
chestiunea, se va așeza pe întîia 
canapea, să afle un punct de ve
dere. Ba, dacă va avea un răgaz 
de cîteva minute, va descuia lacă
tul cufărului său enorm și va 
mînca tacticos pîine cu slană.

Veți voi desigur să știți ce me
serie a avut la Bicaz. Francisc vă 
va răspunde simplu ca bună ziua:

— Benist.
Și se va strădui să lămurească și 

meseria asta. De pildă, așa :
— O benă, mă rog frumos, e o 

oală. în ea intră, ca popa, cinci
sprezece tone de ciorbă de beton. 
Dar chestia asta n-are nici un chi
chirez dacă nu ai avea la dispo
ziție (zice și pe radical) un cocos
târc de fier ce ia oala în plisc cît 
ai zice pește și o plimbă — doamne 
tună-1! — pe sîrme, de la un mal 
al Bistriței la altul, ca pe nimica. 
Cocostîreul are nume nemțesc — 
Kabel-Kran — cu alte cuvinte „ma- 
cara-funicular", ca să nu înțelegeți 
altă drăcie. Benistul e omul cu 
sînge rece care ține oala asta de 
toartă și se plimbă cu ea prin cer, 
așa cum s-ar plimba un altul pe 
Corso, de-o pildă. Are la el niște 
stegulețe, ca la C.F.R. După cum 
le flutură, așa se mișcă oala cu 
ciorbă, încît o servești la milimetru. 
Inginerul Cocoș zice c-am făcut 
peste o sută de mii de zboruri de
asupra barajului, și-1 cred, că-i om 
serios. Un scriitor a zis chiar că 
meseria asta se aseamănă cu aceea 
a dirijorului, și mi-a venit să rîd 
auzindu-1. A fost un rîs prostesc, 
pentru că ideea am găsit-o tipărită 
în 
de 
de 
la 
ochii mei a crescut barajul, după 
cum am fluturat steagurile, zburind 
pe sub cerul lui dumnezeu. Nu 
mă vedeți? Am și uitat să umblu, 
dragă tovarășe... Fac un 
parcă aș călca în nori, 
zice că-s ieșit din filmul 
nandel...

Nu băgați de seamă că 
e pirpiriu. Trimiteți-1 unde-i munca 
mai grea. Altfel vă aprindeți paie 
în cap cu el. Va bombăni toată 
ziua, zicînd că a mai văzut el 
oameni pe lumea asta care au în
cercat să-l „subaprecieze" (ăsta-i 
cuvîntul), însă nu le-a mers.

E un of mai vechi al băiatului. 
A venit la Bicaz în 1951 — ger, 
ianuarie. Avea 13 ani, însă a min 
țit că are 16 și două luni. La vi
zita medicală i-au spus că-i cam 
scund 
Și, ca 
toarcă 
ghieni, 
cu smîntînă. Omul s-a supărat, a 
plîns, și-a rămas. Au răscolit toată 
magazia șantierului să-i găsească o 
pufoaică pe măsură. I-au găsit-o: 
poalele hainei îi coborau mai jos 
de genunchi, iar nădragii îi purta 
sumeși și-i lega cu cureaua pe sub
suori. S-a silit omul să umble nițe-

iuș mai crăcănat, să nu tocească 
între picioare bunătatea de ștofă 
vătuită. Era întîia lui îmbrăcăminte 
ca lumea.

A învățat mecanică la o școală 
de calificare și, la 15 ani spre 
16, a ieșit escavatorist. Mai târziu 
a muncit ca balastier, ca vatman 
pe o locomotivă „Diesel", la Tu- 
nel-intrare, apoi a învățat meseria 
de benist. Trei meserii la bază.

Oare ce-i veți da de lucru lui 
Francisc la Galați? Dacă-i nevoie, 
el va învăța și a patra meserie. 
Are minte ageră și o ambiție de 
fier. Valorificați-i aceste însușiri.

Are Francisc un caiet de care 
nu se desparte de fel. îl ține în 
cufăr, sub pat. Notează în el în- 
tîmplările mai importante din viața 
lui. Nu se poate spune că-i un 
jurnal. Scrie în el din an în paște, 
pe sărite, cînd are timp și ce crede 
omul de cuviință. Și anume:

19 ianuarie 1953: S-au împlinit 
doi ani și șapte zile de cînd am 
părăsit casa părintească. Azi am 
suit pe scaunul de comandă. Sînt 
escavatorist. Diseară cumpăr o ju
mătate de rum. Mă îmbăt, laptele 
mă-si! (Nu s-a îmbătat pentru că 
seara conducerea hidrocentralei a 
dat un bal în cinstea noii promoții 
de la școala de calificare. Așa 
că...).

Fără dată: Mă întreabă tata într-o 
scrisoare: îi dau ori nu voie să 
îmbrace unul din cele trei costume 
pe care le țin in șifonierul din 
odaia dinainte? Se mărită sora. Ce 
să'i răspund? (Nu i-a răspuns nimic, 
i-a trimis prin poștă o mie de lei 
să-și cumpere un costum).

3 aprilie 1955: Am cunoscut-o pe 
E. Nu știu dacă-i ceva serios. 
Mi-am cumpărat pentru prima dată 
briantină. (Apropos: sfătuiți-1 cum 
să o folosească. Dă cu caru’).

25 octombrie 1959, luni, orele 7,30 
dimineața: S-au blocat contactorii 
macaralei și, de frică, am, sărit de 
pe benă pe blocul 15 al barajului. 
6 metri în gol. Sînt iute ca o 
pisică. N-am nici pe dracu. Două 
coaste plesnite, la să văd și io 
cum arată un spital. (S-a plictisit 
după două zile. De dragul jocului 
de șah au izbutit să-l mai țină 
șapte. Atît. Iar s-a urcat pe benă).

7 octombrie 1960: Un ziarist mă 
tot bate la cap să-i spun încotro 
voi apuca după ce termin la Bicaz. 
De unde să știu? l-am spus că mă 
duc la Galați și a fost mulțumit. 
Poate chiar așa am să și fac.

In anii ce vin, oare ce va mai 
scrie Francisc în neobișnuitul său 
caiet? Fiți atenți, asta depinde și 
de voi. Primiți-1 pa omul acesta 
cu pîine și sare. Are 22 de ani și-i 
e sete de viață.

Un Mmiameștey“

pe această ma- 
îndrăznesc să 

degetul cel mic

ziarul 
bună 
bună. 
Bicaz

local și — ce ziceți? — 
seamă, ei au pus-o acolo 
Cu alte cuvinte io am fost 
un fel de dirijor. Sub

pas și 
incit ai 
lui Fer-

Francisc

(1 metru și 37 centimetri) 
atare, ar trebui să se în- 
în satul lui de lingă Gheor- 
să mai mănînce niște brînză

Primii ,,navigatori" pa lac

mann (deocamdată schimb de pă
reri, ilustrate și timbre. în viitor 
sînt proiectate și călătorii). Intîm- 
plarea are o semnificație: de atunci 
el învață sîrguincios limba ger
mană. Azi citește și scrie scrisori 
în limba lui Schiller și Goethe. E 
puțin?

Veți face, bineînțeles, cunoștință 
și cu răbdarea lui proverbială. Bă
nuiesc că, împrietenindu-vă, vă veți 
face vizite reciproce. Nu odată îl 
veți găsi meșterind fel de fel de 
nimicuri plăcute — păpuși din lemn 
de tisă, casete, o ramă de oche
lari pentru un prieten, machete de 
avion (o dragoste mai veche; a fă
cut armata la aviație; are tensiu
nea 10’/„, bună pentru zboruri cu 
turboreactoare).

Nu bea, nu fumează și doarme în 
fiecare noapte somn de copil. Cu 
ce să-și ospăteze prietenii pe care 
îi invită la el? Prăjituri, dulceață, 
găsești mai rar pe un șantier de 
construcții. în scurt timp, macara
giul și-a însușit meșteșugul cofeta
rului. Cu un pumn de făină, un ou 
și o lingură de zahăr el face mi
nuni. Vă poftesc să verificați spu
sele mele.

în biblioteca personală a munci
torului, alături de Tolstoi, de Cos
ter, Hugo, se află cărți despre elec
tronică, construcții, mecanică. Nu 
de florile mărului. Macaragiul are 
un „plan minimal" cu privire la 
învățătură. Pînă în 1963 și-a pro
pus să fie absolvent al școlii de 
maiștri, să devină specialist 
unul din aceste domenii. Aveți 
îndoială?

învățând botanică, s-a trezit 
dinar. Face bulgărie la o altitudine 
de 800 de metri, convins că ga
roafa, crizantema, regina nopții, 
gura leului, aduc un spor de fru
musețe în viața omului. în ziua 
plecării din Bicaz, are de gînd să 
adune florile grădinii sale în coșuri 
mari, de nuiele și să le răspân
dească pe fruntea de piatră a bara
jului. Aș dori să fiu de față la 
această clipă solemnă.

Dar pînă Ia ziua aceea, operato
rul Găină loan stă în fața mane
telor sale în cabina de comandă a 
macaralei-funicular. Urmărind goana 
„pisicilor" pe cablurile suspendate, 
el e numai ochi și reflexe. In com
plicatul angrenaj al Bicazului, el 
are un rol bine precizat. Acum e 
în schimbul de lucru. Omul cu o 
mie de meserii a uitat de toate 
îndeletnicirile lui. Știe una singură: 
să stăpînească deplin golemul 
dustrial ce lucrează într-o zi 
mii de meșteri pietrari care 
avut

De 
omul 
dată 
pentru sarcinile desăvârșirii con
strucției socialismului avem nevoie 
de mulți „miameșteri".

nr. 3. E operator 
șină gigantică și 
afirm că poartă în 
tot ce se face la baraj. Veți spune 
desigur că exagerez, că bat câmpii, 
cum li se întîmplă nu odată re
porterilor. Ei bine, nu e cazul. Mă 
voi încăpățîna să vă demonstrez.

Componentele profesiunii sale sînt 
trei, mi se pare: reflexe sigure, 
ochi de pasăre (rară, aș adăuga) și 
nervi sănătoși. Manetele de coman
dă cu care operează omul acesta 
sînt niște scule miraculoase ce 
pun în mișcare forțe extraordinare, 
dezlănțuind un spectacol industrial 
revelator și unic. Inchipuiți-vă că 
această uzină ambulantă, care poar
tă numele de „Bleicher Kabel- 
Kran", e cocoțată pe pieptul de 
piatră al muntelui (la cota 560), de 
unde controlează întreaga vale. Fe
lurite cabluri metalice sînt azvîrlite 
între cele două maluri ale Bistri
ței, pe care „pisicile" rulează greu
tăți de multe tone — beton, ver
gele de oțel, lemn de cofraj. Un 
baraj se construiește în scări, blo
curile și „lamelele" avînd altitudini 
diferite — edificiu neobișnuit, ase
mănător, la proporții hiperbolice, 
cu acelea ale copiilor cînd își educă 
fantezia făcând ziduri din cuburi 
colorate. Ca să stăpânești bena, care 
sub sarcină realizează un dans ver
tical de 10—15 metri, — ca să o 
manevrezi din hățuri să nu se iz
bească de toți pereții și, stăpînind-o, 
să o „lansezi" cu 
obiectivul dorit, e — 
zice — o treabă de 
talent.

Ați auzit cumva 
„miameșter"? L-au născocit — fără 
știrea academicienilor — niște țînci 
de la baraj. El vrea să însemne: 
o mie de meșteri, o mie de mese
rii, — și i l-au dat drept poreclă 
operatorului Găină loan. Motivul ? 
Aflați-1 din încercarea mea de a 
face o secțiune verticală în lumea 
de preocupări ale unui muncitor 
tînăr, crescut și educat la școala 
Bicazului.

Găină loan e un spirit receptiv 
și iscoditor, dotat cu perspicacitate 
și o fantezie mobilă. Dar mai întîi 
o întrebare: Ce legătură ar putea 
exista de pildă între Ana Karenina, 
o sculptură în lemn de tisă, „gura 
leului"... o pereche de skiuri, gra
matica limbii germane și o dul
ceață de cireșe amare? Există. Una 
firească, în stare să sugereze ceva 
despre ceea ce numim noi „timp 
liber" și multilateralitatea unui con
structor.

Te uiți la el (e ușurel, slăbuț, 
categoria cocoș) și n-ai crede că 
e pasionatul bocancilor cu ținte și 
al cărărilor montane. Skiază, prac
tică alpinismul (între noi fie vorba, 
a făcut și o trăznaie: însoțit de 
Ani, soția lui — aflată atunci în 
luna a 5-a — a traversat Ceahlăul. 
Rezultatul? Nașterea la șapte luni. 
Dar copilul e sănătos, dolofan și 
blond, ca soarele).

