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Sus
drapelele !

de TUDOR ARGHEZI

TIBERIU KRAUSZ : Tineretul construiește

Pe hartă. Europa mare. Europa noastră, fixată de natură 
pe axa planetară. își desfășoară viața fragmentat, însă ar- 
monic.in jurul citorva pivoturi interioare cu proprii puteri 
centrifuge. Balcanii au personalitatea lor deosebită, o Euro
pă mai mică.

Primul nostru ministru Chivu Stoica propusese o în
tâlnire la masa rotundă a primilor miniștri din țările balca
nice. Frumoasa și înțeleaptă idee nu s-a realizat încă; dar 
trebuie să salutăm cu entuziasm tineretul din aceste țări, 
hotărit să-și stringă mîinile prietenește.

La Balcani se adaugă regiunea Adriatică: alături de 
bulgari, iugoslavi, greci și romîni, vin, la chemarea imbră- 
țișerii, Italia și Albania.

Să ne ridicăm drapelele, care pînă acum purcedeau în 
fruntea oștirilor, Ia război, să le ridicăm sus, cu inima și 
conștiința, și să Ie plecăm dinaintea unui tineret care intrînd 
pînă acum cel dinții în foc, la trîmbița morții, sînt cei dinții 
să pornească marea solie a Păcii.

Transcriind din memorie 
mai mult ecoul versurilor 
poetului flamand Charles 
van Lerberghe. in traduc 
(ia lui Perpessicius, por
nesc de la sensul tristei 
neimpliniri pe care o de- 
plingea poetul flamand: 
„...Va fi tirziu cînd vintul 
mi-o risipi departe, nervi, 
inimă și oase, eu n-am 
s-ajung să umblu prin ste
lele frumoase"...

'Sensul poetic al versu
rilor cîntărețului flamand 
cuprindeau, sau poate tin
deau să cuprindă felurite 
previziuni, pipăite timid 
de antenele sensibile ale 
poetului care se zbă- 
tea încă in abstract și 
dezorientată tristețe.

Trecut de cinci decenii 
vremea ne desparte de e- 
poca și sufletele fără ideal 
și orizont social ale con
temporanilor lui van Ler
berghe. Iată, aripile ome
nirii se deschid, se încear
că pentru zborul către ste
lele frumoase. Am mingi- 
iat obrazul palid al lunii, 
pe care poeții l-au atins de 
veacuri, doar cu armoniile 
palinodiilor lor hiperbo
lice.

Am lăsat in lună pri
mul jalon al vestirii vii
toarelor contacte și al pro
iectelor transformării ei 
viitoare. Am prins pe pe
liculă imaginile visate, 
chipul nevăzut al astrului 
selenar; am schimbai for
mule de basm în ecuații 
matematice, în legi fizice 
împlinite, experimentate. <

Basmul spunea: ...,,și 
au zburat ca vintul și ca 
girtduF... Dacă precum 
spun savanții se va atin
ge o iitaBă de treizeci și 
nouă kilometri pe secun
dă, distanta Pămini-Marte 
va fi învinsă în o sută 
cincizeci de zile. JStelele 
frumoase" se apropie tot 
mai mult de intențiile 
noastre, atrase parcă de 
magnetul geniului ome
nesc.

Grădinile planetei Ve
nus ne fac semn, ne chea
mă de la milioane de ver
ste depărtare nălucind pa
leta lor autumnală. Cloro
fila flore*  de pe Venus 
lasă loc gamei cromatice 
de galben, portocaliu, 
roșu... Misteriosul Marte 
va fi dezbrăcat înir-un 
timp nu foarte lung de ne
gurile tainelor sale... 'Schi
ța fenomenului icaric, din 
timpi mitologici, se va tra
duce, pe scară evolutivă 
venind, in fenomen diurn 
al vremilor revolute. O- 
mul va face salturi prin 
spațiile interplanetare. A-

CĂTRE STELELE
FRUMOASE

de RADU BOUREANU

ceasta senzație am încer
cat-o, poate mulți au în
cercat-o, vizionind filmul 
minunat al lui Gopo. Mă
runta creatură umană, e- 
voluind prin spații, sărind 
din astru în astru, popu- 
lind pămînturile viitoare 
din eter cu floarea roșie, 
cu germenul lumei ideale 
a comunismului in lumile 
și planetele din Cosmos.

Ceea ce părea fantastic 
se colorează cu viață. 
Ideile omului prind viață, 
navighează pe linia reali
tății. Marile visuri ale o- 
menirii se împlinesc pe 
rină. Implinindu-se, harta 
nu se restringe, ci își ex
tinde laturile. Comunismul 
este în marș. Unda păcii 
își intinde cerneala albas
tră — și nu tirziu, foarte 
curînd, sigur, fiind voința 
intensă a omenirii, va a- 
coperi cu nuanța ei de a- 
zur toate petele întunecate 
sau însîngerate ale exis
tenței de pe planetă.

O puternică maree su
fletească ne ridică spre 
soare, spre optimism. O- 
mul simte „sculate aripi 
de cocor"... cum spune sti
hul arghezian. Dar e un 
viitor cocor al uriașelor 
spații, un erou al marilor 
îndrăzneli...

Sini insă stăvili care 
s-au dovedit a fi depășite. 
Din această pricină își 
simte omul crescindu-i la 
umeri aripi de cocor.

A fost iutii o mare a- 
ripă care a mișcat lumea ; 
aripa Marii Revoluții din 
Octombrie a imprimat o 
largă mișcare celor care o 
visau, care o simțeau. .4- 
poi etapele au fost străbă
tute. Obstacolele au fost 
depășite, doborite. Dacă 
somnul rațiunii burgheze 
a născut monștrii, ideolo
gia comunistă și lupta 
clasei muncitoare a născut 
omul, — oamenii. Omul, 
oamenii comuniști dau o- 
tnului acestor timpuri, în 
general, siguranța, făcîn- 
du-l să privească cu opti
mism vremea în devenire.

