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■neaasiscuția despre cunoașterea vie
ții — care a avut loc recent n 
cadrul comitetului de conduce

re al Uniunii Scriitorilor — prezin:ă 
in momentul de t’ață o mare im: :--- 
tanță, teoretică și practică: ea este 
cerută de dezvoltarea literaturii r.oas re 
mai precis de raportul existent intre 
uriașele transformări prin care trece 
patria noastră și modul in care ee 
iși găsesc oglindirea in literatură. Ma 
refer in primul rind. avind in vedere 
rolul specific al literaturii, la tra*s- 
formările sufletești, la procesuă de 
făurire al conștiinței socialiste, la 
apariția — in proporție de masă — 
ca o realitate obiectivă a zilelor Mos
tre — a unui tip uman, calitativ. tea 
omul constructor al socialismului — 
și la locul pe care acest tip j~a- 
trebuie să-l ocupe in literatură.

In anul 1962, cineva care ar nega 
principial necesitatea canoasterii vieții 
ar fi demn de ilaritate și de rrl i. 
nemaispecifidnd că o asemenea 
poziție anacronică il condamnă pe 
respectivul ei purtător la sterilitate 
absolută. Dar despre așa ceva nici 
nu poate fi torba. \oi pornim de la con
statarea că — cu toate succesele ei 
incontestabile — literatura noastră 
este in foarte multe privințe datoare 
vieții, cantitativ și calitativ mai ales.

Cunoașterea vieții, atitudine 
și ideologică a scriitorului in 
realității, presupune dezbaterea pro
blemei chee a literaturii noastre in 
momentul de față, problema comite
tului contemporan. Cu toți sintem de 
acord că trăim o epocă in care, in 
doi-trei ani se petrec in conștiința 
oamenilor procese sociale și psiholo
gice de-o intensitate care altădată 
presupunea decenii : scriitorul trebuie 
să oglindească (și să găsească forme 
noi) pentru a surprinde și intensita
tea acestor procese, mai ales caracte
rul lor nou, inedit, să lumineze și sâ 
arate profundele semnificații umane 
ale acestei revoluții.

Literatura noastră a depășit faza 
„apropierii", a „integrării". Acum ciți- 
va ani tipul uman care domina (vor
besc, evident, schematizînd pînă Ia un 
punct) era omul cinstit, omul de trea
bă (mai ales țăran sau intelectual), 
tip uman intr-un fel marcat de contra
dicțiile generate în el de formația lui, 
de educație, de rutină — și care des
coperă realitățile socialiste, descoperă 
oamenii, se integrează acestor realități 
și-și primește definirea în raport cu 
atitudinea pe care o are față de ele. 
Cărțile respective se terminau odată 
cu adeziunea morală a eroului la idea
lul socialist. In aceste cărți apărea (era 
inevitabil să apară, era necesar să a- 
pară) un erou care determina, oarecum, 
acest proces: comunistul, omul care a 
ales (de obicei in ilegalitate) și a ca
rii? existență și activitate erau pildui- 

re, in sensul înalt major al aces- 
cuvînt (Faptul că de multe ori el 

avea un caracter didactic ținea de 
irtexperiența scriitorului — și nu de e- 
sența eroului respectiv). Chiar la căr
țile cele mai bune, unanim apreciate 
de critică și de cititori, se făcea de 
obicei observația că „acest erou e mai 
sărac sufletește, mai neinteresant, de- 
cîit ceilalți, decit cei care se frămintă 
și caută".

Exclud în această 
zurile in care de vmă era, așa cum 
am spus, inabilitatea scriitorului, lip
sa lui de experiență, necunoașterea. 
Dar oarecum era inevitabil să se pe
treacă așa. De ce ? Pentru că eroul 
activ, omul care știe ce vrea, omtd 
care știe de ce trăiește și mai ales știe 
pentru ce trăiește, era privit din a- 
fară. El se definea nu prin oglindi
rea universului său interior, nu prin 
acțiunile sale cele mai semnificative 

Jfci, aproape exclusiv prin modul cum 
^Ltipența destinul eroului principal, al 
W^i care „trebuia să aleagă". De aici 

decurgea obiectiv, sărăcirea acestui 
erou. Ori, după părerea mea, exact 
acesta este eroul tipic, semnificativ 
și nou, al vremurilor noastre.

Realitatea obiectivă, faptele vieții 
zilnice ne obligă în această etapă să 
abordăm această problemă dinăuntru, 
adică să trecem la crearea acelui erou 
(repet, realitate de masă a zilelor 
noastre) care făurește in mod conș
tient istoria — și nu asupra căruia 
istoria se exercită, intr-un fel sau 
intr-altul. Omul care unește intr-un 
tot diale|r|tic gîndirea cu acțiunea : 
omul care știe ce e lumea și 
ales cum se schimbă lumea.

Relațiile socialiste au biruit in 
noastră.

Literatura nu poate păși înainte 
nu va oglindi conflictele specifice care 
Se nasc într-o țară în care exploatarea 
omului de către om a fost desființată, 
pentru totdeauna. Adică acele conflic
te care duc societatea înainte.

Aici ar fi foarte multe de spus ; mă 
mărginesc să semnalez o primejdie ; 
uneori îmbrăcate în haină de „conflict 
contemporan" apar niște lucruri foarie 
vechi (triunghiuri burgheze etc. etc.) 
plasate intr-un cadru nou, contemporan, 
famiMiar nouă (uzine noi, șantiere, Pia
ța Palatului). Dar conflictele, oricum 
ar fi îmbrăcate, dacă sint vechi rămin 
vechi și nu le poate salva nici un fel de 
decor socialist. Pentru că in realitate 
fiecare realizare care ne umple de mîn- 
drie, care ne dă dimensiunile epocii 
pe care o trăim, reprezintă — pe plan 
omenesc — rezultatul unui conflict 
contemporan, a unei ciocniri între nou 
și vechi, a unei victorii a noului asupra 
vechiului.

E datorra scriitorului să descopere 
toate semnificațiile omenești ale unor
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Ca să ne paten tace această daterie 
trebuie să emoaștesn; • ca 
activă. multilaterală. râriediU 
niciodată nadțanătă de sine, 
considerată ca încheiată

Aș vrea să atrag atenta 
unui fenomen ioarte interesant care 
se petrece sub ochii noștri : e vorba de 
folclorul contemporan. Desigur că sări
torii nu trebuie să se transiomte in 
culegători de folclor (deși dacă ar fa« 
ce-o așa cum a făcut-o Eminescu ar 
fi foarte bine), dar acest folclor repre
zintă o nouă atitudine in fața vieții; 
aici iși găsește expresia profunda înțe
lepciune a poporului care-și făurește 
astăzi propria viață, extraordinara Iul 
vitalitate, umorul nou; el este o pu
ternică sursă de inspirație, de înțelege
re a lumii.

Iată dar, schițate destul de precar, 
cîteva din multele probleme care stau în 
fața noastră, în ceea ce privește cu
noașterea vieții. Viața ne cere, cu for
ța ei unică de convingere, să apro
fundam și să tragem toate concluziile 
care se desprind din indicația partidului 
cu privire la necesitatea cunoașterii 
multilaterale a vieții. Viața ne cere, cu 
exigența ei absolută, să depunem toate 
eforturile pentru a area o literatură 
demnă de epoca noastră, da oamenii 
care o creează.
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Onești, Combinatul chimic.

TUDOR ARGHEZI

Titus POPOVICI
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releva importanța dezbaterii pe 
organizat-o • Comitetul de condu- 
Uniunii Scriitorilor cu ocazia re

centei sale plenare, trebuie să începem prin a
sublinia calitatea referatului prezentat de birou. 
(„Actualitatea socialistă, cunoașterea vieții și 
unele aspecte ale dezvoltării literaturii noastre"). 
Referatul a adus în discuție o problemă în a- 
parență complet elucidată pentru noi toți — 
aceea a legăturii scriitorului cu viața poporului. 
A fost curmată cu anticipație orice tendință 
de tratare formală, intr-un stil de paradă, a 
acestei laturi într-adevăr esențiale a procesului 
de creație. S-a confirmat din nou că problema 
legăturii cu viața, a cunoașterii vieții, nu este 
atît o problemă organizatorică, cît una de 
atitudine estetică față de realitate. Dorința sin
ceră și pasionată de a reflecta la un nivel 
artistic cît mai înalt viața de astăzi a poporului, 
lupta lui condusă de partid pentru triumful 
socialismului și comunismului, nu poate exista 
în afara dorinței tot atît de pasionante de a 
cunoaște, de a înțelege această viață. Iar pentru 
înțelegerea estetică se cere, cu necesitate, parti
cipare, trăire intensă.

Cum era și firesc dezbaterile au fost domi- 
na*e de numeroase exemple concrete aduse în 
discuție de scriitorii care au participat în pri
mele luni ale acestui an la încheierea colecti
vizării în diferite regiuni ale țării. Exemplele 
acestea capătă un relief deosebit în lumina sesi
unii Marii Adunări Naționale din 27—30 apri
lie a.c. De fapt, pe baza Raportului prezentat 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, dezba
terile din această sesiune au închegat tabloul 
măreț al unei uriașe și continue acțiuni din 
care n-au lipsit nici greutățile (mai ales în 
anii 1949—52 cînd grupul fracționist a încercat 
să abată linia partidului de la principiile le
niniste), nici izbînzile aducătoare de bucurii. 
N-au lipsit, mai ales, eforturile activiștilor de 
partid și de stat, ale colectiviștilor fruntași, ale 
mecanizatorilor, ale muncitorilor din industria 
constructoare de mașini agricole, ale oamenilor 
de știință și ale agronomilor, eforturi adunate 
laolaltă, sudate într-o forță invincibilă de că-
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S abele acestea, pentru tine,
Ți le-am cules* dirt.awieTele line. *
Vezi, nu mai zace nici o coardă stearpă, 
De cînd trecu dantela ta pe lîngă harpă.

Trecuse ca o adiere.
O presimțire parcă mă-ndeamnă și mă cere. 
Te-ai împletit pe strune, ca iedera subțire 
Și ie-ai adus prisosul adaos de simțire.

Nu știu de cîntă harpa cînd noaptea mi-o sărută 
Seu freamăți tu-n vibrarea ei gemută,
De scorbura cu zale,
Din frunzele și horbotele tale,
Că se strecoarâ-n ea, cu luna din lucarne, 
Fără să vreau, și vrejul tău de carne.

ITINERARII

ONEȘTI-
BORZEȘTI

tre Partidul Muncitoresc Romîn care, călăuzit cu 
fermitate de Comitetul său Central, aplicînd 
neabătut învățătura marxist-leninistă, a condus 
poporul către această nouă și istorică . victorie 
— contribuție de seamă la îmbogățirea tezau
rului de experiență a mișcării muncitorești in
ternaționale și al construcției societății socia
liste.

Epopeea acestui grandios efort n-a fost încă 
scrisă, dar ea urmează să fie scrisă, nu poate 
să nu fie scrisă. Nu doar pentru fixarea în 
imagini a unei etape de luptă, dar și pentru că 
experiența cîștigată de oamenii muncii sub con
ducerea partidului va trebui să fie fructificată 
în împlinirea noilor sarcini care au fost trasate 
cu atîta claritate în Raportul prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la ultima sesi
une a Marii Adunări Naționale.

In lumina acestei istorice sesiuni, a dezba
terilor ei, de o deosebită bogăție ideologică, 
capătă o semnificație nouă și discuțiile anga
jate cu prilejul recentei plenare scriitoricești.

S-a vorbit cum era și firesc — despre o sea
mă de probleme „profesionale" — de creație, 
despre eroi și conflicte noi, despre modul de 
afirmare al idealurilor socialiste în literatură. 
Și iată, că din nou răspunsurile cele mai judi
cioase le-a adus viața însăși. După cum poate 
să-și dea seama oricine, lucrările recentei se
siuni a Marii Adunări Naționale confirmă din 
nou că în lupta pentru triumful socialismului, 
nici o victorie nu se cîștigă fără greutate, însă 
esențială rămîne totuși victoria ca ătare; isto
ria însăși ne arată că odată pornit pe drumul 
înnoirilor revoluționare, sub conducerea fermă 
și înțeleaptă a partidului, poporul nostru e în 
măsură să învingă toate greutățile ce 
mai ivi în cale.

Viața poporului constituie pentru 
un tezaur nesecat de învățăminte,
încurajează și ne întăresc în convingerea că la 
plenara Comitetului Uniunii Scriitorilor din 25 
aprilie a. c. s-a procedat just subliniindu-se că 
efortul de cunoaștere a realității, înțeles ca o 
componentă indipensabilă a procesului de crea
ție, dă rezultate numai atunci când e multila-

teral. Pe de o parte contactul nemijlocit și per
manent cu activitatea de zi cu zi a construc
torilor socialismului, concretizat în participa
rea activă la munca și lupta lor, oferă scriito
rilor o mare bogăție de fapte, caractere, relații 
noi; pe de altă parte, efortul de înțelegere a 
proceselor sociale luminate de însușirea cît mai 
profundă a politicii partidului ajută la selec
tarea aspectelor celor mai semnificative, la 
transfigurarea lor în operele de artă.

Dar ele nu pot fi așteptate pur și simplu. Un 
merit al plenarei rezidă și în faptul că ea a 
stimulat atitudinile active față de procesul lite
rar. A ieșit în relief cît de necesară este — 
pentru îndeplinirea la un nivel cât mai înalt a 
sarcinilor literare — o discuție vie, pasionantă. 
Scopul efortului literar e creația. Aprecierea 
rezultatelor se face în funcție de numărul ope
relor de valoare realizate în anii apropiați. Dis
cuția, evident nu poate înlocui creația. Dar dis
cuția creează climatul necesar pentru întrece
rea creatoare, pentru abordarea cu îndrăzneală 
a temelor noi, pentru experiențe artistice noi, 
pentru explorarea cît mai adîncă a vieții. Este 
de datoria secțiilor de creație și a 
Uniunii Scriitorilor să-și intensifice 
în acest sens. Confruntarea
literare cu viața ar trebui să devie

continuă
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permanentă de lucru. Este necesar ca 
de creație să organizeze în acest sens
variate — de la întâlniri cu cititorii, pînă la 
schimburi de experiență între scriitorii care 
s-au încadrat în diverse colective socialiste 
muncă. In discutarea cărților e firesc să 
țină seama de aceste criterii.

Frontul nostru literar s-a maturizat. In
tima vreme s-a făcut mult pentru strîngerea 
legăturilor între scriitori și viață. Acum a sosit 
timpul ca rezultatele să fie adunate și fructi
ficate. Trebuie să răspundem cu opere literare 
izbutite sarcinei a cărei 
tate istorică a fost atît 
în cadrul recentei sesiuni 
ționale.

covîrșitoare însemnă- 
de pregnant schițată 
a Marii Adunări Na-

Mihai NOVICOV

După Bistrița, Trotușul e o altă apă 
a bogățiilor moldave și a unor vechi 
așezări de legendă îndepărtată; urci de 
la Adjud pe valea lui și etnd trenul 
oprește tn gări mici sau înaintează prin
tre munții cu ondulafie calmă, ase
menea unor uriașe cămile albastre, 
vezi sate răspîndite mai mult tn timp 
decit In spafiul străveziu, cu nimburi 
potolite și melancolice. Putini scriitori 
au poposit altădată prin aceste părți, 
dar farmecul priveliștii l-a clntat paleta 
divină a lui Luchian mai presus de cu
vinte : Moinești, Poduri, Comănești, 
Ilangani, cine nu știe numele acestea, 
dintr-un capitol feeric al existenței șl 
operei marelui pictor !

Trenul nu-ți tulbură gindurile evo
catoare — ți le tulbură, apărută deoda
tă la geam, o gară nouă, masivă, tn 
piatră de munte și cărămidă aparentă, 
pe frontispiciul căreia scrie Borzești. 
Ți-ai aduce aminte de stejarul din po
vestirea citită în anii copilăriei, dar te 
subțugâ o nouă imagine, ivită de cea
laltă parte a liniei și te stăplnește noul 
simbol al Borzeștilor: tntii viața, tntii 
faptele proaspăt împlinite ale celor de 
azi — pe urmă istoria, cu isprăvile de 
odinioară...

Combinatul chimic, Combinatul de 
cauciuc se întind pe ctțiva kilometri 
de-a lungul Trotușului, cu nenumărate 
clădiri, turnuri de beton sau metal, con
ducte suspendate pe sttlpi urmtnd traiec
torii Intortochiate și boltindu-se deasu
pra căilor ferate și a șoselelor, ca niște 
portaluri prin care pătrunzi tn a- 
ceastă cetate a chimiei. Am văzut 
la Roznov, nu departe de Săvinești, și 
la Govora, întreprinderi asemănătoare, 
clădite aproape concomitent, am tnttlnit 
și acolo aceleași conture și forme spe
cifice, desentndu-se pe fundalul dealu
rilor copleșite de vegetație, dar aici la 
Borzești, dimensiunile stnt uluitoare, și 
mai cu seamă etnd seara le hașurează 
și se aprind tntiiele lumini, construcțiile 
par o pădure de piatră însuflețită și 
setnteietoare, un miracol de geologie vul
canică. Iți vine să te întrebi mereu, etnd 
sau făcut toate acestea și, la povesti
rile oamenilor, rămti naiv și fascinat ca 
la auzul vechilor basme arabe. Intr-o 
juxtapunere de contrast violent, pe cres
tele din față stăruie satul cu case mici, 
zugrăvite fn albastru, cu garduri joase 
umbrite de ulmi, de stejari sau de tei. 
Pe ulițele șerpuite trec vite și păsări, 
prin curți se aude lătrtnd cite un dine, 
pe la răscruci dormitează flnttni, dar 
dacă urmezi șoseaua de asfalt străbă
tută de autobuze moderne, mașini, ca
mioane, după ce treci podul peste apa 
neclintită și translucidă a Oituzului, a- 
jungi Intr-un oraș care n-a existat nicio
dată. Acolo trăiesc zecile de mii de sa-

lariați ai Borzeștilor pe o suprafață nnl- 
mată de cea mai vie viață citadină.

Era și aci un sat anonim, fără să aibă 
cel puțin avantajul de rezonanță turis
tică al vechiului Bicaz, sat și el, dar 
și capitală a Ceahlăului, a vestitelor 
chei și a altor frumuseți de geografie 
sălbatecă. Astăzi scriu Onești ca și 
etnd aș scrie Bacău, Pitești, sau Turda. 
Astăzi trec podul Oituzului și escalades 
cîteva secole de istorie romtnească si, 
laolaltă cu lumea, îmi las numele scris 
undeva, pe o bornă de purpură.

Orașul Onești are o tăietură lapidară 
și geometrică. Străzi largi, scuaruri, 
pasaje, blocuri de o cromatică exuberan
tă, magazine, cinematografe, localuri șt, 
mai departe, construcții ridicate de roșu, 
temelii de beton, deasupra cărora se ro
tesc macaralele dominînd peisajul. Une
ori seamănă cu noul cartier de la Ho
rească, alteori se apropie de linia clă
dirilor din centrul Bacăului, mai rigu
roasă și mai energică. Vtrslei lui ti 
răspunde tinerețea generală a locuitori
lor: rareori întilnești oameni de 35—40 
de ani, majoritatea covîrșitoare fiind 
sub 30. Cite un țăran bătrtn venit din 
cine știe ce sat vecin, după cumpă
rături, Iți pare ciudat și arhaic și chiar 
arborii de demult pe care-i surprinzi 
înglobați tn perimetrul orașului au un 
aer de înțelepți fantomatici. Totul e legat 
de ziua de azi, de o etapă a întregii 
noastre evoluții, de un anotimp, de o vi
brație inefabilă; mline totul se va schim
ba, casele cu roșu vor deveni locuințe, 
se vor ridica noi schele și noi construc
ții pînă cînd se va definitiva profilul 
orașului și călătorului ti vor apărea alte 
realități, alte sensuri. Dar fiecare clipă 
Iși are zodia ei de frumusețe sub care 
se înalță și se tulbură oamenii, șt fiece 
frumusețe Iși caută glas: etnd n-ai a- 
pucat s-o etnți, încerci s-o murmuri tn- 
tr-o frază înfiorată.

Stnt și cuvinte rămase în aer din vre
muri vechi și cînd vîntul le deslușește 
se aude că pe aici, undeva, s-a născut 
și a copilărit Ștefan cel ilare, eroul 
nostru de la răscrucea istoriei cu mito
logia. Să fi fost cu adevărat aici ? In- 
vățatii ridică din umeri. Cine știe, 
poate pe-aceste meleaguri, poate aiurea. 
Mai curind aici, Iți spui etnd privești 
ctitoria lui stăruind pe o coamă de deal, 
tncordată și sobră, ca viața de oștean 
a celui care-a zidit-o, cînd vezi lumina 
de după-amiază aurind ornamentele go
tice ale ferestrelor și albind piatra și
rului de firide. Iată că Oneștii au șl 
un monument istoric: orașului celui mai 
nou, prin arterele căruia fulgeră tine
rețile noastre, ti ajunge prin timp un 
mesaj de departe.

A E. BACONSKY



GEORGELESNEAt 

„Treptele anilor"

Apărut n dată cu sărbătorirea sexage
narului lui G. Lesnea, volumul de ver
suri Treptele anilor" reflectă prezența 
poetului ieșean In viata literară actuală.

„Clntecele de ieri" (1924—1944). pu
ține in volumul de față, fac loc „Cințe- 
celor de azi'1, definitorii pentru situa
rea poetului tn plină contemporaneitate. 
Pățrunzlnd sensul prefacerilor revoluțio
nare din epoca noastră, poetul reface 
vechea cugetare fatalistă a cronicaru
lui moldovean conferindu-i un înțeles 
nou, umanist: „Miron Cqslin: Azi nou 
cuvînt / în Letqpiseț, va să sameni: / 
„Ca oamenii sub vremi nu sînt/ Ci 
vremurile sînt sub oameni 1"

Raportarea omului la vreme nu eșțe 
tnttmplâtoare: există tn lirica lui G. 
Lesnea o coordonat» temporală precisă. 
Timpul capătă concretețea unei forte 
permanent? tn viața omului. Anii cei 
negri, dușmani ai omului, au fost „ră
puși și arși de-ale vieții aprinderi 
(„Către voi, tineri"). Astăzi Insă, timpul 
— tovarăș și prieten al omului, pă
șește alături de el, umăr lingă umăr 
(„închinarea paharului") sau „încă pe 
schelă îmbrăcat în salopetă împreună 
cu constructorii noilor orașe" („La șai
zeci de qni“, poezie publicată tn Con- 
temporamtl). Poetul însuși simte ală- 
tiiri umărul vremi i celei noi care ici, i 
se adresează plin de încredere și elan: 
„Pînă la pămînt / Te salut, o vreme !/ 
Pentru tine cînt / Și-ți închin poeme".

Caracteristic pentru Clntecele de azi 
ale lui G. Lesnea este tonul avîntat, 
ngitptoric. Poetul tnchină imnuri Par
tidului, orînduirii noi, pămîntului fură 
hqturi, oamenilor muncii. In versuri di
namice, punctate de semne de excla
mație, ctntecul său are forță mobiliza
toare: „Văd trecînd perechi.., f «Tineri,

mă-nfliin vouă I / Hruba-mi dă vm V?- 
elfi / Pentru lumea nouă. / „Pqmii wi 
dglț să gust / Din al lor tezațțr: / Te 
salut August, / Roditor de aur 1 f Ros
tul înțelept / Veșnic să-ți irițțppă 1 / 
Te cuprind la piept, / Patria mea șcum-

In tendința spre discursiv stă Insă, 
cred, și o anumită deficientă a poezjeț 
lui G- Lesnea. Sincera înflăcărare <ț 
poetului nu-șf găseșțe totdeauna expre
sia In imagini artistice noi și viguroase 
care să slujească Intr-adevăr conținu
tul militant. Apelurile sale dețin, une
ori, îndemnuri lipsite de vibrația, tur
nat? In clișeele unar lozippi nșgsimilqlf 
substanței poetice („E Mai Întîi").

Totuși, cu aceste rezerve, ultimul vo
lum de versuri al lui George Lesnea 
constituie, alături de valoroqșq șa operă 
de traducător, o contribuție importantă 
la dezvoltarea poeziei noastre și, tn «- 
celași timp, un act de adeziune a poe
tului sexagenar la realitatea vremurilor 
noi.

E. ZAHARIA

MtLWSZ JOZSEF: 

„Cit cuprind cu ochii"

Poet cetățean, Meliusz Jozsef tși a- 
nimfa mesajul revoluționar cu două și 
trei I decenii In urmă- Poemele sale, pro
fund politice, puneau tn circulație idei 
și gțnțimente înaintate In epoca tn care 
jasațsmql devenea din ce tn ce mai 
agresiv. Scriind „Cantata, 1932" sau 
„Moștenirea lui Ren Hepburn", „Ultimele 
cuvinte qlf HWÎ luptător pențru liberta
te" sau „Pqrisnl ți:|ioRiur<il"ț „Speranța 
noqștră", Meliusz Jozsef dovedea o con- 
știiițfă trează, lucidă, tn permanentă ac
țiune. Pe ttnărul poeț de atunci il in- 
tvreșq țiața foburgurilor lunecate In 
mizerie unde se petreceau marile drame 
caiitemporaue, unde poporul suferea, 
băifuth înfometat.

însuflețit de ideile filozofiei marxiste, 
Măliusz Ipțelegea foarte bine că iri acel

fl teKnlca malaHovs^lant devin acum șl 
mai evidente (de sx „Despre critici șl 
becul electric", „Poezia noastră-i act de 
propagandă și agitație"), fiind îndru
mate fie pe o linie satirică (împotriva 
formalișmiilgi), 'Jie pe a linie pățiți* 
agitatorică, așa' cum se tnltmplâ In 
„l.ulnd citvinlul" (poezie oarecum ine
gală, cu pasaje discursive) și tn fru-
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moment, se cerea, ca fi tn vremea lui 
Maiakovski, o poezie-manifest, politici 
și agitatorică, așa cum e „Cantata 1932". 
Deci trebuiau cintate patetismul rei o- 
luției, frumusețea luptei pentru libertate 
și încrederea tn victorie, tn doborirea 
fascismului.

Simbolurile poeziei lui Meliusz comu
nică un mesaj optimist și eroic, tălmă
cesc un suflet frumintat. „Armele par
tizanilor", „Ilegaliștii", „Parisul tnrol- 
burat", „Speranța noastră" aduc emoțio
nanta mărturie a poetului militant, educat 
de partid. Cum remarcă și M. Cofița 
In cuvtntul introductiv la volumul „Cit 
cuprind cu ochii", creația de dinainte de 
Eliberare il situează pe Meliusz Jozsef 
printre scriitorii care au anunțat la noi 
realismul socialist. Caracterul cetățenesc, 
partinic al versurilor sale a crescut și 
mai mult In poemele noi cum sini „Ste
lele lui Jean Rigolei", „Luind cutinlul", 
„Lui Maiakovski", „Luna, luna", -Se
cretarul de partid și oceanul". Simbolul

moșul și actualul poem ..Secretarul de 
partid și oceanul". Poetul ciută planul 
de stat salută copleșit de solemni
tatea lui, zborul rachetei sovietice piuă 
la lună.

l'zeari autorul valuțnului „Cit cu
prind cu ochii" se lasă totuși furat 
de o anume nostalgie a timpului care 
trece, dar de loc depresiva, demobili
zatoare.

Jozsef e un autentic și in
spirat poet al revoluției și al nobilei 
luptei pentru pace și fericire. Emil 
Giurgiuca Radu Roureanu ne-a-u dat 
versiunea romineascâ a cărții sale in 
stihuri nu odată pătrunse de adincul 
fior al emoției poetice.

Al SĂNDULESCU

TRAIAN COȘOVEl i

„Oceanul"

Există in aceste poeme un univers 
liric autaHtic, care exprimă sensuri 
contemporane fundamentale. Poetul 
cinlă lupta partidului Și a poporului 
nostru pentru construirea socialismu
lui (E in Dobrogea un poet) ; înainta
rea a-xmd.oasâ a umanității socialiste 
in comunism (Oceanul).