Vrînd să afle tot ce se poate 
despre mașina sa, Găină Ioan a 
expediat o scrisoare în Republica 
Democrată Germană la întreprinde
rea „Bleicher" din Leipzig. S*a în
firipat o corespondență amicală cu 
inginerul constructor Fritz Hoff-

exactitate la 
oricine ce-ar 
maestru, un

de cuvîntul
intr- 
vreo

gră-
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Un poet
septuagenar

Sînt oameni eu care, de la 
prima tatîlnire, te împrietenești, 
îl stimezi și-i Iubești chiar 
dacă, din cauza depărtării, nu-1 
poți vedea decît la Intervale 
mari. Un asemenea prieten și 
om, pe care n-am încetat nici
odată să-l stimez șl să-l iu
besc, este poetul cralovean Eu
gen Constant, despre care cu 
emoție aflu că a pășit în cel 
de-ai șaptezecelea an al vîrstel 
sale.

L-âm cunoscut ta urmă cu 35 
de ani în orașul său natal șl 
l-am întîlnlt de atunci poate nu
mai de cîteva ori. Știam că e 
poet, 11 citeam versurile, dar 
niciodată el nu mi-a vorbit 
despre literatura Iul. Știam că 
e un luptător pentru dreptate 
socială șl eram încredințat de 
devotamentul Iul pentru a- 
ceastă cauză. Ca un ostaș cul
cat pe mitralieră țintea dușma
nul împotriva căruia nu șl-a 
contenit niciodată tirul.

Trăia în acea Craiovă. cetate 
cumplită a celui mai sălbatic 
reacționarism dinainte de răz
boi; în acea urbe a milionari
lor ghlftuiți de aurul stors din 
sîngele țăranilor, din furtul 
hergheliilor șl al cirezilor din 
ogrăzile oamenilor sărmani ; ' 
acea Craiovă unde burghezia 
tîrît în lanțuri pe neînfrlcații 
procurori, pe comuniști, 
eroii muncitorimii noastre: 
acel oraș al poeților răzvrătiți 
împotriva nedreptății sociale 
cum au fost Trajan Demetrescu 
sau Elena Farago.

El își plecau urechea șl lira 
la geamătul celor mulți,- se re
voltau împotriva asupritorilor, 
chemau masele la luptă, le ară
tau zorii libertății.

Totdeauna m-a impresionat 
chipul blajin, zimbetul bun al 
lui Eugen Constant. Vedeam 
însă în acest surîs diafan cum 
stă să izbucnească ura, protes
tul, strigătul care să îndemne 
mulțimile la asalt, să sfărîme 
meterezele închisorilor. Zîmbe- 
tul Iul exprima pe atunci re
gretul că lumea care ar fl pu
tut fi frumoasă, e strivită de 
tiarele cu chip de om: Aș fi 
vrut să fiu om pașnic, om de 
inimă, milos. / Nu rîvneam mă-
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riri, petreceri, nici comori de 
nici un fel; r Dar tiranii, hoți 
de codru, ml-au dat mușchi de 
ins rebel, / Ochi de fulger ta 
orbite șl pe buze verb tăios", (Din 
volumul „Socluri devastate").

Cele peste cincisprezece volume 
de versuri ale lui Eugen Con
stant exprimă revolta împotriva 
asupririi șl în același timp ‘ 
crederea în luminoasa zi 
mîlne.

„Clădiți, clădiți castele cu 
nuri de granit, / Le vom 
pe toate, vom ridica alt mit, / 
Iar aurul, in clipa supremei ju
decăți / Vl-1 vom turna fier
binte pe gît, in beregăți" .. scrie 
Eugen Constant în 1933.

Astăzi poetul exaltă pe noii 
constructori:

„Fabrici șl uzine, teatre, cu 
același sîrg zidim / Bunuri 
pentru generații cu mistria fău
rim / Cot la cot, umăr la 
umăr, cu tăria tinereții / Ia- 
tă-am și deschis o poartă spre 
cetatea frumuseții".

In „Apărarea ceferiștilor", 
foaie tipărită în timpul proce
sului ceferiștilor de la Craiova, 
Eugen Constant scria: „Intre 
muncitorii manuali șl cel inte
lectuali există o impresionantă 
afinitate. Aceeași suferință, a- 
eeleașl aspirații, aceeași dorință 
de libertate ii leagă fratern" — 
sl cere ca muncitorii ceferiști 
arestați să fie eliberați.

Apără pacea, condamnă de
mența criminală a Iul Hitler 
și-1 prezice: „Vopsitorul de 
altă dată își joacă ultima car
te. Va plăti scump îndrăzneala 
de-a fi perturbat 
dial?.".

Poetul a avut
vadă întruchipate 
tinerețe. El este
zent la construcția „cetății 
musețil". o ctată cu elan
versurile pe care le publică, tot
la Craiova. într-o Craiovă liberă 
si fericită. în ziarul local pen- 

' tru muncitorii pe care i-a iubit, 
pentru care a suferit șl ne ca
re-! iubește la șaptezeci de ani 
cu toată ardoarea unei inimi 
tinere.
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ancep caracterizarea
II-a spunînd că omul 
acesta e artist în me
seria lui. Cum, n-ați 
auzit de Găină loan? 
Nu se poate. A și fost 
filmat pentru un jur
nal cinematografic. In 
orice caz dacă voiți 
să-l cunoașteți cu ade

vărat, e nevoie să-l vedeți în exer
cițiul funcțiunii, suit în cabina 
de comandă a macaralei-funicular

de înălțat piramidele.
Cite ori îmi aduc aminte 
din cabina de cristal suspen- 
deasupra Bistriței, îmi spun:

de
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e sculase nădușit și a- 
cum, în răcoarea zo
rilor, îi clănțăneau 
dinții în gură. Se tre- 
rise cu spatele dezve
lit și își trase înfri
gurat pătura pînă la 
bărbie, neîndrăznind 
să iasă din culcuș. „Să 
mă st-ol" — își spu

se, parcă voind să se convingă sin
gur de necesitatea acelui act obiș
nuit. „Să mă scol — repetă în gînd 
— și să ne pregătim să mergem a- 
colo“. Așa îi plăcea totdeauna să 
stea măcar cîteva minute în pat și 
să-și plimbe prin fața ochilor tre
burile plănuite pentru ziua aceea. 
Acum își aminti că avea de făcut 
un lucru deosebit și pe un ton de 
adîncă mirare își spuse : „Ia te ui
tă, dom-le, mă trecură sudorile", 
își aminti și ce anume visase, ce a- 
nume îi pricinuise sudoarea aceea 
rece, fiindcă murmură pt^imorît: 
„Eh, astea-s vise de noapte, fleacuri". 
Și încheie tot pentru sine, cu un 
proverb vechi, pe care-1 știa din 
școala primară.’ „Calul de dar nu 
se caută la dinți". Visase că Ros
marin al său era un cal gras, ples
nind de sănătate, un cal în stare să 
mănînce jăratic, ca Ducipal din po
veste și că ducîndu-1 la gospodărie, 
toată lumea se mira ce gras se fă
cuse Rosmarin dintr-o dată. Dar în 
fața adunării calul se prefăcuse iar, 
pe neașteptate, într-o mîrțoagă deși
rată, numai os și piele și președin
tele îi spuse : „Nu te supăra tova
rășe Iacob, dar calul nu-1 putem 
primi. Nu vezi că abia-și mai trage 
sufletul ? Nici de salam nu e bun..." 

In clipa aceea Bobu se trezise lac 
de sudoare și nu-și mai amintea ce 
anume i-a răspuns în vis președin
telui. Acum auzea calul cum izbea 
cu lanțul ieslea și cum lovea pămîn
tul cu copita.

Nevasta lui Bobu era sculată de

Desen de ' NICK}’ POPESCU

mult și simțindu-1 pe bărbatul ei că 
nu mai doarme, îi strigă :

— Ce stai ca o cloță ? Ori crezi 
că de-acuma-i gata cu munca ?

Bobu nu se supără auzind-o vor- 
bindu-i așa și se gîndi: „Polina 
asta a mea parcă a și ajuns șefă de 
echipă, așa mă ia. Ei, hai să mă 
scol — continuă el și ieși din cul
cuș. Era încă întuneric, poate că nu 
era nici ceasul trei din noapte și 
satul întreg dormea dus. Numai aci, 
în casa lor, răsunau pași lipăind pe 
pămîntul înrourat și se auzeau gla
suri cum sunau în liniștea nopții de 
vară, înalt, limpede, parcă erau ro
stite de pe un deal.

Aprinse felinarul de vînt și se în
dreptă spre șura din spatele casei 
unde-I ținea pe Rosmarin. Ajunse 
acolo, agăță felinarul de un cui și 
i se păru că Rosmarin îl privește 
mirat că-1 vede venind la el, ca 
niciodată, în toiul nopții. In clipa 
aceea își aminti din nou de visul 
acela absurd și se uită cercetător la 
cal, ca și cum atunci l-ar fi văzut 
pentru prima oară. Era într-adevăr 
un cal slab, coastele îi ieșeau pe sub 
piele ca niște cercuri de butoi, ochii 
mari și umezi lăcrimau fără conte
nire și părea că de slab ce era, abia 
se mai ține pe picioarele sale lungi 
și subțiri, ca niște bețe, ori ca niște 
picioroange de barză. Se îndu- 
ioșă dintr-o dată și, ca și cînd calul 
ar fi înțeles graiul omenesc, Iacob 
îi spuse cu o adîncă sfiiciune și 
blîndețe ;

— Aici n-ai mîncat decît paie, 
băiatule, nu te puteai îngrășa cu 
paie. Dar las-că de azi încolo ai s-opaie. Dar las-că de azi încolo 
duci ca un pașă.

Calul se uita la el tăcut și 
zîmbi dintr-o dată, surprins 
vadă vorbind cu un cal ca și 
om, dar nu se rușină de lucrul a- 
cela și continuă încă mai înduio
șat :

— Cum să nu fii bun nici de sa
lam ? ias-că vedem noi. La gospo
dărie e altfel, nu ca a’ci, în șura 
asta unde te-au bătut viscolele de 
atîtea ori ! Acolo arăm cu tractoa ■ 
rele. Plugul de lemn a fost trecut 
la muzeul istoriei ! Ai să fii cai de 
șaretă. Ai să mănînei ovăz cu va
dra. Și ai să dormi ca lumea, în-

Iacob 
să se 
cu un

in il

tr-un grajd adevărat. Și vei avea o 
tăbliță deasupra stănoagei cu nu
mele tău și anul nașterii. Și ai să 
boierești, ai să mergi numai cu șa
reta. Au să te întrebe ceilalți: — 
Unde pleci, băiatule? — In inspec
ție la brigăzile de oîmp. — Bravo, 
roibule, bravo șoimule, du-te sănă
tos !

Vorbea cu calul șl îl țesăla încet, 
răbduriu, meticulos, ca și cum dîfi 
treaba aceea, lustruit și curățat de 
firele de bălegar, calul ar fi urmat 
să arate mai gras și mai înalt de
cît era el în realitate. Nu se gră
bea. Avea timp pînă Ia ziuă, și spre 
răsărit abia mijea un tiv subțire de 
lumină vînătă îndepărtată.

Pe la ceasurile șapte, Iacob ieși 
cu calul pe poartă. Se opriră în fața 
casei ca s-o aștepte și pe Polina. In 
sfîrșit veni și ea cu Costică, elev 
într-a patra elementară, îmbrăcat 
ca de sărbătoare, cu pălărie pe cap, 
cu bocanci în picioare, în costum 
național, cu brîu tricolor peste că
mașa înflorată și cu cravată roșie 
la gît.

— Să mă urc pe cal, spuse el în
dată ce ieși în uliță. Polina îi răs
punse că „nu-i voie, fiindcă-și pă
tează cămașa-n spate", dar Iacob 
care tot timpul părea să fie înduio
șat, îi spuse: „hai, să te urce tata 
pe cal". Porniră și Iacob ascultă 
plin de încîntare cum răsună copi
tele calului pe șosea: tic-toc, tic- 
toc ! parcă trecea un cal ofițeresc. 
Departe, în față, un om trecu șo
seaua intrînd într-o casă, dar nu a- 
runcase decît o privire scurtă și in
diferentă spre grupul celor trei cu 
calul — și Iacob se gîndi: „sigur 
că da, te dor ochii să mă vezi ie
șind din sărăcia mea". Mai încolo 
îl ajunse din urmă pe Osan N. Pe
tru, care mergea după boi, încet, 
strigînd într-una la ei : „hăis-hăis, 
cea!“

— Noroc, Petre, îi spuse Iacob pe 
un ton mîndru și ostentativ.