Pentru cea mai mare 
parte a omenirii negurile

unui Ev Mediu nu mai 
sini cu putință. Tntîrzie in 
aceste neguri numai co
mentatorii de ură și um
bră asasină. Conștiința o- 
menirii s-a luminat și tin
de către tot mai multă lu
mină. Ea vede lumina, din 
care paralele geografice, 
din ce cliniai, idealogic și 
etic izbucnește, rfcpMin- 
du-se nu numai asupra pă- 
mintului, ci tinzind către 
străbaterea spațiilor ce
rești. spre alte păminturi.

Omul Marii Revoluții a 
infrint toate greutățile, 
urmind o linie etică supe
rioară care a creat tipul 
social al omului comunist. 
Invingind aceste greutăți, 
întărit de învățătura 
marxist-leninistu, omul re
voluției, omul nou, comu
nist, a ajuns in stăpini- 
rea unor arme unelte, care 
l-au ajutat să străbată cu 
o viteză neobișnuită dis
tanțele istorice.

Iată-l azi în fruntea 
marșului omenirii către 
pace, către progres social 
și tehnic, in fruntea acțiu
nii științifice de cucerire a 
spațiilor interplanetare, a 
planetelor înseși.

Pentru o parte a lumii 
burgheze, succesivele vic
torii științifice în dome
niul balisticei interplane
tare, a sputnicilor, a ra
chetelor din ce în ce mai 
grele, sînt, cu fiecare eta
pă, prilej de întunecate, 
mereu mai grele perspec
tive. In același timp își 
face drum către înțelege
rea omului simplu, a o- 
mului din toate categoriile 
sociale și de toate credin
țele, reflexul gesturilor 
constructive pe care po
porul, guvernul sovietic, 
le jac spre întîmpinarea și 
soluționarea problemelor 
dezarmării generale și a 
păcii.

Aceste reale contribuții 
pentru pace, sînt germe
nii izvorului, a fluidului 
de optimism care începe 
să scalde planeta. Prin- 
zind imaginea lunii, oame
nii de știință din patria- 
socialistă au botezat cu

denumiri de poem presu? 
pusele mări ale melanco- 
.icului astru • ...„Marea 
furtunilor". „Marea negu
rilor", „Marea liniștii", 
„Marea fecundității"...

Pe rind, toate aceste for
mule, imagini poetice, 
transplantate in nomencla
turile simbolice pe lună, 
trebuie să-și întoarcă e- 
coul și să statornicească 
pe planeta noastră liniș
tea, fecunditatea, să înlă
ture negurile și furtunile.

Recenta lansare a rache
tei balistice în Pacific, 
constituie unul din ului
toarele fenomene în scară.

Noua acțiune științifică 
sovietică și cele ce vor 
urma, vor dărui iar Ocea
nului Pacific sensul sim
bolic al numelui care tre
buie să-l definească.

.Voi nu mai reedităm în 
amănunte tehnice procesul 
științific și tehnic al ac
țiunii lansării rachetei ba
listice care învinge uria
șele distanțe și crește tot
odată capitolul cercetărilor 
varii in sprijinul cuceririi 
Cosmosului și al viitorului 
astronauticii.

Vrem doar să subliniem 
epocala importanță a fot 
ce înfăptuiește pentru Om, 
pentru viață, geniul din a- 
ceasta parte a lumii, ge
niul științei, al poporului 
sovietic, pentru știința 
mondială, pentru existen
ța popoarelor.

Descinsă dintr-un basm 
spăimos de milenii, ome
nirea intră în marele basm 
al realităților constructive, 
revelatoare.

Aceste realități vor fi al
tele decît tindeau și se 
căsnesc să le înfăptuiască 
clicile interesate din țările 
capitaliste, care-și ascund 
chipurile contursionate de 
ură, ale unor întîrziați ur
mași ai legendarului Cain, 
după măștile și obrazele 
de carton ale unor impro
vizați mentori ai vieții.

Făt-Frumos a descins, a 
descălecat de pe armăsa
rul înaripat din basme, 
Galben de Soare, și lă- 
sindu-l la stănoaga legen
delor colorate didactic, 
urcă în ipotezele eroice 
ale navelor cosmice, pen
tru care minți geniale și 
generoase subscriu tru- 
dindu-șe să le transforme 
în apropiate realități.

JStelele frumoase" se a- 
propie de nai. Steaua 
noastră, Pămîntul, prin 
lupta oamenilor către idea
lul comun: Pacea — va 
deveni steaua cea mai fru
moasă.

La început 
de epocă

d« I. AGIRBICEANU

Cu adîncă emoție mă glndesc la 
inttlnirea tineretului din țările balca
nice, ți din zona Mării Adriatice, pe 
pămîntul Rominiej, pentru a-și afir. 
ma încă odată voința ți hotărlrea de 
a apăra pacea, alăturea de tineretul 
nostru.

Loc mai chemat pentru o aseme
nea întllnlre nici nu putea fi.

Acest tineret e însuflețit de un 
singur ideal arzător, caie cu strălu
cirea lui acoperă orice altă preocu
pare : să apere pacea ți in Balcani ți 
in lumea intreagă, să ajute la im
punerea el de către cele mai nobile 
forte ale umanității.

Tineretul ce se intilnețte în Romi- 
nia a intrat în epoca cea mai des
chisă lumii și omenirii, a cărei lo
zinca este să creeze toi mal inulte 
bunuri materiale ți spirituale ți sa nu 
mai distrugă nimic din ele pentru a 
se putea împărtăși tot mai multi oa
meni, frați buni ai noștri, din orice 
tară și din orice neam.