O aspira:^ de sursă tchitmaniană 
de îmbrățișare a omenirii in cadrul 
naturii și al istoriei. unele viziuni 
b'pzseze pe lima reprezentării gran- 
d:osL’.ui -.-nin și geologic, topite in
tr-o sistata proprie, ajută sensibili- 
tet . ... Tr. Cosovei. adesea ardentă, 
■a bpi.tâ de încordare și dramatism,

ti șugereze ceva din „magnifica fier^ 
bere" de proporții oceanice a lumii 
care creează societatea comunistă. 
Poetul nu se vrea un reflexiv mo- 
nogord și declarativ.

Tensibițltatea sareflectă in mișcare, 
pqnorpmiț: și intr-o supeesiune ascen
dentă, eforturile unei umanități eroi
ce, care izbindesc prin revoluția pro
letară. Eu văd cum se întorc în vai 
și prin somn vă cutreeră, / ca niște 
curate, prietenoase-ntrupări de lumi
nă. / grădinile, podgoriile și lanurile 
Voastre; / orașele voastre, fluviile 
voastre de lumini / trec, noaptea, prin 
voi — / trec țț) fiecare ceas ca o ma
ree : / ...Și-ncet încet începeți să se- 
mănați / pu toațe aceste mari crea- 
țiuni ale voastre.

Dqsfășurjndu-se însă expresiv tn 
planuri vasta, supradimensionate, ges
ticulația poetuluț riscă uneori să ră
mână exterioară, retorică. Anemiat, 
lipsit de intensitate versul se pro- 
zaizgțțzg, depțn? discursiv, plat: 
Plin; de măreție sînt țăranii — / ei 
sint uriașii de pămînt / din somn tre
ziți Re clasa muncitoare etc. Transfi
gurarea realității este — vorbind in 
dialectica creafțșj poetice — concen- 
trare superioară a imaginii, sinteză. 
vocația reală a grandiosului nu exclv 
de această lege, dimpotrivă.

Există de asemenea anumite „im
purități" provenite cred și dintr-o 
sentimentalizară a emoțiilor. („Peste 
flori" „Luna plină").

Sînt lucruri asupra cărora Traian 
Cașovei trebuia sq mediteze cu mgț

multă severitate și exigentă în alcă
tuirea volumului.

„Oceanul" înscrie însă în poezia 
noastră prin ceea ce are el mai auten
tic și expresiv un timbru distinct, vi
brant, cu o aură de firesc și simpli
tate mai puțin obișnuite.

Vasile NICOLESCU

NOTE © NOTE • NOTE • NOTE ® NOTE ® NOTE

In nr. S din Scrisul bănățean 
s< pot senuiata citeva pjezii 
sense cu servU rate semnate 
de S-r-a DăncXesca. Ar.giei 
niiMtatii—r- Drau Pirhw-i 
Dsn iasă. Lături ««

poetice. Astfel de

Undeva se vorbește de jviTeie 
privua- (t) iar g r.dzr~_e oa- 
raeniioc devîr. .brațe Lndrăz- 
r.e; desfăcute pe ar rari’. Iste 
o aglomerare de metafore

KREMPER FAKNER HILDEGARD Muncitoare tinere

—l. pet* rmd--rea îr**--rr.- 
-.atâ a stei tn foena verwăa. 
Haralamlae Tur-t- in Pmaad 
uaerii patriei, glosează revortc. 
tnsor.nOu-și vague refieepi cu 
gentun grandilocvente. dar 
reci st exterioare: .Sint tinerii, 
tiaerli nai ai patriei mele, 
Marile noastre speranțe de 
miine. i Și parcă tieear* pas 
al lor e și-al meu Și parcă 
fiecare zimbet al lor, e-o lu
mină crescută din mine’, 
îndemnul la acțiune capătă 
asemenea Întruchipări: „Ve- 
niți, veniți tot mai aproape, 
scumpi prieteni / Să căutăm 
să zidim împreună :* etc. etc.

Aprecieri 

îngăduitoare
O recenzie trebuie, în mod 

necesar, să comunice citito
rului cu exactitate conținutul 
cărții pe care o discută. De

ăceattâ condiție elementară 
nu ține seama I. P. Marcu. 
serr.r.atarul unei recenzii, la 
canea Contribuții la critica 
poporanismului de Ion Ena- 
cne. recenzie apărută în re
vista .Cercetări filozofice’ nr. 
1. Capitolul Aspecte ale con
cepției Uterar-artistire popara- 
■aste din cartea analizată, se
ver criticai, pe bună dreptate. 
In presa rievază. este preren- 
tat m grabă șl mal puțin 
asent deeri in cazai căpițele - 
tor despre aspectele soc.olo- 
gice ale peporatusmulu:.

Se trece cu ușurință asupra 
unele erori destul de grave 
ale cărții lui I. Enache : sub
estimarea primei perioade, 
socialiste, din activitatea lui 
Ibrăileanu, categorisirea lui 

-Ibrăileanu prin excelență drept 
un estetician poporanist. Au
torul recenziei consideră că 
există o estetică poporanistă 
(creată de Stere, Spiridon 
Popescu șl Ibrăileanu) idee

care este mai mult deqît dis
cutabilă. In acest fel se apre
ciază în mod favorabil ceea 
ce de fapt este greșit șl defi
citar in lucrarea Iul Ion 
Enache.

în romînește
Tălmăcirea lui Ioanichie Ol- 

teanu (publicată în ultimul 
număr al „Tribunei") din poe
mul lui A. Tvardovski „Din 
zare în zare” este o realizare 
remarcabilă. Poezia Iui Tvar
dovski, cu universul ei speci
fic, cu limbajul frust și me
trica pqpulară a găsit în Ioa
nichie Olteanu un interpret 
deosebit de înzestrat.

■ ■ K ■ H |H «fii n ■ ■ ■ ■ ■ ■

Critica literară, reprezentată printr-o diversitate mai 
mare de rubrici (discuții, cronica litprară, comentarii, rțt’ 
cenzii și note) se bucură de o atenție îndreptățită in acest 
ultim număr al revistei ieșene, fste de semnalat faptul 
că problemele literaturii aetuale sînt tratate la un nivej 
sporit de combativitate, revista căutînd șă aplicș învăță
mintele Conferinței pe țară a scriitorilor. Articolele și re
cenziile publicate 6e referă în marea lor majoritate la 
producția literară originală, urmăresc șă formuleze' o 
apreciere clară, prinpipială, obiectivă asupra cărților ’ipai 
importante apărute în ultima vreme. Se poate' observa 
o mai bună funcționare a spiritului critic, se evită — in 
genere — judecata convențională și tonul apologetic. 
Există și preocuparea de a delimita opiniile exprimate 
de cele formulate in alte publicații literare.

La rubrica ..Discuții" citim articolul „Unitatea dintre 
mesaj și expresie in poezia actuală" de Lucian Dumbravă 
care aduce unele precizări interesante, utile, în legătură 
cu înțelegerea specificului formei artistice, prevenind anu
mite interpretări unilaterale în aprecierea operei de artă. 
Reluind citeva din părerile exprimate la Conferința pe 
țară a scriitorilor, autorul articolului subliniază însem
nătatea artistică a cunoașterii vieții de către scriitor. In
troducerea teoretică a articolului nu e, din păcate, organic 
legată de seria exemplificărilor care urmează. Nu e prea 
clar, apoi, dcce polemizează criticul cu ideia că pe citi
tor îl interesează în primul rind „dacă opera l-a ajutat 
sau nu, dacă i-a răspuns la vreo întrebare de viață sau 
ba“. Trecînd la exemplificări, criticul se abate uneori de 
la obiectivitate. Pentru un critic care se vrea atit de 
exigent (abundă exemplele negative) este destul de ne
potrivit entuziasmul fără rezerve care se declanșează 
cînd amintește de o poezie bună a tinerei Constanța Bu- 
zea („mesaj răscolitor", „rezolvare cu totul originală" 
etc). De semnalat în articol și anumite formulări greoaie 
(„Este deci vorba de necesitatea ordonării coerente prin 
expresia poetică precisă a mesajului propriu în perspectiva 
evoluției sociale generale actuale").

Articolul „Marginalii la un volum de profiluri literare" 
de Alihai Drăgan anaiizează cartea lui Ion Vitner „Proza
tori contemporani", cu unele observații critice îndreptă
țite. Pînă la urmă rămîi însă cu senzația că autorul e 
animat de intenții distructive; minimalizatoare, față de 
obiectul criticii sale. în esență, el se declară în deza
cord cu cei care au dat cărții lui I. Vitner o apreciere 
pozitivă. Multe obiecții sînt gratuite. De ce, de pildă, 
pretinde M. Drăgan ca în capitolul consacrat romanului 
„.Moromeții" de Marin Preda să fie adusă în discuție și 
cartea lui Zaharia Stancu „Desculț" ? Tot la rubrica 
Discuții este inclus articolul lui Z. Ornea «Romanul „La 
cea mai înaltă tensiune" și critica literară», o expunere 
limpede a părerilor formulate în legătură cu romanul 
respectiv, cu sublinierea contribuției specifice a scriito
rului Nagy Istvan la afirmarea tipologiei muncitorești în 
literatura noastră. Ne-am fi așteptat însă ca părerile citate 
să fie nu numai comentate și explicate, ci și luate in 
discuție în spirit critic, fapt care ar fi sporit mult inte
resul acestei „dări de seamă".

Cronica literară este consacrată ultimului volum de 
versuri al maestrului Tudor Arghezi, „Frunze". Eugen 
Simion — autorul cronicii — urmărește dialogul marelui 
poet cu „Destinul", dialog care se realizează pe fondul 
epocii noastre, în lumina Revoluției. Rubrica de „Comen
tarii" conține însemnări de istorie literară (despre revista 
„Șezătoarea"), o expunere asupra piesei lui Paul Everac 
„Costache și viața interioară" și analiza unei culegeri de 
versuri, tipărită la Bacău și realizată cu forțe locale. In 
această din urmă analiză, observațiile, îndreptățite în 
mare măsură — sînt formulate pe un ton de dăscăleală, 
cu severități deplasate („Universul imagistic este deocam
dată restrîns, procedeele de creație sînt cam uniforme, 
6ărace și folosite cu insuficient meșteșug ți originali
tate" etc.).

Recenziile consacrate romanelor Iui Ștefan Luca (Balul 
intelectualilor) și Șerban Nedelcu (învățătorii) și repor
tajului „Victoria de la Oltina" de Paul Anghel cuprind 
multe observații judicioase. Totuși, cum arătam și la în
ceputul însemnărilor de față uneori se evită formularea 
unei concluzii privitoare la valoarea cărții analizate. 
Iată, de pildă, cum se încheie recenzia cărții lui Paul 
Anghel: „Ca atare, autorul trebuie să-și sporească efor
turile în sensul realizării unei armonii trainice a întregii 
opere. Calitățile sale scriitoricești, dovedite în „Victoria 
de la Oltina" nu pun la îndoială posibilitatea unor reali
zări superioare).

Aceasta nu prea seamănă a judecată sigură.

Tudor ROTARU
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Romanul lui Șerban Nedelcu 
— Învățătorii — nu este numai o re
plică dată vechilor scrieri despre 
apostolii satului. Caracterul polemic 
este integrat unei intenții artistice 
mai largi. Prin varietatea de medii 
sociale, prin numărul mare de perso
naje, aparținind celor mai diferite 
categorii — prozatorul tinde, și în 
bună parte reușește, să reconstituie 
atmosfera unei epoci dramatice. Este 
epoca prăbușirii „democrației" burghe
ze. a înfloririi asasinatelor, a rein- 
vierii metodelor inchizitoriale, a pre
gătirii Și dezlănțuirii războiului anti- 
sovietic. Inițial, Șerban Nedelcu are 
în vedere un spațiu social restrîns: 
lumea satului d;n arida cîmpie dună
reană, cu păturile sociale și contra
dicțiile specifice vieții rurale, în 
preajma și in timpul celui de al II-lea 
război mondial. Pe urmele persona
jelor sale, lărgește, apoi, sfera de 
observație, înfățișează aspecte ale 
luptei comuniștilor in ilegalitate, cioc
niri dintre legionari și pichetele anti
fasciste. formate din rindurile mun
citorilor, scene de front, etc. Fără a 
fi egal în fiecare episod, prozatorul 
reușește să facă față varietății de 
situații. Evocarea este mai totdeauna 
condensată, portretul moral este fixat 
prin citeva detalii, momentele de ten
siune (foane numeroase, de altfel) 
sint insoțite. in general, de comen
tarii concludente. Prozatorul realizea
ză. in acest chip, un roman «X1I 
amplu, pornind de la studierea aproa
pe monografică a unei categorii ex
trem de diferențiate: tavățâtorimea 
satului. Cartea este presărată cu a- 
mănunte despre viața școln. despre 
psihologia copiilor, despre metodele 
învățămintului in regimul burgnezo- 
moșieresc, care, toate la un loc, dau 
un caracter de autenticitate relatări:. 
De fapt cele mai interesante pagini 
sint acelea în care autorul descrie, 
cu o familiaritate evidentă, lumea 
pestriță a școlii, ciocnirile dintre în
vățători, dramele care survin in via
ța agitată a acestor oameni, ideali
zați în chip nediferențiat in \ucrări- 
rile epice mai vechi.

In centrul atenției se află desti
nele lui Vasile Nisipaș și Mircea Co- 
man, învățători în Murgeni. In ju
rul lor, prozatorul concentrează o 
mare bogăție de fapte. Se desprind, 
de la început, două fire epice; unul 
care urmărește pe Nisipaș, frămîn- 
tările lui pe front, tribulațiile politi
ce, încurcăturile familiale, altul, care 
Însoțește pe Mircea Coman, mai în
tîi in sat, apoi pe front și în spatele 
frontului, in viața lui aspră de re-

ȘERBAN NEDELCU: „învățătorii"
voluționar, nevoit să acționeze sub 
nume false, să încerce mai multe 
meserii, să colinde dintr-un loc în 
altul pentru a scăpa de urmărirea 
tenace a siguranței antonesciene. 
După ce, în primele capitole, aceste 
destine se întilnesc, anunțînd un 
conflict puternic, prozatorul le des
parte pentru a nu le mai pune fa- 
ță-n față pînă la sfîrșitul cărții.

Nisipaș, este un intelectual, ener
gic, fără o concepție politică fermă, 
dar cinstit, cu vederi democratice, 
dornic să facă ceva pentru ridicarea 
țărănimii. Ca membru al Partidului 
Național Țărănesc, el iși leagă spe
ranțele sociale de realizarea demo
crației rurale. Ii lipsește luciditatea 
politică. Naiv, ia prudența complace 
a conducătorilor partidului țărănist 
față de regimul fascist drept o tac
tică superioară. In viața satului. Ni
sipaș se afirmă ca un element destul 
de înaintat Se opune politicii de je
fuire a țărănimii, nu se iasă intimi
dat de agresivitatea legionarilor. Față 
de Gheorghe Diaconu. directorul șco
lii. penibilă fneme șare de lichelism 
gălăgios și sșnudocusm ridicoL in- 
vățătarui nutrește un dispreț pe care 
na și-1 ascunde. Fire deschisă, cute
zătoare. spune totul cu voce tare, 
repuciie lui sinî usturătoare, viroier.t 
critice la adresa regimului fascist 
Atacat de ieg.onari, infruntă cu dem- 
r_:ate pe agresori. Trimis pe front 
în calliate de ofițer rezervist, Nisi
paș are momente cind iși dă seama 
de absunttataa războiului. Rănit, se 
întoarce acasă unde il așteaptă alte 
necazuri. Suspecta: de oficialități, în
șelat de femeia pe care o iubea. Ni
sipaș cumulează „drame" care nu 
fac insă din el un resemnat Dim
potrivă, în fața vicisitudinilor soar- 
tei protestul lui ia forme categorice. 
Pe plan politic, învăță tonii rămine a- 
celași intelectual nehotârit. Dornic 
de a ajunge cineva in ierarhia so
cietății burgheze, părtaș sincer, în 
același timp, la acțiunea de împotri
vire a țăranilor față de grelele cor
vezi impuse de stăpinire. Nisipaș în
trunește trăsături contradictorii. Pro
zatorul însuși se arată nehotărit în 
privința personajului său. Voind a 
sugera o incertitudine de ordin mo
ral, - șovăielile unui intelectua; de

rutat, insuficient de coerent în atitu
dinile lui politice, — autorul roma
nului învățătorii a împins, după pă
rerea noastră, aceste contradicții ale 
caracterului pînă a-i anula unitatea, 
logica interioară. Nisipaș este, de pil
dă, potrivit observațiilor prozatorului 
(și verificate de desfășurarea nara
țiunii) un spirit refractar față de or
dinea burgheză, un adversar hotărit 
al fascismului. Deși nu înțelege pe 
comuniști, colaborează cu ei, primește 
și transmite ziare ilegale, se mani
festă, intr-un cuvînt, ca un democrat, 
inconsecvent în actele lui, fără o con
cepție social-politică riguros fixată, 
dar în stare a discerne cine este ală
turi de popor și cine este împotriva 
lui. Din unele replici reiese însă că 
Nisipaș nu este numai un naiv și un 
sentimental în politică. Cind discu
tă cu șeful său direct, profesorul 

Nicoăae Dianu (întruchiparea veridică 
a fățărniciei maniste), învățătorul 
apare, surprinzător, ca un cm politic 
'.ucid, destul de dibaci. Cind șeful 
organizației județene ii cere să ci
menteze și mai mult legătura cu ță
ranii, invățătorul dă un răspuns, con
cludent pentru luciditatea lui poli
tică : -A’a cred că o să pot sâ-i mai 
țrâ (pe țărani n.n.) Din cita am aflat. 
ta unele sale, co-numv- i au început 
să te agite și se agiză cam tare.
Dacă ma: stăm cu miiniie ia sin și 
•nu protestăm impotrira rârboiului, 
oamenii noștri ne vor părăsi și vor 
trece la ei“. Nisipaș, salvat de la 
moarte de către comuniști, sprijinit 
în toate acțiunile lui de aceiași co
muniști, apropiat prin multe puncte 
de vedere de poziția lui Mircea Co- 
man. Nidelea Cimpeanu. Vasile Oerm- 
ja, etc. se arată destul de circum
spect față de ei, dovadă e teama ex
primată față de superiorul său, in 
legătură cu popularitatea de care se 
bucură. în rindurile țăranilor, comu
niștii. La caracterul și așa elas.ic 
al lui Nisipaș se mai adaugă incă o 
trăsătură: meschinăria. Impresia
noastră este că autorul a încărcat 
inutil acest personaj cu atribute ce 
se resping. Chiar dacă este vorba de 
un tip prin excelență contradictoriu, 
nu pot coexista, in același timp, 
naivitatea, cutezanța, sinceritatea și 
meschinăria, înfumurarea, carieris

mul, docilițatea față de șefii politici 
etc. Complexitațeq mț îpseamnă în- 
grămădire de atribute ce se explud. 
Există o logică interioară, o unitate 
a inconsecvențelor. Altfel, persona
jul este, psihologic, neveridic. Nu 
milităm, se înțelege, pentru limitarea 
caracterului, dar pentru o coerență, 
o imagine veridică a lui. Șerban Ne
delcu a intervenit, după părerea 
noastră, arbitrar în viața morală a 
personajului, complicîndu-1 inutil, 
după ce-i fixase portretul. Atîta vre
me cit Nisipaș se comportă ca un 
spirit refractar, cu inevitabile incon
secvențe, el rămine un personaj veri
dic și așa cum a observat Paul 
Georgescu, intr-un articol despre 
Suprafață și volum in proză, poate 
fi socotit o reajjzare a prozei con
temporane. Mai greu ne-ar fi însă să 
acceptăm această caracterizare dacă 
privim pe Nisipaș în totalitatea ipo
stazelor sale. în cea de a doua parte 
a cărții (și anume, după ce Nisipaș 
se întoarce, pentru scurtă vreme, în 
sat), prozatorul nemulțumit, proba
bil, de evoluția personajului, îi a- 
daugă noi determinante morale care 
anulează, în bună măsură, pe celelal
te. în acest caz, nu mai putem vorbi 
de veridicitatea eroului. Faptul că 
Nisipaș, deși prieten cu Mircea Co- 
man, încearcă să-i ia logodnica, deși 
colaborează cu membri ai partidului 
comunist, se teme de creșterea in
fluenței lor, nu mai concordă cu eti
ca stabilită. . I-am reproșa, cu alte 
cuvinte, autorului nesiguranță în 
definirea personajului și, implicit, a 
mesajului, a Ideii artistice pe care o 
exprimă.

Față de Mircea Coman, cel de al 
doilea personaj important din Învă
țătorii, Șerban Nedelcu se arată mai 
consecvent. Coman este un revoluțio
nar, spre deosebire de Nisipaș (care 
păstrează incă multe din trăsăturile 
învățătorului apostol utopic), vede o 
altă cale pentru soluționarea contra
dicțiilor sociale. „Cauza mizeriei și 

țăranilor și tuturor celor ce 
".resc — spune el — este exploa

tarea. Ca să-i izbăvești pe țărani de 
mizerie și sărăcie, de tot felul de boli 
ț; de neștiința de carte, trebuie să-i 
i-’.oi de exploatare. Și învățătorii 
ringuri nu vor putea să facă acest 

lucru". El descifrează în configurațța 
socială a epocii forțele care vor sfă- 
rirpa tiparele rigide ale vieții burghe
ze. Protestului anarhic, cam spectacu
los, al lui Nisipaș, îi opune acțiunea 
chibzuită- politica lucidă. Opunerea 
față de clasele exploatatoare, ura față 
de fasciști capătă, la el, forme mai 
active. Chiar in relațiile intime, Co
man introduce aoeleași criterii etice 
înalte. In dragostea pentru Adina nu 
acceptă niciun compromis. Corijează 
cu afecțiune înclinațiile mic-hurgheze 
ale învățătoarei, spulberă visurile ei 
de căpătuire. In dialogul cu Nisipaș; 
Coman dovedește un realism lucid 
pe care i-1 dă cunoașterea pro
fundă a epocii, capacitatea de a ve
dea, dincolo de învălmășagul lucru
rilor, legile dezvoltării sociale.

Părăsind satul și, mai tirziu, de- 
zertipd de pe front, Mircea Coman 
duce viața unui revoluționar de pro
fesie. Activează, sub un nume cons
pirativ în rindurile intelectualilor, 
lucrează, apoi, într-o tipografie ile
gală, în fabrică, etc. însoțind acest 
itinerar, prozatorul are prilejul de a 
descrie, cu lux de amănunte, mizeria 
maselor, haosul, atrocitățile săvîrșite 
de regimul antonescian. El sugerează, 
totodată, creșterea împotrivirii 
populare sub conducerea Partidului 
Comunist. Din numărul mare de per
sonaje, remarcăm pe Hanibal Ionescu, 
bonomă figură de învățător patriot, 
pe muncitorii Marin Bucur și Ștefan 
etc. Păstrează oarecare consistență 
și portretul moral al lui Alexandru 
Bîrsan, omul chesturii, strecurat în 
partid. în ciuda unor digresiuni, ca
pitolele care urmăresc destinul lui 
Coman au o eșalonare mai riguroasă 
decît alte capitole, referitoare la via
ța satului, îndeosebi, în cea de a 
doua parte a cărții.

Șerban Nedelcu este un povesti
tor care nu se grăbește. Relatează, 
cu încetineală, insistă asupra împre
jurărilor, revine cu precizări, cind 
totul părea terminat. Unele situații 
introduse, în acest mod, în albia prin
cipală a narațiunii sint excelente. 
Așa este, de pildă, între altele, po
vestea sergentului referitoare la spiri
tul umanitar al ostașilor sovietici. 
Numeroase sînt și scenele ce recon
stituie, în mod veridic, specificai

munefi ilegale, legile conspirației etc. 
Dar tot aici apar unele inconsistențe 
ale epicii lui Șerban Nedelcu. După 
cum s-a arătat în cronicile anterioare, 
mărirea suprafeței de observație r.u 
este, totdeauna, urmată de adincimea 
acestor observații. în articolul atât 
mai înainte, Paul Georgescu, a re
marcat această slăbiciune reală a căr
ții. Ne referim, ma- puțin, la slaba 
coordonare între cele două planuri 
epice, cit la consistența caracterelor. 
Personalitatea lui Mircea Coman. țese 
prea puțin îmbogățită din numeroa
sele întîmplări la care participă. Re- 
latînd, prozatorul strir.ee date pen
tru cadrul epic, dar acordă o 61abă 
importanță vieții interioare a perso
najului, evoluției biografie; iui spi
rituale..

Observații pătrunzătoare face Șer
ban Nedelcu despre lumea satului. 
Murgești oferă un dmp larg de in
vest gare; fără a-și propune să re
constituie, ir. amănunt, viața satului, 
prozatorul evocă în învățătorii destu
le aspecte pentru a da o imagine ve
ridică a lumii rurale, cu inegalitățile 
și tipologia ei. Dacă, iarăși. în por
tret, Șerban Nedelcu este îndeajuns 
ce sumar in observații, în descrierea 
de cadru este substanțial. Tipurile sînt 
determinate mai muit sociologic. O 
scenă bine realizată este aceea care 
reconstituie disputa dintre apriga ță
rancă Ilinca și portăreii veniți sâ 
confiste lucrurile lui Mircea Coman, 
urmărit ca dezertor. în îndîrjirea cu 
care apără Ilinca fiecare obiect se 
dezvăiuie firea dirză a femeii de la 
țară, obișnuită sâ reziste în fața pre
siunii autorităților burgheze.

O categorie mai bino delimitată în. 
cartea lui Șerban Nedelcu, este aceețj^^ 
a învățătorilor și a notabilităților sa^ț 
tului. Alături de Nisipaș și Mircea 
Coman, apar, însoțite de simpatie sau 
sarcasmul prozatorului, Adina Con- 
dea, energică, statornică în dragoste* 
cu idealul ei mic-burghez de onoare, 
apoi Leonida Ciobanu, lubric și bes
tial, rapacele cîrciumar Gruia Păun* 
autoritățile comunei — jandarmul* 
primarul, casierul, popa, ducînd o 
viață de bîrfă, chefuri și potlogării. 
Portretul fizic este superficial în 
unele cazuri, așa cum a remarcat, in 
cronica din Contemporanul și George 
Munteanu. Adina are gîtul frumos, 
obrajii cu pomeții Teșiți in afarăt 
buzele groase etc. Ioana, la fel. în 
treacăt fie spus, drama soției lui Ni
sipaș este inconsistentă sub raport 
uman și inutilă în determinarea con
flictului. După ce, în primele capi
tole, prozatorul o prezintă mai mult 
decît favorabil, insistînd asupra cali-J» 
taților ei morale, citeva capitale nz^A 
încolo apare sub altă ipostază. 
credincioasă de pînă atunci se dăruie 
cu pasiune lui Pantelemon Coșereanu, 
fiul moșierului din sat, deși intuise 
exact caracterul abject al acestuia. 
Reapare, după alte citeva capitole, 
intr-o situație dificilă (însărcinată în 
luna a patra), cuprinsă de remușcări, 
inutile insă deoarece severul Nisipaș 
o alungă. Lipsită de dramatism, a- 
ceasă banală infidelitate putea lipsi* 
cum puteau lipsi, de pildă, discuțiile 
dintre Adina și Ioana (pag. 176) care 
nu imping înainte cu nimic acțiunea 
cărții, sau unele asprimi naturaliste 
din text (pag. 178), scena convenționa
lă de dragoste dintre Adina și Mircea 
Coman (pag. 112—113) etc.

Prozatorul a cîștigat, din lucrările 
sale anterioare, suficientă experiență 
pentru a construi un roman social 
amplu. „învățătorii", constituie in. 
acest sens, o dovadă certă. Pentru a 
izbuti deplin în dificila artă a roma
nului trebuie însă să acorde mai multă 
atenție analizei psihologice, să coor
doneze în mod mai riguros planurile 
epice.