— Noroc, Iacobe — răspunse o- 
mul. Ați plecat Și voi într-acolo ? 
Apoi îl văzu pe Costică urcat pe 
cal și adăugă :

— Ce obosiți și voi bietul cal ? 
Nu vă uitați Ia el ? Bobu se roși pînă 
la urechi și nu știu ce răspuns să

De data asta Iacob nu mai dădu 
glas, parcă ar fi amuțit Pe neaștep
tate.

— Haide, omule odată — îl încu
raja președintele — că și așa ești 
primul I

— Ia te uită, remarcă unul, acu
ma și-a pierdut auzul, și lumea iar 
se porni pe rîs. Iacob își făcu loc 
prin mulțime și ajunse cu calul în 
fața mesei, în locul lăsat gol, ca o 
arie.

— Cum îl cheamă ? întrebă conta
bilul gospodăriei, zîmbind binevoi
tor.

— Iacob Ne Bobu! răspunse el, 
crezînd că-1 întreabă de numele 
său.

Din nou izbucniră hohote mari de 
rîs. După ce se potoliră nițel, se 
auzi glasul cuiva :

— Ce e, domnule cu ăsta ? A tras 
ceva la măsea “ ‘

Președintele îl dojeni pe conta
bil :

— Ce mai

a- 
a-

dea. Dar Osan 
ceea fără nici 
dăugă în altă

— N-ajungem prea devreme?
— Da de unde! Trebuie să fie 

aproape de opt. De-un ceas l-am 
văzut pe Dacu Ion trecînd spre gos
podărie.

Nu mult după aceea, ajunseră și 
ei acolo.

In curtea largă a sediului gospo
dăriei era mare mulțime de oameni. 
Președintele, cu contabilul gospo
dăriei și cu doi oameni de Ia raion, 
stăteau în picioare, lingă o masă pli
nă de hîrtii și dosare. Nu începuse 
încă predarea vitelor, parcă aștep
tau un semn pe care nu se grăbea 
nimeni să-I dea. Iacob se pierduse 
în mulțimea oamenilor, ținîndu-și 
calul de căpăstru, umblînd de colo 
pînă colo, și cîte unul se uita la el 
vesel și-1 întreba în glumă ;

— Ori îl vinzi, Iacobe ? Iți dau o 
capră pe el.

Bobu se întristase în acest fel pe 
încetul și cînd începu adunarea 
simți un vuiet în cap ca de motor 
electric. Cineva, nu-1 recunoscu 
după glas, și din locul unde era nici 
nu-1 vedea, dădu știre că „tovarășii 
vor fi strigați după alfabet". „După 
alfabet" — murmură Iacob Bobu 
care înțelese că el va fi cel dinții 
strigat. Murmurul mulțimii se opri
se dintr-o dată, parcă nu mai reș- 
pira nimeni. Se auzea doar zgomo
tul făcut de copitele cailor ce se 
mișcau de pe un picior pe altul, lo
vind înfundat pămîntul și fîrnîind 
pe nările fierbinți. Și deodată, în li
niștea aceea adîncă, se auzi glasul 
puternic al lui Iacob :

— Prezent !
Oamenii izbucniră în rîs, învese

liți pe neașteptate de incidentul a- 
cela.

— Stai, că nu te-a strigat nimeni! 
spuse cineva din mulțime.

Lui Iacob i se păruse că fusese 
strigat. Auzise limpede; „ Iacob Ne 
Bobu." Și, firește, dăduse răspuns. 
Ce era de rîs în asta ?

Președintele se ridică în picioare 
Ia masa în spatele căreia stătea și 
strigă, rotirdu-și privirea asupra 
mulțimii;

— Iacob Ne Bobu i

făcuse observația 
o ironie, fiindcă 

ordine de idei:
de dimineață ?

în

tă
un

întrebi atîta ? Toată 
lumea știe că-I Cheamă Rcsmarin !

Președintele se uită la cal cu un 
fel de milă și cu o duioșie adîncă. 
11 privi și pe Iacob și îi văzu pi
cioarele sale mari, cu tălpi enorme, 
crăpate, și îi spuse :

— Vezi, nu era bine să fi venit 
cu noi de-acuma trei ani ? Apoi, ca 
și cum i-ar fi părut rău că l-a do
jenit chiar în momentul acela, pre
ședintele îl întrebă pe un to;i din 
care se vedea limpede că voia ne
apărat să-i facă o bucurie:

— Te pricepi la cai, tovarășe 
Bobu ?

— Mă pricep.
— Ce-ai zice să iei un atelaj 

primire ?
Acum și oamenii din mulțime 

ceau, înțelegând că se petrecea
lucru deosebit în inima tulburată 
de emoție a consăteanului lor. Și 
în clipa cînd Iacob porni spre gra d 
cu calul după el, toți priviră în ur
ma lui plini și ei de o 
pătă.

In ușa grajdului îl 
om.

— Veniși Iacobe ?
— Am sosit și noi,
— Unde vrei să-1 așezăm pe dum

nealui ?
Se uită la padocuri șj alese locul 

ce i se păru cel mai bun : aici. O- 
mul desprinse tăblița neagră de pe 
stilpul proaspăt spoit și scrise pe 
ea cu tibișir, cu litere frumoase, de 
tipar: ROSMARIN. Iacob legă ani
malul de iesle și calul aplecă în- 
tr-ua gest reflex capul, căutînd nu
treț. „Ai răbdare, băiatule, că te 
bagă de azi în porție" — îi spuse 
Iacob în șoaptă, învăluindu-1 într-o 
privire plină de duioșie și de feri
cire.

Dar nu mai avu vreme să se în- 
vîrtească pe lîngă Rosmarin, fiind
că începură să vină pe rînd, oame
nii ceilalți, cu caii lor...

duioșie proas-

întîmpină un

răspunse el.

Petru VINTILA
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Nu se poate scuza insuficiența 
iei comedii prin omologarea sa 
genul „ușor". Farsa sprintenă sau 
nbitorul vodevil nu se nasc prin 
bțierea unei comedii de substanță, 
mul este ușor, dar nicidecum fa- 

și comportă exigențe artistice, 
loc neglijabile. Există o amplă 

cendență a piesei comice legere, 
re și în istoria literaturii noastre 
amatice a înscris pagini de sea- 
a. Se cuvine să facem însă dis- 
icția între strămoșii onorabili ai 
iior piese comice și tristul mește- 
« al farsei de bulevard. Eroarea 
vîrșită de autorii unor recente 
medii neizbutite vine adesea din 
itarea problemelor noi care se ri- 
eă astăzi în fața genului. Com- 
zițiile hazlii cu răufăcători sim- 
tici și „pozitivi" hepatici nu se 
it înscrie în linia eforturilor pen- 
i crearea, într-un nou spirit, a 
urnelor dramatice vii și înțelepte, 
iccesele în acest sector al drama- 
rgiei noastre nu lipsesc însă, iar 
tima piesă semnată de Al. Miro- 
n readuce problema în discuție, 
erind un nimerit prilej 
cercetarea ci.

Fabula „Celebrului 702“ 
ipă cum se știe, compusă 
.tură". Cazul Chesman (în piesă 
indman) a alimentat săptămîni în- 
egi saloanele de senzație ale pre- 
i Occident. Povestea gangste- 
l'Jt-scriitor care a sfîrșit pe scau- 
4 electric, privită în sîne, poate 
păta culoarea tragicului. Contem- 
ată însă în contextul istoric și 
țeleasă, drama își arată ascuțișul 
mic și se refuză tonalităților gra- 
s prin caracterul său aberant și 
eziș. Rîsul se naște aci, ca urmare 
dezacordului dintre codul etic ofi
li al Americii capitaliste și mu
ia în curs a „modulul său de 
ață" caracteristic. Dacă ne vom 
lădtii să trasăm profilul exact al 
iazului", ne vom afla în fața 
lectacolului pe care rii-1 oferă con- 
astul dintre normele sociale reale 
e vieții din S.U.A. și normele 
ridice menținute convențional.
Astfel, deși crima este osindită 
in legi solemne șî criminalii de- 
iși, uneori, intre gratiile do la 
ng-Sing, asasinatul devine un 
contestabil izvor de bunăstare și 
lorabilitate. Gangsterul cîntă în 
ilula sa balade triste în ritm de 
zz, în timp ce propaganda crimei 
a efracției cunoaște o veselă exa- 
rbare care dă naștere unor mari 
reri și, implicit, unor poziții de

zeze, de astă dată, o operă de tipo
logie satirică, dramaturgul creionea
ză profiluri ascuțite și nu caractere.

Locul fiecărui personaj este pre
cizat pe țintarul unei acțiuni vii, 
desfășurată î 1 salturi și surprize. 
Sarcinile fiecăruia sînt limpezi, 
dar nici unul dintre croi nu îm
povărează cu pretenții străine ge
nului țesătura subțire și savuroasă 
a întâmplărilor „Celebrului 702".

Izvorul comicului este restrîns cu 
zgîrcenie Ia situația comică, rezul
tant al contrastului dintre aspectul 
aparent „în deplină regulă" a celor 
ce se petrec în celula lui Cheryl 
Sandman și conținutul scandalos 
al afecerii întreprinse de editura 
„Books and Books"

Al. Mirodan realizează o farsă 
consecventă, în care „încurcătura" 
nu provine din simple confuzii care 
nasc „gaguri" hazlii în lanț. Urmă
rind un țel ideologic, noua piesă a 
autorului „Ziariștilor" se bazează De 
un „imbroglio" de sensuri, produs 
de opoziția dintre valoarea nomi
nală și cea reală a noțiunilor etice 
în societatea capitalistă. O aseme
nea degringoladă morală a terme
nilor și a noțiunilor se traduce în 
farsa satirică cu un corespunzător 
tur de forță al replicii, _ 
Dialogul comediei „ușoare" se în
carcă astfel cu zeci de nuanțe și 
intenții într-o sărbătorească dez
lănțuire a spiritului. Obligația de a 
vorbi seînteietor este satisfăcută nu 
printr-un joc gratuit de cuvinte, ci 
printr-o legătură vie cu programul 
ideologic al comediei. Pentru Al. 
Mirodan replica spirituală și inteli
gentă constituie o mai veche carte 
de vizită. In „Celebrul 702“ el creează 
cu dezinvoltură un limbaj colorat, 
în care se cultivă cu antren aforis
tica suculentă servindu-se continuu 
tema satirică a piesei. Elaborînd o 
farsă cu perimetru limitat, Mirodan 
nu simte nevoia de a diferenția per
sonajele prin tieuri caracterologice 
de limbaj. Distincția între eroii 
farsei sale trecînd în sarcina ac
țiunii propriu zise, limbajul este 
unic și depersonalizat, constituind 
un comentar hazliu și neîntrerupt 
al situațiilor comice.Atenția drama
turgului a fost în schimb concen-

glasului pur al Dianei un sunet viu 
și cristalin. Este o insuficiență va
lorică în făptura dramatică a „fetei 
în albastru" care s-ar cuveni neapă
rat soluționată. O asemenea întărire 
a planului liric ar da noi valențe 
și celui comic, printr-un firesc 
proces de comunicare interioară. 
Astfel ultimul act, actul trecerii lui 
Cheryl la ofensivă, ar căpăta și în 
pasagiile sale comice mai multă 
consistență, dacă influența Dianei 
ar deveni mai credibilă, justificând 
deplin evoluția „celebrului 702“.

Fiindcă sîntem Ia capitalul obser
vațiilor critice se cuvine să adău
găm aici regretul pentru o pasageră 
încălcare de planuri în cîteva re
plici satirice ale piesei. Ne referim 
Ia acele „poante" privindu-i pe 
scriitori și pe critici și care par a 
se desprinde de obiectivul come
diei și de cîmpul său de investi
gație. Modul aluziv (dar decent) în 
care sînt formulate replicile în 
cauză, nu supără evident pe nimeni 
dar ele se interpun curgerii firești 
a acțiunii satirice, deplasând, chiar 
dacă trecător, obiectivul real al sa
tirei. Este cazul să constatăm că 
autorul „Ziariștilor" nu s-a lăsat 
pradă de astădată pasiunii calam
bururilor nemăsurate, deși rudele 
mai sărace ale acestora își arată 
uneori urechile printre excelentele 
replici de spirit ale comediei.