In această epocă tara noastră a 
intrat în mod special și prin propu
nerea de colaborare intre toate ță
rile balcanice, făcută nu de mult, in 
mod oficial, șl primită cu simpatie.

Iar azi țările balcanice sint che
mate să asigure o zonă a păcii ți ti
neretul lor se întrunește la noi în 
slujba aceluiași ideal.

Dar generația dintre războiul bal. 
canlc și ziua de azi a avut ți alte 
motive care să-l dea altă mentalitate, 
decit cele impuse prin evoluția fireas. 
că a spiritului omului spre desăvir- 
șire : cele două războaie mondiale.

Acum o jumătate de veac, armele 
de luptă erau incă intr-un stadiu de 
copilărie, fată de armamentul celor 
două războaie mondiale și mai ales 
fată de cele create azi pentru dis
trugere, Atunci un ,,cimp de luptă'*  
era Încă ceea ce-1 arăta numele. Era 
îngrozitor și acela !

Tînăr incă, în vremea războiului 
din peninsulă, mi Lain închipuit și 
l-am descris in primul meu articol 
intitulat Pace, publicat nu mai știu 
în ce revista a vretnii și adunat mai 
tirziu, în 1921, in volumul Ceasuri dc 
seară.

Mentalitatea omului a trebuit să 
fie schimbată și prin ororile celor 
două deslăntuiri nebunești a ..furiei 
teutonice" și prin grozava perspecti
vă a unui viitor război atomic.

...Da! Popoarele sint toate setoa
se de pace și tineretul lor. care știe 
ce l-ar aștepta pe el mai intii, e mai 
setos ca oricine.

Azi toată lumea Știe, crede ți simte 
că războaiele sint cea mai cruntă ne. 
norocire a omenirii ; că omul nu-ș< 
maj poate permite să distrugă cu o 
mină ceea ce a creat cu amindouă : 
că știința și tehnica nu pot. fiindcă 
ar fi o crimă in veci neispașita. sa 
fie puse in slujba distrugerii de vieți 
omenești.

Și de aceea toată lumea vrea azi 
pace, strigă după pace, și va striga 
piuă ce vor asurzi in palatele lor cei 
cari mai încearcă sa pregătească 
războaie, sau mal exact, să-ți crească 
veniturile ți capitalul...

Anul in care am intrat va trebui 
să fie inccputul politic mondial al sta. 
lornicirii păcii.

Sint atitea premize de bun augui. 
eu începutul vizitelor intre cei mari, 
prin drumul deschis de premierul 
Uniunii Sovietice in America ; cu e- 
pocala propunere de dezarmare to 
fală ți generală făcută la O.N.U. de 
una din cele mai mari puteri din 
lume ; cu viitoarea întîlnire la nivel 
inalt din mai ; cu ultima constatare 
a președintelui Statelor Unite, făcută

la prezentarea bugetului pe 1960, că 
prin Înarmări s.a ajuns la o ten
siune ce nu mal poate fi ținută, prin 
toate acestea și mai ales prin exem
plul strălucit pe care Uniunea So- 
vietică il dă lumii întregi prin noua 
reducere a forțelor armate, in do
rința păcii generale, incit omenirea a 
început să răsufle mai ușurată.

Șl nu e puțin lucru nici atit. Căci 
a trăi subt veșnica teroare a unui 
eventual cataclism, nu numai că-1 
degradează pe om. aducindu-l la sta
diul primitivului care se ascundea de 
fulger și de trăznet, ci il și împie
dică să-ți dezvolte facultățile spiri
tuale. Frica, spaima continuă, tîm- 
pește pe om, ii alungă strălucirea iu- 
teligenții din ochi, și-i umple cu o li
coare sură, bolnăvicioasă.

Lupta împotriva acestor degradări 
poate că o simte mai intensiv șl mai 
necesar tineretul tuturor popoarelor, 
din toate țările, pentru că tineretul 
trăiește mai din plin toate idealurile 
înalte ale umanității.

Și această latură a luptei pentru 
pace a determinat intilnirea din Ro. 
mînia a tineretului din țările balca
nice și din bazinul Adriaticei.

Știm cu toții că intre țări și po
poare sint și se vor mai putea ivi 
dispute și neînțelegeri. Dar toți sin- 
tem convinși că toate se pot lamuri, 
se pot aplana, se pot pune ia punct, 
prin tratative directe intre cei inte 
resați. Ființa rațională, care este o. 
mul, trebuie să-ți ducă lupta vieții și 
să-ți apere interesele cu ajutorul min
ții. nu cu pumnul, armat sau near
mat. Altfel, natura care a înzestrat 
pe vultur cu ghiare și cioc de fler, 
pe leu cu colți de sfițiat ți pe ori. 
care ființă viețuitoare cu mijlocul ei 
de apărare și de hrană, l-ar fi în
zestrat și pe- om cu armă naturală, 
nu l-ar fi slobozit goi in lume.

Adevărul acesta il cunosc oamenii 
dc totdeauna, totuși răfuiala între po. 
poare ți țări s-a rezolvat pînă acum 
prin războaie, nu pe calea raționala 
a tratativelor. Și-mi pare că turnai 
azi s-a ajuns Ia recunoațterea gene- 
rată a necesității tratativelor și poate 
că nu de bunăvoia tuturor.