Prin ce se impune, cu toate scăde
rile semnalate, romanul lui Șerban 
Nedelcu ? Prin patosul lui critic, prin 
dramatismul real al situațiilor, prin 
virulența cu care demască bestialita
tea fascismului. „Învățătorii" eviden
țiază, apoi, lupta comuniștilor pentru 
a polariza energiile populare în ve
derea răsturnării regimului antones
cian.

Eugen SIM1ON

strir.ee


;v
din capitolele ei
capitol în fața căruia toți istoricii' vii-
lorului se vor opri înfiorați. Ancora
rea iui Tudor Arghezi în literatura 
noastră actuală este o renaștere ideo- 
logico-artistică. La virata patriarhi
lor, scriitorul și-a reconsiderat între
gul mod de a gîndi, întreaga filozo
fie, asimilîndu-și substanța înțelegerii 
materialist-dialectice a existenței. A- 
ceasta a dus la revitalizarea surprin
zătoare a verbului arghezian. Nicio
dată n-au fremătat cu atita intensi
tate patosul afirmării, entuziasmul, în
crederea în slovele scriitorului, ca in 
anii noștri. înainte vreme, Arghezi 
stîrnise cu condeiul mai ales „flăcări 
vaste ce distrug, umblînd ca șerpii, 
cînd se plimbă"; acum, scrisul său 
devine, în toată puterea cuvintului, 
„plug ce forța solului o schimbă", 
spre a lăsa în urmă belșug. Vîrsta 
nu pune în paginile marelui artist 
nici o altă pecete decît aceea a înțe
lepciunii, a experienței ciștigate in 
decursul deceniilor.

Sub influența ideologiei revoluțio
nare a clasei muncitoare, gindirea ar
gheziană filozofică, etică și socială 
ajunge, in anii noștri, la o clarificare 
deplină, urmarea fiind un veritabil 
salt în evoluția creației marelui scrii
tor. Toate obstacolele ce stăteau in 
fața căilor spre înțelegerea lumii s-au 
năruit, deschizînd avinturilor de cu
noaștere ale poetului zări nemărgi
nite. Descoperirea cea mare, făcută de 
poet în anii de după eliberare, sub 
fecunda înrîurire a concepției marxist- 
leniniste, este aceea că, pentru expli
carea existenței, nu este necesar a 
se recurge la vreo ipoteză spiritua
listă, că nu există nimic incognosci
bil.

Recunoașterea luptei drept condiția 
hotăritoare a luării soartei de către 
om in mîinile sale produce — cum 
se vede in Cîntare omului, — o
structurală modificare a opticii sociale 
argheziene. N'u-i mai apar poetului, 
ca in trecut, mișcările de mase: răs
coalele, revoluțiile, numai ca explozii 
ale miniei distrugătoare și ale răz
bunării, ca niște cataclisme menite să 
îngroape lumi de.putregai (Blesteme, 
Prigoană); în răsturnări descifrează 
semne ale înălțării unor edificii noi, 
în negarea unei orînduiri — afirma
rea alteia, superioară, ce urmează să-i 
ia locul. Măsura transformărilor pe
trecute în concepția socială a lui Tu
dor Arghezi ne-o dezvăluie din plin 
îndeosebi volumul „1907“. Urmărite, 
desigur, cu încordare (cum aflăm din 
poezia Scrisoare, inclusă în Stihuri 
pestrițe, ce poartă mențiunea Geneva 
1907) din străinătate, unde se găsea 
în acel an, evenimentele răscoalei ță
rănești au lăsat în conștiința scriito
rului — o atestă atîtea pagini ale pu
blicisticii și ale întregii sale creații 
din trecut — o întipărire pe toată via
ța. S-ar putea spicui din literatura 
argheziană premergătoare volumului 
consacrat in întregime evocării marii 
răscoale numeroase aluzii și referiri 
directe la 1907. Faptul însă că volu
mul a apărut în anii noștri nu-i fără 
semnificație. Numai gindind istoria 
în lumina concepției materialiste, sin
gura in stare să pătrundă dialectica

T A
Permită-mi cititorii să mai încerc 

odată să schițez in cerneală citeva 
despre Arghezi, la 82 de ani. Adică, 
„ceva despre tata".

— Ți-aduci aminte, Mif ura, cînd 
tata ne făcea scamatorii ? Ți-aduci 
aminte Și cind a scos din gulerul 
hainei, de la ceafă, o mandarină, 
citeva smochine și un ursuleț galben 
de la subsuoară ?

Batea de trei ori din palme și ve
neau din vînt bomboane și jucării. 
Eram uluiți.

— încearcă și tu să faci așa și 
dacă intr-adevăr crezi in scamatorie 
o să simți cum din buzunare o să-ți 
cadă sigur citeva prăjituri...

Am încercat: n-a ieșit nimic. M-am 
supărat pe tata, dar mi-a trecut cind 
m-a învățat să fac umbre chinezești 
pe pereți, de fluturi, de iepure, de 
cline, cu palmele suprapuse.

Odată, intr-o după-amiază, l-am ză
rit în fața oglinzii zmingălind cu tis 
toc un carton cit o cartă poștali. 
Credeam ci se joacă din nou.

— O să iasă ciocolată cu lapte ? 
l-am întrebat.

Ieșise de fapt autoportretul pentru 
„Flori de mucigai"...

In Mărțișor m-a învățat să borez 
cu pumnul strîns și cu un deget în
tins înainte, arătătorul, spunîndu-mi 
că împungîndu-l pe adversar în bur
tă o să-l dau gata numaidecit: dege
tul o să-l gîdile și n-o să se mai 
poată stăpini de ris și o să cedeze 
lupta. Ne-am „împuns" o seară în
treabă alergind prin casă, pe după 
mese și scaune, isprăvindu-se boxul 
nostru odată cu venirea măicuții în 
sufrageria devastată.

■S’

Ku adevărul aîfflUB^ptelor năpraz- 
nica declanșare a forței mulțimilor 
flămânde, să înțeleagă tîlcul felurite-
lor întîmplări ale anului înfășurat in 
flăcări și singe. In 1907, răscoala 
este văzută ca un episod al unei lupte 
îndelungate dintre poporul oprimat și 
împilatorii lui, episod care, deși în
cheiat cu înfrângerea celor mulți, în
vederează puterea colosală a acestora, 
capacitatea lor de a da propriei exis
tențe alt curs.

1907 nu e nici poem epic, nici un 
ciclu de evocări lirice, care să pre
zinte organizat și didactic cauzele, 
desfășurarea și înăbușirea răscoalei. 
Sint strînse in volum, fără nici o or
dine aparentă, alături de patetice dia
tribe și comentarii lirice, o diversi
tate de situații — „peisaje", cum le nu
mește autorul — ce reînvie, fie să
răcia și zbuciumul satelor, starea de 
spirit a țărănimii, in preajma dezlăn
țuirii pîrjolului, fie momente dramatice 
și tragice din viitoarea evenimentelor 
(Coconu Alecu, Cămașa de nuntă. 
Satul ei, Stane, căpitane) sau dim-
potrivă, momente de un comic enorm, 
cu scene de balamuc, de o inimagina
bilă stupiditate, ca acelea relatate în 
schimbul de telegrame intre ministrul 
de interne și un prefect care, „idiot 
sau beat", cum îl califică superiorul, 
virise în beci, ca instigatori camu
flați, miniștri, deputați, un mitropolit 
un ofițer de stat major, mai multe 
cucoane, printre care două „doamne 
miniștri", și o „prezidentă" gravidă. 
— fie, mai cu seamă. înfățișarea mo
rală a răsculaților și aceea a opre
sorilor. Mijloacele utilizate de poet 
sint și ele variate. In timp ce in 
Cîntare omului tonalitatea generală 
este de odă (de „cintare"), 1907pre
zintă (dacă se poate spune astfel) un
mozaic de tonuri, corespunzătoare va
rietății de situații fixate și modalită
ților de manifestare a atitudinii față 
de ele. Ca întotdeauna and e vorba
de a defini genul proxim ai diferite
lor scrieri argheziene, ne Im im și in 
cazul de față de dificultăți Nu tunai 
încadrarea poeziilor în specule stab:- 
lite ale unui gen sau altul este difi
cilă, ci, in bună măsură, chiar inclu
derea lor în genuri; liricul, epicul 
dramaticul, oratoricul se împletesc și 
se întrepătrund în permanență. Poe
tul trece cu dezinvoltură, fără nici o 
pregătire prealabilă, de la discursul 
și comentariul liric pasionat, la rela
tarea seacă, insidioasă, de la diatriba 
sarcastică la un fel de transcriere in 
versuri a unor documente oficiale re
velatoare de intimplări grotești. Mai 
toate mijloacele pe care artistul și 
le-a făurit în decurs de decenii sint 
puse la contribuție pentru crearea, in 
1907, a „peisajelor". Se apelează in 
special la acelea proprii operei sati
rice, pamfletului îndeosebi, la invec
tivă, la notația ironică și sarcastică, 
la darea în vileag a invirtelilor, la 
dezvăluirea unor moravuri abjecte, la 
desenarea cu vitriol a portretului mo
ral incifrat in cel fizic. Nicăieri, liris
mul și satira, poezia și pamfletul, ati
tudinea afirmativă și cea distrugă
toare, nu fuzionează atit de intim, 
în creația Iui Arghezi. unindu-se 
pînă la identificare, ca în cartea con
sacrată marii răscoale.

T A
Că era tata scriitor, nu prea în

țelegeam. Am aflat că tot ce făcea 
tata noaptea era lucru serios abia 
cînd l-au arestat pentru niște pagini 
scrise și tipărite și cind am luat un 
3 la limba română ignorînd întrebarea 
profesorului „vorbește-mi despre scrii
torul Tudor Arghezi" la care răs
punsesem ci tata, adică Arghezi, se 
ocupă mai mult de grădină, de ca
pre, de stupi și de căței...

Apăruseră Biletele de papagal, seria 
săptămânală cu coperțile galbene. 
Tata hotărî să-și facă o tipografie 
acasă, in Mărțișor, unde să-și tipă
rească singur foaia lui. Intr-o zi a 
venit acasă cu o căruță plină de 
fiare, de roți și cilindri; a înjghebat 
o plană nr. 12 cum se spunea, două 
mașini mai mici de tipărit, o ma
șină mare de tăiat hîrtia, literă de 
plumb, rastele, dulapuri. Tata a și 
dat examen de meșter, iar eu de lu
crător tipograf, zețar. Avea de gînd 
să lucrăm împreună.

Am scos o singură cărticică „Dru
mul cu povești" scrisă de Arghezi, 
desenată de Mițura și tipărită de 
mtinile mele negre de cerneală ti
pografică. Seara, cînd a fost gata 
primul exemplar, tata i l-a dăruit, 
ca deobiceî, măicuții, cu citeva rin- 
duri autografe, adăogînd : „tot ce fa
cem noi nu valorează nimic pe lingă 
ciorba ta de fasole !“

...S-ar părea că azi indubitabil ar 
trebui să știu că Arghezi e un scrii
tor. Poate! Dar, ca fiu, recunoscător 
sau nerecunoscător, o să-l iau din 
nou de git ca acum vreo treizeci 
de ani...

Baruju T. ARGHEZI

Elementul esențial, profund arghe
zian și, în același timp, calitativ nou 
în raport cu reprezentările argheziene 
din trecut, al viziunii ce se constituie 
în 1907 din însumarea episoadelor 
este prezentarea răscoalei nu numai 
ca o erupție elementară a nădufului 
și miniei oarbe, nestăpinite, dar, toto
dată, ca o expresie a înfăptuirii unei 
dreptăți istorice, imperios necesare, 
ce nu mai suporta aminări, ca o tre
buință a vieții, de neevitat. Ne aflăm 
nu în fața unei reconstituiri istorice 
(datele concrete, înfățișate, nu au în
semnătate în sine, funcția lor fiind 
aceea a unor exemple, ce pot fi înlo
cuite, la rigoare, prin altele), ci îna
intea unei opere în care răscoala, ridi
carea mulțimilor este gindită filozofic, 
de un artist, in aceasta și constă deo
sebita valoare ideologică, valoarea de 
cunoaștere a cărții. 1907 este expre
sia lirică a ideii că numai luptînd, 
toți laolaltă, numai doborind stăpini- 
rea neoamenilor, cei împovărați își 
pot regăsi esența lor, de care socie
tatea exploatatoare i-a înstrăinat. Și 
înainte de eliberare, Arghezi intuia 
inevitabilitatea zguduirilor sociale în 
condițiile orinduirilor apăsătoare, dar 
nu era încă în măsură să aprecieze 
exact rolul răscoalelor și al revolu
țiilor, între care de altminteri nu se- 
zisa deosebiri. In 1907, viziunea lirică 
originală, bizui.ndu-se pe înțelegerea 
marxistă a evenimentelor, pune în re
lief. prin evocarea unor scene, profi
luri și episoade din 1907, sensul, 
rolul și limitele răscoalei țărănești, 
văzută in lumina ei reală, neideali
zată, dar zugrăvită cu entuziasmul 
descoperirii în lupta norodului (chiar 
înfrîntă momentan, datorită caracte
rului ei neorganizat) a căii spre o 
lume nouă.

încă din Cuvînt înainte, poezia ce 
deschide volumul, îmbrățișînd prive
liștile furtunosului an într-un tablou 
de ansamblu, incendiile devastatoare, 
consemnate cu un calm desăvârșit, 
ce nu exprimă nicidecum „indiferența 
artistului", ci o răspicată poziție so
cială, ne sint arătate ca o tragică, 
dar inevitabilă expresie a condițiilor 
de existență ale țărănimii.

„In anii nouă sute șapte, 

începe, simplu, poetul, ca și cum ar 
povesti o intimplare oarecare.

Ca din senin, în marie, într-o 
noapte.

S-a ridicat spre cer, din Hidoroaia, 
Și din Flămînzi, și Stănilești, 

văpaia.

Aprinse pe' întinsul țării, primăvara, 
focurile răscoalei se confundă, în re
prezentarea lirică, cu luminările din 
noaptea „învierii", mod de a sugera 
că, inevitabile, cum este inevitabilă
primăvara, ele vesteau o „înviere",
alta decit cea prăznuită in biserici,
învierea social-morală, la care visase 
atita poetul, in trecut:

Și s-au aprins de-a latul țării mii 
De luminări și de făclii, 
Ca la un Paște și o înviere. 
Facle și vipii și-opaițe stinghere.

Necesitatea obiectivă a ridicării ma
selor nu este proclamată direct nică
ieri, în 1907. O fac însă evidentă ne
numărate imagini în care își află o- 
giindirea realități caracteristice satu
lui din trecut și societății burghezo- 
moșierești în genere. Unele din aceste 
reaiități sint denunțate discursiv, în 
două poezii, ce urmează Cuvintului 
înainte, ca și în diverse pasaje din 
alte piese cuprinse in volum. Apelind 
la discursul liric, pe care, in această 
formă, nu-1 mai practicase, poetul rea
lizează în Pe râzătoare și Răzvrăti
tul, cu material rural și mijloace de 
expresie inedite, ceea ce Eminescu în- 
făptuise în împărat și proletar : poezii 
de o vehemență protestatară, împinsă 
Ia ultima limită, fără spargerea mar
ginilor artei. Critica din trecut vor
bea despre „forța hugoliană de ex
presie" a stilului arghezian. La mani
festarea ei plenară, această forță a- 
junge insă de abia în Cîntare omu
lui și 1907. Patosul demascator al 
unor poezii cum sînt cele citate riva
lizează, intr-adevăr, cu acela din Les 
châtiments și L’annee terible. Inspi
rat de muza indignării, Arghezi de- 
m i in Pe râzătoare, lapidar, si
tua ii ce generau altădată tragismul 
vieții țărănești, insistînd asupra cau
zei fundamentale — „cauza cauzelor", 
cum o numește. în alt loc, poetul — 
â acestora: despuierea țăranului, de 
către boier, de pămînt, stoarcerea lui 
de orice vlagă. Procesul pauperizării 
micilor proprietari e dezvăluit in re
marcabile viziuni plastice. Ca o pecin
gine, patima acaparatoare a boierului

se lățește neîncetat, încercuind și de- 
vorînd tot ce întilnește în cale. în
tinsă in jurul petecului de pămint 
ce i-a mai rămas bietului țăran, mo
șia ciocoiască îl cuprinde și-l stringe 
pină la sufocare.

Ce drum trebuie luat, pentru curma
rea unei astfel de situații ? A soli
cita ocrotirea stăpinirii e de prisos 
și absurd, căci „cel mai tare / E 
cel umflat mai bine de pungi în bu
zunare". Concluzia:

„Nu căuta dreptatea domnească, 
frățioare,

Ia pe ciocoi ca hreanul și dă-1 
pe râzătoare".

Ca în Pe râzătoare, în Răzvrătitul 
poetul dresează un aprig rechizitoriu 
al fărădelegilor ciocoiești, întrebuin- 
țînd nu numai imagini din sfera rea- 
iităților rurale, dar și vorbirea țără
nească, cu lexicul ei, cu expresiile 
specifice, cu duritățile și prospețimile 
ei. Așa cum, în împărat și proletar, 
Eminescu dă cuvîntul oratorului revo
luționar, care formulează — cu geniul 
liric al poetului — aspirațiile clasei 
sale, Arghezi pune în Răzvrătitul să 
vorbească, în numele dezmoșteniților 
un țăran, poezia umplîndu-se de ros
togolirile graiului colțuros, zvîcnind 
de seve, de pe Olt și Argeș. Sînt nu
meroase, bineînțeles, în cuprinsul poe
ziei, referirile prozaice, reprezentările 
circumscriindu-se mai cu seamă în 
aria economicului. Incendiară. pa
siunea cu care sint rostite adevăru
rile existenței de toate zilele pune 
versurilor aripi de vîlvătăi. Inutil să 
mai adăugăm că, împrumutînd limba 
și modul de a gîndi specific țără
nești, poetul le transcrie artistic; sti
hurile sale nu copiază, nici nu con- 
trafac spusele vreunui țăran: ele 
transmit năduful maselor obijduite in
tr-un mod similar aceluia în care un 
interpret excepțional comunică, avînd 
sau nu în față o partitură, melodia 
unui text muzical, descifrabil doar 
de un inițiat. Vreau să spun că poe
tul și-a asimilat durerea și revolta 
țărănească, adunate in sufletul său. 
și tăimăcindu-le, tălmăcește senti
mente proprii, in vorbirea eroilor, cu 
care s-a identificat Dar despre aceas
ta consider necesar să revin intr-un alt 
articol viitor.

Dumitru MICU

blemei reflectării actualității socialiste în literatură și cunoașterii 
vie(ii de către scriitori. în cadrul ședinței, Comitetul de condu
cere a aprobat instituirea premiilor literare ale Uniunii Scriitori
lor. Aceste premii, pe care Uniunea Scriitorilor le acordă pentru 
prima dală, au drept scop să încurajeze creafia literară inspirată 
din actualitate, să stimuleze eforturile scriitorilor de a oglindi la 
un nivel artistic cît mai înalt procesul construirii socialismului în 
(ara noastră.

Mărțișor

REGULAMENT
cu privire la acordarea premiilor 

Uniunii Scriitorilor
ART. 1. - Premiile Uniunii Scriitorilor, instituite de 

Comitetul de conducere, sînt în valoare de 12.000 
(douăsprezece mii) lei fiecare și se acordă în exclusi
vitate pentru cele mai bune lucrări inspirate din ac
tualitatea noastră socialistă, și anume :

- Premiul pentru proză ;
- Premiul pentru poezie ;
- Premiul pentru dramaturgie;
- Premiul pentru critică și istorie literară ;
- Premiul pentru reportaj și publicistică ;
- Premiul pentru traduceri;
- Premiul pentru literatura dedicată tineretului și 

copiilor.

ART. 2. - Premiile Uniunii Scriitorilor se decernează 
la începutul fiecărui an, de către Comitetul de con
ducere, cu majoritate de voturi a celor prezenți, la 
cererea Biroului Uniunii Scriitorilor, pe baza propune- 
< or secțiilor, filialelor și editurilor de literatură.

ART. 3. - Premiile Uniunii Scriitorilor se acordă cu 
exc „sivitate pentru cele mai bune lucrări literare com- 
p ete, originale, terminate și publicate în volum, res- 
pectiv reprezentate - cînd este vorba de piese de tea
tru sau alte lucrări destinate a fi reprezentate.

ART. 4. - Premiile Uniunii Scriitorilor se acordă cu 
precădere autorilor cărora nu li s-au mai acordat 
alte premii.

ART. 5. - Premiul Uniunii Scriitorilor poate fi decer
nat unui scriitor numai o singură dată.

- In mod excepțional, un scriitor poate fi premiat 
a doua oară pentru o lucrare aparținînd altui gen de 
creație decît cel pentru care a fost premiat.

ART. 6. - Inmînarea premiilor Uniunii Scriitorilor se 
face în mod oficialele către Biroul Uniunii Scriitorilor.

ART. 7. - Premiile Uniunii Scriitorilor sînt unice, 
indivizibile și fără categorii.

ART. 8. - Instituirea altor premii ale Uniunii Scri
itorilor se poate face numai pe baza unei hotărîri a 
Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor.

V _____________ )

SEMNIFICAȚIA UNEI SCHIȚE
De ce?_ de ce. nene Vigneiache. a iaTebal 

pcngmd ca un prost ct: mai urăr.
Dar. nenea Anțrieiacne. aminte. n-a vrut să ris- 

punză*.

Atracția către mister a autorj-x txxesLri: „La hatt-al Iri 
Minjoală* este. baerntetes așaienU. cod tt_ oev_*.e j slr~- 
piu parod-dl Văr— u'nx este sr_.-K ca nadă arJs'_;X ti- 
ționind să coatarze rut’ sets'37. des ri sentimente care în 
înfățișarea tor r. jcs ar petea pierce cri c»ss ster.;!. Deși a cu.- 
tivat cu plăcere anecdota suonră Cangiale avea oroare de în
tărea facilă a pratotemafiri; de sJ>stxst! De ac: și tendința de 
complicare a unor creați; epice peri tâmica taneJor străvezii. 
„Enigmele” sale nu pleacă. risă. năriodată de Ia o porție 
agnostică, ele nu se nasc ri saw deficiențe de curte .stere. 
Dimpotrivă, scriind meor sibilinic, Caragiale construiește inte
rior mai deplin lnțe.es- faptelor reitate. Procedeu este _t .1- 
zat divers atit în opera sat -că (t. dri... asupra cred, .’ăț .ui 
Trahanache) cit și în epica de afffinfn *. sau in „Momentele* 
cu rezonanțe grave. InAe acestea din urnă se s îuează la kx 
de frunte tulburătoarea schiță „Inspecțiune*.

Publicată In seria „Mcroenten-* cin 1900 (in .Universul’) 
bucata în cauză reia inifal cadrul familiar al instantaneelor 
hazlii ce o precedaseră. Ne aflăm din nou într-o berărie unde 
„mai mulți prieteni" împiegați stau de vorbă „despre cr.esti-sile 
zilei". Va fi vorba iarăși despre „o lacună” eons'dtuțîocală? Se 
va încinge, încă o dată, o coctroversă aberantă care va încerca 
să mimeze interesul pentru problematica civică ? Primele rin- 
duri mențin contactul cu climatul cafenele: caragialești ca și 
cum ne-ar atrage discret atenția asupra punctului de plecare. 
Dar după aceste precizări de decor, intervin brusc acorduri' e 
dramatice. întreaga schiță este construită apoi pe alternanța 
fiorului tragic cu zgomotele degradante ale universului moftolo
gie, intr-o gradare care pregătește declanșarea finalului amar. 
Caragiale va refuza, și de astă dată, să confunde seriozitatea 
cu încruntarea. Zîmbetul său va evidenția caracterul contras
tant al unor situații, participind activ la investigație. Astfel în- 
tr-una din clipele culminante ale schițe:, cind primejdia senza
ționalului melodramatic devine iminectă. autorul introduce în 
scenă un amic turmentat pentru a restabili legătura cu lumea 
derizorie in care se consumă drama din „Inspecțiune*. Utiliza
rea expresiilor moftangiului tipic în spațiul unei întîmplări ce o 
profundă tristețe- subliniază, în felul său, comentariul malițios 
al autorului.

După cum se știe, schița la care ne referim închide înfr-însa 
„misterul" sinuciderii casierului Anghelache. In ajunul unei ins
pecții, acest vechi funcționar public iese din „urbanitatea" sa 
obișnuită și, după o izbucnire violentă în fața amicilor înmăr
muriți, se spînzură de un copac la Șosea. Cititorul, ca și cole
gii nefericitului „minuitor de bani publici* crede, pină la un 
moment dat, că gestul disperat este provocat de teama desco
peririi unei delapidări. Dar după moartea casierului, inspecția nu 
găsește nici un ban lipsă, în vreme ce la morgă nenea Anghe
lache nu pare dispus să dezlege teribila taină. După o mărturie 
a unuia dintre bunii săi prieteni, pe Caragiale „îl amuza fără în
cetare enigma pe care a făsat-o in sinuciderea casierului Anghe
lache". „De ce s-o fi omorit Anghelache ? Nici eu nu știu", spu
nea el de nenumărate ori cu o satisfacție aproape copilărească. 
Butada scriitorului nu poate fi luată, desigur, în litera ei. Cara
giale se desfăta cu reamintirea enigmei lui Anghelache, tocmai 
pentru că prețuia în această bucată invitația ispititoare la dezle
garea misterului. Pe creatorul lui „Kir lanulea" îl va fi incinta! 
mai ales acumularea savantă, in numai cîteva pagini, a datelor 
necesare înțelegerii gesțului Jui AnghsUche- burjui său amuzăi

se întemeia — astfel — pe satisfacția elaborării unui exercițiu 
ce pătrundere psihologică, din care nu lipsesc nic\ unul dintre 
e.ementele esențiale.

Intr-adevăr, privită cu atenție și încadrată în liniile operei 
iniregi a scriitorului, schița „Inspecțiune" se vădește a fi o 
remarcabilă sinteză artistică a derutei funcționarului mic-bur- 
ghez care rîvnind la respectabilitatea supremă pe care ți-o aduce 
banul, încearcă zadarnic să-și atingă țelul cu mijloace cinstite. 
Ce aflăm despre Anghelache M. urmărind textul povestirii ? 
Sinucigașul, avînd în sarcina sa întreținerea mamei și^a unei 
surori mai tinere nu s-a însurat încă, deși pare „de 40—45 ani". 
Flăcău tomnatec. trăiește într-o casă mărginașă de mahala, unde 
ocupă pentru sine „odaia de la pod". Ținta supremă a străda
niilor numitului Anghelache este, desigur, înzestrarea domnișoa
rei Eliza, singura sa sursă de venituri fiind leafa, „după buget". 
OmuJ nostru. are în mîna sa de unsprezece ani casa de bani a 
unei mari administrații și n-a fost verificat niciodată. Dar iată 
că un coleg, posedînd aceeași reputație de „funcționar model" ca 
și Anghelache, fuge pe neașteptate din țară cu banii ce i s-au 
încredințat. Pînă la această întîmplare Anghelache a fost nu 
numai deosebit de apreciat pentru onestitatea sa proverbială, 
dar s-a remarcat și prin purtarea calmă, de o extremă „urba
nitate". Comunicîndu-ne printre rînduri aceste informații pre
țioase, autorul ne relatează pe larg modul neașteptat în care 
acest om cinstit și cumpănit comentează fapta fugarului dela
pidator. Subit violent, Anghelache îi acuză pe inspectorii care 
n-au controlat vreme îndelungată casa de bani a „nenorocitu
lui", muțind asupra acestora întreaga culpabilitate și în aceeași 
noapte își pune capăt vieții.