Cu „Celebrul 702“ Al. Mirodan nu 
și-a propus să depășească linia de 
sosire a „Ziariștilor1*. El a adăugat 
însă literaturii noastre dramatice o 
încercare deosebit de merituoasă de 
a pune capăt gratuității comediei 
ușoare. Situîndu-se în plină actuali
tate cu noua sa lucrare, scriitorul a 
reușit să atragă atenția asupra 
unor probleme grave, printr-un 
tonic și viguros hohot de rîs.

ic

Scenă din actul 11

Teatrul Național din Craiova are 
meritul de a fi dat precădere unei 
comedii originale de o vie actuali
tate. Regizorul și actorii au parti
cipat cu un vădit entuziasm Ia pre
gătirea primei versiuni scenice a 
„Celebrului 702“ încercând să valo
rifice oît mai deplin virtuțile tex
tului dramatic. Direcția de scenă a 
Iui Radu Miron a preferat, după 
cit se pare, o viziune favorabilă 
resurselor lirice ale piesei. Fără a 
a ignora necesitatea obținerii unui 
ritm potrivit construcției de farsă

și implicit sensurilor critice, regia 
a socotit că este mai important să 
reliefeze mesajul explicit, conținut 
în paginile patetice ale comediei. 
Trebuie să facem în acest caz un 
anume credit acestei viziuni discu
tabile, întrucât intențiile regiei nu 
sînt străine de unele particularități 
ale distribuției rolurilor. Mai cu 
seamă Vasile Ichim (Cheryl) dar și 
alți interpreți s-au simțit, prin for
mație și prin temperament, atrași 
mai ales de notele grave ale po
veștii „Celebrului 702“. Această pre
ferință n-a dus la cele mai bune 
rezultate iar în ceea ce privește 
rolul principal el a apărut, prin tra
tarea severă a unor pasagii savu
roase, mult diminuat. Totuși Vasile 
Ichim și-a dovedit talentul în cîteva 
scene izbutite, și mai cu seamă în 
ultimul aet al piesei. Revelația spec
tacolului a constituit-o creația Ro- 
dicăi Tapalagă care a pendulat cu 
o suavă feminitate între relieful 
simbolic al „Fetei în albastru" și 
prezența întăritoare a Dianei, dacti
lografa îndrăgostită. Cucerind prin 
simplitate în primele acte, Rodica 
Tapalagă a convins în ultimele 
scene prin subtextul emoțional al 
frazelor, pe care le-a spus 
o abia simțită exaltare, 
ușoară afectare în rostirea 
plîcilor întunecă în cîteva 
duri interpretarea remarcabilă a 
tinerei actrițe. Concentrîndu-și aten
ția asupra cuplului central. Radu 
Miron a evidențiat prin zeci de de
talii sensul protestatar al legăturii 
celor doi eroi, evitând, cu bune re
zultate, dulcegăria sentimentală.

In planul comic al spectacolului a 
ocupat primul loc Joe, în interpre
tarea antrenantă a lui Mânu Ne- 
deianu. Cunoscutul comedian a îm
plinit cu verva sa particulară spa
țiul a numeroase scene-cheie 
spectacolului. Ceilalți actori 
ilustrat inegal situațiile hazlii 
piesei, pierzînd adeseori sensul 
plicilor și risipind nuanțele. O apa
riție comică citabilă este aceea a 
lui Ilie Cernea (avocatul Jackson). 
In rolul preotului publicul l-a reîn
tâlnit pe artistul poporului Remus 
Comăneanu.

Trebuie să observăm că, în ciuda 
unei distribuții neunitare și a unor 
lacune de interpretare, direcția de 
scenă a realizat un spectacol curat, 
care a reliefat cu stăruință impli
cațiile politico-sooiale ale piesei lui 
Al. Mirodan. Decorul unic al talen
tatului I. Popescu-Udriște a înca
drat în mod fericit un spectacol 
care a înconjurat cu o vie atenție 
o comedie românească nouă de o 
certă însemnătate.

V. MÎNDRA

G. Calboreanu, Gr. Vasiliu-Blrlic și Al. Giugaru într-o scenă din .Bădăranii

T) v J v ‘ 'fi bădărănii
înd printr-un film 
mărim reconstituirea 
unui spectacol teatral^ 
de succes, desigur că 
ne dispensăm de unele 
din resursele tehnicii 
cinematografice. Cău
tăm să imprimăm ac
țiunii un anume ritm 
și o variație de pla

nuri, un cadru mai migălos descris, 
așadar utilizăm avantajele ecranului, 
dar numai în măsura în care nu se 
aduce o ingerință textului dramatic 
și nu se pierd momentele de intensi
tate scenică, oferite de reprezentația 
teatrală. Dacă beneficiem de o echipă 
de actori înzestrați, care și-au sus
ținut cu brio partitura în spectacol, 
putem acum, ăatorită mijloacelor pe
liculei, să valorificăm noi aspecte ale 
creației lor, zăbovind asupra gestului, 
evidențiind nuanțele interpretării. 
Ecranul devine astfel un strălucit 
popularizator al victoriilor scenei. 
Aceasta a fost de altfel și menirea 
filmului „Bădăranii". Realizat după

spectacolul Teatrululul Național, spec
tacol care a căpătat faimă la festiva
lul „Goldoni" din Veneția, filmul stu
dioului București relevă o concepție 
regizorală puternic realistă și virtuo
zitatea cltorva remarcabili interpreți 
în roluri de suculentă comedie.

Cu o formație de renumiți actori 
comici, regia (Sică Alexandrescu șt 
Gheorghe Nagy) a accentuat la ma
ximum latura satirică a piesei fără 
reținere în fața ispitelor de farsă și 
șarjă burlescă. O lume încă pironită 
în prejudecățile medievale, o lume în 
care prostia, îngîmfarea și violența 
dețin întiietatea, lumea „bădărani
lor", se surpă odată cu invazia 
lui. Jupînii despoți din piesa lui 
doni se arată neputincioși în 
zîmbetului și a persiflării. Căci
zația că sînt considerați ridicoli li se 
pare cea mai cruntă primejdie. Aceste 
accente sînt apăsate pînă la ultimele 
limite de către regie în scene 
nestînjenită ilaritate, 
urmărim mimica de 
rară — amestec de 
late, nemaipomenită
lui Birlic în rolul unui „bădăran" do
cil, timorat de impetuozitatea neves-
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O LUNA DE CONFORT"

vidiat pe scara socială. In aceste 
ndiții, sancționarea fărădelegilor 

transformă într-o sursă de mă
ri arbitrare, iar textul de lege 
tr-un instrument maleabil, utilizat 
ntru rotunjirea averilor. Intr-un 
emenea climat social, răsturnarea 
lorilor morale devine totală, des- 
izînd larg porțile ultimului ca- 
tol al unei societăți condamnate, 
Altoiul spasmelor comice.
In această lumină și-a așezat Al. 
irodan cele trei acte ale farsei 
le satirice. Pentru a-și realiza 
ccintul program critic, Mirodan 
■a construit piesa, întoreînd cu 
ptușeala în sus mantia sumbră a 
chiior tragedii. Personajele se 
ed și aci sub dominația unor im- 
nderabile. „Destinul" operează 
să direct prin Harrisson, prototip 
„bossului" flegmatic, care își pro- 

imă cu insolență atotputernicia, 
ivîndu-se de intermediul oracolc- 
r legate la ochi.
Familiar cu tehnica simbolurilor, 
irodan nu-și părăsește pre dilecția 
ntru metafora scenică nici în re
nta sa comedie. El subliniază aci 
nația comică prin inversarea sim- 
lică a termenilor unor comparași, 
i camera de „creație" a scriitoru- 
i captiv într-o societate mercan- 
ă apare în scenă, ci o celulă de 
chisoare locuită de un scriitor de 
mane comerciale. Cheryl Sand- 
în, gangsterul-scriitor, primește o 
tribuție fabuloasă, dar averea sa 

acumulează undeva dincolo de 
ații, dincolo de limitele vieții 
ale. Snectatoru' înțelege imediat 

celula este un cerc descris ale- 
ric în jurul scriitorului care s-a 
ndut și că fericirea promisă de 
uloatatori nu poate fi atinsă cu 
îna din închisoarea morală la care 
mnatarii contractelor cu diavolul 
Iben sînt osîndiți.
Intre as .menea borne cu relief 
i simbol. Al. Mirodan își insțalea- 

construcția simplă a farsei sale 
amatice. Neintenționînd să rcali-

trată asupra realizării ritmului viu 
ol dialogului, mișcării impetuoase a 
cuvintelor. In această privință el a 
izbutit într-o însemnată măsură. Cu 
grație și rîvnă vindicativă piesa ridi
culizează un întreg sistem, persiflînd 
mizeria morală a Americii mercan
tile și se situează astfel pc versan
tul nobil al comediei ușoare. Preo
cupările grave ale dramaturgului 
n-au compromis exigențele genului, 
dar au participat la provocarea 
unei puternice infuzii lirice. Astfel, 
în climatul acidulat al farsei, își 
fac apariția momente de o discretă 
sentimentalitate. In acest mod pă
trund în comedia Iui Al. Mirodan 
semnalele „celeilalte lumi", străină 
și ostilă Iui Harrisson și compa
nia. Prezența „fetei în albastru" 
joacă îndeosebi un rol considerabil 
în realizarea programului piesei. 
Suavă și șireată, Diana schi
țează o jumătate de pas către pro
filul pretențios al unui personaj- 
simbol, dar este întoarsă de autor 
cu abilitate la identitatea certă, 
spre binele întregii construcții dra
matice.

îmbinarea firului comic cu inter- 
mediiie lirice începe remarcabil 
în finalul primului act și cu
noaște în ultimele scene ale piesei 
momente deosebit de luminoase. 
In această împletire se află meritul 
esențial al comediei Iui Mirodan, 
care a reluat aci tehnica „Ziariști
lor" Ia un voltaj scăzut. Trebuie 
să constatăm totuși că partitura 
lirică a piesei, adică acea parte a 
textului prin care se afirmă opo
ziția declarată față de morala și 
moralitatea capitalistă nu cunoaște 
un spațiu și o strălucire corespun
zătoare. Bineînțeles critica lumii 
dolarului este eficace și categorică. 
Cum autorul a avut însă buna idee 
a ridicării (nu numai prin negare) 
a unui punct de vedere opus 
temnicerilor de tipul Iui Har
rison, el ar fi trebuit să azigure

Facem adesori greșeala de a exa
mina creații aparținând unor familii 
artistice diferite, cu același etalon de 
criterii și de la aceeași înălțime a 
exigenței. Firește, nu-i trece nimănui 
prin cap ideea de a-1 compara^ pe 
Shakespeare cu Goldoni, de a măsura 
cu aceeași unitate pe Ibsen și Moliere 
sau pe Cehov și Caragiale. Metoda, 
am numi-o a criteriului fix, funcțio
nează totuși, mai ales în aprecierea 
teatrului „ușor". pe care de obicei ne 
dăm silința să-l vedem și să-l jude
căm de la altitudinea marilor valori. 
O dramă mediocră e pur și simplu 
mediocră; o comedie-farsă mediocră 
e stupidă, catastrofală, criminală I Ne 
împăcăm foarte greu cu ideea că un 
spectacol de estradă poate să conțină 
tablouri superficiale, sau că poate să 
fie neunitar, fără a fi numaidecât in
ferior.

Lui Șt- Iureș și B. Dumitrescu li 
s-a reproșat, între altele, transforma
rea bruscă, insuficient motivată, a 
unor personaje (Teianu, Antipa), in
dividualizarea sumară etc. Sîntem to
tuși în fața unei comedii ușoare care, 
conform legilor genului, urmărește 
comportamentul personajelor pe coor
donate în general exterioare, în timp 
ce transformarea este în primul rînd 
o mișcare interioară și, în al doilea 
rînd, o acțiune gravă. înaintea unei 
asemenea comedii urmează să recep
ționăm ecoul transformării din conș
tiința personajelor; procesul transfor
mării, transpus ca atare, ar fi cel pu
țin fastidios. „O lună de confort" 
trebuie privită, credem, ca o comedie 
vioaie, care se menține atît timp cît 
nu vrea să-și iasă din piele, cît timp 
deci autorii ei nu atacă notele grave. 
Deoarece atunci cînd vor să fie se
rioși, să imprime „dramatism" acțiu
nii, tinerii noștri autori se încurcă, fie 
în banalitate (iubirea dintre Maria 
și Filip), fie în ițele altor piese ori 
scenarii cinematografice (perspectiva 
năvălirii apelor care modifică unele 
atitudini), fie într-un sociologism pri
mitiv (niște chiaburi care, nu se știe 
de ce. tioluiesc biletele calomnioase

de Ștefan Iureș și Ben Dumitrescu
(Teatrul Muncitoresc C.F.R.)

viata personală a tractoriste! 
Domboș) etc. Toate acestea 
criticate în cronicile apărute,

privind 
Tereza 
au fost 
dar sensul observațiilor nu ar trebui 
să fie: adânciți, motivați, explicați, 
fiți oît se poate de serioși, ci: nu pă
răsiți tonul comicului de gen; dacă 
ați început să cîntați la ghitară nu 
mai încercați și orga. Sînt cu putință, 
e drept, și comedii tragice și comedii 
grave („Ziariștii" de pildă), dar „O 
lună de confort" nu e concepută ast
fel și încruntarea, de cîte ori apare, 
îi stă prost. „O lună de confort" este, 
cum pe bună dreptate scria Eugen 
Barbu în ..Magazin", o seară de con
fort, de veselie și nimic mai mult.