★
Tineretul ce se intilnește in țara 

noastră pentru a proclama și a cere 
o pace statornică e in nota justă șl 
stringentă a epocii celei noi in care 
a intrat omenirea,

A nu muri 
de pomană 

de GEO BOGZA

Nu e de toc rău, ci e foarte bine că 
tineri din țările balcanice și adria
tice se întîlnesc zilele acestea la 
București spre a se cunoaște și a 
lega prietenie. Nu e deloc rău, ci e 
foarte bine că bulgari, italieni, alba
nezi, iugoslavi, greci, ciprioți și ro
mîni, vor sta față în față și își vor 
strînge miinile. Nu e de loc rău, ci 
e foarte bine dacă tineri de neamuri 
atit de diferite, reprezentînd tradiții 
și culturi atit de diferite, dar trăind 
in aceeași parte a lu.mii, își vor da 
seama de unitatea intereselor lor.

Dar ce interes comun poate avea 
un băiat din Baia Mare și altul din 
Salonic, o fată din Sofia și alta din 
Palermo? Ce interes comun pot avea 
tineri care învață să prindă chefali pe 
Marea de Alarmara cu cei care ur
mează chimia industrială la Universi. 
tatea din Belgrad? Ce interes comun 
pot avea fetele care culeg portocale 
în livezile de pe țărmurile Adriaticei 
și se duc duminica la liturghie, cu a- 
celea care torc firele sintetice în uzina 
de la Săvinești și nu cred că trebuie 
să se spovedească atunci cînd le 
place ochii cuiva ?

După părerea mea, interesul lor co
mun este să nu moară — și mai ales 
să nu moară de pomană.

Părinții și bunicii tinerilor care 
se întîlnesc la București au dovedit 
că, la nevoie, știu să moară, și atî- 
ția dintre ei au murit pentru liber

tate. Popoarele dm partea aceasta a 
lumii sint popoare viteze și veacuri 
de-a rîndul și-au vărsat sîngele pen
tru independența țării lor. Cînd au 
fost născocite săbiile ele și-au procu
rat săbii, și cînd au fost născocite ar
mele de foc și-au însușit armele de 
foc. Atîția dintre strămoșii noștri au 
pierit de săbii și de arme de foc, dar 
oricît de groaznică ar fi moartea lor, 
nu se poate spune că au murit de 
pomană. Balcanii, Carpații și Apeni- 
nii apar în ochii noștri și mai fru
moși, pentru că sînt stropiți cu singe 
de eroi.

Dar acum timpul săbiilor și al ar
melor de foc a trecut. Și a venit tim
pul bombelor atomice și al proiecti
lelor teleghidate.

Acestea nu mai aduc in istorie sin
ge de eroi și nici un fel de sînge, ci 
numai flăcări uriașe și uriașe morma
ne de scrum.

A muri cu arma în mînă pentru 
o cauză dreaptă, poate fi cel mai 
frumos scop al vieții. Dar a fi carbo
nizat, într-o singură clipă, împreună 
cu încă o sută de mii de oameni. ;în- 
seamnă nu numai a avea o moarte 
oribilă, ci mult mai rău: a muri de 
pomană. Nici Alpii, nici Carpații, nici 
Balcanii nu se pot aștepta de la un 
viitor război, la vreo picătură de 
sînge de erou, ci numai la un veș- 
mînt de cenușă radioactivă care le 
va otrăvi izvoarele și usca pădurile, 
lăsîndu-i siniștri și jalnici.

De aceea nu e rău, ci e cît se poate 
de bine că fiii și nepoții unor viteji 
luptători pentru libertate, unor eroici 
apărători ai patriei lor, se întîlnesc 
astăzi spre a-și da seama că în zilele 
noastre adevăratul eroism este să 
lupți împotriva proiectilelor teleghi
date, că adevăratul patriotism este 
să-ți aperi patria de primejdia războ
iului atomic.

DEMOSTENE BOTEZ

Contingentul nou al Păcii
Pariicipantilor la Inttlnirea tinerilor șl studenților din Balcani șl 

regiunea Adriaticei, ce va avea loc La București.

Din munții suri oi rusticei Albanii, 
De unde-i liber azi poporu-ntreg, - 
Viteoz ca altă dată Scander Beg, — 
Nepoții celui ce-a învins dușmanii, 
Vor cobori prin jnepi cu promoroace 
Și Dunărea vor trece-o pin-la noi 
Să focă azi războiului război, 
Să se inscrie-n oastea pentru pace.

Din Rita, din Rodopi și din Balcani, 
Din văgăuni adinei și de pe piscuri. 
Pe unde azi se-nalță obeliscuri. 
Sfințind morminte vechi de partizani, 
Ca Botev, pe potecile umblate, 
Studenți bulgari acela; drum vor face. 
Să-și apere cămin și liberate, 
In lupta laolaltă pentru pace.

De pe pămîntul anticei Elade, - 
Din țara lui Homer și Proxitele, 
Și-a versului bătrinei lliade, - 
Cu mări albastre, țărmuri în dantele, 
Vor debarca la Tomis din corăbii 
Și vor călca pămînturile dace,

Soli tineri, fără arc și fără săbii, 
Din noua oaste greacă pentru pace.
Din Roma și-a Veneției lagună 
Și luciul Adriaticei albastre, — 
Drum fără pulbere.-argintat de lună, 
Spre solul depărtat al țării noastre, 
Pe vadul lui Traian de-odinioară. 
Pe vechea cale vor veni încoace 
Studenți italieni, la noi în țară, 
Din marea expediție de pace.

Din țara Iugoslaviei vecine,
In care Dunărea îi scaldă-n cale 

agatele cimpii voivodine,
Șl la Cazane spumegă-n zăbale,
Feciori cu chip frumos ca scos din ramă, 
Ai partizanilor de eri nepoți,
Ne vor veni, cu tinerii de-o seamă 
Să fie-n lupta pentru pace, toți.

Pe toți i-așteaptă, ca pe niște frați 
Ai noștri tineri, intr-un gind cu ei...