Explicația dată acestei sinucideri în unele comentarii critice 
pleacă de la ideea timorării personajului, văzut ca victimă a 
unei obsesii bolnave. In notele volumului 11 al ediției din 
„Opere" scoasă de E.P.L. (pag. 642) se face chiar o apropiere 
a temei din „Inspecțiune" de cea a nuvelelor „O făclie de Paști" 
și „In vreme de război". Eroarea pleacă aci de la o confuzie 
de planuri. Nu putem desprinde drama lui Anghelache de rapor
turile acestuia cu universul satiric caragialian. Eroul schiței 
„Inspecțiune" trăiește printre moftangii, asistînd la manoperele 
necinstite acoperite de vălul falsei „onorabilități". El însuși se 
încadrează în automatismul mișcărilor unei societăți nedrepte 
trăind o viață cenușie, între canțilerie ți berărie. Spre deose
bire însă de moftangiul tipic, Anghelache nu este capabil să 
facă tranzacții cu propria sa conștiință. Onest cu adevărat, el 
se vede la vîrsta de 45 ani. amenințat să nu-i poată acorda 
surorii sale o partidă onorabilă. Anghelache s-a luptat vreme 
de 11 ani cu tentația intrării în milioanele pe care le mînuiește, 
dar fuga colegului său de onestitate îi răscolește cu o nouă forță 
amărăciunea unei vieți de renunțări inutile. Acest funcționar mo
del trăiește așadar drama luării în serios a normelor etice pe 
care burghezia Ie mînuiește ca paravan al unei vieți anormale. 
El crede în onorabilitate și în onestitate, supunîndu-se totodată 
convențiilor unei lumi fondate pe mercantilizarea conștiințelor. 
In tipologia caragialiană Anghelache ar putea figura în com
partimentul „suciților" dar spre deosebire de inadaptabilii în- 
născuți casierul nostru s-a încăpățînat ani de zile să împace 
comportarea sa onestă cu rigorile unei orînduiri în care ntimai 
indiferentismul moral al moftangiului conduce la bunăstare. 
Elementul care declanșează criza eroului din „Inspecțiune" este 
tocmai desăvirșirea de către un „alter-ego“ („vechi impiegat" 
— „ca om de probitate mai presus de orice bănuială") a ges
tului exploziv pe care nenea Anghelache și l-a reprimat ani de 
zile. Sinuciderea vine să pună capăt nu unei temeri absurde, ci 
zbuciumului insuportabil alimentat de contradicția dintre dorința 
de înavuțire (întreținută de mînuirea zilnică a unor sume uriașe) 
și neputința de a renunța la panașul onestității,

în legătură cu raportarea sinuciderii lui Anghelache la „ins- 
pecțiunea" de a doua zi, nu este de neglijat nici amănuntul că 
nefericitul casier nu aflase de nicăieri vestea acestui inopinat 
control și — cu atit mai puțin — caracterul său imediat. Minu
țiosul Anghelache, cel ce-și învelise într-o foiță de țigară „polul 
de aur romînesc din 70“ — averea sa personală — nu avea 
de altfel cum să nu cunoască situația exactă a casei sale de 
bani. Pe de altă parte, la lectura povestirii, rămîne evident că 
dacă pentru nenea Anghelache există o temere obsesivă, acea
sta este provocată nu de posibilitatea unei inspecții. Dimpotrivă, 
tocmai permanentizarea chemării diabolice la furt întreținută 
de absența unor verificări periodice, face insuportabilă viața 
acestui om copt, în buzunarul căruia se găsesc șaptezeci de bani 
„în monetă nouă de metal". Intr-o societate clădită pe necinste 
și într-o administrație publică adine coruptă, Anghelache trăiește 
coșmarul incapacității sale organice de a-și călca pe inimă și 
de a se situa astfel printre hoții abili cu certificate de deplină 
onorabilitate.

In întrebările alarmate ale tînărului impiegat care deplinge, în 
final, moartea casierului, pare a se distinge presimțirea vagă a 
amărăciunii care l-a covîrșit pe nenea Anghelache.

V. MTNDRA

Ședința Comitetului Național 
pentru comemorarea 
a 50 de ani de la moartea
lui I. L. Caragiale

în ziua de 15 mai a.c. a 
avut loc la „Casa Scriitorilor 
Mihail Șadoveanu" ședința Co
mitetului Național pentru co
memorarea a 50 de ani de la

moartea lai I. E. Haragiale. 
S-au luat măsuri pentru buna 
desfășurare a manifestărilor 
ce vor avea loc cu prilejul 
comemorării.

ȘEZĂTOARE LITERARĂ
URMATĂ DE DISCUȚII

In ziua de luni, 21 mai a.c. 
orele 17, va avea loc in sala 
S.R.S.G. din strada Biserica 
Amzei, nr. 5—7, o șezătoare 
literara urmata de discuții pe 
tema : „Poezia noastră con
temporana".

In cadrul acestei șezători

organizată de ^Gazeta litera
ra", „Viața romînească" și 
„Luceafărul", reviste ale Uni
unii Scriitorilor, vor citi din 
lucrările lor mai multi poeți, 
colaboratori ai acestor publi
cații.
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Vreme de trei zie pini cînd se întoarse Lwhi .Abu, Miron avu 

răgazu, să judece ir.tâmpiărue ți să-și facă o idee dară daapre 
ceea ce avea să urmeze. Observa cu un iei de trJrure că îl inte
resează părerile oamenilor, că devine atent la reacțiile lor. dar 
nu-și mărturisea nici >u: că ar fi împins de teamă, că el însuși 
și-ar fi pierdut încrederea in planurile pe care și le făurise. In 
realitate se temea să nu rămină izolat, să nu-î piardă chtar și pe 
cei care-1 sprijiniseră de ia inceput, pe Gavril Marian, pe Steț, 
pe Nație PamtiL Dar cea mai gravă consecință a eșecului său 
er fi fost întărirea poziției inginerului Levay. Nu-și închipuia ce 
va tace directorta mîine, poale nu s-ar fi bucurat, dar scepticis
mul său ar fi apărut dintr-odată întemeiat și mulți oameni s-ar 
fi coT.aminat de o îndoială periculoasă.

Miron încerca să-șî dea seama dacă, gindind astfel, are în 
vedere doar pierderile pe care le suferise persoana și prestigiul 
6ău, ori era îngrijorat de soarta minei și a oamenilor de la Izvo
rul Roșu. In sinea lui era convins că accidentul de la „Amalia" 
îi știrbise prestigiul și știa că oamenii îl vor privi altfel de acum 
înainte, dar trăia cu mai multă putere și cu un soi de înfiorare 
centimentui că zăcămîntul e într-adevăr sărac și că întreaga vale 
nu va scăpa de sărăcie niciodată. Voia să verifice aceste temeri, 
dar amina mereu o confruntare cu minerii și nici aceștia nu pă
reau grăbiți să-l întrebe ce are de gînd să facă. Vorbi 
Natalia, într-o dimineață, pe cînd erau încă în pat

— Tata ce spune? îl întrebase ea.
— Nu știu, nici nu l-am văzut... aud că nici el nu 

mă vadă acum, ar trebui să ne certăm și eu nu vreau să 
cert cu nimeni.

— Asta-i foarte bine, zise Natalia, parc-ar fi oftat. Și eu m-am 
săturat de atâtea certuri, totuși nu văd cum i-aș putea împăca 
pe toți... n-ar mai rămîne nimica din ceea ce vreau eu.

— La tine e cu totul altceva. Wiesenstein e dușmanul tău de
clarat și dacă

doar ou

vrea să 
mă mai

dai un pas îniaipoi ești pierdută. Cred că cel ma!

să-fi vezi liniștită de treabă, să-l ignorezi, să 
fi 
să

bun lucru este
tragi oamenii de partea ta, să te ocupi de ej chiar de-ar 
nu mai dormi deloc. Teleman ce face ? Mi se pare că vrea 
ajute...

Natalia tresări, se săltă de pe pernă, dădu să coboare din pat, 
dar rămase pe marginea Iui, nehotărită. Zise fără să-1 privească 
pe Al iron:

— .Am să văd... deocamdată nu mă sprijin pe nimeni. Teleman 
e binevoitor, dar nici nu poate să facă prea mult, sau nu are 
curaj.

— Nu cumva îl are Wiesenstein la mînă cu ceva ?
— Nu, nu cred, e imposibil, zise Natalia cu grabă și cu oare

care patimă. Teleman e un om cinstit... dar în sfîrșit, sînt îngri
jorată pentru tine acum. Induram mai ușor totul dacă tu n-ai fi 
avut necazuri. Ieri mă gîndeam la noi și mi-am dat seama că 
sintem niște oameni nefericiți...

Atiron nu vorbi numaidecit. Iși aprinse o țigară și rămase cu 
privirea ațintită în tavan. Ziua pătrundea încet pe fereastră. Na
talia se ridică fără vlagă, și, cu pudoarea ei obișnuită, se trase 
după tăblia patului oa să-ți dezbrace cămașa de noapte. Fără să 
se uite la ea, Miron întinse brațul și o aduse lîngă el s 0 înveli, 
se aplecă asupra obrazului ei și întrebă în șoaptă:

— Tu crezi într-adevăr că sîntem nefericiți... te simți tu nefe
ricită ?

Ea își trecu palma peste fruntea și peste obrajii lui, și-o opri 
pe gură, îi mîngîie îndelung buzele, parcă pentru a nu-1 lăsa să 
vorbească. II privea cu intensitate, cu acea sclipire neagră pe 
care Miron o înțelegea, nu știa ce înseamnă. îl studiază, îl do
rește, se miră sau întreabă ceva ?

— Nu mă gîndeam la dragostea noastră, șopti Natalia. Visam 
să fiu primită cu căldură, ou simpatie, credeam că ei vor în
țelege ce vrem și de ce am venit aici. Mi se pare că oamenii sînt 
prea necăjiți ca să ne poată iubi... Am crezut că eu sînt de vină, 
că eu nu înțeleg și nu văd, dar uite că și încrederea ta se cla
tină. Burei» te-a dojenit. Albu nu mai vine, tata te ocolește, Le
vay pare că nici nu mal există. Nu știu, mi-e cam frică, Miron..

El își întoarse puțin fața, se lăsă pe spate, cuprinse trupul 
61ab al Nataliei și-l aduse pe pieptul lui. Vorbi cu acea voce 
egală, netirburâtă și ușor dojenitoare cu care întâmpina de obicei 
clipele ei de slăbiciune.

— Tu ești o sentimentală incorijibilă. De asta ai să suferi 
totdeauna și niciodată n-ai să poți vedea bine ce se întîmplă în 
jurul tău... Ți-e frig? Vină, vină aici... ai slăbit tare Natalia... 
Bursuc nu m-a dojenit, mi s-a părut. Mi-am dat seama că omul 
voia să știe ce se petrece. Vorbea cam stingherit și abia acum 
îmi dau seama că el se purta așa tocmai pentru că nu voia să 
mă jignească, era îngrijorat, voia să mă ajute într-un fel. Iu 
știi ce are omul acesta pe cap, cîte probleme trebuie să rezolve 
el... ? Dacă a venit pînă aici înseamnă că-i aproape de noi, 
ne urmărește, pentru că aici e vorba de muncitori, înțelegi ?

Natalia se lăsase iar pe pernă, îl asculta cu ochii închiși și-și 
trecea încet mina peste pieptul lui. Miron se întoarse și o să
rută, se turbură puțin dar continuă să vorbească:

— Albu... ei, Aibu se întoarce, n-avea grijă. Acum e pe Valea 
Bîrgăului, cine știe, poate că-și pune viața în primejdie... Po
meneai de Levay. Ce-mi pasă mie ce spune Levay, sau State, 
sau Riza și alții ca ei? Noi nu ne putem împiedica de ase
menea stârpituri. Cu tata am să mă înțeleg eu, trebuie luat 
cu binișorul. Despre ceilalți nu vreau să vorbesc, Natalia, nici , 
0 Clipă nu mă tem, sînt comuniști, auzi tu ? Pe ei mă sprijin 
și-am să merg cu ei pînă în fundul pămîntului... și-am să gă
sesc ce caut., dar tu, tu trebuie să mă iubești și să fii cuminte, 
și să ai încredere în mine...

Natalia aruncă o privire spre ceasul deșteptător de pe masă, 
se adună mai mult lîngă bărbatul ei și șopti:

— Aș sta cu tine 
pe nimeni... și să-mi 
într-una, și stăm așa

Se auziră pași pe

a- 
să 
te

așa măcar o zi, să nu văd și să au aud 
fie cald... de cînd am venit aici mi-e frif* 
de puțin împreună.
ceardac, la fața ușii lor se ț^riră «tava
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mult, tocmai de aceea n-am vrut

de sfîr-Miron cu un felde asta ? întrebă

orice caz eu nu

fost împotrivă. acum de

m-am opus, zise Levay. Nu

dar nu

nu pot

dădu să

rog să fa fioiștâtă. aștept pe Alba,te

Nicolae JIANU

a auzit 
asta te 
să afli

voiam să 
m-au ca- 
latrecere

in

se purta acum Levay și-1 cerceta cu biouta L Inginerul eu 
stătea cu țigara în gură și-și sScthea calai die cînd

să se îmbrace. Natalia rămase rezemată pe perr.ă cu 
și cu pieptul gol, cu părul răvășit. Urmărea mișcările 
atenție mare, aștepta cu liniște hotărirea lui, dînd_-și 

că acesta e un moment greu pentru dragostea k>r. Dar 
tăcu încă multă vreme și ea nu se mișcă din pat la

zise Miroa cu oarecare veselie. La în- 
pentra ca să-mi vorbești

Nu-mi cere să vorbesc, 
de tot- 

șterse îndelung ochelarii și 
ușă și spuse cu Itaițka lui oblș-

lucru grav. iatr-adevir.

K
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(

GRIGORE HAGIU

înșurubat.

Desene de MARCEL CHIRAC) AGA

linia privirii, 
reflexivă,

Și parcă aș fi lingă marginea mării 
;i plăcile apei de suluri mișcate, 
cu arii și spații adine legănate, 
sonor îmi înalță coloana spinării, 
mă-ncarcă, la fărmurl, de imensitate.

Șl parcă aș fi lingă bolți de pădure, 
cu șiruri de brazi poleifi de ninsoare, 
dind glas necuprinderii clătinătoare, 
și sufletu-i clar, sentimentele pure, 
plăminii se umplu de aerul tare.

Comună, priveliște desăvirșită, 
mă datini in cercuri mărite, sunate, 
din plățile mării frumos înspumate 
și pină in munții cu coama albită, 
să-ți pot oglindi frumusețile toate.

Fie-ți țarina timpului ușoară, 
bunicule Walt Whitman, pentru faptul 
că-ai lăudat măreața ipoteză 
a-mbrățișării omului cu omul.

așa cum cad, aceste schele 
de pe șirul de blocuri în creștere.

„.Totul e afit de firesc, 
umbra mea te așteaptă 
și am s-o aștern de-a lungul 
pașilor făl.

Nemișcat voi rămtne 
înaintea ta pină cînd 
căldura degetelor fale 

tmi va învia, în mîngîiere, 
mai infii un obraz, 

apoi celălalt, 
anoi fruntea, din marmura emoției. 
O, atunci voi simți 
cum temeri ș! crispări 
îmi cad la picioare 
redîndu-ml gesturile

Un cer clesckis

Sporindu-mi lacom 
iscoditoare, calmă, 
străbat un cer deschis al fericirii, 
al meu și-al tuturor deopotrivă, 
mă contopesc adine umanei unde 
pe alte chipuri chipul ml-l egal 
și-s fericit că se întrepătrunde 
și fulgeră realul pe reaL

Sfrăbaf un cer al simțurilor mele, 
un cer pereche lumii in mișcare, 
în care scapără în loc de stele 
puzderii de orașe călătoare 
și mă înalț către în sus mai bine 
cînd ulițele vechi imi cad, 
cu vîrful noilor clădiri vecine 
în spațiul limpede

î)in lucruri mi-adun rotitoarele gîndurl, 
îmi lunec pe lume privirile clare, 
fc caut. Comună, și iată, în zare 
îți văd arcuitele, primele rinduri 
de turle înalte și scăpărătoare.

Intîlnire

ciipe, apoi scî.Tdxile vechi scîrțîiră ți zgomotul se stinsei Na
talia știa că e Goiovăț, și inima începu să-i bată puternic. Simți 
insă nevoia să-i spuîe lui Miron ce aflase ea de la cocoșat, 
să știe și el ce mtrșăv'e se pune la cale, să fie prevenit, să o 
apere. Miinile bărbatului o mîngîiau și o încălzeau, ea îi auzea 
și inima și respirația liniștită, simțea și mirosul acria nedefinit 
de minereu, cuibărit în ființa lui, și-și dădu seama că acum nn 
trebuie să-i spuie nimic. Ținea pleoapele scăpătate, miinile fi 
erau încleștate pe grumazul lui, acum îi era cald și o părăseau 
încet toate gîndurile.

Dar starea aceasta nu ținu mult, ea însăși parcă se grăbea 
să se întoarcă la realitate, o chinuia un vag sentiment de vino
văție. Acum nu mai era nimic de făcut, ți lacrimile â lunecară 
pe umărul lui Miron. El nu păru surprins și abia cînd trupul 
Nataliei începu să tremure, înălță capul și întrebă:

— Ce este, ce ai ?
Era aproape speriat și începu s-o zgîlțîie, apoi îi șterse obraju 

de lacrimi, și vorbi mai blind.
— Spune-mi mie ce ai tu, văd de mult că ceva te chinuiește, 

de ce taci, ce-mi ascunzi tu mie ?
Natalia rămase cu ochii închiși, abia stăpînindu-și plînsu’.. 

Cînd ridică pleoapele, ochii ei arătau însă acea liniște de ghea
ță care o ajuta totdeauna să depășească momentele grefe Vor
bi fără nici o ezitare:

— Voiam să te scutesc pe tine de noi supărări, de fapt imi 
era și silă să discut cu tine un lucru atit de murdar. Dar acum 
nu mai pot și nu mai trebuie să tac, trebuie să mă apăr într-un 
fel. Văzînd că nu mă poate îndepărta, Wiesenstein s-a hotărit 
să mă distrugă altfel. A împrăștiat zvonul că eu... eu aș avea 
ceva cu doctorul Teleman.

Miron se ridică într-un cot și fața i se împietri. Neturburată. 
Natalia adăugă:

— Mi-a spus Golovăț tot, a fost martor la circiumă, 
cu urechile lui, chiar lui i-a vorbit, e limpede... Știu că 
va face să suferi 
de la alții...

— Teleman știe 
șeală în glas.

— Nu cred... în i-am spus, n-aș putea să 
discut cu el așa ceva, aș intra în pămînt. El e singurul om 
care mi-a arătat puțină bunăvoință, l-aș jigni.

Miron își frecă obrazul cu palma, apoi se dădu jos din pat și 
începu 
umerii 
lui cu 
seama 
Miron 
lumina mare care năvălea pe fereastră i se putea vedea pe față 
un zîmbet trist, de dezamăgire, poate de neputință, zîmbetul 
omului care-și dă seama că rămîne singur în fața primejdiei și 
trebuie să se apere cum poate.

— De ce nu vorbești ? întrebă într-un târziu.
El se spălase și acum își tot ștergea obrazul cu mișcări 

încete.
— Ce pot să-ți spun ? Te-am prevenit. Mie mi s-au părut tot

deauna suspecte vizitele lui Teleman și interesul lui subit față 
de necazurile noastre. Trebuia să se întâmple asta._

Tăcu și aruncă prosopul pe un scaun.
— Hai, spune tot... zise Natalia cu o voce de gheață.
— Te rog să mă crezi că n-am ce să spun, vorbi el cu o urmă 

de descurajare.
— Ce anume trebuia să se întâmple ?
— Să vorbească lumea.
—- Nu lumea vorbește, ți-am spus. Vreau să știu precis ce 

gîndești, și chiar acum vreau să știu.
Sări din pat așa dezbrăcată cum era, îl apucă de mîiai și 

spuse cu un fel de amenințare:
— Miron, bagă de seamă... nu de frică ți-am apua totul, mi 

pot apăra și singură, pentru liniștea noastră ți-am spus. știu 
cit ești de prăpăstios și nedrept cu mine, și cit catari din toate 
nimicurile. De astă dată e un 
mă atinge pe mine.»

— Imbracă-te, șopti Miroa. 
Am să mă gîndesc. Mi-e silă

Își îmbrăcă surtucul, 
plece, dar se întoarse 
nuită;

— Nu știu când vio— 
am să vorbesc cu d.

Natalia nu spuse nimic și nici nu se uită ta ei cînd ieși pe ușă.
Miron cobori in grabă scărife ieși to irită ți se opri. Ii trecu 

prin minte să se data chtar *a*n ta doctoria Ufesesstein să-i 
ceară socotea.ă, să c_rme de a toceputs^u ui ta careseanunța. 
Fără să știe btoe de ce. reausți ta Ideea Mia. ți apucă spre 
biserică, cu sperar.ta că va mat găsi ațiva m .eri cu care să 
meargă impreiEă. pe ps, ptoă ta Izvorul ?aț_ Dar se făcuse 
târziu, ceasul di» turla biserici: arăta șase jumătate, minerii ple
caseră de mult

La ieșirea din târg 3 ajunse ingtoend Levay ca trăsurica lui.
— Hai sus, zise directorul ca ltotșlț aproape bucuros.
Miroa se urcă și-i strtose mina. Ia •-?_=» vreme ei se cam 

ocoleau, era vădit că nici unui, mda.— nu voia să aducă vorba 
despre vechiul conflict, mărginlodu-se să d setate problemele cu
rente ale minei. De aceea Miros fu oarecum surprins de felul 
ctmi 
vorbea, 
în cînd. Dar lui At iron i se părea că ei z-mbeșle. că a aflat, că 
știe, și acum iși bate joc de ei, se arată indiferent și protector, 
părînd a spune: „uite, eu știu tot, dar înțeleg și nu vreau să 
mă răzbun, sînt mai bun ca tine...*. Se îngrozea la gindul că 
foarte mulți oameni il vor privi așa de acun tocoto și el va

— Printre volumele de proză ce vor 
apărea curînd în Editura de Stat pentru 
Literatură, se numără și romanul dum
neavoastră «Veneam din întuneric". Ce ne 
puteți spune despre el 7

— Romanul exista de mult în con
știința mea, dar abia de curînd el s-a 
închegat intr-un manuscris. Acțiunea se 
petrece între anii 1939—1944, perioadă de

Romann
timp foarte încă 
năzuit să descopă 
ani, germenii m 
tîrziu.

— La ce lucraț
— Mă apropii 

al doilea al ro
Aici, atac, in mi 
ale revoluției so 
intervenite în co 
timpul neîngădui 
cele două volum
un spor de colita 
fie îndemnat să . 
zi ere.

In primul voi 
zint starea unei 
cum se înfățișa 
ționalizării. în 
plățile se desf 
precipitat și 
semnul ofensi 
construirea soc

trebui să îndure aceste priviri, poate chiar să se bucure de îs 
găduința k>r. Simți cum năvălește și crește în el o mîaie ne 
p_: reioasă și fără țintă. Pentru prima oară de cînd venise 1 
Izvorul Roșu se simțea înțolțit și fără putere. Iși dădea seama 
era sigur că Natalia nu are nici o vină, că ea însăși suferă, da
«cum el o acuza pe ea, pentru că ii era mai la îndemînă 
N :-l putea învinui nici pe Teleman, nici pe Wiesenstein, ar f 
fost sub demnitatea lui. Oamenii aceștia i-ar fi rîs in față, știinc 
că niciodată asemenea vinovății nu se pot dovedi și pedepsi, și 
cri care vrea să cunoască adevărul sau să-și facă dreptate, a-
;u".ge ridicol. Pînă atunci, întâmplarea nenorocită din galeria 
.Amalia* își păstrase proporțiile normale, adică îl îngrijora numai 
in măsura in care înaintarea devenise primejdioasă ți zadarnică. 
Acum ii era teamă ca ți cum ar fi pus la cale o nelegiuire și 
fusese demascat Tăcerea lui Levay devenea supărătoare, deși 
inginerul răminea calm și-și îndemna căluțul din cînd în cînd.

— Ce mai faci, tovarășe Levay? întrebă Miron cu un glas 
cam nesigur.

— Ce să fac ? Uite, sînt bolnav, mă dor șalele, azi dimineață 
abia m-am putut ridica din pat

— Suferi mai de mult ? mai întrebă Miron, dornic să în
chege o discuție.

— Dracu’ să știe, mă apucă așa cîteodată, mă ține cam o săp- 
tămină și mă lasă. Sigur, se cheamă că sînt bolnav, m-a ajuns 
și pe mine.

— Ar trebui să-ți iei un concediu, zise Miroa și numaidecît 
îș: dădu seama că a făcut o greșeală. Inginerul putea înțelege

vrea să scape de el. Intr-adevăr, el se întoarse brusc și-l 
cercetă o clipă pe Mirai. Zise, zîmbind:

— Un concediu ? Ce să fac cu el ? Și așa mi se pare că iau 
leafă de pomană, nu fac aproape nimic. Dar, știa eu? Poate că 
am să-mi iau și un concediu...

Z'mbea cu înțeles și stăruitor și Miron se simțea stingherit 
încercă să-și repare greșeala i

— Ai văzut ce ni s-a întâmplat ? Ce părere ai ?
— Mă așteptam... răspunse Levay sec. Și Marian se aștepta, 

tri-a mărturisit mie. Dumneata nu ești miner, s-aveai de wide 
să știi că după cincizeci de ani o armătură au mai prezintă 
siguranță. Ceilalți știau dar n-au vrut să te descurajeze și au 
mers cu dumneata. Cel puțin dacă ai avea certitudinea că vei 
găsi minereu..

— De asta au mă îndoiesc, zise Miron încet. Am să mă 
duc sri.gur mai departe, dar cred că Gavril nu mă lasă singurj 
ri merge ți el, poate și Șteț.

— An să meargă amîndoi. De fapt acum au vi mai puteți 
opri. Și eu aș face la fri, măcar din mîndrie.

— Ești un om curies, 
cepul ai 
nzndr.fe

— Păi 
pieri, și

tot din mîndrie 
au voiam să mor, vreau să rămîa așa cum 

noscut oamenii. S-ar iî spus că vreau să mă iau la 
cu comuniștii... eu, un fost niloșist și mînă dreaptă a patronilor...

— Glumești, făcu Miron aprinzîndu-și o țigară. Am observat 
că-ți face plăcere să te calci singur îa picioare, să te biciuiești.

Levay se prefăcu mirați
— Vai, te rog să mă crezi că-mi ajunge cît mă calcă alții și 

nu-mi convine deloc, dar zic și eu că asa-s vremurile. Poate 
că s-or mai schimba.

— Dar dacă se vor schimba îa dautra dumitale?
— Asta-i mai mult ca signr, șopti inginerul cu amărăciune. 

Oricum, eu am să-mi fac datoria pînă la urmă, adică am să 
muncesc, am să scot minereu din locurile vechi, am să mă 
supun ordinelor superioare ca și pînă acum...

Se întoarse înspre Miron dar acesta tăcea, cuprins încă de 
gîndurile lui. Levay I 6e părea acum foarte sigur de sine, 
cu toată modestia și scepticismul său. Ar fi vrut să meargă 
mai adine în sufletul acestui om, dar orgoliul îl împiedeca să 
discute cu el prietenește. Se temea ca inginerul să tau-și închipuie 
că se simte slab și-i cere ajutorul.

Se arătară cele dintâi case din Izvorul Roșu, înveselite de 
soarele care vestea o zi frumoasă. Zarea era limpede, munții 
pietroși păreau foarte apropiați și de o semeție neobișnuită. Poate 
că această imagine strălucitoare a făcut puțină lumină în su
fletul lui Miron. Era nerăbdător să ajungă la mînă. Reținuse 
spusele lui Levay, că Marian și ceilalți au mers cu el la 
„Amalia" ca să nu-1 descurajeze, deși cunoașteau primejdiile. 
Asta îl emoționa și-i dădea un soi de siguranță de care, mai 
ales acum, avea nevoie. Gîndi cu o mare limpezime că trebuie 
să alunge cu totul din sufletul lui teama ți slăbiciunea. Peste 
cîteva clipe doar îi va afla pe acei oameni care văd, ca și el, mai 
departe, peste ceasul acesta tulbure.