Sensul educativ ? Există, într-un 
anume fel. Există, fiindcă autorii mi
litează pentru integrarea studenților 
în viață, pentru participarea activă și 
efectivă la munca de construcție so
cialistă. pentru colectiv — împotriva 
individualismului, pentru modestie — 
împotriva infatuării, pentru legătura 
cu practica — împotriva teoriei ste
rile. Condamnarea atitudinii lui Filip 
Teianu, student „conștiincios" și în
fumurat, teoretician cu dispreț pentru 
practică și individualist prin încre 
dere excesivă în propriile aptitudin* 
și cunoștințe, poartă în cea mai mare 
măsură conținutul educativ al piesei. 
Dar acțiunea educativă e deservită 
în schimb, de construcția unor perso
naje. Constant Antipa e mai pericu 
los decît Filip Teianu pentru că ar» 
farmec. Refuzul de a munci este la 
el oarecum scuzat prin „șmecherie" 
și spectatorul e înclinat, ca și autorii, 
să-l absolve de activitatea obștească, 
fiindcă Antipa e „băiat simpatic'. 
Iar cînd se apucă de treabă, te în
trebi de ce o_ face totuși. Și dacă îm
potriva lui 
suri aspre.

tipa nu se întreprinde nimic ? Maria, 
singurul „caracter integru" dintre stu- 
denți, e atît de anostă, plată și lip
sită de umor, încât nu se impune ca 
exemplu. Comunistul Dancu, elemen
tul mobilizator, e peste măsură de di
dactic (personajul fiind salvat numai 
de interpretarea, cu mult superioară 
textului, realizată de actorul Constan
tin Gheorghiu). Nu atît prin carac
tere, oît prin atmosfera generală este 
subliniată necesitatea spiritului colec
tiv. De altfel, piesa în ansamblul ei 
se susține pe atmosferă, pe mișcarea 
tinerească a personajelor, pe comicul 
replicii și al caracterelor. Cu aceasta 
ne afirmăm și dezacordul față de ob
servația cronicarului de la ziarul ,,Ro- 
mînia liberă", Radu Popescu, conform 
căreia comicul piesei ar fi exclusiv 
de limbaj. Comoditatea ostentativă a 
lui Antipa și incontingența lui Nicu 
Barbu sînt elemente comice, după 
părerea noastră mai consistente și 
mai autentice decît antologia de ex
presii ,,șmechere" cu care a fost în
zestrat Antipa sau ardelenizarea în
groșată a vorbirii lui Zenovie Cincu.

Ceea ce e comedie în „Luna de con
fort" se prezintă autentic, ceea ce vrea 
să fie serios, dramatic, liric, adine, 
sună fals. Este, se pare, și o indica
ție pe care ne-o dau cei doi tineri și 
talentați debutanți în dramaturgie, cu 
privire la evoluția lor în viitor,

★

Teianu colectivul ia ma
de eq împotriva lui An-

Spectacolul realizat de Horea Po
pescu și Mircea Dumitru repetă cali
tățile și defectele textului, susținînd 
cu vervă, într-un ritm viguros, par
titura comică, pierzîndu-și ritmul și 
antrenîndu-se în platitudine, odată cu 
intermezzo-urile lirico-dramatice. Aju
tată și de scenografia sugestivă și 
adecvată a Sandei Mușatescu, regia a

procedat foarte bine insistând asu
pra atmosferei în spectacol, corectând 
în acest sens unele defecțiuni ale 
piesei.

Dacă pe Dancu nu-1 vedeam inte- 
grîndu-se atmosferei din cauza unui 
text nesatisfăcător, datorită regiei și 
interpretării deosebite a lui Constantin 
Gheorghiu, „miracolul" s-a realizat 
Cald și subtil, tânăr fără a avea vîrs- 
ta, înțelegător și sever, Dancu are 
pe scenă un rost și un loc. Excelent 
interpretat de Cornel Vulpe, Nicu Bar
bu își relevă pe deplin calitățile de 
personaj comic, naiv și aerian în pri
ma parte a piesei, aproape uluit de 
propria transformare în ultima parte. 
Interpretîndu-1 pe Antipa, Ștefan Bă
nică este în rol, ca „șmecher", fără a 
fi nelalocul lui nici în 
„serioase". Se simte la un moment 
dat pericolul ca Antipa să 
mult prea serios (după scena în care 
Dancu își povestește biografia), ceea 
ce ar fi dus atît la stricarea unității 
și autenticității personajului, cît și la 
uciderea hazului. Actorul se redre
sează însă'și-și reintră în caracter, 
bineînțeles cu un plus de experiență 
instructiv și util. In rolul lui Filip 
Teianu, Paul Ioaohim reușește să se 
facă antipatic, iar jocul rigid pe care 
l-au pbservat unii cronicari șe dato- 
rește, în parte, și rigidității persona
jului interpretat. Actori talentați ca: 
Ion Vîlcu (Zenovie Cincu), Traian 
Dănceanu (Justin Paraschivescu), Ta
mara Buciuceanu (Tereza Domboș), 
Alexandru Azoiței (Ilie), Simion Ne- 
grilă (Sandu Hrișcă), deși purtători 
ai unor texte inegale, uneori aride, se 
ridică la o interpretare personală, 
nuanțată, contribuind activ la recrea
rea atmosferei. In rolul Măriei, Dana 
Comnea face eforturi, din păcate nu 
întotdeauna încununate de succes, de 
a ieși din platitudinea textului.

Spectacolul este viu și — în afară 
de scena lungă, prea lungă și prea 
inexpresivă, a reuniunii de la sfîrși- 
tul ‘ '

tel; urmărim cum se manifestă satis
facția vulgară, zgomotoasă, de tiran, 
a lui jupîn Lenardo, satisfacție în
treruptă brutal, la orice încercare de, 
împotrivire și pe care ochii săi hol
bați o înregistrează cu o mare ulu
ială (Al- Giugaru); sau urmărim ac
cesele de furie și mojicie, destinse, 
pe neașteptate sub amenințarea ridi
colului (George Calboreanu).

Amenințarea ridicolului. Fiindcă pe 
„bădărani" ti sperie această forță a 
rîsului, de care se servește o femeie, 
frumoasă și inteligentă. Ecranul re
liefează subtilitățile jocului actriței 
Carmen Stănescu, Intr-un rol în car» 
alternează replicile voluntare, de o 
autoritate fără drept de ripostă, cu 
retorica prelungită și insinuată, ciă- 
dită pe o argumentație derutantă pen
tru mărginiții ei adversari. Se remar
că și prezența scenică a Sandei 
Toma, fiica lui jupln Lenardo, falsă 
ingenuă, terorizată de asprimea ta
tălui, avidă însă de plăcerile vieții* 
gata să recurgă, pentru o clipă de li
bertate, la prefăcătorie și minciună.

In roluri de mai mică întinderi 
excelează Radu Beligan, Marcel An- 
ghelescu. Silvia Dumitrescu-Timică. 
O notă distonantă față de restul 
distribuției o provoacă totuși jocul 
orea declamator și emfatic al lui 
Niky Atanasiu.

Cum filmul reproduce în mare vi
ziunea regizorală a spectacolului, nu 
e locul aici să întreprindem o discu
ție mai substanțială cu privire la in
terpretarea textului lui Goldoni. Tre
buie să spunem însă că producția 
studioului București nu-și îndeplinește 
pe deplin menirea. Dacă momentele 
de înfruntare dramatică apar bina 
transpuse pe peliculă, cu relieful ob
ținut prin posibilitățile de izolare șt 
fixare ale obiectivului, adaptarea cine
matografică suferă în multe privințe. 
Aspectele de epocă, pe care filmul 
a năzuit să le adauge spectacolului, 
se vădesc sărace și adesea artificioase. 
Scurtele plimbări pe gondolă în Ve
neția Carnavalului lasă o amintire 
neplăcută spectatorului. In reconsti
tuirea cinematografică s-ar fi cerut 
mai multă inventivitate și poate sa
crificarea imaginilor prea teatrale, pen
tru a da un plus de vioiciune și di
versitate acțiunii. Mai multă atenția 
a acordat regia îndrumării actorilor 
care obțin creații apreciabile.

„Cei mici despre

lumea marea

momentele

devină

fetiță desenează 
cerc. Din cîteva 
se formează alte , 
prafețe, amintind trep
tat contururi cunoscute. 
Cu un cărbune, pe as
faltul străzilor, se naș
te astfel din nou „lu
mea mare". Sînt pri
mele impresii despre 

universul înconjurător, iar desenele 
copiilor, expuse pe caldarim, rezistă 
•ploii și vîntului, imprumutind parcă 
ceva din durabilitatea artei. Aceste 
imagini deschid filmul documentar al 
studioului Al. ~ " 
lumea mare" 
ta, operator : 
tariu: Radu 
Expoziției de

un 
linii 
su-

primului act — antrenant.

Dumitru SOLOMON

Sahia „Cei mici desvr» 
(regizor : Gabriel Bar- 
Tiberiu Olasz, comen- 

Cosașu), film închinat, 
pictură a școlarilor. 

Ceea ce farmecă în alaiul tablouri
lor în care se îmbină naivitatea cu 
o forță de expresie uluitoare, este 
modalitatea de receptare, la această 
vtrstă fragedă, a noutății și bogăției 
vieții noastre socialiste. Filmul ne pre
zintă la lucru pe cîțiva dintre micii ar
tiști, ne destăinuie printr-un procedeu 
specific cinematografului procesul di
namic de creație a imaginilor, supra
punerea motivelor și desăvîrșirea 
ideii artistice (ne amintim momentele 
de definitivare a schemei inițiale în 
tulburătorul tablou al micului Jura). 
Talente neobișnuite care cresc sub zo
dia socialismului exprimă în desenele 
lor bucuria de viață, încrederea în 
oameni, în prietenie și în solidaritate, 
dorința de. visare și creație.

Un film documentar realizat cu 
fantezie șl lirism. Ne bucură faptul 
că de astă dată stereotipa relatare 
reportericească, cu o desfășurare a- 
proape previzibilă, este înlăturată de 
o compoziție vioaie și originală (pă
cat numai că în anumite momente 
ale prezentării expoziției, regizorul 
alege șl el o cale facilă, permițind 
pătrunderea monotoniei Intr-un film 
inte_rșsanl).

S. DAMIAN

La Casa Scriitorilor

Desene de SILVANj

CONSTANT IN GHEORGHIU 
in rolul lui Dumitru Dancu

CORNEL VULPE 
in rolul lui Nicu Barbu

18,30, o seară 
cu prilejul ani» 
ani de la naș»

Mihail Sado-

SIMION NEGRILA 
ta rolul lui Sandu Hrișcă

ION V1LCU 
rolul lui Zenovie Cincu

Casa Scriitorilor ..Mibail Sado 
vonnu" organizează vineri li no
iembrie, la ora 
literară omagială 
versării a 80 de 
terea maestrului 
veanu.

★
Ședința cenaclului „Nlcolae 

Lablș“ care trebuia să aibă loc 
sîmbătă, 12 noembrie a,, c, se 
amină pentru simbătă, 18 noem
brie a. o,



La a 80-a aniversare a lui Mihail Sadoveanu

MESAJE DE PESTE HOTARE
ITALIA

Am scris, cu cîteva zile mai îna
inte, într-un mare săptămînal italian, 
că Romînia are dreptul de a prezenta 
la Premiul Nobel pentru literatură 
stâît candidatura lui Arghezi, cît și 
cca a lui Sadoveanu. Natural, cred 
că Academia Suedeză avea chiar da
toria să anticipeze aceste candidaturi 
încă din anii trecuți, nu numai 
să le accepte. Nu spun aceasta 
pentru o ireverențioasă și sterilă po
lemică, ci în dorința de a confirma 
din partea mea înalta valoare literară 
ți morală pe care o recunosc acestor 
doi foarte mari scriitori romîni.