Se-nalță, alb, un stol de porumbei 
De la Olimp și pînă în Carpați.



o seamă de cuvinte HCercetări filozofice"

Cezar Drăgoi:
LUNA DIN 
CĂLIMARA

Adunind între coperțile recen. 
iullii i«- »^Iwb . varauriJa cu
prinse in clteva cărți pentru cei 
mici publicale de el in ultimii 
ani. Cezar Drăgoi 
retrospectivă aproape 
a activității unui poet 
puține excepții, s-a 
creației pentru copii.

Ceea ce atrage de ta 
cepul luarea-aminle In 
lui Cezar Drăgoi e stăruința cu 
care versul scoate în relief d- 
teva principii de bază ale edu
cației patriotice a copiilor de 
vîrstă școlară. Respingind em
faza. el Încearcă să tălmă
cească aceste principii Intr-un 
limbaj accesibil cititorilor săi. 
Poclui folosește scurte povesti
ri. de cela mal multe ori hez- 
lli. populate de launa personi. 
flcată din formele clasice ale 
basmului. Fantasticul poeziilor 
lui Cezar Drăgoi e aproape în
totdeauna un pretext pentru 
introducerea elementului real. 
Plopul șl mărul ..somnoros- 
discută despre acțiunea pionie
rilor care adună spice pa mi
riște. Iepurele șchiop ce „se zo
rea ta tsrgull morcovi dulci 
dintr-o grădină*  vestește apro
pierea batozei. Sa Ic! mul de sub 
fereastră duce o discuție In. 
treagl cu o fetiță, trezind-o In 
dimineața celei dinții sile de 
școală.

Sub acest raport Cezar Dră- 
goi continua lotr-un registru 
diferit unele trăsături ale liri
cii lol Top trees nu din Balade 
vesele 
căreia s-ar părea că nu a ră
mas străin. (0 poveste cam 
ciudată). Din păcate, ideea care 
susține versurile acestei poezii e 
departe de a fi profundă, de a 
aduce elemente educative cu o 
valoare oarecare. De altminteri, 

ori 
la 
al
o 

Impresie de facil șl superficial. 
Poetul nu utilizează numai 

povestirea directă, ci Șl ale
goria. Nu ne referim la alego
ria "simplă. Imediat accesibilă, 
ca In 
vatră, 
titlul 
zează 
al cărei rost e de-a atrage aten
ția cititorilor asupra primej
diei jocului cu locul- Cezar 
Drăgoi apelează și la procedee 
mal 
din 
mal 
Iul.
(așa

prezintă a 
completă 
care, cu 

dedicat

bun în- 
cartea

ți triste. de Influența

se observi că ori de cile 
Cezar Drăgoi abdică de 
principal rolului educativ 
versurilor sale, acestea dau

Menita ii tie un forum al glndlrli noastre filozofica 
noi, militanta, marxiat-lenta late, revkta Cercetări filo
zofice l|l îmbogățește cu flecare număr profilul, «fl- 
Jind, la un nivel superior, discuții dintre cele mai va
riate fie asupra problemelor pe care le naște practica 
construirii socialismului in patria noastră, lie asupra 
ultimelor date ale științelor contemporane, probleme 
de istoria filozofiei și culturii, de estetică, etc. Lu
crul acesta II Ilustraseră In mod deosebit ultimul nu
măr al revistei din al cărei sumar reținem articolele : 
M. Cerna (Rolul factorului sublecllv In rezolvarea con. 
tradlctlTor neantogoniste ale perioadei de trecere) ; V. 
P. Certkov (U.R.S.S.) (Despre metoda universală’ de 
cercetare șl metodele științelor particulare) ; Dan Bă. 
dărău, (Critica unor concepții idealfete despre structu
rile logice) ; E. Gulian (Critica fideisniului Jn biolo- 
logie contemporani) ; At. Possscu șl Oct. Chețan (Su. 
blactlvlsm și misticism In filozofia burgheză din Romi, 
nte Intre cele două războaie martdiaie) ; L. Murețanu 
(Influența Marii Revoluții Socialiste din Octombrie 
asupra culturii democrate din tona noastră) șl altele. 
Analiza Intrcprtaiâ de M. Cerna, In jurul acțiunii lac- 
iorelui subiectiv In rezolvarea contradicțiilor nesnta- 
goniste sie perioadei de trecere, subliniază din capul 
locului ideea că odată cu studierea dialeclicii oblec. 
tlve a procesului construirii socialismului e necesar 
ai se știe cum, nrin ce mijloace șl ta ce condiții, poate 
Și trebuie să acționeze (actorul subiectiv, astfel incit 
ai amplifice torța stimulativă a mișcării contradicțiilor 
sociale șl aă înlăture efectele negative care pot apare 
pe parcurs.

In condițiile perioadei de trecere. In fața acestui 
proces complex, partidul, politica sa — element prin- 
cipal, hotărî tor al factorului subiectiv — seziseaza con
tradicțiile. natura lor, elaborează un ansamblu de mă- 
auri menite să asigure reglementarea conștientă a 
evoluției acestor contradicții șl soluționarea lor tn ca
drul construirii socialismului, desfășoară o largă ac. 
tlvltate pentru crearea unei conștiințe socialiste a ma. 
ie lor. pentru a le organiza In vederea realizării 
măsurilor luate pentru a rezolva contradicțiile In mo. 
mentul cel mal potrivit.

Exlrem de concis, articolul Iul V. P. Certkov aduce 
contribuții de real Interes tn problema, mereu pre
zentă. a raportului dintre ..metoda universală de cer. 
cetire ș! metodele <1 ntelor oarlicufere- respectiv din
tre filozofie șl celelalte științe, accentuind asupra 
necesității găsirii unei forme de colaborare concrete 
Intre Hlozoli șl cercetătorii altor șliinte- colaborare 
pe baza căreia să ie creeze manuale de materialism 
dialectic oenlru toate domeniile cunoașterii.