— șl och 
arat profund, 
Tu, care ai i 
umana vegetație crescînd 
asemeni bărbii fale generoase, 
sub certa climă-a solidarității — 
îngăduie-mi să-ți spun că merge bine. 
Un ideal înalt animă lumea, 
unificlndu-i gestul și nădejdea. 
Curînd, distanțe nu vor fl, șl-n pace 
vom împărți săruturi unanime.

La poarta 
Comunei
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Pămînt de IIori

Somnul ei venea mai greu. Parvă-1 aducea catA «■ bei. Se fan Ai ne-* Ai 
pe alta, închidea ochii dar ii des rhidra sețeA. Panăemi da AA» Au «dknt gjaaaâ 
fetiței. Dar nu vorbea nimeni. Bărbatul răsufla lMctlaguMfe-tâ buade. «a n eten «mu 
crește și dă apoi repede in apei, pufăiad. FaMaaMB am deschesa. adua auâMB 

-a nu udase mușcatele din oale, dar n-avca rust M artrriiawl la Măaad ■**£. Add «An 
ou apă. Se uita printre gene, dineole fa batătaoa și Aa iMni. dBaeeia apa* «taft

Crescuse mare griul. îl auzea ::-aâd ta tfat. S e* s-a -fcre*. axați . td-. n.sâ *• 
bine. Așa Iși spunea în gînd. A treeat pri* «dan ca pașa A piaaM. Mfa* kdAaaM. MmubB 
de cu seară pe umărul ei, căzuse facet. legă el.

Femeia a deschid așa.
Dar nu se îndrept! spre oalele ca sușcate 5z se sftMB pem «a «c 

numai așa, o vorbă, să se-nșde ea șiruri.
— Barem de nu s-ar trezi eL Ar spâne d noMn WBrtidL

Pe prispă e ca pi aiul. O-nrihtie din Mte ti
și stelele. Cîmpul nu-i departe. Cma stau ei ia anepinea mmAbu • MBnâ la 
Poate să iasă la gard, în spatele grădinii, tt-tdL B w4r CM pate*

S-au copt cireșele. Strivește una sub talpft fi s* ^CEse <* £e-a A IbK
în palmă și vrea s-o mlninee. Dar se itzglaAefae. Spojaisl fâMM* AqpaOB. B

Și se «ită— Și b> w4e fedk • truer or fâr Jtbate inima. De n-ar vede»o cineva.
lumina stelelor, grîul as» culoarea 
bate inima.

Parcă-aude glasul bătrînului,
— Acolo, postiți «ii. E-i ta. Ci B-ca Mai mA. Aterrri. re •*-> Am «mmm? Te-» 

Marin și-așa. Ca ți el...
Și Marin a luat-o și s-a bucurat ți el ie fMM, f«8M «fa era. S Are. d « d 

dus primul, cu pogonul ei și cu alte ioul ate tai. la «hAC Bmhmc. «Ba. aant mA

lua

s-a
sint și bărbații ăștia ! Și ea plingea și spaaea d Age la hae ca ie Mk— $1 »• Agfa- A 
rămas acolo, lingă el. Și-acuma uite... Totu-i aa datp uriaș. ‘.,*J :<-.nJi*rl. -ar e *. wJ 
firea e, s-a luat de mină cu nebunele alea ie Tușea * *»*«■ W-m : „■■<< M *: F»
eît ține cîmpul nostru !“ Și-au început sl fugi P|Ad fă tfcfad M Api au au mm neAfaa. 
Și cînd au obosit și cunp tot mai era, au virat ca tare aaâ At bafrta. S fcMAaaa-aa alina șt 
spunea că dacă l-ar fi luat de mină, ar fi fugit si el !

Noaptea e adtacă și plină de Jiriit de greieri.
Sprijinită de gard, femeia tot se mai nitl «ctera, ieșam—
Și-i fug ochii ți ochii nu se opresc nicăieri, se M in'r-est reaU ti cxțr^t As» 

fugă tot griil.
Bărbatn-su spunea:
— Știi cum ii cu trecerea pămintului la calastis*? Câk-Mga: Bus* &■«„ IsmuSm - Am 

și eu cu pogonul meu.Și ți se răspunde: Baul a*e* Ja-le - p-asaca A*g ocne, ca o* 
împreună două sute ți unul 1
Griul se leagănă atit de tare, că simte o ax>s*rală.
Se-ntoarce repede. Trece prin grădini. €lrtaja aaocxsl fa ș-aXl s-a Ari-: O *_-»ri 

umăr.
„Daci s-a trezit Marin și-a căutat o ? Dac-o fi eă s-a dus să rail gdei ? Oceane,

mai mare rușine ! O ceartă, san ride de ea*.
Și se furișează in odaie. Bărbatul doazsa.
Se serfage Ungă el și mina iui i se vțnșx f» c&lr.
.Uite, că tot n-xm trecut pe la soțeetrie alea* fa: - Ia gira :«b»j

venit
avem

peste

încă nu începuse primăvara cînd, 
la du), în forfota ce se stirnește de- 
obicei pe peroane după intrarea tre
nului, se putea desluși statura atle
tică a unui bărbat îmbrăcat în cana
diană de doc și purtind pălărie de 
tănător, însoțit de o femeie tinără și 
de un copil vioi, de vreo cinci ani. 
Alcătuiau împreună una din acele 
insulițe de afecțiune și de ușoară 
derută in fața despărțirii, întâlnite a- 
desea in porturi, in gări, la marginea 
aerodromurilor, oriunde încep călăto
riile lungi.

Aici încep deseori nostalgiile. Dar 
nu la aceasta se gindea in primul rind 
femeia cea tinără și nici bărbatul cel 
înalt. Erau intr-adevăr clipe tulbu
rătoare, de la începutul unui nou epi
sod. Știau dar, și unul și celălalt, ce 
înseamnă acest început și către ce 
-locuri din țară il va purta trenul pe 
el, pe Savatti Mircea.

Pasionat de agronomie încă dinain
te de facultate, urmărise cu însuflețire 
amploarea pe care o lua aspirația să
tenilor de a-și lucra împreună pămân
turile. Lunile de practică îi lisaseră 
în suflet imaginea satelor ardelene 
pornite pe calea desțelenirii. Chiar 
cînd, la absolvire, a fost repartizat 
să lucreze ca cercetător științific la 
Cluj și s-ar fi părut că de-acum ii 
vor fi hărăzite mai cu seamă biroul 
și laboratoarele, tină-rul inginer încerca 
pe undeva un sentiment al neimpli- 
nirii. Ca să se dăruie luptei pentru 
'a smulge pămintului cit mai multe 
roade ii trebuia continuitate, stator
nicie, posibilitatea de a urmări pe 
teren înfăptuirea succesivă a măsuri
lor luate.

încheierea colectivizării i-a oferit 
în sfirșit prilejul să se stabilească la 
țară, intr-una din gospodării.

Așa a ajuns in Oaș.
Negreștii nu sint la capătul pămin

tului ; trebuie numai să treci prelun
girile îndulcite ale unor coloși de 
magmă încremenită ?i te vei afla 
intr-o uriașă căldare geologei galben- 
verzuie, unde lutul și vegetația aș
teaptă să le cuprinzi cu palma, să le 
cercetezi, să citești litera promisiuni
lor lor și — mai cu seamă — să vezi 
ce tentă se mai poate, acolo, adăuga. 
E un pămînt îndeobște arid, n-a spri
jinit niciodată coapsele sale un corn 
al abundenței, asemenea Pustei sau 
Bărăganului. Un pămint pe care omul, 
cu puteri neajutate de știință, a in- 
cercat de mult să-l cizeleze și să-l 
înavuțească. Pe colnicele mai domoale 
oșenii au tăiat decenii in șir brazdă 
măruntă atit cit pătrundea și rădăcina 
delicată a ierbii. Multe cuțite de plug 
s--au rupt în pietrișul din deal, dar 
oamenii n-au dat indărăt. In pitores
cul peisajului natural, miinile tru
dite ale oșenilor au adus Si talia

mlădioasă a griului sau secarei, și 
„chica* de ramuri învălmășite a pru
nilor sau a merilor. Ca să-i poală cere 
la rindul lor, au dat pămintului — cu 
generozitate de oameni săraci — toate 
ingrășămintele ce se puteau strings 
din grajdurile lor pricăjite...

Un cadru minunat de activitate pen
tru inginerul agronom.

Oșenii care l-au primit alături de 
ei, nu mai sint cei din revistele de 
turism, nici cei care luptaseră prin 
vremuri cu îndărătnică tenacitate, 
ca să scoată de sub stăpinirea aridi
tății cite o palmă de loc. Oamenii a- 
ceștia din Negrești, care au nevoie 
ca de piine și soare — de sfatul și 
exigența specialistului, sint altfel de 
oșeni, dintr-o nouă istorie, începută 
prin înființarea gospodăriei lor co
lective.

Entuziasmul care i-a unit laolaltă, 
ei și-l vor ridica pe temelii viguroase. 
Iși dau seama că la amploarea pla
nurilor și a lucrărilor pe care le au 
de făcut nu mai ajunge meșteșugul 
tradițional al răscolirii oarbe prin pe
tece de pămint. Le trebuie un gest 
de magician uriaș, întemeiat nu pe 
cine știe ce taine oculte, ci pe alfa
betul complet al științelor agricole. 
Iar acest gest, mina lor neexperimen- 
ipată nu-l știe încă schița. Au, in 
schimb* o dragoste, o pornire a sufle
tului nemărginită; pentru ca din 
prima toamnă pămintui pus laolaltă 
să dea rod bun. După cum spunea 
cu plasticitate unul dintre ei, ,așa 
cum și-o tăia vad, așa o merge șuvo- 
iu nost’ “.

Proaspătul agronom a fost prezentat 
colectiviștilor din Negrești de către 
un oșean de-al lor, instructorul de 
partid loan Huța.

Cind acesta le-a spus: „Partidul 
vă trimite, prin tovarășul Savatti, nu 
numai un profesor de agricultură dar 
și un om de inimă, cu mare ambiție 
să ridice Negreștiul printre colective
le de frunte..." — toți cei din sală 
au întors privirile spre dreapta mesei, 
unde, înalt și spătos, se găsea ingine
rul in canadiană de doc.

Erau printre ei mulți care făcuseră 
deja cunoștință cu inginerul, cu ci- 
teva zile înainte. Fără să aștepte „ins
talarea", inginerul, de cum sosise in 
sat, se apucase de lucru. Petrecuse 
ceasuri lungi, rodnice, in mijlocul 
consiliului de conducere, și-al briga
dierilor. Iar cum terenul de bătălie 
al recoltelor viitoare nu se limita la 
incinta sediului, a Sfatului Popular, 
ți nia măcar la perimetrul de ogrăzi 
al comunei, inginerul a ieșit însoțit de 
cițiva colectiviști de nădejde in »cimp“ 
(daci intre munții vulcanici poate fi 
vorba despre așa ceva). Au luat cu 
ei jaloane ți lanțuri de măsurat. La 
lungi kilometri de sat, de unde aco
perișurile Negreștilor se distingeau 
alburii prin sclipitoarea cenușă a ploii, 
au cercetat terenul, au bătut țăruși:

O!<z>
zl
U")

UJ

UJ

O tn

Apu «a At bozu peste ea. Fane și-a arun
cai că e»k traista ca cărți ți s-a dus 5a odaia 
iar. S-a uitat laag. lsuz. prm toate colturile. In 
Vriei* fad ae aprise «i Sică.

Sw~l eu mai vine. Bribe Ui MMte ncvana 
alături. £ a feneîe Kăruuțiel, eu umeri voinici, 
ca «bnji pEai și arși de soare. M-faile îi smt 
**ere Blrbztul le simu cm stau liniștite pe 
pieptul lui.

La ușă a-aud pași. Apoi răsuflarea băiatului 
cei mare.

— Tltiel, bre tlljeă._
Și deschide ușa
— Ce-i cu voi ? sare Maria din pat.
— Mw unt ! Nu știu !.„ Ar așa Noi

a-am mai sta: singuri intr-o odaie ! Mai bine, 
ne culcăm și noi aicea, jos...

Dapl Fane a intrat și Nică, tirind in urmă 
plapuma fi perna.

Pe Barba il podidește râsul.
Ș: pe Maria.
.An dreptate copiii. încă nn s-au învățat să 

a2>l ți ei odaia lor, să stea singuri !* se gin- 
dețte Barba.

Penau • clipă. Maria vede odaia de la bă- 
’.rii. un le dormeau înainte toți patru. Simte în 
nări i-rnl bcfiis A sobă încinsă. Și parc-aude 
dincolo tușea bătrânului și vorba Ini îngroșată 
âe tutun: .Da’ voi ce tot orbecăiți p-acolo? Nu 
vă calea;; î Și m Fane, că tu ești ăla, ce tot 
te smiorcăi attta !*

Glasul bătrfaulai nn se mai ande acum. Aici, 
fa casa asta, nu stnt decât ei: bărbatul, nevasta, 
cop®.

Sârba t«* mai ride. Fane se uită lung la el, 
cu edrii mari și plntl zburlit.

— Ce râzi, bre tind î Da’ ce dacă dormim 
S: »•« «âd ! Na ne place acolo ața, numai eu eu 
Nică.

Mari* îl priaA nșor A uaaeri.
— Ei Fane. Fane, acum avea ți noi loe Ăstui, 

ea oarwi ! Trebuie sl șuti și vai asta. Hai- 
Ați teapoi. In noaptea asta Am eu cu voi. 
Da’ A aiy «> vă-mițapl HaiA și m, Siei! 
Dd-ncaaaa plapsma I

S-i ail A la spax pt anfab.t bAefn. ca pe 
dai ieri aaamaeași.

S-a fanar* arpe A En adaia W
— Cota» IA <unz?

Maria ae serfage Ifagl jazri ei. Batic I dau 
ic pe piept mfaa aspcl Și rima așa aaaiaAi, 
o «chu icaAp. czzâati A glnduri .

Năvalnic, timpul tinăr albăstrele 
Mai viu orațul decît alte ori. 
Pe stradă un făran treeînd vestețte 
Că duce-n carul Iul pămînt de flori.

O, primăvară largă, fără haturi I 
Simt limpede, aproape-n timp o zi, 
Clnd tot pămîntu), cu albastre laturi. 
Va fi pămînt de flori fl Va-nflorl...

Vezi, ne alegem sfelele-mpreună,
Departe-i stea de stea, dar simți cum sună 
Melodioasa forjă ce le-adună i

Simfi depărtarea cît e de subfire, 
Ctnd tot mai des privim ea pe-o iubire 
Imensa lor chemare fi plutire î

Așa am mers sub cerul nopții, pînă 
Am străbătut o graniță băfrînă. 
Și am intrat în cosmos mină-n mînă...

In romînefte de MIOARA CREMENE

VLAICU BIRNA

Vadul cimbrilor
P apașul

Aici se-adăpară bourii
Lăsîndu-fi în prunduri urmele grele; 
împrejur înfloreau fragii ți murii. 
Pajiștea smălțată de bujori și-albăstrele.

Aici poposiră păstorii
In nopțile urlate de lupi, spintecate de focuri, 
Purtindu-ți dulămiie scămoase ca norii 
Prin pădurețele locuri.

Apele cînfau, fluier fermecat.
Ziua și noaptea, noptea și ziua...
Apoi a răsărit printre sălcii un sat 
Și în stuh, lingă iaz, moara și piua.

In vadul zimbrilor apa-i bună și azi;
O știu turmele ce pogoară de pe coline 
Și tractoarele, sub vipia de-amiazi, 
Sorbindu-i răcoarea din ulcioarele pline.

roccntrala

s(
aici va fi tntiia livadă! Merii ionathan 
vor aprinde pe aceste coline, toamnă 
de toamnă, roșii globuri brumate. 
Cindva, peste un număr de ani, țîncii 
cu clopuri de paie și „straițe" înflo
rate, care au învățat abia de curind 
cuvintul agronom (cuvînt care, prin 
forța noțiunii exprimate, a sublimat 
parcă, din primele zile, întreaga iden
titate a noului venit), vor fi la școală, 
la liceu, poate la facultate. Dar nu 
vor vita vreodată venirea in sat 
a omului cu pălărie de vinător și ca
nadiană de culoarea cetinii, nu vor 
uita livada pornită în aprilie 1962, 
anul împlinirii întregii vieți a Negreș- 
tilor.

Mihai NEGULESCU Uestn de M. MÂDESGU

La vadul zimbrilor crescu o mare 
Și munții se-oglindesc în unda ei ; 
Proptindu-și umerii in sfăvilare 
înflăcărează noaptea cu setntei.

La trintă dreaptă oamenii cu munții 
Brigăzi de șoc luptarăm împreună 
Să împletim beton și fier — cunună, 
Și-n ea, mărgăritar, broboana frunții.

Al apei clocot cintă in surdină
Și uriașă cit viitoarea vremii 
Zidirăm moara nouă de lumină
Un nume fără moarte dindu-i: Lenin.

PETRE SOLOMON

’.1

Așa cum se-nalță, masiv, peste undele 
Noului lac, printre dealuri și munți de granit, 
Barajul e un uriaș, el însuși cit muntele 
In care de viu s-a zidit.

Virit pîn-la brîu in apa curată a lacului. 
Trupul lui de beton, zvelt, grațios
E plin de gindire ; întreaga știință a veacului 
E-n corpul acestui colos.

Privindu-I de sus, de pe piscul Ceahlăului, 
Ii vezi estompatele iinij
Dominind oglinzile tăulol 
Ca un umăr alb al Luminii.

In fiece dimineață, după ce se 
scula Ion Preciu, avea o sin
gură grijă : să se pregătească de 

drum. Mulgea vaca, spăla bidonul pen
tru lapte apoi înhămlnd măgărușul ia 
un cărucior o pornea spre Constanța.

Pe la prinz, se întorcea către casă 
cu ceva bani în buzunar. Mai făcea 
una alta prin curte și gata ziua. Dacă 
l-ar fi întrebat careva pe Ion Preciu: 
Ascultă omule, dumneata ce hram 
porți, oi fi precupeț sau ce? Bătrînul 
s-ar fi simțit jignit. Eu precupeț, cum 
se poate urja ca asta ? Eu sint colec
tivist. Și în acea clipă bătrînul Ion 
Preciu ar fi fost sincer convins că e 
colectivist. Intr-adevăr, cînd și cînd, 
mai dădea și pe la gospodărie, făcea, 
nimic de zis și ceva zile-muncă. Dar 
asta numai atunci cînd ii convenea 
lui. incolo nu se omora cu firea pen
tru colectivă. Socotea că acolo tre
burile merg și fără el iar cit il pri
vește se descurcă de bine de rău. De 
aceea dacă recoltele ieșeau slabe, 
dacă anumite ramuri de producție nu 
erau dezvoltate sau veniturile gospo
dăriei rămineau mici, toate acestea nu 
făceau ca lui Ion Preciu să-i piară 
somnul sau pofta de mîncare. Faptul 
că-și adusese in colectivă pămintui. 
boii, carul și plugul, că in registrul 
cu evidența zilelor-muneă figura și el 
doar cu citeva zeci pe an, îl făcea să 
aibă conștiința împăcată.

La fel ca Preciu mai erau și alții 
in Cumpăna, regiunea Dobrogea. A- 
veau cite un măgăruș, un cărucior, un 
bidon pentru lapte și... conștiința îm
păcată.

Nu de mult stăteam de vorbă cu un 
activist al comitetului regional de 
partid Dobrogea. L-am rugat să ne 
dea citeva exemple concrete din care 
să se vadă in ce măsură munca in 
comun a transformat mentalitatea ță
ranilor. Mi-a răspuns :

— Vă dau un exemplu mare și cu
prinzător : din cele 325 gospodări*' a-

gricole colective aflate în regiunea 
noastră 176 au venituri de peste un 
milion.

La prima vedere aceste milioane nu 
prea ar avea vreo legătură cu conș
tiința. In realitate insă, legătura nu 
numai că există, dar, intr-o gospodărie 
colectivă veniturile mari nu sint de 
conceput fără o manifestare in masă 
a acestui fenomen nou care se chea
mă conștiință de colectivist

La G.A.C. „23 August" din Cum
păna, primii care au fost alarmați de 
unele apucături de individuali, nele
cuite ia o parte din colectiviști, au fost 
membrii de partid. Și intr-o ședință 
anume, ținută prin i959, Florea Co- 
sac, Maria Ciuciulică, Ion Frățilă, Tu
dor Pintea care fusese ales de curind 
președinte, precum și alți membri și 
candidați de partid n-au făcut altceva 
decit să chibzuiască ce cale ar fi mai 
potrivită prin care colectiviștii să fie 
mai strins adunați in jurul gospodă
riei. Să fi dat consiliul de conducere 
o decizie prin care să se interzică o- 
biceiul mersului Ia oraș cu lapte? 
Greu de crezut să-i fi putut veni de 
hac. Tudor Pintea a făcut următoarea 
propunere: să se ajungă la o înțele
gere cu lăptarii. Aceștia să-și aducă 
laptele la gospodărie, urmind ca de 
aci să fie dus Ia Constanța. Cîștigu! 
nu era micșorat decit cu 5 sau 10 
bani de fiecare litru. N-au avut de 
obiectat nici organizația de bază și 
nici cei în cauză. Era limpede că lăp
tarilor le convenea să nu mai piardă 
cite o jumătate de zi sau mai mult 
pină la Constanța și îndărăt. Se în
țelege, în ciștig era și gospodăria, în- 
trucit putea să facă față diferitelor 
campanii agricole. Iar pe măsură ce 
se lichida cu negustoria, oamenii se 
convingeau singuri că măgărușii nu 
le mai sint de trebuință și că n-ar 
avea nici un rost să nu fie aduși la 
gospodărie.

lon Preciu de negus-Așa s-a lăsat 
torie și a devenit, după expresia lui, 
„colectivist sută-n sută".

Conștiința socialistă nu se ivește 
din senin in sufletul, in inima omu
lui. Gospodăria colectivă din Cum
păna avea mult de păgubit și dato
rită faptului că o parte din colecti
viști nu dădeau suficientă atenție fe
lului cum lucrau, știind că muncin- 
du-se de-a valma „nu se bagă de 
seamă". Consiliul de conducere a ho- 
tărît atunci (era tot în 1959) să in
troducă retribuția suplimentară. Mulți 
s-au arătat nedumeriți. Oare prin asta 
nu se încalcă statutul gospodăriei ? 
Firește că organizația de partid du- 
cînd muncă poiitică i-a lămurit pe
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acești colectiviști cum stau lucrurile 
și cită însemnătate are calitatea fie
cărei lucrări pentru prosperitatea unei 
gospodării. Rezultatul s-a văzut lim
pede ca lumina zilei: in anul 
mător producția medie la hectar 
porumb boabe a crescut la 3.480 
620 ha), cea de griu la 1.824 
(930 ha.), iar floarea soarelui
2.086 kg. (200 ha.). Iată o manifes
tare de masă a conștiinței socialiste 
in muncă.

Iată altă intimplare, de data aceas
ta petrecută în sectorul zootehnic. 
Uneori, mai ales cind scroafele fătau 
noaptea, mureau din purcei. Paznicul 
nu se prea sinchisea. Lui, și așa, pro
centajul de zile-muncă îi era. asigurat. 
Vazînd cum stau lucrurile îngrijitorii 
Constantin Glojdaru, membru de par
tid și Ștefan Luzin&cjii, candidat, au

propus consiliului de conducere să 
desființeze postul paznicului de noap
te și să facă ei de serviciu prin ro
tație. Odată măsura luată s-a ispră
vii șl cu moartea purceilor.

Cointeresarea este un factor impor
tant, ce ajută la schimbarea modului 
de a gîndi al colectiviștilor, ii apro
pie pe aceștia de gospodăria colec
tivă, ii face să-și vadă interesele per
sonale prin prizma celor generale. 
Insă nu întotdeauna oamenii au pu
tința să înțeleagă dintr-o dată acest 
lucru. Iată de ce, pînă prin 1957, la 
Cumpăna se împărțea mai totul la 
ziua-muncă. Se învestea prea puțin, 
nu se făceau decît foarte puține adă
posturi, nu se cumpărau animale. Pă
gubea gospodăria ? Nici vorbă că da. 
Iar o parte din colectiviști nu-și dă
deau seama că în felul acesta păgu
besc ei înșiși. Panait Bădilă îi tot 
zicea inginerului zootehnist Tătaru :

— Tovarășe inginer, s-o lăsăm mai 
domol cu construcțiile și cu anima
lele astea, c-o să ne vindem și că
mașa de pe noi din cauza lor.

Acum Bădilă e cel mai înfocat apă
rător al construcțiilor și a tot ceea ce 
e legat de zootehnie. Ba mai mult, 
lucrurile au ajuns pînă acolo incit 
colectiviștii din Cumpăna au fost cri
ticați pentru faptul că, din 
au repartizat la fondul de 
sumă cu mult mai mare decit 
statutul.

Mecanizarea agriculturii dă 
față nu numai pămintului, < 
ențează mai mult sau mai puțin di
rect asupra schimbărilor ce se petrec 
în sufletul, mintea și gindurile omu
lui. Mecanizarea este, am putea 
spune, puntea cea mai dreaptă ce 
leagă satul de oraș, pe muncitorul din 
uzină de colectivistul de pe ogoare. 
Felul muncitorului de a vedea lucru
rile din jur, patriotismul său socia
list devine o trăsătură întîlnilă tot 
mai des la țăranul colectivist. Așa

venituri, 
bază o 
prevede

i o nouă 
ci influ-

cum muncitorul găsește în curtea 
uzinei sale o piesă sau o sculă pe 
care o ridică și o pune la locul ei sau 
ia parte la diferite acțiuni fără a aș
tepta răsplata pe loc — șl sentimen
tele colectivistului față de bunul mers 
al gospodăriei colective trec dincolo 
de interesul personal imediat.

lată un exemplu: Nicolae Turbatu, 
colectivist din Comana, a fost mij
locaș, cu alte cuvinte unul din cei la 
care s-ar presupune că rădăcinile 
vechii mentalități ar fi mai adine în
fipte. Așa să fie? Să povestim. în
cepuse recoltatul griului. Pe miriște 
rămîneau imprăștiate o grămadă de 
spice nebăgate in seamă de nimeni. 
Turbatu a vorbit cu unul și cu altul 
dintre brigadieri cerind să se ia mă
suri. I se răspundea: „N-avem oa
meni". Dac-a văzut așa, a cerut să 1 
se dea măcar o greblă cu cai. El sin
gur, seara, după ce plecau oamenii 
și dimineața, înainte să vină la arie 
dădea ocol cu grebla pe miriște. Bob 
cu bob s-au adunat astfel vreo 10 000 
kg. griu.

Nicolae Turbatu nu a acționat în 
speranța că va căpăta o răsplată, ci 
conștiința lui de colectivist l-a îndem
nat să procedeze așa și nu altfel.

Sau credeți cumva că „achiziționea
ză" cineva, piesele dramaturgului a- 
mator Nicolae Oțeleanu, colectivist 
cu 7 clase elementare din aceeași gos
podărie ? Sau se gindește el o clipă 
la așa ceva cind nopți întregi se 
chinuie să-i iasă o replică mai fru
moasă de sub condei ? Nu, fericirea 
adevărată o trăiește Oțeleanu atunci 
cind artiștii, amatori ca și el, dau 
viață personajelor sale, inspirate de 
chiar oamenii din gospodărie!

Faptele de viață notate mai sus, 
mărunte în aparență, multiplicate la 
scara milioanelor, reflectă aspecte ale 
mărețului proces de dezvoltare a conș
tiinței de colectivist.