Sînt un cititor al lui Sadoveanu 
încă din prima mea tinerețe, înainte 
de 1940. Am scris atunci un mic ar
ticol asupra celor două romane tra
duse în italiană •’ „Hanul Ancuței" și 
„Baltagul"; dar acest articol a fost 
distrus, ca atâtea alte reviste, în tim
pul războiului. Nu este o mare pier
dere, e cu totul altceva; acel articol 
nu avea altă valoare decît de a aminti 
public dovada credinței mele în Sa
doveanu. După război, în acești ani, 
am citit alte cărți, printre care „Mi
trea Cocor" și multe nuvele, 
nînd, de fiecare dată surprins 
secata sa forță de povestitor.

Vara aceasta am vizitat 
prima dată Romînia ; multe 
mi s-au întipărit în suflet și : 
a fost pentru mine dovada confundă
rii sate morale și sociale cu pămîntul 
natal, cu poporul său. La București 
n-am avut fericirea să-1 întâlnesc pe 
Sadoveanu și mi-a părut rău. De fapt 
însă l-am regăsit în modelele vii ale 
personajelor sale din satele și orașele 
patriei sale pe care le-am cunoscut 
în călătoria mea și, strîngînd atâtea 
mîini prietene, simțeam că strâng 
mîna venerată a lui Sadoveanu.

rămî- 
de ne-

pentru 
pagini 

aceasta

Giancarlo VIGORELLI 
președinte al 

a
Comunității europene 

scriitorilor

nu este în Europa unProbabil că 
alt scriitor în afară de Sadoveanu, 
dotat cu un atît de senin, de olimpic 
echilibru. Confirmarea — dacă ar 
mai fi nevoie — ne-a fost făcută 
cîțiva ani înainte, cu publicarea ro
manului „Mitrea Cocor", evocînd re
forma agrară, realizată în Romînia 
în ajunul construirii socialismului. 
Evidențiind o lume plină de frămîn- 
tări sociale, și atît de contrastante, 
Sadoveanu găsea o ordine mai 
înaltă, o perspectivă care, străbătînd 
episoadele, devenea istorie. Intr-o 
țară socialistă, unde în înfruntarea 
dintre vechi și nou, noul a prins ră
dăcini solide, mărturia literară a unui 
scriitor de forța lui Sadoveanu este 
un privilegiu.

Domenico JAVARONE
director adjunct al revistei 

„Europa leierarm"

In timpul călătoriilor mele în Romînia, 
am fost totdeauna fermecat de frumu
sețea peisajului și de calda sobrietate 
a poporului. Dar pe orășeni și pe țărani 
i-am înțeles deplin numai după ce am 
citit romanele și povestirile lui Sado-

CIȘMELE LUI BAYAR, 
MUZICĂ ETC.

Un proiect de lege supus dez
baterii parlamentului coloniei en
gleze Rhodezla de sud prevede, 
printre altele, interzicerea cînte- 
celor în timpul demonstrațiilor.

Propunem măsuri mai radicale: 
tăierea limbilor.

Tot în legătură cu muzica.
Soldații unităților vest-germane 

cantonate recent în Franța au 
fost sfătuițl să nu cînte marșuri 
în timpul drumului spre taberele 
militare.

Se poate și mima „Deutsch
land, Deutschland uber alles" 1

Cancelarul Adenauer a decla
rat, cu ocazia unei adunări de- 
mocrat-creștine, că cei ce se o- 
pun înzestrării Germaniei Occi
dentale cu armament modern 
sînt oameni „iresponsabili".

Mai rămîne să aflăm că dis
trugerea instalațiilor moderne de 
la Buahenwald a fost șl ea o 
acțiune „Iresponsabilă".

un
In sfîrșit, tot omul va putea sS 

aibă bomba sa atomică, la — 
preț accesibil Cel puțin așa ne 
asigură concernul vest-german 
„Degussa" care ar fi descoperit 

< lodă ieftină de obținere a 
uraniului 235. știrea a produs 
senzație șl a fost preluată pe 
larg de majoritatea ziarelor oc
cidentale. Conferință de presă la 
Bonn. Declarație a Departament 
tulul de stat prin care guvernul 
Adenauer este rugat (chiar așa 
se scria : rugat) să declare noua 
șl senzaționala metodă „secret de • 
sl’t".

In fapt, procedeul de separare 
a izotopilor de uraniu prin cen
trifugare nu este nou. In schimb, 
nu este nici ieft’n, așa cum a 
demonstrat recent un expert so
vietic.

Atunci ? Atunci se caută un 
paravan pentru a se putea furni
za arme atomice Germaniei oc
cidentale.

Cu ocazia procesului foștilor 
conducători al Turciei, care are 
loc pe insula Iassî Ada din Ma
rea de Marmara, a fost schițat 
șl un sumar portret moral al 
Iul Bayar și Menderes. Primul a 
vîndut, după un chef monstru, 
pentru imensa sumă de 20 de 
mil de lire un cîlne scoțian pri
mit cadou de la regele Afganis
tanului. Iar Menderes a autori
zat un medic să omoare la cîte
va ore după naștere, pe copilul 
uneia din amantele sale

La 5 august 1958 „New York 
Times" 
guvern _______ .___
pus de o mȘnă de intelectuali". 
Model pentru „lumea liberă".

scria : „Turcia are un 
modern, progresist, im-

Loy Henderson. subsecretar 
de stat adjunct al S.U.A., 
întreprinde o călătorie prin 
noile state africane. Vrînd să fie 
arbitru al situației, n-a reușit să 
apară decît ca „arbitru al ele
ganței", așa cum îl consideră 
„Paris-Match".

Președintele de Gaulle a decla
rat, în discursul radiotelevizat de 
vineri 4 noiembrie, că problema 
algeriană are o vechime de 130 
de ani.

neanu; așa cum am iubit fără rezerve 
cîmpiile și colinele Moldovei, ale Do- 
brogei și ale altor regiuni, cînd le-am 
putut vedea cu ochii aceluiași au
tor. In sfîrșit, nimeni mai bine ca el 
n-a știut să-mi dezvăluie cu o artă spon
tană și cu un instinct, în același timp 

■ liric și epic, farmecul țării sale. Datorită 
acestui fapt, a fi redactat cu mulți ani 
înainte versiunea italiană a romanului 
„Venea o moară pe Șiret" este pentru 
mine motiv de mare mulțumire, cu atît 
mai mult astăzi, cînd vârstnicului și iu
bitului scriitor i se dau în patria sa cele 
mai mari și meritate onoruri.

G. B. ANGIOLETTI
scriitor

R. P. UNGARA
alMihail Sadoveanu, marele maestru 

prozei romînești contemporane, a devenit 
cunoscut în cercurile largi ale cititorilor 
maghiari prin romanele sale cu tematică 
originală și bogată, scrise cu o artă 
desăvîrșită. Pentru scriitorii noștri el 
constituie exemplul artistului care ex
primă cu o înaltă măestrie și cu mijloa
cele realismului probleme vitale ale oa
menilor gliei, ale întregii societăți to- 
mînești din ultima jumătate de veac.

Rodnică și plină de învățăminte este 
calea parcursă de Sadoveanu. Aniver
sarea lui Sadoveanu este o dată memo
rabilă pentru toți cei care apreciază no
bilul mesaj al literaturii progresiste și 
păstrează în inima lor numele creatorilor 
ce îndrumă poporul și omenirea pe dru
muri noi.

Intr-adevăr, a 80-a aniversare a mare
lui scriitor romîn este o sărbătoare pen
tru poporul său. La această sărbătoare 
participăm și noi, scriitorii și cititorii 
maghiari, care de mult urmărim și apre
ciem opera desăvîrșită a marelui Sa
doveanu.

FODOR Jozseî
scriitor, laureat al premiului Kossuth

Cu cîteva decenii fn urmă, cei care 
cunoșteau, în Ungaria, literatura romînă, 
erau destul de puțini. Acest lucru se 
datora politicii naționaliste a claselor 
dominante, care împiedicau în mod voit 
cunoașterea literaturii popoarelor vecine. 
După eliberare, sau schimbat radical 
condițiile politice, economice și culturale 
și, în atmosfera nouă, s-a desfășurat o 
amplă activitate de traducere. Drept ur
mare, tot mai multe opere clasice și con
temporane romînești apar în limba ma
ghiară.

Dintre creatorii literaturii contempo
rane romînești, cititorii noștri au cunos
cut cel mai bine, în ultimii ani, operele 
eminentului prozator Mihail Sadoveanu. 
Este adevărat că unele scrieri ale lui 
Sadoveanu au văzut lumina tiparului încă 
înainte de eliberare și că unii critici 
literari maghiari din acea vreme apreciau 
înalta lor valoare, dar creațiile cele mai 
bune nu 
largi de 
Apariția 
traducere 
turilor prietenești dintre țările noastre 
și al conlucrării culturale mereu crescînde.

Dintre lucTrările lui Sadoveanu tipărite

puteau pătrunde în masele 
cititori din motivele amintite, 
continuă a operelor sale în 
maghiară este rezultatul legă-

Pentru cel neinformați, reamin
tim că în 1830 trupele franceze 
au debarcat în Algeria pentru 
„a răzbuna o Insultă adusă de 
beiul Hussein consulului Franței", 
(„Larousse, ed. 1940, pag. 1165). 
Bogății ? Teritorii noi ? Forță de 
muncă ieftină ? Nici vorbă. 800 
de mii de soldați francezi conti
nuă șl azi să-l răzbune pe bietul 
diplomat francez.

Un ziar englez scria despre re
presiunile împotriva semnatarilor 
manifestului „celor 121": „In ceea 
ce privește măsurile luate de gu
vernul francez, ele nu pot decît 
să descurajeze pe prietenii Fran. 
țel... A acționa într-o manieră 
atît de draconică, care îl privea
ză (pe semnatarii manifestului 
N.N.) de unul din mijloacele de 
existență, nu este un act cu care 
se poate mîndrl o națiune care 
aspiră să se considere civilizată... 
Această formă de acțiune, acest 
război de uzură împotriva inte
lectualilor... care se opun regimu
lui, trebuie să fie condamnat cu 
atît mai multă forță cu cît se 
produce acolo unde se presupu
ne a fi lumea liberă".

„Dally Worker" ? Nu. Ziarul 
marel burghezii „limes".

Printre semnatarii manifestului 
„celor 121“ se găsește șl Florence 
Malraux, fiica lui Andri Mal- 
raux, ministru al lui de Gaulle.

Propunem o discuție în familie 
asupra libertății de exprimare.

La Londra a fost interzisă pro
iectarea unui film, produs chiar 
de naziști, asupra ororilor din 
ghetoul Varșoviei. Filmul nu a 
fost prezentat la vremea lui de 
naziști care l-au socotit prea 
„realist".

Argumentul englez : Identic. 
Sflntă pudicltate (era să scriem 
ipocrizie) britanică I

Tot la Londra.
Curtea cu juri a decis că cele

brul roman „Amantul d-nel 
Chatterley" nu este imoral. Deci 
cele 200 de mil de exemplara 
pregătite pentru vînzare de cu
noscuta editură „Pinguin" pot fi 
difuzate.

Răsuflăm ușurați.

In legătură cu apropiata căsă
torie a regelui Belgiei, Baudouln 
eu prințesa spaniolă Dona Fa- 
blola de Mora y Aragon, inocen
ții gazetari de la inocenta fițuică 
pariziană „Paris Jour“ scriu în- 
tr-un editorial : „Acesta <ah, a- 
morul, n. n.) pe care epoca noa
stră are prea des tendința să-1 
uite, este lucrul cel mal Impor
tant din lume".