Comunicarea Luciei Mureșanu „Inlluenți Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie asupra culturii demo
crate din |ara noastră (l®17 — 1IJ1) surprinde unele 
aspecte mai puțin discutate plnă acum In presa noa. 
■tră. cB de pildă influența exercitată uneori Indirect 
de ideile Revoluției asupra unora dintre intelectualii 
de valoare, progresiști din acea epoci. — dar Se re. 
simte de lipsa unul spirit sintetic, asociativ, autoarea 
expediind datele Intr-o manieră Inventarlstlcă, seacă.

Fără sl tic un studiu exhaustiv, articolul „Sublec 
tlvlsm șl misticism In filozofia burgheză din Rnmlnia 
Intre cele două războaie mondiale1* semnat dt Al, Po. 
seacu si Oct. Chefan. are înainte de toate meritul dc 
a păt runde lntr.o zonă considerată labirintică plnă nu 
demult, greu abordabilă, și de a descifra din punctul 
de vedere al științei marxiste, științifice, substratul 
filozofic reacționar, nociv, anti.uman și antl-patriotlc, 
al glndlrli burgheze din epoca mențională. Bine docu
mentat, combativ, articolul demască două dintre cele 
mai radicale manifestări ale filozofiei burgheze de la 
tiol. subiectivismul șl misticismul, ipostaze In fond ale 
uneia șl aceleiași Ideologii burgheze de coloraturi fas
cial*.  Născute pe fundalul epocii In care forțele reac- 
tlunll declanșează atacul împotriva avlntulul revoluțio
nar cresetnd al maselor populare, 
Partidul Comunist este trecut In 
oada In care burghezia crează tot 
fasciate diversioniste opuse clasei 
forme Idealiste devin principalele ___
legici fasciste din Romtnla. Sensibilă fată de cele mal 
reacționare variante ale Idealismului apusean, filozo
fia burgheză de la noi tș| caută o matcă proprie di
rect In fascism, inventind ..trăirismul", ..misticismul 
ortodox"- șl altele : ..O deosebită stentle este scordlta 
Idealismului subiectiv, folosii drept punte pentru pă

răsirea realului șl trecerea In ^domeniile sumbre și no. 
cive ale misticismului"

Renunțlnd la rațiune. |a cunoașterea adevărului 
bieetlv, profeții valahi al trăirismului, Nae loncscu 
chlfor Crainic și alții, transtormind filozofia 
chestiune siriei subiectivă, personală, proclamau dom. 
nia Instinctului, a Iraționalului, a cinismului, și s 
mlnclnnll, jusililcind și deschixtad drum legionari*,  
mulul.

Stlșllnd vălurile metaforice care ascund esența reac
ționară a trăirismului, autorii articolului arată că ■ 
firmarea acenlula nu s-a limitai la o simpla șl eterată 
expunere de principii, cu aer savant și esoteric, ci dim. 
potrivă, reprezentanții lui au deslășurat cea mal odl. 
oasă campanie de răsplndire a acestei ideologii Ira
ționaliste, de falsificare a adevărului Istoriei, de întu
necare a conștiinței șl de stăvilire a Ideologiei prole- 
tariniulul In mesele largi muncitoare, de lalnlflcare a 
marilor valori ale culturii noastre clasice (la care se 
descopereau ad-hoc „tendințe**  trăiriste), de asediere a 
glndiril raționaliste, pozitive, realiste, care se nășfes 
la noi.

Mistică, fldelată. glndirea filozofici a Iul Lucian Bla. 
ga cu toata rezerva formală la|a de creștinism pe care 
II consideră o formă de „cultură minoră", trăgindti.și 
rădăcinile gnoseologice ta bună măsură ca șl trălrlștii 
dta același mititel (Kirkegaard, Berdlaeff, etc.) practic 
sapă albia aceleiași filozofii reacționare.

Fără să se simIJ nevoia elucidării wi amănunt, ta 
cadrul limitat al articolului, pe probleme sau categorii 
de probleme, a filozofiei Iul Blaga — unul din pilo
nii principali al misticismului - iiu e»a Hpslt de <n. 
feres dacă după unele generalități asupra lllozotlei sale, 
analiza 31 fl mers mal la obiect >1 sit dezvăluie esența 
mfetică a acesteia, substratul mistic și agnostic sl 
celor așazlse „moduri de cunoaștere" (concretă. Ințe- 
lagatoare, 
ia poziție 
„filozofiei 
llc) teorii 
ghezl. și 
dlrist.legii 
nalarea fie numai In treacăt a ..continuității'

sta că micii cititori se vor opri 
mai mult asupra povestirii pro- 
priuine, de altminteri foarte 
antrenantă, fără să Izbutească 
sa.j descifreze sensul. Nobila 
dorință a bradului care, cu 
orice preț, vrea să devină util 
oamenilor e inregistrată, cre
dem, doar ca un simplu resort 
al acțiunii.