Gheoirghe VLAD
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arătat in ce 
pe care unii 
și niciodată 
romantismul

Stabilirea locuim iui Caragiale în 
evoluția literaturii romîne nu a format 
o problemă pentru istoricii literari și 
cercetătorii operei sale. înglobat în 
chip abuziv în trecut direcției junimis
te, Caragialle a fost pe drept cuvînt 
detașat în vremea din urmă de juni
mism, fiind însă tiu mai puțin comod 
alăturat marilor clasici din a doua ju
mătate a secolului al XIX-lea, fără de
finirea precisă a sensului creației sale 
prin comparație cu opera lui Eminescu, 
Creangă și Slavici. O tendință nivela
toare a făcut să se ajungă la încheie
rea că durabilitatea, clasicitatea ope
rei lui Caragiale, fiind dată de esența 
ei realist-critică, și ceilalți mari cla
sici, Eminescu, Creangă și Slavici 
(pentru unii chiar Macedonski) sînt 
realiști critici. Această contuzie pro
vine din înțelegerea simplistă atît din 
punct de vedere teoretic cît și din 
punct de vedere istoric a noțiunii de 
realism critic.

Nu avem pentru moment o istorie 
a literaturii romîne din secolul al 
XIX-lea, în care curentele cunoscute 
tuturor literaturilor perioadei moderne 
să fie delimitate și caracterizate. Afară 
de vagi mențiuni, nu s-a 
constă clasicismul nostru, 
ÎI neagă, foarte puțini 
complet s-au ocupat de
romînesc, iar în privința datei apariției 
realismului ca metodă de creație pre
dominantă lin literatura romînă nu s-a 
ajuns încă la un acord. De aici tot 
felul de aproximări și etichetări, după 
opinia mea, încă arbitrare.

Ce-i drept, literatura romînă din 
secolul al XIX-lea prezintă, sub rapor
tul celor trei mari curente, determinate 
de condiții istorice specifice, o situație 
specială, în sensul că apar cu oare
care întîrziere față de cele din Europa 
și coexistă multă vreme, din cauză că 
nu se dezvoltă ca școli noi prin nega
rea esteticii școlii vechi. Coexistența a- 
celeiași metode (clasice, romantice sau 
realiste) poate fi constatată nu numai 
la scriitorii dintr-o anumită epocă, dar 
chiar la același scriitor. Adesea este 
greu să definim un scriitor în general 
prin metoda predominantă la el, pen
tru că sau metodele coexistă in ace
leași proporții sau predomină cite una 
în diverse etape. Scriitorii nu trec in 
chip obligator prin etapele înregistrate 
de istorie a curentelor. Alecsandri, de e- 
xemplu.-a început în jurul anului 1840 
prin a fi romantic, era realist între 
1850—1870 și devine clasic abia in 
ultima fază a activității, după 1870, 
cînd clasicismul propriu-zis al litera
turii romîne, în care intră I. Budai- 
Deleanu și scriitorii mărunți ai Școlii 
ardelene, lancu Văcărăscu și o parte 
din opera lui Gr. Alexandrescu, C. 
Negruzzi și Anton Pann, părea trecut 
(că nu trecuse ne-o dovedește nu tiu-

con-

țară 
fap-

literară a acestuia, Scrisorile 
Alecsandri, sînt publicate după 
aceiași timp cu opera lui Ca-

de-a 
din-

Ca
ma turi- 
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limitat față de 
Caragiale. in 
aceluiași Fili- 

socială și ca- 
balzacian, dar

reține intr-un contur 
chiar cînd contactul 
desfăcut, 
întemeietorul realis-

Ca orice curent literar, rea,, mul 
critic este generat de condiții obiecti
ve, sociale, politice și economice. 
Lenin a explicat scepticismul și pe
simismul lui Herțen de după 1848 ca 
fiind „reflexul acelei epoci a istoriei 
universale în care revoluționarismul 
democrației burgheze era deja pe ca
le de a dispărea (în Europa), în timp 
ce revoluționarismul proletariatului so
cialist încă nu ajunsese la maturitate". 
Explicația a fost adoptată și pentru a- 
pariția realismului critic în literatura 
noastră, dar s-a fixat greșit respectiva 
epocă prin anul publicării romanului 
lui Filimon, 1863. 
faptul că 
printr-un 
narismul 
dispăruse

satisfacție de care vorbeam ? Ceea 
ce-1 determină cred că este lipsa de 
îndrăzneală artistică a poetului, timo
rarea sa în fața temelor noi pe care 
Ie abordează. Trebuie să facem însă 
precizarea că atunci cînd spunem în
drăzneală artistică nu înțelegem numai 
meșteșugul de a construi imagini fra
pante, de a realiza asociații metafo
rice rare ci avem in vedere, în pri
mul rînd, o îndrăzneală a gîndirii 
poetice. Dar, ceea ce caracterizează 
creația lirică a lui Al. Jebeleanu, și 
nu numai a lui, este, așa cum o atestă 
unele poezii din volumul de față, toc
mai lipsa ideilor poetice și chiar 
' ’ ---- —'* în-

ros-

mai Alecsandri ci și A. I. Odobescu, 
a cărei operă prin excelență clasică, 
Pseudokinegetikos, e din 1874).

Romantismul apare la noi cu V. 
Cirlova pe la 1830, devine curent do
minant în jurul anului 1848, dar con
tinuă și în a doua jumătate a secolu
lui al XIX-lea, cînd de fapt asistăm la 
cea mai mare înflorire a lui prin E- 
niinescu și Macedonski.

Cît despre realismul-critic, părerea 
noastră este că pină la Caragiale nu 
se poate vorbi de un curent realist 
critic, de o metodă de creație predo
minant realist-critică, la un scriitor. 
Sîntem de acord că există tendințe rea
liste la scriitorii clasici și romantici, 
la, baza oricărei creații adevărate fiind 
totdeauna un principiu realist, că, prin 
urmare, ca să 
teratura epocii 
mente realiste 
poet clasic, la
romantic și clasic, 
prozator clasic, la 
poet și prozator romantic, la N. Fili- 
mon, prozator romantic, la Hașdeu, 
dramaturg și prozator romantic (nu 
mai cităm pe Ion Ghica deoarece ac
tivitatea 
către V. 
1880, in 
ragiale).

Autorul comediei „O scrisoare pier
dută" a împrumutat unele atitudini și 
tipuri din teatrul comic al lui V. A- 
lecsandri, dar saltul calitativ de la 
lașii în carnaval ila Conu Leonida 
față cu reacțiunea este considerabil. 
Intre Rică Venturiano din O noapte 
furtunoasă și Mitică Rămătorian din 
Nenorocirile unui slujnicar se poate 
face o analogie, dar realismul nuvelei 
lui Filimon este mult 
acela al „farsei" lui 
Ciocoii vechi și noi al 
mon există observație 
racterologică în sens
concepția și tehnica romantismului ră
mîn preponderent romantice, uneori, 
ca in cazul figurării unor eroi, pre
cum banul C., Gheorghe și Maria, chiar 
retrograd romantice.

Caragiale este intiiul scriitor romîn 
a cărui întreagă operă poate fi sub
sumată definiției clasice a realismului 
critic date de Engels: „Realism în
seamnă, după opinia mea, reproducerea 
caracterelor tipice sub (under) împre
jurări tipice". Este interesant că și 
din punct de vedere teoretic Caragiale 
a înțeles cel dinții, adine, metoda crea
ției realiste, condiționată de reflecta
rea logică, autentică, a realității.

„...O picătură de rouă ce cade din 
înălțimi, — scrie ei in 1909 intr-o 
cronică dramatică despre Apus de 
soare de Delavrancea, — reflectă din 
pereții ei tot văzduhul; ceea ce e fără

margini în afară, se adîncește înăun
trul ei, afundîndu-se iar fără margini. 
Așa e și sufletul omenesc, o oglindă 
sferică, avînd in adîncimea-i și o con
știință ; de aceea, minunea fără mar
gini, de afară ne interesează mai pu
țin decît minunea din năuntru, tot așa 
de fără margini. Cu cît cea dinții se 
depărtează de noi, cu atit cea 
doua ne pătrunde mai adine: cea 
tîi este, cea de a doua sintem".

Să se observe accentul pe care 
ragiale, ajuns la desăvîrșită
tate, ii pune, in actul reflectării, 
personalitatea artistului sau conștiința 
sa, acea oglindă „sferică", înzestrată 
cu puterea de a 
propriu universul, 
direct cu el s-a

Caragiale este
mului critic romînesc. Pînă la el am 
avut scriitori clasici realiști, scriitori 
romantici, progresiști și romantici rea
liști, n-am avut însă niciun scriitor 
predominant și consecvent realist-cri
tic care să atingă prin satira sa ba
zele societății capitaliste.

In Ciocoii vechi și noi de Filimon, 
ca și in Boieri și ciocoi de Alecsandri, 
alături de critica regimului feudal în- 
tilnim și unele concesii față de boie
rimea veche, de baștină, văzută în ra
porturi patriarhale cu țărănimea, ceea 
ce reprezintă o idealizare. Acest ro
mantism idilic va fi continuat de Dui- 
liu Zamfirescu in romanul Comănește- 
nilor intre 1894 și 1910. Opera contem
porană a lui Caragiale rupe cu acea
stă tradiție, demascind monstruoasa 
coaliție birghezo-moșierească, indrep- 
tind satira in mod egal împotriva feu
dalității ca și împotriva capitalismu
lui.

iar 
nu 
a- 
că

Lăsând la o parte 
o epocă nu poate fi tradusă 
singur an, în 1863 revolut îo- 
democrației burgheze nu 
cu desăvârșire încă la noi

(urmează reforma agrară în 1864), 
proletariatul socialist nu numai că 
ajunsese la maturitate, dar nici nu 
păruse pe scenă. De aceea credem 
data afirmării realismului critic în
teratura romînă trebuie împinsă înainte 
cn cel puțin un deceniu, cînd clasa 
muncitoare începe să se organizeze, a- 
dică tocmai în vremea debutului lui 
Caragiale la Ghimpele (1873).

Al. PIRU

Fenomenul poetic contemporan nu 
poate fi înțeles în toată complexitatea 
lui decît printr-o strînsă raportare la 
,realitatea socială care îl generează. 
Poezia nu înseamnă, cum cerea cri
tica estetizantă, joc al emoțiilor pure, 
al stărilor sufletești neutre din punct de 
vedere social, ea este, dimpotrivă, o 
expresie a evenimentelor care se pe
trec în jurul nostru, a nenumăratelor 
fapte de viață pe care poetul le re
ceptează spre a le retransmite apoi 
filtrate de sensibilitatea sa.

Un scriitor nu-și poate dezvolta ta
lentul, nu se poate afirma ca perso
nalitate creatoare decît abordînd pro
blemele noi, pe care vremea sa Ie 
ridică. Atît Darea de seamă prezen
tată de Mihai Beniuc la Conferința 
pe țară a scriitorilor cît și discuțiile 
purtate pe marginea ei au demonstrat 
convingător cum unele încercări de 
a evada, în poezie, din sfera actua
lității, de a evoca negurile unui tre
cut imemorial, asocial și anistoric, ten
dințe manifestate mai ales în scrie
rile din ultimii ani ale unor poeți ca 
A. E. Baeonsky, Aurel Rău, Victor Fe
lea, Aurel Gurghianu ș.a., s-au soldat 
cu o sterilizare a creației, cu producții 
poetice care, deși dovedesc uneori vir
tuozitate imagistică, talent, rămîn cir
cumscrise unui lirism de factură mi
noră, fără răsunet în conștiința 
temper anilor.

Tot în cadrul Conferinței pe 
a scriitorilor s-a discutat despre
tul că mai citim poezii palide, neemo
ționante chiar și atunci cînd poetul 
nu părăsește problematica actualității. 
Ridicînd probleme de creație inedite, 
actualitatea socialistă cere poeziei au
tentic spirit inovator și, ca un coro
lar, o profundă cunoaștere a noului 
din viață. Inerția, lipsa de curaj, de
prinderea de a recurge mereu la mo
delele consacrate generează, în cele 
mai multe cazuri, acele poezii lipsite 
de har, reci deși afișează un entu
ziasm debordant, inexpresive deși re
curg la savante artificii formale-

Apar unele volume de versuri că
rora, în ceea ce privește aria tema
tică, nu li se poate reproșa nimic. 
Constați parcurgîndu-le că există în 
cuprinsul lor numeroase referiri la 
aspecte ale vieții socialiste, constați 
de asemenea și o anumită cursivitate 
a expresiei lirice, o acurateța a expu
nerii dar, cu toate acestea, la capătul 
lecturii un sentiment de insatisfacție 
te încearcă. Să ilustrăm însă cele spuse 
cu un exemplu. A apărut nu demult 
cartea lui Al. Jebeleanu „Frumuseți 
simple" la care critica s-a referit des
tul de puțin. Nu se poate semnala în 
acest volum vreo tendință, ’fie și fu
gară a poetului, de a se refugia într-o 
altă zonă de inspirație decît aceea a 
actualității imediate. Poetul se mișcă 
intr-o lume a noastră, scrie despre o- 
țelarii reșițeni, despre minerii din A- 
nina, despre constructorii de locuințe 
din orașele bănățene. In ceea ce pri
vește mijloacele lirice folosite volu
mul se caracterizează prin transpa
rența expresiei, ceea ce poetul are de 
spus este spus cu deplină claritate. 
Pe această linie, Al. Jebeleanu izbu
tește în unele poezii să exprime ceva 
din tumultul vieții contemporane.
De unde atunci acel sentiment de

slaba vibrație emoțională. O 
șiruire de formulări abstracte, 
tite cu un aer pretențios vin să în
tărească senzația de uscăciune. Poetul 
ne adresează chemarea : „Frate, / vino 
cu mine să recoltăm alfabetul feri
cirii umane", spre a ne oferi, apoi, 
tablouri de acest gen: „Din balcoa
nele simple și curate. / Ale noilor pa
late, / sub foșnetul becurilor fluores
cente, /oamenii privesc in viitor". 
„Eram neliniștit, afirmă Al. Jebeleanu 
in altă parte, pină ce construcțiile 
s-au împlinit! / După ce s-au ter
minat / Le-am întrebat / — Cum ae 
vă potriviți atit cu năzuințele mele / 
de parcă mistriile gîndului meu s-au 
urcat pe schele ?“ Asemenea întrebări 
naiv-retorice sint simptomatice pentru 
unele din poeziile care apar, desem- 
nînd poziția descriptivistă adoptată de 
unii poeți, viziunea lor idilică asupra 
procesului de construire a socialismului.

Adevărata poezie a timpului nostru 
este însă poezia unor intense combustii 
afective, a unor frămîntări sufletești 
adinei chiar și atunci cînd, potrivit 
naturii lirice a poetului, ele nu se 
exteriorizează spectaculos ci, dimpo
trivă, sub forma euforiei calme sau a 
confesiei făcute în surdină. Poezia re
voluționară nu aduce în această pri
vință, a varietății modurilor de ex
presie, nici un fel de îngrădire dar 
presupune în schimb, sub orice formă 
a lirismului, o intensitate a gîndirii 
poetice, o tensiune înaltă a sentimen
telor, caracteristică omului de astăzi.

Este adevărat că unii poeți încear
că să ascundă redusa combativitate 
a poeziei lor, slaba contingență cu rea
litatea vremii de azi cultivînd liris
mul suav, invocînd stările de candoare, 
de gingășie lirică de care sînt cuprinși 
mai ales cînd evocă viața căminului, 
cu „bucuriile și frumusețile ei simple", 
cu „diminețile ei limpezi" etc. Cu
noaștem multiplele resurse ale acestor 
motive poetice, fructificate cu stră
lucire în creația argheziană, dar nu 
ne putem opri să observăm că există, 
în această privință, în prezent, pri
mejdia unui manierism.

Absența, în unele poezii despre ac
tualitate. a unei gîndiri poetice dense 
mai cunoaște și alte modalități de a 
se îmbrăca în haine onorabile, che
mate, în fond, să acopere golurile de 
gîndire, lipsa ideilor poetice noi. Să 
ne gîndim puțin la poezia peisagistică, 
la așa numitul reportaj-liric despre 
care critica a discutat destul de mult. 
Vom observa în această privință că 
există o foarte mare atracție pentru 
locurile pitorești, „poetice" prin na
tura lor; delta, litoralul, lumea por-

Poezii despre satul nou a»
Autorii versurilor consemnate în articolul prece

dent din „Gazeta literară", meditau la substratul etic, 
umanist al desăvîrșirii colectivizării.

Ion Brad celebrează și ei actul istoric ca atare, sub 
o formă simbolică, prin intermediul naturii — păr
tașă fermecată — Za sărbătoarea poporului, în pri
mele două poezii dintr-un ciclu cu titlul topîrcenian 
„Rapsodii de primăvară", și anume „Preludiu" și 
„Revărsare". In cinstea evenimentului, își depun 
omagiul munții care „au venit să-și împartă măreția 
cu noi", „crestele noi ale furnalelor / crescute din 
piatră / cu soare lichid clocotind în vatră" sub ploaia 
feerică de scântei — „castelele absorbite în fîntîni". 
De vreme ce întruchipările consacrate ale gran- 
doarei se înclină, înseamnă că obiectul odei — marea 
transformare revoluționară — le întrece. Tabloul în 
al cărui prim plan se oficiază un fel de jubileu al 
căsniciei țării cu străvechiul și totodatul noul ei lo
cuitor se apropie de alegoriile cunoscute despre pa
trie, ca sursă de frumusețe, abundență și dragoste 
inalterabilă: „Ardealul tot, Moldova se-adunară / 
punînd pe fruntea naltelor cîmpii / cununi de spice 
și de stele, țară / mireasa mea de ani vreo două 
mii". („Revărsare").

In aceste noi „Cîntece ale pămîntului natal", voioșia 
este concepută ca o trăsătură permanentă, ea se mo
delează, împrumută diverse fațete. Ne întîmpină cînd 
o animație febrilă, exuberantă, îndîrjită, cînd un 
strigăt de îndemn, cînd o ironie stimulatoare, în 
funcție de impulsul principal, de obiectivul practic 
sau moral, de sarcina pe care poetul și-o propune. 
Eroul liric se simte gata să împlinească cerințele 
fiecărei împrejurări datorită tocmai condiției sale 
sufletești: hărnicia însuflețită, voioasă în cadrul 
muncii colective. Ca agronom, învățîndu-i pe colec
tiviști metodele ofensivei împotriva mlaștinilor; ca 
exponent al țarinilor unificate, slăvind tractoarele; 
ca fecior chemat de bunicul și tatăl său să se întoarcă 
în bătătură, spre a-și vedea familia despovărată de 
nevoi, (un motiv des întîlnit în versurile lui Brad); 
ca martor al polemicii dintre familia fetei deoparte, 
și luna pețitoare, de alta. Confundîndu-se cu țăranul, 
el va turna în tiparele folclorice, în gesturile rituale 
noi conținuturi, invederînd semnificația transfor
mărilor de azi.

In Agronomul, tonul de basm sfătos, patriarhal se 
îmbină cu stilul agitatoric. Porumbul „cu bărbi de 
mătasă" realizează miracolul de a dărui 5.000 de kg. 
„povară aur clar la hectar", colectiviștii adunați în- 
tr-un „sfat de înțelepți" pun la cale noile recolte, 
iar mlaștina urmează să se prefacă intr-un lac fabu
los, ca după aruncarea oglinzii fermecate. Imboldul: 
„Secați miazmele mlaștinei, / săpați mai adînc gos
podari" sau „adînc tractoriști, să arați", răsună în 
acest context ca un imperativ al realității. Agrono- 
mul-vrăjitor al pămîntului, cu mijloacele științei — e, 
în același timp, o figură a zilelor noastre și un 
personaj de basm popular. Creșterea griului în le
gănările luminii, „topind aurul din lună" și cîntînd 
„potopitoare / mari rostogoliri de soare", trebuie să 
stimuleze elanul, să vitalizeze energiile. In Orație 
în zi de lucru, pămîntul întîmpină oțelul brăzdatelor 
cu urarea tradițională: „Stele frumoase și frați/pof
tiți și gustați / din sare și pîine". La nunta dintre 
seceră și ciocan, dintre oțel și pămînt, e poftit și 
baciul Mioriței: „întoarce-te-ntoarce / baciule din 
moarte, / că avem mioarce / multe foarte, / cu 
lîna plăviță / de rasă și viță / și cîntăm balade / fără 
dușmănii, făr-o stea ce cade / peste brazi făclii". 
Simbolul folcloric, ca și evocarea trecutului poporu
lui în Scrisori de acasă îl apropie pe Brad de uni
versul liric benucian: „Pe jos, pînă la Viana, vi
cleana / avînd doar sîngele inimii hrana ; / răspunsul 
la întrebările voastre / îl știe istoria toată: / sînge 
și roată, / sînge și roată ! / Teribile trăznete ține 
închise cuvîntul. / Da, a fost roșu pămîntul".

Exceptind unele interpretări folclorice forțate, care 
introduc o notă de decorativ, de festiv exterior, ciclul 
din Gazeta literară înoiește „Cîntecele pămîntului na

tal" ale lui Ion Brad cu motivele mereu noi ale ac
tualității generatoare de poezie și entuziasm.

Poeziile lui Ion Horea din Viața romînească nr. 2 
au un timbru diferit. In fața peisajului agricol, eroul 
liric al lui Ion Brad este exuberant, animat de un 
neastîmpăr tineresc. Ion Horea își veghează emoția, 
călăuzind-o spre sursele ei profunde. In poezia 
Noapte de iarnă liniștea căminului cultural, în care 
se joacă șah, și se răsfoiesc volume tinde să sugereze 
o activitate interioară, o concentrare a gîndurilor, cu 
alte cuvinte, preocupările țăranilor în anotimpul de 
suspendare a muncilor cîmpului. Contrastul nu ni se 
pare însă suficient de subliniat pentru valorificarea 
intenției. Poetul însuși adoptă în final tonul unui 
trecător care — înregistrînd crîmpeie de viață, nu 
descifrează tîlcul lor mai 
invită, parcă, exclusiv la 
„focarul" vieții de iarnă.

Evocator al belșugului și 
același timp armonioase, proprie gospodăriei colec
tive, este pastelul „Întoarcerea". Cea mai densă poezie 
ni se pare însă „Calea laptelui". Pînă acum socotită 
„calea robilor", pulberea stelară are la Ion Horea 
altă semnificație, corespunzătoare unei lumi elibe
rată de robia străveche. Așternerea unui acoperiș de 
țiglă peste cele patru ziduri roșii, încheierea unei 
noi case de colectivist, în care așteaptă să intre și 
vrafuri de cărți, deschide orizontul. Înfățișarea zida
rilor în hainele lor de lucru, purtînd scara lungă ca 
pe o „scară la cer", evidențiază demnitatea și gra
vitatea muncii, într-una din formele ei cele mai co
tidiene. Detaliile descrierii desfășurate cu 
succesiune lentă și cu un fel de respect 
resc impresia de solemnitate a figurilor.

Atît în ciclurile amintite, cît și în alte 
rute în ultima vreme, se poate observa o strădanie 
comună de a contura dimensiunile noi, ineditul su
fletesc al colectiviștilor, și de a colora noul peisaj al 
satului. Dacă Ion Bănuță depune sărutul smerit pe 
„mîinile care mîngîie creșterea griului", Victor Tul
bure desfășoară pe pinză priveliștea mării de grîne 
traversată de vapoarele combinelor, o mare în ale 
cărei ape întrevede viitoarele plini ca pe niște „crapi 
de aur".

Confruntarea cu trecutul — ca motiv poetic — nu 
lipsește, cum e și firesc, în 
ghel Dumbrăveanu readuce 
„secvențe" ale unei dimineți de altă dată: Țăranul 
cu șapte copii într-o odaie, se trezea din somn pe 
dușumea sau pe rogojină ; toți își muiau „în strachina 
de oțet / bulgărul înstelat de mălai / și aripa fragilă 
a cepii. / Apoi loveau cu sapa în ogorul spînzurat 
pe deal, 7 încercînd s-adune pietrișul mărunt / lingă 
flautul galben al porumbului, / dar flautul se ofilea 
și tăcea". Pentru Nicolae Stoian, pămîntul înfrățit al 
țării pare, fără cutele haturilor, „o frunte descrețită 
de țăran". Compararea brazdelor săpate de suferință 
cu haturile ce împărțeau mai curind sărăcia săte
nilor decit averea lor, apropierea lor în aceeași ima
gine a frunții înseninate, are scăpărarea ineditului 
care saltă poezia deasupra altor metafore comune 
din aceeași poezie: „cuvinte speranțe", „istoria vuind", 
etc. Ion Gheorghe vede în arderea ierburilor și tu
felor de măceș, în umbra cărora era odată zvîrlit 
pe scutece și mîncat de furnici, în timp ce mama săpa 
la cîmp, un simbol. Flăcările îi mistuie însă-și copi
lăria amară, a cărei cenușă poate îngrășa noile ța
rini : „E cenușa leagănului meu, voi zice, / și de-a- 
ceea o s-ajute sevele să urce, / sâ stîrnească altă creș
tere în spice /

Aceste poeme 
versuri răsărite 
cinstea marilor 
șitele semnalate, poeții noștri au rămas încă datori 
peisajului nou al satului colectivizat.

Mihail PETROVEANU
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destindere, neconstituind
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poezii apa

producțiile recente. An
in memorie scurtele

și-o copilărie-a holdelor, mai dulce". 
— constituie doar cîteva din multele 
în primăvară ca firele griului, în 

transformări socialiste. Cu toate reU-

tuară, lumea pescarilor etc. Foarte 
multe dintre volumele de poezie care 
apar — mai ales ale tinerilor — conțin 
cicluri închiriate acestor realități, a- 
tunci- cind nu le sînt dedicate în între
gime cum este cazul celui publicat de 
Aurel Rău și intitulat: „Unde apele 
vorbesc cu pămîntul". Desigur feno
menul nu are în sine nimic condam
nabil ci, dimpotrivă, el trebuie salu
tat dacă ne gîndim la faptul că a- 
ceste locuri trăiesc în prezent o nouă 
istorie, cunoscînd, datorită socialismu
lui, prefaceri radicale. Dat fiind însă 
că, în legătură cu descrierea lor, e- 
xistă deja o anumită tradiție literară 
s-ar fi impus ca scrierile noi, pre<^^^ 
cupate de prefacerile actuale să adU'^^^Lg 
un aer înviorător, o viziune conte" 
porană și chiar polemică la adre 
numeroaselor clișee desuete pe care 
unele scrieri din trecut, fals romanti
ce, le cultivau.

Iată însă că, fascinați de farmecul 
naturii, de pitorescul ei, poeți chiar 
dintre cei mai talentați ajung să ce
deze presiunii unor modele literare 
prăfuite. Chiar și volumul lui Aurel 
Rău, în care există încercarea de a 
se aduce o viziune mai personală a- 
supra temei în discuție — vechea re
cuzita. poetică nu este cu totul aban
donată. Iată-1 îngînînd o romanță 
despre frumoasa turcoaică Melie, care 
dănțuie sub „stelele nopții": „Cintă 
Melie, dansează Melie, / și stelele 
nopții sint roșii văpăi / Fată frumoa
să, eu vreau să te răpesc / repetă pri
virile toate-n văpăi / Iar, iar / iar a- 
man, aman / Dar nu vreau să știe fra
ții tăi". O viziune nepotrivită există 
in unele poeme care anunță abordarea™ 
unei tematici 
tele construcției socialiste, 
poezie scurtă, 
tier naval", 
plutesc pe Dunăre „sînt albe 
grele / ea niște nordice ghețuri-, / 
sînt înțesate de turnuri / ca niște for
turi din timpuri străvechi; / sînt mul
ticolore și zvelte / ca niște fete în 
rochii de vară"..- Este evident că în 
această înșiruire de comparații, poetul 
evită să apeleze la termeni specifici 
noilor realități, preferind asociațiile 
livrești. Abea în final, In două versuri, 
se spune: „Peste frunțile muncitorilor 
rămași pe mal / se zbat umbrele stea
gurilor", ceea ce aduce o notă de ac
tualizare forțată.