Agresiunea belgiană în Congo, 
războiul colonialist din Algeria, 
3000 de concediațl la „Renault", 
Wehrmachtul sub o nouă etiche
tă în Franța, toate acestea sînt 
fleacuri. Dă-ne Doamne, zl 
o nuntă regală, o naștere 
mea orientală sau măcar 
cercare de sinucidere în 
filmului. 

de zi. 
în lu- 
o în- 
lumea

Sergiu BRAND

la noi, un mare succes a repurtat „Bal
tagul", care amintește, pe plan tematic, 
„Barbarii" al marelui scriitor maghiar 
Moricz Zsigmond. Din operele clasic'e ale 
lui Sadoveanu, cititorii maghiari au cu
noscut romanul „Venea o moară pe Șiret", 
„Frații Jderi” și „Nicoară Potcoa
vă". Au apărut mai multe volume de nu
vele, dintre care se remarcă volumul inti
tulat „Bulboana lui Vălinaș”, cuprinzînd 
35 de nuvele alese din Opere vol. I—VII 
(ediția romînă). In zeci de mii de exem
plare au fost editate și cărțile pentru 
copii. Datorită lirismului și umorului lor 
fin, diferite cărți pentru copii ale lui 
Sadoveanu („Dumbrava minunată”, „Făt- 
Frumos Măzăreanul” etc.) au devenit 
lectura preferată a copiilor noștri.

Ca semn al aprecierii și venerației 
noastre față de Sadoveanu, ca dovadă 
a interesului cititorilor în zilele cînd săr
bătorim cea de-a 80-a aniversare de la 
nașterea maestrului, au apărut în libră
riile maghiare, în cadrul colecției celei 
mai populare, care cuprinde operele în
semnate ale literaturii maghiare și uni
versale — colecția „Biblioteca ieftină”, 
— romanele „Baltagul" și „Bulboana 
lui Vălinaș", într-un tiraj de 30.000 de 
exemplare. Tot acum, în editura noastră 
de bibliofilie „Magyar Helikon” au a- 
părut în ediție de lux, sub titlul „Ochi 
de urs", 5 nuvele ale lui Sadoveanu, 
într-un tiraj de 4.000 exemplare, din 
care o parte legate în piele. Este inte
resant de amintit că după eliberare, 
operele lui Sadoveanu au fost publicate 
în limba maghiară în peste 200.000 exem
plare și că în planurile noastre figurează 
editarea sistematică a operelor alese ala 
marelui scriitor.

Cred că toate acestea dovedesc în mod 
clar că și cititorii maghiari își însușesc 
măiestrita artă a lui Sadoveanu, care, 
pe lingă faptul că le face cunoscută viața 
poporului romîn, contribuie prin adîn- 
cui său umanism la formarea și educa
rea lor. Cititorii noștri simt că această 
artă este legată prin multe fire de lite
ratura maghiară, în special de opera 
lui Moricz Zsigmond. Ei știu de aseme
nea _ că marele scriitor romîn este un 
luptător de frunte pentru înțelegerea și 
colaborarea între cele două popoare ale 
noastre.

In numele miilor de cititori maghiari 
ai lui Mihail Sadoveanu, îi urăm, cu 
ocazia celei de-a 80-a aniversări, putere 
și sănătate.

K0PECZI Bala
director al editurilor

R. D. GERMANA

De 
după .propriile 

cuvinte, a „intenționat ca fiul 
țărănoi care n-a putut învăța 
să transpună suferințele acelora 

nu se pot exprima în scris in
formă artistică". Vraja stilului 
caracterizat printr-o simplitate

Anul acesta, două mari personali
tăți ale literaturii contemporane romî
nești, poetul Tudor Arghezi și poves
titorul Mihail Sadoveanu. au împlinit 
al 80-lea an al unei vieți. Pe par
cursul acestei vieți au creat o operă 
care prin profunzimea conținutului și 
măiestria formei revendică calificativul 
clasicului, înscriindu-se pe orbita lite
raturii universale. Zilele acestea 
poporul romîn și literalii din 
lumea întreagă au sărbătorit 'pe ine
puizabilul povestitor Mihai! Sadoveanu. 
Intr-o operă, cuprinzînd pește o sută de 
volume, Sadoveanu a înfățișat într-un 
chip inegalabil figura țăranului și păs
torului romîn încadrați în marea am
bianță a naturii țării sale și a isto
riei de la începuturile ei pline de su
ferințe pînă la zilele Eliberării, 
timpuriu Sadoveanu, 
sale 
unei 
carte 
care 
tr-o 
său
impunătoare își are rădăcinile în poe
zia populară romînă, în doinele țăra
nilor și păstorilor, în baladele haidu
cilor. De aceea Sadoveanu consideră 
pe creatorul anonim din literatura 
populară ca pe maistrul său. Da aceea 
povestirile și romanele sale se evi 
dențiază prin grandiosul lor caracter 
de baladă, deschizînd prin zugrăvirea 
plină de forță a naturii și a omtih'i 
vaste spații de destine și peisaje. „Iată 
panteonul meu literar, simplu și rus
tic, neîncărcat de zorzoane, măreț ca 
natura însăși", mărturisește scriitorul 
trăgând concluzia: „Țăranul romîn este 
eroul meu principal". Intr-adevăr Sa
doveanu a reușit să creeze figuri inte
gre, pline de mîndrie, vrednicie și dâr
zenie, care în ciuda unei mari sufe
rințe știu să se apere singure împo
triva unor arendași escroci și boieri 
cruzi. Figura țăranului răsculat, care-Și 
caută singur dreptatea într-un stat 
stăpînit de latifundiari inumani, se în
scrie în centrul celor mai frumoase 
dintre povestirile sale, printre care 

„Mamele sînt împotriva războiului"

■ li

T ’.-fe

!> ?

„Județ al sărmanilor". ȘI dacă Sado
veanu iși împrumută suJbiectele din 
istoria poporului său vom reîntâlni 
din nou țăralnii care aduc prinosul 
greu al sîngellui lor în marea bătălie 
pentru independența țării. Sadoveanu 
a crezut totdeauna — după propriile sale 
cuvinte — în rezervele nelimitate ale 
poporului romîn și niciodată n-a pu
tut să înțeleagă cum te poți îndoi 
de ele. Credința lui nu numai că nu 
l-a înșelat, dimpotrivă, un fericit des
tin i-a hărăzit maestrului să trăiască 
fericitele clipe ale eliberării poporului 
său. Bătrînul scriitor a creat acum fi
gura țăranului conștient revoluționar, 
figura lui Mitrea Cocor. Astfel opera 
lui Sadoveanu a dobîndit caracterul 
unei cronici cuprinzătoare și pline de 
•poezie a poporului său, unei cronici 
în care s-au reflectat suîilul munților, 
codrilor și șișurilor întinse ca și eti
ca oamenilor care produc bunurile 
acestei țări. Și ca într-un basm popu
lar suferința se schimbă în bucurie, 
binele triumfă asupra răului.

Poporul romîn înconjoară cu o ne
obișnuită venerație pe poetul și pur
tătorul său de cuvânt, caire a susținut 
atît în publicistică cît și în arena 
politică cauza poporului, a umanismu
lui și a păcii.

Georg MAURER
scriitor

10 ani de la moartea lyji G. BERNARD SHAW

La cîțiva ani după moartea 
lui Bernard Shaw, a apărut 
la Londra un volum de scri
sori sub titlul „Advice to a 
young critic". (Letters, 1894— 
1924).

lată, pe scurt, povestea a- 
cestei cărți.

In 1894, criticul R. Golding 
Bright, pe atunci în vîrsta 
de 20 de ani, s-a adresat lui 
G. B. Shaw, rugîndu-1 să-l a- 
jute să devină cronicar dra
matic. G. B. Shaw i-a răspuns 
și între cei doi s-a legat o 
prietenie afectuoasă, al cărei 
martor a rămas o bogată co
respondență.

Scrisorile marelui drama
turg ne introduc în intimita
tea uneia din cele mai aprinse 
inteligențe ale literaturii en
gleze și ne poartă pe drumuri 
de confidență către secretele 
operei sale. De-a lungul lor, 
iregăsim același sarcasm 
fața minciunii și ipocriziei 
cietății burgheze, același spi
rit îndrăzneț, liber de preju
decată, aceeași viziune gene
roasă, a căror strălucire face 
din creația lui.G. B. Shaw o 
pagină vie de umanitate.

în 
so-

29 Fitzroy Square W.
2 decembrie 1894

Dragă domnule,

Cel mai bun serviciu ce ți-1 pot 
face este să iau articolul dumitale 
și să notez pe 
fără reticențe 

vin în minte, 
unele însemnări 
Am încercat să 
am putut mai limpede, ceea ce voiai 
dumneata să exprimi, căci era evi
dent că dumneata te învîrteai în 
jurul cîte unei probleme. Eu am luat 
în considerație numai poziția ce tre
buia adoptată și pe aceea am ex
pus-o. Mi-a venit destul de ușor 
cînd a fost vorba să modific afir
mația dumitale privind francezii în 
genere, în sensul pe care i-1 dădeai 
de fapt — adică francezul conven
țional de pe scenă. Exprimă întot
deauna exact și corect ceea ce crezi, 
dar nu adopta niciodată o atitudine 
preconcepută, 
morală,

Ți-ai 
scriind 

cezi și 
dine 
mult 
pune 
bază 
stilul 
mitale. Și nu te poți exprima pe dum

el la repezeală și 
observațiile care-eni 
Vei găsi mai întâi 
cu cerneală neagră, 
arăt în ele, pe cît

fie ea națională sau 
sau oricare alta.
o atitudine națională 
lucruri despre fran- 
și ai adoptat o atitu- 

„Ea a decăzut

eri tică 
impus 
acele

englezi
morală scriind ; 
în ochii tuturor". Mai întîi, ex- 
just faptele; este condiția de 
pentru a dobîndi Un stil, căci 
este expresia personalității du-

se bu-

curajo- 
Adrla-

La Hanoi a apărut în revista 
Uniunii Scriitorilor Vietnamezi 
„Literatura" un articol închinat 
lui Tudor Arghezi, semnat de 
poetul Ngyen Yuan Sanh, care 
a vizitat țara noastră In cursul 
acestui an.

5,Schițe de scriitori albanezi" se 
Întitulează volumul recent editat 
în Uniunea Sovietică care cuprin- 
zînd lucrări ale unor scriitori de 
diferite generații ca Dlmitr Șute- 
viei, sterlo Spasse, Sefket Mușaral 
înfățișează viața de azi a 
sulul popor de pe țărmul

De o mare popularitate_ __
ctiră romanul antifascist al scriito- 1 
rului german Bruno Apitz „Gol 
printre lupi" în care, paralel cu i 
crimele din lagărele de concentra
re naziste, se înfățișează procesai 
de trecere a unui intelectual de lfi 
calea protestului individual izola 4^ 
la lupta solidară a proletariatului.

meu de 
te simți 
puterile 
motivul

neata icu autenticitate decît pe. baza 
unei realități precise.

Cu cerneală roșie vei găsi notate 
cîteva observații din care rezultă ce 
ar gîndi un editor cu experiență 
despre proba dumitale.

Nu ai urmat de fel sfatul 
a scrie o carte. Susții că nu 
încă în stare să-ți încerci 
cu o carte. Acesta e tocmai
pentru care te îndemn să înveți. 
Dacă țe-aș sfătui să înveți să pati
nezi, sînt sigur că nu mi-ai răs
punde că încă nu ai echilibru pe 
gheață. Orice om învață să patineze 
clătinîndu-se la început, în modul 
cel mai caraghios. Intr-adevăr, pen
tru a progresa în orice lucru, tre
buie să fii decis să te faci mai întîi 
de rîs. Nu vei scrie niciodată o 
carte bună pînă nu ai scris mai 
înainte cîteva proaste. Dacă ai fi 
citit articolele meie din Scoția, ai 
fi văzut că am debutat prin a scrie 
cronici foarte proaste. Am scris cinci 
cărți groase înainte de a mă apuca 
din nou de ziaristică. William Archer 
a scris un tom voluminos despre 
viața și operele lui Richard Wagner, 
un roman imens și o carte despre 
dramă, pe lingă un eseu despre Ir
ving și o grămadă de articole de 
fond la un ziar scoțian, înainte de 
a-și începe cariera glorioasă la 
„The World". A mai comis și vreo 
patru piese în tinerețea sa. (Intre 
noi fie zis, te rog să nu 
va această informație), 
ta trebuie să treci prin 
nicie; și nu e niciodată 
me ca să începi. Vreme

ur-

de 
du
re-

publici cum- 
Și dumnea- 
această uce- 
prea devre- 

de cinci ani 
de acum înainte, scrie o mie de cu
vinte în fiecare zi, și asta cel pu
țin nouă luni pe an. Citește-i pe toți 
criticii mari: Ruskin, Richard Wag
ner, Lessing, Lamb și Hazlitt. Ia-ți 
un permis pentru sala de lectură de 
la British Museum și stai acolo cît 
mai mult cu putință. Du-te la toate 
concertele simfonice de mîna întîi 
și la operă, ca și la teatre. Intră în 
cercuri în care se discută și învață 
să vorbești în public. Frecventează 
micile întruniri politice de duminică 
seara și perfecționează-te în această 
disciplină, in felul acesta, ai ocazia 
să studiezi oamenii și problemele 
politice. Cît timp stai Ia birou, stră- 
duiește-te să fii cel mai bun func
ționar ; eu însumi am lucrat patru 
ani și jumătate într-un birou, înainte 
de a fi împlinit douăzeci de ani. Nu 
bea, nu practica jocuri de noroc ; nu 
împrumuta bani ; nu da bani cu 
împrumut; nu te însura pentru ni
mic în lume; fă din perfecționare 
singura dumitale țintă pentru urmă
torii cincisprezece ani; și dacă Lon
dra nu te poate învăța nimic altce
va, sau îți cere mai mult timp decît 
îți îngăduie ucenicia dumitale, spu- 
ne-i tatălui dumitale că preferi 
să-ți taie ajutorul și să mori de 
foame, ȘI FA-O. Dar îți vor trebui 
cel puțin un an-doi de muncă în- 
dîrjită, înainte de a te putea hotărî 
la măsuri eroice. în sfîrșit, după ce 
ți-am dat toate aceste sfaturi, adaug 
pe cel mai important, care trebuie 
să-ți fie preceptul de căpătîi. Nu 
ma’ niciodată sfatul cuiva.