Nu ne putem Insă, declara de 
acord cu rezervele lui D. Cese- 
reanu (Tribuna din 14- 1 I960), 
formulata pe un ton prea acid 
față de substanța nropriuzisă 
a observațiilor. „Decalajul dintre 
gradul de înțelegere a copilului 
și forma inaccesibilă in care 1 
se povestește**  nu constituie In 
nici un caz caracteristica esen
țială a volumului Sprijinite pe 
cileva exemple răzlețe luate 
dintr-o singură poezie, conclu
ziile criticului clujean nu pot 
râmîne convingătoare. în mă. 
sura In care majoritatea piese
lor incluse In volumul In oiscu- 
ție mărturisesc tocmai efortul 
educativ, de accesibilitate pe 
care am Încercat il-l semnalăm 
mai sus- De allmlnleri, însuși- 
D- Cesereanu remarcă (mărtu
risim. spre surprinderea noas
tră) Intr-o alta piesă Povestea 
bradului (ale cărei simboluri el 
le socotește explicate dinainte), 
ca „autorul utilizează tapk con. 
crete, liră vă
luri-. In același 
timp, 
re ci 
irunta 
tic pe 
tlnăr, cum e Ce
zar Drăgoi. cu 
un maestru In
contestabil 
genului Tudor Arghezi. în cazul 
de față, nu este o procedare 
relevantă. Operind cu asemenea 
mijloace, ar fi greu de găsit In 
întreaga literatură pentru copii 
c singură piesă care să reziste 
unei atare comparații.

Cezar Drăgoi folosește moti
vele poveștii 
unele poezii 
ductilul. în 
baladei sini înlocuite cu acelea 
ale anecdotei de mal mare am
ploare. Umorul sănătos nu.l 
împiedecă să confere versuri
lor. mal ales tn final, un înțe
les mal adînc. amintind clnte- 
cela haiducești, protestatare și 
sarcastice In același timp.

Clntînd patria, trecutul al 
eroic, chipul strălucitor al Re
publicii noastre, Cezar Drăgoi 
a compus clteva poezii izbutite 
atît sub aspectul Ideilor puse 
în valoare cil și sub cel al rea
lizării artistice : Balada cu Ho
ria. de un dramatism dens. Ba
lada cu Bucur Ciobanul șl prea- 
frumoasa Dîmbovița, In 
revine asupra 
meietil Bucureștiului. 1 
lormînd-o lntr.o poveste 
reale virtuți poetke. Ciclul 
Stema Republicii explică 
dalitete lirică, simbolul 
țării.' Spicele, munții, 
sonda, steaua roșie, slnt 
In versuri care confirmă că ade
vărata literatură pentru copil 
poate comunica $1 cititorilor mai 
vlrstnlci autenticul fior ooetlc.

Primejdia care, credem noi. 11 
plndeșta pe Cezar Drăgoi e cea 
pe care am semnalat-o mal su« : 
facilitatea. Datorita ei, Ideea 
unor poezii ca Macii roșii, sau O 
poveste cern ciudată, nu e sufi
cient fructificata. Poeziile tră
dează încă pe alocuri urmele 
grabei. Rime ca Incolo-colo; 
portița fetița, scăunele nepoțele, 
versuri tntregl inexpresive

(Foarte bine — căci e pline / 
ce culegeți voi copil) proza
ism! ca «calea din Cum am os
pătat la moș Nlchllor..., de 
pildă, păstrează amprenta aces
tei grabe de neiertat-

In ansamblu. Insă, 
scopul educativ propus (și rea
lizat In mare măsură), prin în
sușirile sale literare, volumul 
lui Cezar Drăgoi rămine un 
bun exemplu de strădanie con
știenta a unui poet dornic de 
a dărui celor mici o poez e 
adevărata. Și. recitind volumul, 
se pierde o bună parte din re
gretul de a nu-1 vedea mal de~» 
semnind poezii destinate și ce
lor care au depășit vlrsta cra
vatei

prin

roșii-
DAN GRIGORESCU

Ioni Băieșu:
CEI DIN URMĂ

ni se pa- 
a-l con- 
sialema 
un poet

11

populare și in 
ca Buciumul hal- 

care modalitățile

fapt ca cea mai grea din raion. 
Mai sini și dușmani și circo- 
tad“.

Totuși, Băieșu dovedește in 
aceeași nuvela că știe sa suge
reze prin imagini semnificative 
adevărul vieții. Ne referim de 
exemplu la reconstituirea biogra
fiei inairactorului raional Mitrot. 
sau la scena dintre Mitroi și 
chiaburul Paicu, venit să-l mo
mească pe instructor. MHroi bă- 
nuieșla că cel ce trage foloase 
de pe urma incidentului neferi
cit dintre Pirloagă și președin
tele sfatului este Paicu și bănu
iala se trandormă In certitudine 
clnd acts! personaj, toarte reu
șit. al povestirii vine la Mitrei 
și încearcă să-l corupi- Chiabu
rul ii promite lui Mitroi că va 
aduce cu el In gospodărie Încă 
șase familii din cei rămași ne*  
înscriși. Jocul lui Paicu este în
drăzneț. El vrea ai pară un om 
animat de cele mai bune intenții 
țață de colectivă. E suficient de 
inteligent ca să nu facă propu
neri fățișe (mă primiți — vă 
aduc In schimb încă șase ce
reri I) — ci lasă să m aublnle- 
Itagă faptul. Cu a degajare 
demnă dt invidiat ci vorbește 
despre colectivizare ca de o pro
blemă care-l interesează In a- 
ceeși măsură ca și pe Milroi. 
Pronunță degajat „noi*,  „proble
mele noastre", „comuna noas
tră**,  etc., are inițiativă: „Hai 
să nu ardem gazul de pomană, 
șl să ne apucăm dt treabă*.  
..Uite, eu de-a pildă, m-are ho- 
tării că nu vreau să mai aștapl 
după fiecare”. Paicu oieri și 
cere In schimb, ața după cum 
a foit învățat o viață bitreagă. 
Totuși, o face cu dibăcie, inși- 
nulnd doar, mi roi nd limbajul și 
comportamentul comuniștilor, 

cumva de 
Bărăgan. 