Cu atît mai puternică va fi tenta
ția vechilor clișee în scrierile unor 
poeți cu o experiență literară mai res- 
trinsă. Mihai Negulescu — au
torul unei interesante plachete de 
debut — închină și el un număr de 
poeme lumii pescarilor. Este vizibilă 
aici dexteritatea poetului de a versi
fica, priceperea sa de a îmbina rime 
și ritmuri — dar aceste poeme cons
tituie totuși, după noi, partea cea mai 
puțin realizată a cărții sale căci me
lodiile care le înstrunează, foarte 
cantabile, sună, din păcate, conven
țional : „Pe-ntinderea egală și unsă; 
ca de seu, / săgeată plumburie că- 
zută, sturionii, delirul și-l visează 
schimbat in murmur greu, / închis în 
piramide de val, ca faraonii. // Dar 
visul lor rămîne sfios și nerostit, / 
primind cu cangea neagră a somnului 
verbină / și-i duce pescadorul departe, 
ca-ntr-un mit — / un mit cu zeul 
mării, cu moarte și lumină..."

Deși își propun să descrie actuali
tatea socialistă astfel de poezii nu 
reușesc să transmită clocotul vieții 
contemporane, ci aduc, dimpotrivă, 
o imagine destul de palidă a acesteia. 
Darea de seamă la Conferința pe țară 
a scriitorilor atrăgea atenția tocmai 
asupra unui astfel de aspect: „In 
asemenea poezii revoluția pare a se 
înfăptui de la sine, printr-un soi de 
miracol cosmic. Ciocnirile, antagonis
mele, eforturile eroice cheltuite pen
tru biruirea dificultăților construcției 
unei noi societăți dispar".

Există în astfel de scrieri o inerție 
gîndirii lirice, o diminuare a spiritului 
creator al poetului- Alteori 
adoptă poziția opusă : poetul 
ză a fi frămîntat 
sufletești, de mari 
dovedesc însă, la 
realitatea vieții de 
cendii lirice. Dar 
putea constitui obiectul unui alt arti-
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și rimarea unor banalități destul 
de evidente. încercați să aprofun- 
dați ceea ce vedeți și simțiți, cău- 
tați să puneți pecetea personalită
ții dvs. pe ceea ce scrieți — 
personalitatea dvs. îmbogățiți-o 
experiență de viață și cultură

NICOLAE PERLEANU.

„Prima zăpadă:

GEORGE ȘERBULEA. „Poem din 
valuri" e el însuși un val ordonat, 
egal, care, din păcate, nu se spar
ge în seînteierea vreunei revelații 
poetice. Versificația corectă, chiar 
meșteșugită, fluența narației lirice, 
dacă o putem numi astfel, face im
presia unei îndelungi acumulări 
cantitative lipsită de salt calitativ. 
Aceasta se datorește, credem, lipsei 
unui conflict emoțional, 
ții scăzute, s tulului 
relief. Originalitatea

In celelalte versuri, 
primări superficiale de tipul: 
noi 
roșii 
vise 
dvs.
gență.

Deși expresia „din sus în jos" 
are aci un prozaism neplăcut, stro
fa e vibrantă și transmite fiorul 
poeziei, ca și „ploile inverse" ale 
pămîntului din „Cintecui cosmonau- 
ților".

înzestrarea dvs. ni se pare certă, 
deși niciuna din poezii nu atinge, 
în întregime, nivelul publicării. 
Trimiteți-ne și alte manuscrise.

A AA A A

DUMITRU GRIGORAȘ. Cu
cepția improprietăților și a 
dențelor, subliniate, poezia „Hota
rul" e cea mai izbutită din cele 
trimise:

„Ln șarpe veninos ne-a fost hotarul 
Lăsîndu-ne pe fața foame, sărăcii.

■ Cum îi țipau, o, solzii cenușii
Cînd am trecut prin el, cîntînd, 

brăzdarul.
Pe unde-a fost, ne zburdă herghelia
Purtînd în coame panglici de seîn- 

tei ;
Ne măsurăm în tone bucuria
Crescută-n snopii-aceștia'nalți și

grei".

abundă ex-
,vise 

„steaguri 
cuib de
TalentuA 
auto-exi-

A A A A A A A A A

mai 
stîngaci. El luptă încă cu ortogra 
fia, de aceea e prematur să-i a- 
tragem atenția asupra greșelilor de 
prozodie sau — cu atît mai mult 
— să dezbatem probleme de ex
presie.

A A A A A

îndărătul acestui 
solid consilii it 

impenetrabil în

citești in suflet, ca-nlr-o 
carte...

vieții omului... de cînd se
naște...

ea... și te vei recunoaște"...
I

Sînt versuri frumos gîndite și 
scrise curat, dintr-o poezie dedi
cată zilei copii’.ului. Celelalte poezii 
sînt mult mai slabe, scrise oarecum 
„pe dinafară", fără suficientă par
ticipare.

Bubulete Florina versifică sprin
ten, îndcmînatic, dar, deocamdată, 
e încă ecou?j fidel al lecturilor ei 
școlare. E necesar să-și 
sensibilitatea citind poeți 
buni și diferiți, pentru a-și 
afla apoi o cale proprie.

Nicolae Bătineanu e cel

Rafinărie

Și-ai să

Citam din BATINEANU, e’evi. Cea mai 
tată pentru poezie pare a fi,

do- 
la

zîmbet ca

ora aceasta, Rodica Mihaela 
mion. Ea scrie:

Si-

de fată ..Privi rile copilului? Sînt copii
sus in jos a sufletului... Cată sa le apropii,..

nou să-mi In ele vei găsi o lume-aparte
bată

D. DUMITRU. Poezia .Liniște" e 
izbutită prin simplitatea și eniotis 
ei concentrată:

„Liniște 1 
faceți liniște, oameni. 
$ă se audă 
lovind aerul 
Să se audă 
a visurilor 
și cuvintele 
înțelegerii și _____ t
Să se audă și toate celelalte 
milioane de zgomote 
ale păcii !
faceți Uniște, oameni F.

Din păcate, leit-motivul .faccn 
liniște, oameni" e greșit conceput, 
căci ce alta pot fi „milioanele de 
zgomote ale păcii" decît milioanele 
de gesturi și timbre ale muncii, 
'uptei și dragostei oamenilor 1? 
Deci, nu oamenii trebuie să tacă 
penttn a lăsa să se audă vocea 
păcii. Ați fi putut găsi altceva și 
atunci poezia nu s-ar li Întemeiat 
pe o idee confuză.

ELEV SERG. ILIE GHEORGHE. 
Aveți un anume simț estetic pe 
care-1 atestă — o spun fără ironie 
—- și grafia dvs. limpede, frumos 
organizată în pagină, și o anumită 
muzicalitate a versurilor. Cred însă 
ca e vorba mai de grabă de un 
simț al decorativului. Ideile 
dvs. sînt încă foarte sumare, nu 
aduceți nimic nou în tratarea te
melor alese, munca dvs. nu se a- 
plică asupra substanței ci, exclusiv 
aproape, asupra unor sonorități 
mai mw’jt sau mai puțin izbutite. 
„Smulgînd din rădăcini,- negri ciu
lini", „flori, zîmbet și viață, — se
nină dimineață", „albul cuvînt-ne- 
înfrînt", „petalele în soare-străluci- 
toare", „valurile aurii — a’e Bis
triței zglobii", etc. dovedesc că vă 
mulțumiți deocamdată cu etajarea
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Inițiativa „lașului literar" de a pre. 
zenta în succinte medalioane fisuri
le reprezentative pentru scena r.at.o- 
nalului din lași e, negreșit, utili ti 
interesantă, N, Barbu, autorul meja- 
hoanelor, a schițat pina acum 
nr. 1, 2 și 5 portretele unor actori 
prețuiți ca Margareta Baciu 
Popovici, încercind sa ec.Ji- t:r 
măsura efortului lor in a./r; 
mișcării teatrale. Portretele *-•: 
parcă prea sumare, ,

Ele au prea stăruitor caracterul »- 
nor fișe de lucru in care 
principal cade pe dale btefnfita gi 
repertoriul jucat. Le-am urw nw 
mai analitice, m •
particularităților art.itut de 
interpretativ.

După o pau71 - dtls* ti'9. 
liunea a rever • ia «
cartelați. Spectaccfatf trUMuu Hu^Wu 
B. Steggresnsj (hearvără ț Mi, aa+ 
ritoriu prin acmerce tasertee .% pra- 
gram și pries aaadaăteaaaa ♦■frpri- 
tării, a fost « fMrai Mi
puțin moment de tmele 'Finea Cri- 
șan, Simoaa Dacei» reUaâd țurâMta 
și nu tocmai dotate «* «w 
poi greu de iute.ee :• .< ar ::zj— 
deră ci iatr-aa aorma^oa tfocta 
col limita ea perioada *r fi ara 
sau scenele dia operete, repetate — 
fn n enumerate r înduri — piaă la 
sațietate. Ariile, dietele dia ope^e 
cunoscute n-ar putea intra, de pil
dă, intr-un asemenea spectacol 9 
H-ar strica, de atemeata, ca u* * 
soliștilor vocali /evident, de saar â 
ușoară/ m care colaborează Tele
viziunea « nu rânu'nă mereu ace
eași. O mai mare varietate a iaser- 
preților fn spectacolele de varietăți 
ar fi binevenită, Același lucru dra- 
pre formațiile instrumentale la eare 
se schimbi — curtea — r._ ~. i. --- 
rilorii.

In revista „Coaîersporana" ar. B 
a apâruț ua articol ifiiamt pw- 
btemelor critic.i de ac: a 
rul — Gk. Coana — «wi efaaâ 
judicioase ia kis-’i 'c-erti 
0 evoluția pevferăaaaA a CMrs*r 
critici, ssmr.a^ad deficientele ezs- 
tente încă ia acest aectar — p ofe
rind sugestii at:e.

Autorul articolului eee^tasă că 
revista „Arta piaanea* ■«-> adora 
— in suficientă nuăsari — casam- 
buția la act c.:iieu croirii h * 
atare ,ns:deră o â
mai Pie a presei ac spec^ahu:*. 
Dezbaterea — inițiată deja de arli- 
colul respect'.o — ar treOui coa:.- 
nualâ — in primul r.-.d in coloaaese 
revistei „Arta plastică* — iar crea
torii gi teoretic lena vor 39ea astfel 
prilejul să-fi expand ptsactel de ve
dere asupra ce-&r discutata»

Dramaturgul italian Edaarda de 
Filippo — ale cărui plete te rtpre
zint a cu succes pe scene's teatrele 
noastre — a acrit comedia „Grwt 
nr. r inspirată de asemenea ia 
realitățile Italiei contemporane, la 
această creație, autorul „Filoanelei 
Marturano* se ridică împotriva men
ținerii in țara sa a unei permanente 
psihoze de război, subliniindu-i e- 
fectele tragicomice. Teatrele sau ra
diodifuziunea au un nou prilej ds 
a valorifica dramaturgia lui dt 
Filippo.

„Serile prietenilor filmului* îți do
vedesc utilitatea incontestabilă, iar 
programul bogat și ingenios alcăteu 
indreptâfâte speranțele ciaefiliter. 
Se ivește întrebarea dacă astfel de 
„seri" n-ar putea, fii orgeorirate ga 
la Televiziune, pentru ca taMjt 
mod — numărul spectatorilor tă fia 
considerabil lărgit.

Ce reprezintă piesa „Costache șt 
viața interioară" in evolțifia dra
maturgiei lui Paul Everac? Cine 
tint eroii ? Care tM temnifiea- 
țiile plesei? Care au fost ideile 
directoare în realizarea spectaco
lului t în interpretarea diferitelor 
persina/2? Cum a decurs munca 
de pregătire a transpunerii scenicef

Toate acestea, sau parte din ele, 
ar fi trebuit să le aflam din pro
gramul de sală al Teatrului „Lucia 
Sturdza Uulandra", care a montat 
„Costache și viața interioară . Din 
păcate, așa-zisul program ne co
munică doar distribuția, ne infor
mează asupra celorlalte spectacole 
ale stagiunii fi asupra... unor cărți 
apărute în vitrinele librăriilor (nici 
măcar ultimele noutăți !). Speram 
ca buletinul „Cărți noj“, 9*r in." 
toarcă serviciul teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra" publicînd cite 
ceva despre spectacolul cu piesa 
lui Paul Iverac, Legea compen
sației...

„Primăvara anului 71“ — ultima 
piesă a lui Arthur Adamov este 
consacrată mărețelor evenimente 
din timpul Comunei dm Paris. 
După cum scrie Andră Stil In zia
rul „L'Humanite* sint puține șanse 
ca ea iă se joace pe scenele din 
franța. Personajele piesei sint oa
menii pe care dramaturgul ii în- 
tîlnește zi'de zi, care ți acum lup
tă neobosit pentru înfăptuirea 
ideilor Comunei. Piesa are 24 de 
tablouri fi fiecare din ele poarta 
pe spectator în diferite centre, unde 
s-au desfășurat evenimentele Co
munei, In final, cortina care se ri
dică pentru o clipă înfățișează spec
tatorilor nu planul Parisului și al 
împrejurimilor sale, ci „harta celor 
cinci continente, în care țările so
cialiste și progresiste sint' colorați 
tn roșu\

„Stelele din Hollymood luminea
ză cauza păcii* — acesta este titlul 
unui articol de Mike S ewberry a- 
părut în săptămînalul „Worker" în 
care este descrisă „parada păcii 
organizată la Los Angeles cu par
ticiparea multor actori de cinema
tograf.

„Da, — scrie autorul, acesta 
este spectacolul cu cele mai mnlte 
„stele* văzut vreodată la Hollywood. 
Șt nu este vorba de un film, cî de 
o adunare urmată de demonstrî*.e 
care a fost organizată de asociația 
„Contribuiți la statornicirea unei 
păci trainice*. Miile de participanti 
au avut în fruntea lor artiști bine 
cunoscuțl ca Rita Hayworth, k>m 
Slovak, Marlon Brando, John Cas- 
sovitsi ^Rita Moreno, John Kerr, 
Don Murray, etc. „Oare n-a venit 
timpul, — întreabă Mike Newberry, 
— „să se organizeze și pe Broadway 
o demonstrație a actorilor pentru 
pace? Sau un marș al păcii cy 
participarea scriitorilor pe Madison 
Avenue?".

îtet W-3 * ^«-a iCsr-i. Xn. j G**
ac. «a se
CW JW item A~»arre ~
Or Wi~ .tfrrii
rTtft ;f» ®b«sbb «ara* <bc< wm "■*, 
iw-Tan. «aee SBassi'- ear? Sarf ai îxs»-

%c=x pr_3 cazaese-^ «f Amcncmie, 
ci ice ca yac: ee plecare

OBMiră. 2x arreaa .339 * M
eaWTiaiadf ?«- -• Tea. Mauuău. «e a-

> - a"», «aat •w.rj» * asnunean *.

îr^cenează un spectacol de teatru și nu, 
pur și simplu, un proces.

Ca :c: ceea ce a pus în scenă acest 
u.-.ăr regizor talentat, spectacolul are vi- 
t.^:e și dinamism, suplinind nu o dată 
ca:e.-.;eie textului, fără a-i altera însă 
ide.le valoroase. Principala calitate a re- 
& e. rămine însă îndrumarea deosebit de 
. a jocului actoricesc. Firește, re
gizorul n-a putut evita decît partial ca
racterul greoi al formulei de construcție; 
asue^ spectacolul, dacă nu e obositor, 
,r. . totuși un suplimentar efort de
concentrare — și nu asupra conținutului, 
c. asupra mecanismului tehnic.

lie bucură să consemnăm din nou ex- 
. _ talent al Leopoldinei Bălă- 

r _ a care, pe o dublă partitură, a actriței 
ș. a .'anei Mincu, îmbogățește continuu, 
c _ Lecare replică și cu fiecare scenă, fru- 

ea .ăuntricâ a eroinei. Jocul tinerei 
mterprete a dat o nouă consistență uma- 
nă personajului, făcind să încline puternic 
. ir. favoarea forței pozitive a pie
se. Cu deosebire inedită ni se pare pre- 
aeota lui Constantin Codrescu (Radu An- 
doMet altfel și incomparabil mai autentic 
* nai convingător aici decît în rolurile 
antcooaxe. Zbuciumul personajului, acea 

- - • - care prezidează gestu-
lâe Șl deciziile sale jl densitatea dilemei 
■ . t ■: :■___ ate de către inter
val. O observație similară cu privire la 

i iur.e. Ccmșa in rolul de loc ușor 
’.. depuși: co- 
așa cum Codres- 

c- a - -it njan.eresmul), interpretîndu-și
. i c_;..-r.e personajul și 

eeofeod Mtatllle de trivialitate ale rolu- 
lao. Maxoof Anghricscu, un actor pentru 
cra(9e căruia avem o deosebită stimă, 

. ..si umple golu- 
zfle pesonajului. El a realizat un Petre 
Te u Ijed ș: cumva enigmatic, dar trăind 
«ufeKv cu mmtoa, refuzind să se armo- 
ruaeae cu terna răscn’itoare a lui An done 

a Janet Mincu. O interpretare de 
«jCi tetele&ere a dat Eugenia Eftimie 
Mar e. Anrâme. mama lui Radu, femeia 
mcoestă șl rjerealtzată dar ferm atașată 
pdOășidK' de viață cinstite. Nicolae Po- 

e. case a reaLzat. ca student, o fru- 
MMd «nao(3e fayilrnn» fără nume" (Mi- 
aMM ■*. aacL ta ratai lui Pândele 
Jfatfc- -_rumu. care o rubește In taină pe 
•’-«ta Mac-— nxnareabd prtn simplitate, 
dkscretue k rawKbr Irtate loc Cazma (Ene 
OSdant e coantagătar și antentăc. In ro- 
b— v^rjma— b arat și inră-i Valentin 
tara. Ptța a găs.: de ceie mai
marne «e. t-«ai;~anre adecvară, fără însă 

psnen d* peraonolahe ■■ not ta ae- 
T-ane. «ourtf . tsua. mmcadnita-l mai 
șnur jetcr n<a de arrat cuan.'m O 
—mrlanae res_r 9- xza in rea r?rea 
—rtirataiw .vnr-tra Lecoeseu (acer>:- 
ș-ar j TMumars Gapaar z .retnocal Tițf

r : a x—-i wșwqgT trț cu care ne-a 
ec rr : T^nerett-m.

Leopoldma Bălănuță (Jana Mincu) și 
Constantin Codrescu (Radu Andone) în- 

tr-o scenă din spectacol

Dumitre SOLOMON _________________ _______ ______ _

CARNET
teatral

DOUĂ PIESE ORIGINALE LA BOTOȘANI
Teatrul din Botoșani a număra: re-

unui teatru tir.âr. această pruru F-«- 
tră kilometrică înseamnă (destr—, r_t 
numai sub aspect cantitativ) acorao- 
larea unei experiențe desr.il de xzn- 
portante pentru evoluția sa vuxan. 
Stau mărturie osnogenjarea coueeu- 
vului, citeva spectacole meritom 
create în ultimii ani și — dovadă ma. 
recentă — o realizare din acrua_a sta
giune. spectacolul cu piesa lui A_ 
Mirodan „Celebrul 702“. Dar, in ace
lași timp, această maturizare a colec
tivului, obligă. Faptul că, in stagiu
nea curentă, teatrul a prezentat spec
tatorilor o montare mai puțin izbu
tită, cu piesa lui Al. Voitin „Oa
menii înving1", ne determină să luăm 
cuvînbul pentru a contribui la evita
rea unor greșeli viitoare.

Am văzut, recent, la Botoșani, „Ce
lebrul 702“. Spectacolul este pus în 
scenă de Arianna Kunner și are me
ritul de a aduce lucruri noi, intere
sante, în spiritul partiturii spirituale 
șl lucide a textului lui Mirodan. 
Arianna Kunner și-a propus realiza
rea unui spectacol în care poezia 
omului contemporan, înălțat de ma
rile răspunderi cșe i le cere societa
tea, să reiasă cu tot învelișul apa
rentei comedii. Și a reușit. Intr-a
devăr, dramatica existență a lui 
Cheryl Sandmann se desfășoară sub 
semnul unei încrederi nestrămutate 
fn om, în omul care — deși desfigu
rat de societatea în care trăiește, de 
modul de viață american — găsește 
forța, puritatea morală de a se de
tașa de mediul infamant printr-un 
efort de voință și de luciditate. Spec
tacolul poartă amprenta unei gîndiri

*.
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termezeo-ul daacz=x ioe — Mjm 
Pope S3 beția juaiică"* a "Sătea
nului <nn ac"ul E — d-—S as • -■j— 
tificare acenică Lisr- "arat ju-et- 
bilă. Spectaeoiul era MCB.n acjașsz.
ir. 1.. --- ’
edenta realizare a 4». Căror-, 3e- 
ver.t in rolul lui -oe ureercrBi— iaca 
o adevărată iîhiTâ <^e cam st tra- 
tezie creatoare), de compoei-ri i_
George Gheorghiu (Preotul) st. îs.
6fîrșit, de izbutita creație a 1_. Ser- 
giu Tudose, interpretul tai Cxrr- 
care face un adevărat tur de for-1 
în portretizarea eroului principal. 
prezentîndu-1 în lumina lui adevânată. 
foarte umană.

Nu aceleași lucruri se pot sgaraB 
despre cealaltă piesă originală pusă 
în scenă de teatrul din Botoșani : 
„Oamenii înving1" (regia Eugen Arac). 
Spectacolul convinge într-o mai zn.că 
măsură și cauzele sînt explicabile.

w4 «mm flue ■ «rw prmtf 
■ -ujt. m ■— mmmSb k ■■■■■■
SmummA «■■■că» aeMSttMr Meet ^urg/asr-

ar~—- '"SiHit 4b- tur

sa âtefian osoc o zcuavi 
-s_l cx acrws. • tas jSetatrd 9*

«-* «risac M aesr 4bot vrds .n 
.i— 'iyi’tBii «rat i.tqwt —»iu s»

lt rtata anat aaarx. xsde. 3MI da

Csm CÂUMAN

EMILIA \OZKO POPROCKA (graficiană poloneză) Peisaj industrial-liicuz

OPERATIV $1 ACTUAL
— -îe~-âr1 cesc'e unele aspecte ale filmului documentar romînesc —

9anr *r wr er mvmm*. e*e*M«?e

«et *■ clKi<st respectul șl admirația 
rpirTiT.rftet AazcrkA maltei maeștrii de 
can Asa leu in filmele

te i t Cnțuccara*, , Teodor Amar.-, 
Lrra sa Kctezat”, Ml-
rec Mmk m .Trei smcâte pe Bistrița'*, 
Varp- Caiesmca a «isseziiULri din Por-

Sccnarizarea clasicii 
la Te le vi

za

■seecruufe aer- as

or
ziune

5-1 ptrst inter, scenaristului 
. sn Mauscsi de ceho-
se pe adeea anebetes sau pro
aste sab generxu. Ja tnbu- 
es^surare mir-o succesiune 
Terri pe care a aratat-o și 
rrcti aî li^ Mareei .V.giielescu. 
a Barra• — erajseie in cauză 
ac tas c£s23at ansurd .dominat 
ea taras^ă și de legile ei re- 
L’a eferr sunZar. dar cu un 
r .asac a demascarea vechii 
■tepesdse ta superstiții, mora
le șt LâeaMa. obține și recenta 
ra ocr .Cum s-a certat
um ec Iran Nikiforovici".

Drag: mir a desprins 
e ale povestirii lui
Metan t-u. Mărginirea clasei 
re Csi vechea Rusie este în- 

k ea streaorz de Gogol; ideea sce- 
ca a t-M ei_ă-xită către acest țel. 
- -__ d*u riadul cărora s-a detașat

SL MBtafidesen-Brâila și Dem. Rădulescu 
’ ‘ * *” im-

:<r

au ciupuri de nobili, 
~-n aristocratice.

SeMMînren Ajtâei Boldur după nu- 
re^a S:er.da*i wVanina Vanini-4
prM* Mde ^et^lii țle textului origi- 
mL far fi patrr sTi liniile mari ale con- 

. - Nefericita Iubire dintre carbo- 
-1 . Xfissirilii și voluntara fiică
. er.- _.-i Var.ini luminează un moment 
«n laps* poporului italian împotriva 
e*rsstaafi habsburgiee și a despotismu- 

'.'e-.-.eie emfatice au fost în ge- 
acse evitate, păcat că totuși se constată 
in fi coio cite o izbucnire retorică, per- 
MpÎMA de altfel și in jocul actorilor.

I\e semnalat. ca și in scenarizarea 
dqpâ Gogol, frecvența prim-planunlor. 
De tr.i dată ele 2U surprins mai oportun 

- au cristalizat chiar) trecerile
de la o stare de spirit la alta sau mo- 
roertteie «eheie“.

Prxni’ătoareie izbutiri ale „Teatrului 
cj: studio’ se cer continuate. Premi- 
«r-le p^r*r_ un salt calitativ sînt pregă
tite de pe acum.

su-

H. ZALIS

— apoi Ploiești, Rovinari, București etc. 
Intr-un montaj viu, alert, imaginile se 
succed linele după altele, înscriind entu
ziasmul muncitorilor, noile lor condiții 
dt muncă. Comentatorul evocă trecutul 
acestor locuri, viața grea de altă data 
a muncitorilor, iar imaginea clară și lu
minoasă a filmului înfățișează prezentul.

In munca studioului „Al. Sabia” au 
fost și unele insuccese. Necunoașterea 
vieții de către creatori a dus implicit 
la deformarea realității, la platitudine, 
la didacticism. Așa a fost de pildă cazul 
filmelor documentare : „Aici Bucureș- 
t -il” (regia Niua Behar), filmul „Cînte- 
cul Birzavei” (regizor Pavel Constanti- 
r. bCU) sau filmul închinat regiunii Mu- 
r Autonomâ-Maghiară (regia Erich 
Nusbaum). Filmul „Aici Bucureștiul” in
tenționa să redea viața nouă a capitalei 
noastre, noile noastre construcții. Pro
mo. înd de fapt un gust îndoielnic mic- 
burghez, filmul face intr-un mod nostal- 
S?e- sentimentalist, elogiul perife
riei. Necunoașterea vieții, a oamenilor 
a dus implicit la distanțarea evidentă a 
.- -•.orilor de adevăratele realități ale vre- 
milor noastre, de suflul nou, optimist, 
sănătos, caracteristic acestor vremi.

Filmul documentar este chemat să în
registreze cu maximum de operativitate 
evenimentele cele mai însemnate ale 
vieții noastre. Răspunzînd chemărilor 
partidului, lucrătorii din domeniul fil
mului documentar au realizat intr-un 
mea operativ filme caracterizate prin- 
tr-o atenție sporită acordată cunoașterii 
vieții si printr-o grijă deosebită pentru 
o exprimare cinematografică la un nivel 
artistic înalt. Pe linia exercitării directe 
a rolului de propagandist și mobilizator 
pe care-I are filmul a fost realizat, pen
tru fiecare regiune a țării, cite un film 
documentar închinat satului. îmi revine 
adesen in minte filmul „Pe drumurile 
Crișanei*. Nu știu cită vreme va fi po
posi: regizorui Slavomir Popovici, în 

mijlocul colectiviștilor din Sîntana, din 
Sulonta, Valea lui Mihai, Mădăraș, Dru
mul lui Lenin etc., dar filmul realizat 
de ei dovedește o bună cunoaștere a 
▼tații și totodată talentul real al acestui 
regizor care se află la primul său film.