Și acum, iăsînd deoparte rolul 
îndrumător, filozof și prieten al 
mitale, rol ce nu intenționez să-| 
iau pînă peste vreo zece ani, cînd 
îmi vei raporta progresele dumitale, 
dă-mi voie să-ți mulțumesc pentru 
articolul din „The Sun", care a fost 
judicios și binevenit. Deocamdată nu 
mai am alte noutăți decît că sînt pe 
cale de a termina o nouă piesă, în 
care sper ca rolul principal să-1 in
terpreteze d-ra Janet Achurch, des
pre al cărei talent am avut întot
deauna cea mai bună părere. Este o 
piesă sentimentală și sper să gă
sească înțelegere Ia femei, dacă nu 
la bărbați. Lucrurile sînt spuse atît 
de limpede și de deschis, încât înă 
aștept să fie declarată „o culme de 
subtilitate și rafinament". Aceasta 
este cea de-a cincea lucrare drama
tică a mea. Prima a fost „Widowers’ 
Houses" („Casele d-!ui Sartorius"), 
a doua a fost „The Philanderer" 
(„Craiul"), o comedie de actualitate 
în care Femeia Nouă era prezentată 
înainte de a fi fost descoperită de 
dl. Grundy. A treia a fost „Profe
siunea d-nei Warren", o piesă te
zistă, teza fiind cam aceeași cu cea 
din mult discutata scrisoare către 
„Pali Mail Gazette". Cea de-a patra, 
„Arms and the Man" („Arme și 
omul"), a fost înțeleasă atît de 
greșit, îneît mi-a stabilit reputația de 
autor dțamatic nu numai aici, ci Și 
la New York. „Independent Theatre" 
a și anunțat „Profesiunea d-nei 
Warren" pentru viitoarea stagiune. 
„The Philanderer" a fost scrisă ini
țial pentru această companie tea
trală ; dar cînd piesa a fost gata, 
am lăsat-o deoparte și am scris alta 
mai potrivită cu profilul acestei 
companii, r- „D-na Warren". Vă- 
zînd „Arms and the Man", Wyndham 
mi-a cerut să creez ceva pentru el; 

am încercat să-1 conving să joace 
„Craiul", dar pe cînd discutam aceste 
propuneri, el a repurtat un succes 
atît de răsunător cu „Rebellious Su
san", îneît a hotărît să urmeze ca
lea comediei deschisă de Henry Ar
thur Jones, înainte de a se aventura 
în nisipurile mișcătoare ale terenului 
shawian. Aceasta atrăgea o amî- 
nare atît de îndelungată, îneît am 
abandonat propunerea și acum sînt 
în căutarea unui actor care ar pu
tea să joace la fel de bine rolul 
„Craiului", ca și Wyndham.

Dacă cele de mai sus îți pot folosi 
pentru niște articole — și aminteș- 
te-ți că lumea nu-l va înghiți prea 
mult pe Bernard Shaw — poți s-o 
faci orioînd îți convine. Numai să 
nu spui că deții aceste informații 
chiar de la mine. E un procedeu 
prea ușor, la care mă opun.

Al dumitale pe jumătate adormit,
G. Bernard SHAW

glorioasă la

Crima fascistă 
poate fi romantică ?

Noaptea pe furiș, cu pași înăbușiți, 
profitind de complicități și de dure
rosul război din Algeria, trupe ger
mane, în formație de luptă și echi
pate cu armament modern, au pă
truns din nou pe pămîntul Franței. 
In acea Franță de unde au fost izgo
niți de poporul mîniat și unit de ura 
împotriva opresorului, de poporul pe 
care militarismul prusac a încercat 
zadarnic să-l îngenunche.

Tot pe furiș, la adăpostul frazeolo
giei demagogice despre libertatea de 
creație și de opinie se încearcă stre
curarea în librării a operelor unor 
scriitori francezi, fasciști declarați. 
După ce reprezentarea unei piese a 
dramaturgului — executat pentru tră
darea de patrie — Robert Brasilach, a 
fost împiedicată prin protestul una
nim al intelectualității progresiste, în
cercarea de a se introduce prin con
trabandă teorii fasciste, în pilule lite
rare recidivează. Nu e vorba de astă 
dată de tipărirea unei lucrări inte
grale a unor scriitori fasciști, ci de 
un studiu în care se citează masiv 
tocmai paginile elogioase la adresa 
hitlerismului și a doctrinei fasciste. 
Această infuzie fascisto-literară e 

moment, tocmai
Această infuzie 
practicată în acest 
pentru că, cercuri politice interesate 
urmăresc alimentarea spirituală a 
„bluzelor negre", trecerea lor de la 
admirarea platonică a „cultului vio
lenței", de la cochetarea cu filozofia 
disperării, la folosirea cuțitului, a re
volverului și bîtei în scopuri politice, 
precise, reacționare.

Sarcina de a reîmprospăta stocul 
de literatură fascistă cu scriitorii pro-
hitleriști, — morți sau vii — și-au
luat-o Paul Serant și editura Fas-
quelle. Paul Serant e cunoscut pen
tru simpatiile lui față de partidele de 
dreapta. Lucrările sale anterioare 
„Păziți-vă de stingă" și „încotro 
se îndreaptă dreapta" o atestă. Ul
tima dintre acestea, apărută în zilele 
premergătoare putchului militar din 
Algeria, din anul trecut, cerea să se 
deschidă ușile puterii pentru partidele 
de extremă dreaptă „singurele în stare 
să salveze măreția Franței și să reci
tați zexe un singe subțiat de practica 
vicioasă a democrației".

„Romantismul fascist... sau opera 
scriitori francezi" 

făcut de Serant 
deschisă a unor 

trădători ai in- 
colaboraționiști și

politică a cîtorva 
e pasul următor 
pentru reabilitarea 
scriitori fasciști, 
tereselor Franței, _____ s__ r„
stipendiați ai' lui Otto Abetz, guver
natorul Parisului. I21 
rant se ocupă în principal de Alfonse 
de Ch&teaubriant, Abel Bonard, Louis- 
Ferdinand Celine (scăpat de la moarte 
prin fugă și reîntors în Franța cînd 
politica oficială a alunecat spre dreap
ta), Pierre Drieu La Rochelle, Robert 
Brasilach. Acești apologeți ai crimei, 
ai violenței și rasismului, oameni care 
au promovat ideile lui Hitler sînt nu
miți de Serant... romantici. Acest 
„romantism fascist" ce formează obiec
tul analizei în lucrarea lui Serant 
este bine cunoscut în Franța; pentru 
francezul de rînd, el înseamnă Ora- 
dour, incendierea orașelor, uciderea

Lucrarea lui Se-

Al. GTRNEAȚĂ
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In mal 1961 se împlinesc 100 de 
ani de la nașterea Iul Rabindra
nath Tagore, marele scriitor in
dian. filozof șl activist pe tărlm 
social. In Vederea acestui jubi
leu, în India s-a înființat un co
mitet special condus de J. Nehru. 
In Uniunea Sovietică scriitorul 
N Tihonov a fost ales președinte 
al comitetului jubiliar, costituit 
recent. Este in curs de pregătire 
editarea în 12 volume a opere
lor lui 11 Tagore șl realizarea 
unul film documentar-blograflc 
despre scriitorul indian.

Pe teritoriul de azi al deșer
tului Sahara trăiau încă în urmă 
eu 8.000 de ani oameni cu un 
înalt nivel cultural pentru epoca 
respectivă. Acestea sînt concluziile 
ce se desprind din interesanta car
te tradusă recent șl în Uniunea 
Sovietică, — a lui Henri Lotte des
pre descoperirile de fresce antice 
în peșterile saharlene.

Revista „II giornale del poeti“, 
organ al Asociației internaționale 
de poezie, publică în nr. 5-6, o 
recenzie semnată de Mariano 
Baffi la antologia „Din lirica fe
minină*4. alcătuită de 
Porumbacu. „Poezii 
ambianțe diverse, în 
ferite, scrie Mariano 
care reflectă sufletul 
femeii au fost culese <

. bacu, care le-a dat o certă uni
tate de muzică și armonie".

! Veronica 
create în 
epoci di- 
Baffi, dar 
sensibil al 
de Porum-

celor mai buni fii ai poporului fran
cez. „Se va vedea, scrie Serant in 
primele pagini ale cărții, că ei (scri
itorii fasciști) se caracterizează, în 
registre diferite, prin lirism și că ati
tudinea lor politică se confundă în 
mare parte cu căutarea unui stil nou 
al vieții colective, a unei poetizări a 
ordinei sociale și politice". Omenirea 
a cunoscut bine și pe spinarea ei căl
dura „lirismului" hitler ist (vezi cup
toarele de la Auschwitz), poezia or
dine/ noi (vezi cele 83 milioane de 
morți, răniți, orfani și invalizi de pe 
urma războiului provocat de hitleriști). 
Omenirea a cunoscut înduioșătorul 
lirism a lui Eichman care a extermi
nat șase milioane de ființe, lirismul 
lisei Koch care citea la lumina aba
jururilor din piele omenească poate 
chiar literatura romantică, „poetică", 
a lui ‘Drieu La Rochelle, cel care, 
s-a sinucis după prăbușirea hitleris- 
mului spre a scăpa de pedeapsa po-. 
porului său.

Lumea a aflat cu profund dezgust 
cum arată „viața colectivă" preamă
rită de Celine, Brasilach, Abel Bo
nard, concretizată în forme superioa
re de organizare ce și-au găsit ex
presia în lagărele de la Dachau ori 
Buchenwald.

Cartea lui Serant reproduce din a- 
bundență fragmente, citate si maxime 
ale scriitorilor care au făcut la vre
mea lor apologia fascismului. Sînt re
produse calomniile lui La Rochelle lm- 
potriva construcțiilor socialismului, 
probabil în dorința de a îmbogăți ar
senalul de invective al urmașilor a- 
ceșțuia. (vezi „Le Figaro" „L'Auro- 
re", etc.) Sînt citate masiv maximele 
luf Celine, Brasilach și a celorlalți 
trădători ai poporului francez.

Republicarea unor asemenea texte în 
Franța, unde cimitirele sînt pline de 
victime ale fascismului, strecurarea 
„tezei 
este „o poezie", 
ani de la zdrobirea acestuia, după ce 
omenirea s-a cutremurat de scîrbă șl 
de groază aflînd în amănunt ororile 
săvîrșile de fascism, constituie o pro-' 
fanare a sentimentelor patriotice ale 
francezilor, o lezare a durerii nes
tinse încă, indurate de victimele „poe
ziei" hit Ier iste.

In tragicul complex al războiului 
din Algeria, fasciștii francezi, bene
ficiari ai unor complicități oficioase, 
încearcă să-și joace cartea, 
lui Serant se încadrează 
eforturi care nu vor avea 
1960 în alt cadru 
mele fasciste sînt 
în toată amploarea 
altă șansă decît a 
fascist: refuzul istoriei, mînia și îm
potrivirea popoarelor care azi, ca ori- 
cînd, spun: Nu, fascismului!

lui Brasilach că hitlerismul 
la cincisprezece

Studiul 
in aceste 
astăzi în 
cînd cri- 
cunoscute 
reprobate.

istoric,
demult
lor și
avut primul val

ANDREA GOMEZ (Mexic)
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