Fumul „Puterea pîinii“ (regizor Al. 
Boiangiu) surprinde și el aspecte din 
viața nouă a colectiviștilor. Cînd vor
bește despre Hunedoara’ îți vin în minte 
uriașele furnale, halele impresionante 
ale blumingului, jerbele incandescente 
ale otelului. Dar în regiunea Hunedoara 
nu se plămădește numai oțel. Așa cum 
se spune și în comentariul filmului: 
_Om.il a început să plămădească aici 
oțel și pîine”. Regizorul își prezintă eroii 
in procesul muncii, în freamătul luptei 
pentru victoria noului, îi prezintă seara 
pe băncile școlii, în cel mai emoționant 
moment al vieții ,al primirii carnetului 
de partid; colectiviștii sînt prezentați 
apoi, în orele libere. Cu totul remarca
bil, într-o deplină armonie cu imaginea 
artistică, textul comentariului aduce 
prin vioiciune, umor, expresivitate și 
simplitate, ceva din limbajul plin de 
spirit al țăranilor noștri, caracterizînd 
bucuria lor de a trăi în socialism. Ca 
o încununare a izbînzii depline repur
tate de țara noastră în socializarea agri
culturii reportajul cinematografic „Con
ferința pe țară a țăranilor colectiviști” 
(regizor Virgil Calotescu) constituie sl 
din punctul de vedere al realizării artis
tice un succes.

încheierea colectivizării agriculturii 
pune în fața filmului nostru documentar 
probleme complexe. Aceste probleme 
trebuiesc riguros redate printr-o înțele
gere științifică a aspectelor diferite și 
multiple ale vieții noi a satului nostru. 
Recenta sesiune extraordinară a Marii 
Adunări Naționale a învederat vastita
tea cîmpului de probleme care se ridică 
în legătură cu continua dezvoltare și 
consolidare a agriculturii socialiste din 
țara noastră.

Ritmul de dezvoltare a vieții noastre 
în direcția desăvîrșirii construcției socia
liste este deosebit de viu. Bogăția fap
telor, zilele tot mai pline de satisfacții 
și bucurii ale oamenilor, chipurile lor 
luminoase și lupta lor dusă, clipă cu 
clipă, pentru împlinirea unor idealuri 
minunate, se cer oglindite în filmul noș
tri documentar cît mai complex, ia un 
nivel estetic tot mai înalt. Realizările 
obținute pînă acum de filmul nostru 
documentar constituie indicii sigure pen
tru succesele sale viitoare.

Silvia NICOLAU

iute.ee
desr.il


EMINESCU IN AMERICA LATINA
Deși conviețuirea spirituală a po

poarelor din lumea întreagă tinde 
să devină tot mai fermă și mai 
veridică <bar mijloacele utilizate de
vin tot' mai eficace, frontierele de 
limbă împiedică pe mai departe 
cunoașterea figurilor marcante ale 
unor libemturi naționale. Acesta 
este cazul unui mare poet romîn 
pe oare de curind apreciatul liric 
spaniol Rafael Alberti l-a adus în 
grădina limbii noastre. Chiar pen
tru Alberti, lectura versurilor aces
tui poet a constltvM o revelație ne
bănuită.

Tălmăcirea în spaniolă a versu
rilor lui Eminescu a făcut-o Alberti 
cu o claritate și o emoție poetică 
demnă de mutrele poet. Aceasta face 
să gustăm grația versurilor romî- 
nești traduse, păitmmzînd în același 
tâmp, în bogatul lor fond omenesc. 
Mai mult, notele sumarre scrise de 
Alberti în paginile introducerii de
finesc caracterul personalității poe
tului.

Numele lai, spune Rafael Alberti, 
este Mihail Eminescu și aparține 
secolului XIX, în cursul căruia 
poeții s-au dedicat omului, dezolării, 
revoltei. Se pare că ei nu-și dădeau 
seama că mizeria, tristețea, inadap- 
rbabilitatea spre care ei se îndreptau 
în mod voluntar, ca niște sinuci
gași, nu constituie probleme care să 
merite irosirea de talent și energie.

Eminescu a făcut parte din cor
tegiul taciturn, sensibil al romanti-
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fast unul dintre ei, aseme- 
Becque.r, ne asigură Rafael

Dar au fost momente,

cilor. A 
nea lui 
Alberti, 
intr-adevăr glorioase, in care a pă
răsit inspirația de acest gen, in care 
se pare că detestă aciditatea epui
zată și astăzi puțin persuazivă a ro
mantismului, pentru a face loc unei 
poezii bărbătești, profund umane 
care răsună cu vigoarea marilor che
mări colective. La hotărîrea sa a 

experiența dureroasă pe

care a acumulat-o in lungile sale 
peregrinări prin țară.

Acestor peregrinări le datorează 
Mihail Emine seu atributele poetice cu 
care a reînnoit stilul poezie: romi- 
nești. Limba este rodul unei țtiințe 
îndârjite și prolixe. Dar r.u este un 
bun exclusiv al specialiștilor ți încă 
mai puțin al bigotismului academiilor. 
Aceasta face ca acei poet:, care .e 
inspiră din izvoarele populare ți trti- 
lizează elementele rr: ele exp-esiei, 
să ajute la crearea ?'ii- . E—..-.e;ra 
a învins în prima sa revohsțte, <ceea 
de ordin estetic, datorită peregrinări
lor pe drumurile pa:-iei sate.

Pe primul plan al crec::e: .: -
nescu se află poemele in cc-e partal 
își dezvăluie concepția . .
impresiile sale puternice p-.~-.z-e 
la cosmos, emoțiile sale epice de 
exaltare a vitejiei strămoșești fi ia deo
sebi acelea in care el protffțtmi i* 
numele popoarelor impcC—a cr—.n- 
duirii nedrepte. Vibrează energic, ț— 
forța pasiunii nobile ți sincere, rerra 
rile în care cere dreptate ;. epa-.-ce 
pentru toți, respectarea ere- 
celor mulți ți îi apostrofează enutSe 
pe aceia care oprimi ți jefăneer ia 
numele puterii sau a clase: opresx-e.

Poezia lui Eminescu ne 
că trebuie să ne aplecăm u-e: ^z Iz 
murmurul neliniștit al popoe-elc-.

contribuit
(„El Comercio”, 

Quito, Ecuador).
decefr.br> I9C, 1
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In colecția „Messidor" a apărut la 
Paris o elegantă prezentare a poe
ziei românești. Cartea, cu modestie 
intitulată Introduction ă la poesîe rou- 
maine, e o antologie, iar o antologie 
judicioasă sintetizează esențele, este 
expresia unei concepții estetice. între 
sensibilitatea și preferințele noastre 
și acelea ale cititorului de peste ho
tare, nu-i totdeauna concordanță. Cu
riozitatea străinilor vizează să des
copere ineditul, mijloacele de repre
zentare, legăturile cu peisajul. Anto
logia îngrijită de Hubert Juin aduce 
optica unui privitor din afară.

înainte de a-i cunoaște conținutul, 
Introducerea cucerește din exterior. 
Pentru coperta volumului, Alexandre 
Chem s-a oprit la motivele decorative 
ale unui covor din regiunea Sucea
va. Vignete stilizate după vechi tipă
rituri ori după broderii populare îm
podobesc culegerea în spiritul celui 
mai bun gust O carte de poezie se 
cuvine să incinte sub toate aspectele; 
e aproape o condiție psihologică.

Fiind vorba de cunoașterea feno
menului poetic romînesc în deveni
rea lui, textele selectate trebuiau ra
portate la istoria țârii pe de o parte, 
la istoria literaturii pe de alta. Co
mentariile ce însoțesc antologia sint 
substanțiale și sugestive. Tehnica e 
uneori aceea a scenariului de film: 
concis, evocata-, pe alocurea poetic.

Care era efigia cehii mai vechi 
pcet ? Țăranul își făcea singur cân
tecele. „Nu știa nici să atească. mei 
Bă scrie. Dar cînd a șcut să sene, «i 
deveni Ion Creangă".

Versurile poeților anonimi ^se în
scriu printre capodoperele geniului 
popular universal". Legătura poeziei 
culte cu folclorul e una din perma
nențele creației poetice de la Carpați 
la Pontul Euxin: „Poezia ronînească 
B-a născut într-adevăr în ziua în care 
poeții s-au îndreptat spre școala po
porului lor". ,

Considerate îri contextul larg al fol
clorului, Miorița (in traducerea fran
ceză a lui Alecsandri) și Meșterul 
Manole se ridică la semnificația unor

ce reco- 
viata, sa 
recunoști 
a orien-

„impulsul decisiv" i-1
Eminescu. „El reprezintă Ro-

sinteze asupra vieții. Căci 
mandă ele ? — „să iubești 
nu te temi de moarte, să 
măreția omului". Alecsandri
tat poezia românească pe „calea na
țională", însă 
va da 
mînia, tot așa cum Dante reprezintă
Italia, Hugo — Franța și Pușkin — 
Rusia".

Procedeul acesta al raportării unui 
poet romîn la altul străin, nu ur
mărește decît să sugereze prin com
parație o fizionomie, un profil. Vom 
remarca asocierea unor nume ca 
Eminescu și Hugo; Arghezi pe de o 
parte, Leon Bloy, Pierre-Jean Jou- 
ve și Claudel, de alta; Goga și Pe- 
tofi, Bacovia și Jules Laforgue etc.

Intrarea în universalitate a operei 
eminesciene a fost condiționată de 
conținutul profund național, știut 
fiind că în poezia sa „persistă acea 
tristețe, acea forță și acea muzicali
tate care fac măreția doinelor, a ba
ladelor și bocetelor". Sub aspect re
voluționar, marele poet esto „imagi
nea însăși a poporului rotnin".

Limba de extracție populari consti
tuie tăria altui demiurg. „Obiectul 
scrisului arghezian, e adesea, derito- 
riiil, •a6igr..fiar>tu~ Punctul 
vedere e aeda al nrr.ri 
inre-xruț bmbaȚă 
tal șs-a

Militant prin definiție, poerx rea
list-socialist se Străduiește, jcupă CJ- 
vîntul faimos al lui Paul Eluarc. la 
celebra sa Lccon de mo-ae. să oejer- 
teee spre bine ceea ce mergea spre 
rău". Mărturie, traducerile dm Mi
hai Beniuc și Eugen Jebeleanu. dea 
(„d’autres si nombreux"). Maria 3a- 
nuș, Nina Cass: an. Miron Rac-a pa- 
raschivescu, N. Labiș și Veror_ca Bo- 
rumbacu.

Și de data aceasta, <hf>odtățâe 
transpunerii versurilor dinm-o Lmhi

ariella deschide ușa 
signorei Amica, o prie
tenă care de obicei o 
vizitează pe înserat 
cînd văzduhul devine de 
un cenușiu închis. Dar 
poate că Mariella nici 
nu deschide ușa și 
chiar nici nu vede cum 
se îngroașă amurgul. 

Par și simplu, ar vrea tare mult ca 
arma u primească o vizită. Iată că 
-.-sa se dă la o parte, trage cu tot 
aăeahri aerai proaspăt năvălit în ea
rner*. • adiere ușoară îi mîngiie 
fata fă. iaviorată. își poftește 
amaM prietena : „Intrări, intrați. Aci 
«Se sari-agerra. dincoace dormitorul, 
far aoavo am bucătăria. Ferestrele 
».r-rerxi can spre grădină ; e 
zr-r câ grădina nu ne aparține, dar 
daansca puSesn sa ne-o petrecem a-

CUV*.
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SCENA DIN SPEC
TACOL, LA TEA
TRUL NATIONAL 

DIN BJf'ANÂ

Nu manifeagărije raodszxsto ir ere 
cele două războaie interesează in coc.- 
tinuare, ci probuecnarica epocri. cău
tările și soluțiile realisto. Chemarea 
lui Mihai Beniuc către tinerii poeți 
constituie un simptom al ociemâri. 
spre un nou umanrin. Mesajul poe
tului revoluționar venea ia tmp.

' s~ <1 intră și Mariella îi
Moare o reverență: doar 
xeed la ea. în propria ei 

și admiră incinta ti propria
— Toate acestea ie-a cum- 
• ? Ah, ce mobilă frumoa- 

așezîn- 
alt io- 
incerce 
rotește 

Ah ce 
acestea

Sub acest titlu, a apărut recent lâ 
Moscova în „Editura de stat pentru 
literatură artistică" un volum de pes
te șase sute de pagini cuprinzind nu
vele alese ale mai multor scriitori din 
țara noastră. Culegerea de nuvele pre
zentată cititorului sovietic, cuprinde

reprezentanții tuturor generațiilor de 
prozatori contemporani Astfel găsim 
aicj nuiele și schițe de Mirai! Sado- 
veanu, Mihai Beniuc, V. Em. Galan. 
Eugen Barba, Lucia Danetrins. .Aurei 
Mihale, Zaharia Stanca. Euscbfa Ca- 
mi Iar, Xagy Istvan, Aleea han Ght- 
lia, loan Grigorescu. Sătă Andras. Re
mus Luca, Francisc Mariteanu. Perie 
Vintilă și alțu.

Creația prozatorilor noștri este pre- 
zeniaiă imr-un add.Ctnint iriane'de 
Boris PolesoL tmd dîrrie ser::’ori 
vietici care aa îndrăgit meieagurie și 
poporul Ronaiuei.

„Literat-ra Ronanâei a fact aaof- 
deauna bogată și nxzltLafera^. scrie 
B. Polestx. Romanele fan MRud Sn- 
doseasu, piesele M Ine Luca Car»-

Fiecare din autori xede g 
lumea in felul său. Dar cu 

ir.ersitatea lor, aceste povestiri, 
dacă este vorba de trecutul 
sau apropiat, de prezent, sau 

de viitor, sint inrudite de o tră
sătură care în genere caracterizează 

stai bune opere din literatura ro-
— umanismul și rezonanța coo- 

rană. Citind volumul acesta, voi 
■fi sovietici veți auzi parcă cian 

bate pulsul acestei țări frățești vecine. 
ieți afla despre trecutul ei, despre tre
burile și zilele ei de acum, veți face cu
noștință cu oameni interesanți și — 
siat atit de convins de aceasta — ii veți 
iubi pe acești oameni harnici, care 
construiesc acum cu însuflețire socialis
mul'!

fundalul înconjurător: o 
șie, pentru fundal galben 
rochie verde — < 
— pentru cafeniu, 
film în culori", - 
cîntată. Mariella se vede ba 
plajă, ba sub o salcie, ba pe 
prig cal de rasă, și de fiecare dată 
în rochii noi, de culori vii, iar na
tura învinsă privește intimidată, ai 
ceastă sărbătoare a culorilor și lu
minii.

Toată această lume înfrumusețată 
este opera mîinilor lui Paolo. Și cînd 
Mariella îl întreabă, Paolo confirmă 
Cu o mișcare a capului : cînd se vor 
căsători, el îi va dărui un album cu 
fotografii în culori. Pe fiecare pagină 
Va fi fotografiată Mariella, gingașă, 
vapo^pasă. In unele fotografii prie
tenii nici n.o vor recunoaște, atît de 
neînchipuit de frumoasă li se va pă
rea ea.

încetul cu încetul, chipul lui Pao
lo prinde carne și oase: pe umăr îl 
atîrnă un aparat fotografic însuflețit 
de imaginea Mariellei; bărbatul a- 
leargă să fixeze pe peliculă zboruî 
păsărilor pe cerul albastru cu nori 
pufoși și pe ea, Mariella; cînd se 
plimbă ipe bulevard pe lîngă două 
rînduri de mirt, și o cameră confor
tabilă din locuința lor în care se gă
sesc fotolii de piele roșie, iar pereții 
sînt tapetați cu azalee pe un fundal 
cenușiu.

Pentru completarea tabloului lip
sește tocmai un cățeluș. Cățelușul a- 
cesta o să-l culce pe o perniță ver
de, lucru ce va mira mult pe signor,- 
Amica: ,.0, ce plăcere! Ce cățeluș 
drăguț! Firește tot un cadou de Ia 
Paolo ! Ce grijuliu este! Cînd te gîn- 
desti că nici de cățeluș n-a uitat!‘!

Trebuie să-i ofere prietenei un 
ceai ; și ea, proasta, nu s-a gîndit 
imediat la aceasta! Dar aci gîndu- 
rile Mariellei încep să se încîlcească 
cum se încîlcește și se împiedică 
pieptenele în părul des: Imaginile 
minunatei sale vie<: încep pe neaș
teptate să se încalece unele pe alte
le. Pentru a o servi pe signora A- 
mica cu ceai trebuie să se decidă 
care servici de masă se potrivește 
mai bine cu mobila : cel chinezeso 
sau cel de toate zilele. Dar pentru 
aceasta trebuie să cerceteze din nou 
tapetul și mobila din salon și numai 
atunci poate alege serviciul potrivit. 
Pînă cînd hotărăști toate acestea 
trece o oră sau două, iar timpul nu 
așteaptă. Signora Amica parcă de
senată cu cărbunele pe tapetele ce
nușii se grăbește undeva, (Conturul 
figurii ei devine tot mai cețos și dis
pare treptat în semiîntuneric.

„Mai stați puțin, nu mă lăsați sin
gură. Numai cîteva minute și vă ser
vesc ceaiul", — spune Mariella.

Dar signora Amica nu răspunde 
nici da, nici nu. Mariella o implo
ră, își strînge degetele pînă ce simte 
durerea, dar signora Amica se gîn- 
dește numai cum să se strecoare în
cetișor printre pereți, de parcă ar fi 
uitat unde este ușă.

O secundă de șovăială și ea dis
pare în cadrul ușii, numai pe tăblia 
lăcuită a rămas o urmă ce de abia se 
distinge de parcă cineva ar fi su
flat pe sticlă aburind-o puțin.

„Mai rămîneți măcar un minut) 
signora Amica“j — roagă timidă Ma
riella și, fără a mai sta pe gîndurij 
deschide ușa. Dar ușa nu se des
chide.

Mariella nu vede cum dispare în 
văzduhul de un cenușiu închis signo
ra Amica.

In fața ei se află o masă de lu
cru, neagră și veche.

rochie roi 
sau 

pentru alb,
„Exact ca

— își spune

verde, 
violetă 
într-un 
ea în-
pe o 
un a-

gîndești numai că într-o zi posomori, 
tâ ca asta, camera e plină de soare!" 

Mariella dă afirmativ din 
lumina soarelui îi este necesară 
Paolo pentru fotografiile lui în 
lori. Locuința are tot ce visase 
fată sărmană, căreia întotdeauna 
lipsit un colțișor al ei. Veșnic 
nevoită să-și caute un adăpost 
maici sau să închirieze prin străini 
o cămăruță umilă unde traiul e 
asemeni unei rochii vechi căpătată 
de la străini. In cușca aceasta soa
rele nu pătrunde niciodată, poate nu
mai cînd îl aduc de la piață negus
torii o dată cu mirosul de .pește, de 
verdeață sau de mandarine, de căp- 
șuni sau de piersici, după anotimp^ 
— primăvară sau toamnă.

De aceea Mariella trebuie să-și 
construiască singură o casă cu bal
coane, cu trandafiri în grădină și cu 
chioșc, în care te poți adăposti de 
soarele vesel de august, trebuie să 
scornească un mic univers casnic al 
său, după cum alții scriu în gînd 
memorii sau jurnale intime. Șl iată 
că în această nouă casă a sa, Ma* 
riella o primește pe signora Amica, 
Prietena știe să aprecieze la adevă
rata valoare și luxoasele covoare, și 
patul cu cuvertura brodată, și gră
dina plină de soare, și sufrageria, ș» 
fotoliile moi, și fotografiile in cu, 
lori.

Pentru prima oară a văzut Ma
riella fotografii în culori în vitrina 
unui atelier fotografic. Fotograful a 
prins pășuni alpine și o balustradă 
albă pe fundalul mării albastre. In- 
tr-una din fotografii, o fată în cos
tam roșu aplecată peste balustradă 
ftatara cana băsmăhița galbenă. N<- 
noal încălzit pini la incandescență 
părea presărat cu pietre nestemate cu 
ape MMtfafi.

Dea cbya aceea lunea a început 
ci-> »ri Marwiri ■a pe neîntrerupt 
de ia taleri, p in fiecare
£-n eăe apărea ea. .Mariella, cînd ia- 
•r-o resfae. «iad ia alta. Ii place a- 
Trt ie ntiă să-și aleagă o rochie 
care să se potrivească «a o floare cu
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S-a scurs o săptămină de Ia teceperea tes- 

tivalului și e timpuriu să facem un i.-ir-.:. 
Se poate afirma câ participantă nu x -
gaj at încă în cursa pentru premiu, cronicam 
așteptînd cu nerăbdare revelația unor opere 
valoroase.

Festivalul a început cu o festivitate și un 
scandal. Festivitatea a fost înminarea pre
miului american „Oscar”, Sofiei Loren, 
gătoarea lui pe anul acesta. Scandalul a avu*, 
loc odată cu prezentarea filmului italian 
„Boccacio 70“ realizat de Visconti, Fellini și 
De Sica. Cu toate că el a fost prezentat în 
afara concursului, protestele cineaștilor, gaze
tarilor și spectatorilor sînt la fel de îndrep
tățite ca și în cazul în care ar fi intrat in 
concurs. Pentru că protestele se referă la 
intervenția brutală a cenzurii care a scos un 
sketch din film în numele falsului principiu 
al salvgardării „bunelor moravuri44. Festiva
lul a început prin a indispune pe participant 
deoarece mutilarea de loc justificată a filmu
lui a dovedit că libertatea de creație poate 
fi cu ușurință știrbită.

Statele' Unite au deschis de fapt seria spec
tacolelor prezentate la Cannes, cu opera Iul 
Otto Preminger „Furtună Ia Washington" a 
cărei prudență dezminte titlul și menajează 
susceptibilități. Realizatorul a anunțat că filmul 
va fi deosebit de exploziv și că va trezi fur
tună în cercurile politice americane. Dar în 
realitate, această cronică a vieții politice, a 
moravurilor deputaților și senatorilor și chiar 
a cercurilor prezidențiale americane, se des
fășoară cuminte, fără să supere pe nimeni.

Cu „Omul ultimului secol" cineaștii cehi 
aduc o notă originală, fantezistă, povestind 
vremurile viitoare. Un tapițer oarecare lu
crează în interiorul unei rachete cosmice,

fc greșeau! seeas^ss^eSc. pce- 
neșse speșafi xaseneer»; sl se ic-aree pe 
pimini fx est xe see a- eoc=>»-

♦—5 aeccue G^sesce pe pirrfnt o 
1-^r-e sceur-bgA. 2a care -.etnica
«te is care szaise nârav-un coa-
temporane dispar, drarasaea - pe
mai departe un sennaaesx por £ etern.

Yves Oampr. peesest La Carnes sub culorile 
senegaleze a fArut sA cnr®! mnltâ cemealâ 
șl a dezLlz:7=n muu te pate rtf ^Libertate I*

este o coproducție - Laic-franceză. Intre-
. . ~ c: a | ■ .-

generoasă, realizatorul d-rtnd să arate cum 
o națiune proaspAt wnltt tn riadul statelor 
independente își airrr_l dreptul de națiune 
modernă, dorind totodată să respecte legile 
ancestrale. Sensul lBmulou este înfățișarea 
colaborării dintre veddi coiontaliști și noii 
conducători altădată rob:, azi liberi. Acțiunea 
filmului se desfășoară in cadrul colaborării 
iranco-senegaleze, intr-o situație complexă în 
cadrul căreia s-au făcut dest^e compromisuri.

Franța n-a figurat piuă aeum pe ecranul 
Festivalului decit cu „Cleo intre cinci și șapte" 
al lui Agnes Varda.

Filmul, deja cunoscut și bine primit de 
publicul parizian, a înregistra: la Cannes 
un veritabil succes.

„Cleo între cinci și șapte- este în aparență 
o simplă anecdotă, o scurtă povestioară. Dar 

dtoeolo de anecdotică, se deschide un univers
:r.:ă si de fericire, de îndoieli și speranțe. 

Haul este povestea unei cîntărețe care tră- 
.fiie sub amenințarea cancerului. Este o tra- 

personală, dar care sugerează specta- 
toeflor o dramă izvorîtă din realitățile Franței, 
_ transpunere poetică a epocii. Boala eroinei 
— :e gir. ci ești puțin la Edith Piaff — este un 
pretext, un punct de plecare. Ceea ce con
tează este adevărul profund al povestirii, au
tenticitatea personajelor și a sentimentelor. 
Lui Cleo ii dă replica Antoine, soldatul per- 
misionar care pleacă în Algeria, în momentul 
i ntilnini. Bolii ii răspunde dragostea, teme
rilor speranța. Filmul lui Varda reprezintă 
un adevărat bilanț al celor mai bune tradiții 
realiste ale artei franceze pentru că el atinge 
profunzimi nebănuite.

...Și zilele la Cannes se desfășoară în conti
nuare, cu vizionări de filme și întîlniri. Spec
tatorii au văzut o remarcabilă retrospectivă 
a filmului comic „Parada Loyd”. In aceeași 
zi pe ecran s-a putut urmări o operă oarecare 
a cineaștilor italieni („Divorțul italian") care 
deplinge oroarea și mizeria fără să deschidă 
nici măcar perspectiva unor slabe speranțe. 
Japonia a intrat și ea în competiție cu un 
film interesant și solid „Cupola”, Polonia 
de asemeni.

Festivalul nu e decit la jumătatea drumului, 
premiul fiind, după toate probabilitățile, încă 
disputabil. U.R.S.S., R. P. Romînă, R. P. Un
gară, Spania, Anglia, țări de la care se așteaptă 
filme valoroase, intră în competiție în săptă- 
mîna a doua, fiind concurente serioase la pre
miile importante ale festivalului.

Georges L£ON
Paris, prin telefon

aplaudat ta ^Caaana
Pe scena Tesirri j Kațjocal din Cubs, 

in saia „B-ier. de Boris' se jsocâ cu 
mi: sncces „Ceecri 7Q2“, piesa ja 
Al. Mirodan.

De !a premieră y- riecm dcuă Im si 
jumătate^ dar blexie sirii U iei de 
cartate ca la primi spectacoL

..Opera talentatului seriilor romîn 
este apiandată iirtoros, ridică sala în 
picioare". Această afirmați® * riaris- 
tului G G- Feinando atestă ecoul pu
ternic al piesei in rindul spectatorilor 
cubanezi. Atitudinea aceasta maniies- 
tă a publicului din Cuba pentru piesa 
lui Mirodan este firească. Poporul din 
„Perla Antilelor* a cunoscut șî simțit 

pe propria sa piele, în chip dureros 
„modul de viață american”, iar o de
nunțare cu talent a acestui mod de 
viață nu poate să determine decît sim
patie, aprobare pentru piesă și autorul 
ei.

::-.l t'rit' A:: de Luis, re- 
marea faptul că Mirodan „a redat cu

Czt:- c dt.—.osferă
sinistră, împletind în mod surprinză-

- si rit-a. Din acestea și
din multe alte motive, lucrarea a fost 
călduros apreciată de publicul cuba
nez”.

Asistentul lui Adolfo de Luis, Arnal- 
d:> Vidar, apreciază astfel în programul 
spectacolului valoarea piesei și talen
tul autorului:

„Alexandru Mirodan, autor romîn a- 
părtinind noii generații, aduce în tea
tru, prin opera sa, o contribuție va
loroasă. încă tînăr — nu mai este un 
autor care promite, ci un adevărat dra
maturg care știe să manevr-eze dialo
gul.

Mirodan știe să zugrăvească foarte 

bine, ca un desenator adevărat, con
știent de munca sa; în personaje ca 
editorul Harrison, tot cinismul crud 
și deșănțat al comerciantului ;,vînză- 
tor de suflete"; ipocrizia preotului care 
nu are mai mult simț moral decît o- 
portunistul j servilismul avocatului 
Jackson

Actorii (în rolurile principale Jose 
Antonio Rivero—Charyl Sandman ; Car
los Badias — Joe; Diana — Oîelia 
Nunez) interpretează cu multă pasiune 
și talent piesa, reușind să redea cu 
succes succesiunea de comic și tragic.

La succesul piesei a contribuit și 
strădania lui Rolando Ferrer, care a 
realizat o traducere impecabilă a tex
tului.

Carlos RUIS
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