Berijan Iu
ti nor arte 
In om cin-

Monumentul, edificatoare în a- 
cest sens, ar putea fi citate In 
întregime pentru tdeea poetică, 
pentru ponderea, pentru tonul 
lor, pentru imaginile concen
trate ce le conțin. Demonstra
ție reușește sd transmită tn 
două strofe, numai, sentimentul 
contopirii Individului cu mulți
mea. cu sufletul, cu mersul ei 
înainte. E poate cea mai matură, 
ca realizare, dintre cele peste 
40 de poezii ale plachetei. 
„Merg In coloana noastră, ha
lirii, / iar eul meu Incet-incet 
dispare. / Mă simt imens, deși 
nu slnt declt f o tnolecull-n 
trupu-acesta mare. I Aud cum 
bate inima mulțimM j prin Inl- 
ma-mi ce-și dăruie zvlcnirea. I 
Simțind pe creștet suflul înăl
țimii. / mă contopesc treptat cu 
nemurirea."

Versuri ca acelea din poezia 
Lozincă („Prindeau In Inimi ca 
samința-n lut. j Zburau ca niște 
ateaguri de pe buza, j In anii 
grei lozincile-au știut / s-adune, 
să aprindă, să acuze"), șau din 
Destinul, ori versuri risipite In 
multe alte poezii, conturează un 
profil poetic interesant, original.

Ar fi bine dacă Andi Andrieș 
ar urmări poezia nu numai In 
monumente. In coloane impre
sionante. in unele teme mari, 
căutate patetic. Stihul devine 
supărător tn poezii ca: Tn 
noaptea aceea. Spiritul modern, 
Coloană de 23 August ți altele. 
Aci abundă epitete prea ta In- 
demtna vorbirii obișnuite; bun. 
mare, drag, tare, cinstit, entu
ziast, măreț etc. Versurile se 
mențin la treapta prozaicului, 
intervin neglijențe de verifica- 
fie. hiaturi nefericite: „inima-ți 
a cui e", „oamenii s-au bucurat 
ca de-o naștere"; stlngăai de 
felul „ca cioplit In zări c-o dal
tă" ți altele. Adesea tn unele 
poezii In care abundă țtib.onul 
și poantele știute (Clnd văd ati- 
tea-n țara mea. Elena, Moment), 
sa strecoară imagini proaspete, 
ale faptului real obișnuit, cu- 
prinzlnd mult mai mult declt 
imaginile mari prin ele Insele. 
Dintr-o poezie cuminte cum 
este Carlea, zvlcnește o imagine 
caldă, frumoasă .* „Acolo, intre 
file foșnitoare, / atîțla oameni 
cunoscu-lncft / de l-ar pofti la 
print pe flecare f s-ar umple 
casa Iul numaldectf-

Poeziile de la început reușesc 
mai mult sd contureze simbolul 
plachetei, să ilustreze valoarea 
ei și să ne vorbească despre ta
lentul autorului.

Cartea de debut a lui Andi 
Andrieș este interesantă prin ac
centele de poezie autentică, do
vedind că dincolo de stingă- 
ciiie care se mai ivesc, dincolo 
de șabloane ți inegalități, avem 
de-a face cu un poet adevărat, 
preocupai de problemele majore 
ble eptscfi noastre.

FLORENȚA ALBU

prezentare a faptelor în timp ce 
Grigore Ureche. Miron Castin ți 
Ion Neculce sini talent ați poves
titori, precursori lntr-un fel sau 
altul, ai lui Creangă ți Sado- 
ueanu, muntenii sint Inzestraji 
polemiști, mtnuind pamfletul cu 
dexteritate, prefigurând In pagi- 
ni te tor verva de care vor da 
dovadă mai tlrziu N. D. Cocea 
sau Tudor Arghezi. Desconside
rarea pe nedrept a cronicarilor 
munteni a făcut ca, înainte de 
23 august 1944. opera lor tă fie 
tipărită extrem de rar. în a- 
cești 15 ani, care s-au scurs de 
la eliberarea țării noastre de sub 
jugul fascist, vălul prejudecăți
lor ți ereziilor, care acoperea ne
justificat ppere extrem de inte
resante. a căzut. Cronicarii mun
teni au fost studiați cu atenție, 
stabllindu-se drepturile ți va
loarea lor atlt In cadrul istoriei 
propriu zise, di ți tn acel al 
istoriei literare. Cronicile mun
tenești' alături de cele moldove
nești. au început să vadă lumina 
tiparului In edilii cu seriozitate 
îngrijite ți adnotate. Recent, In 
Editura științifică a apărui Is
toria Țării Rom In ești de la oc
tombrie I68R pini la martie 
1717, ediție întocmită de regre
tatul Constantin Grecescu ți 
prefațată de Dan Simonescu. 
Lucrarea, alcătuită cu pricepere 
este rodul unei migăloase cerce
tări de mai mulți ani a lui Con
stantin Grecescu, care a izbu
tit sd stabilească textul cel mai 
bun ți complet.

în introducerea succintă a lui 
Constantin Grecescu, printre Pi
tele, este dezbătută mult discu
tata problemă a paternității a- 
cestei cronici, pe care unii, mai 
înainte, o atribuiau» se pare pe 
nedrept, lui Radu Popescu.

Tn prefața semnată de 
Simonescu se subliniază, 
bună dreptate, că această 
nică ..opupă un loc foarte 
portant în dezvoltarea istorio
grafiei 
tru că 
spune, 
tul șl 
cit >1 
mijloace 
exprimă acest 
ținut-.

într-adevăr. 
este edificator 
lent de scriitor al cronicarului 
anonim, care știe, printre altele, 
să mtnuiască cu pricepere și ele
ganță dialogul lată de pildă 
scena ludrcdrl! lui ‘St ale o de că
tre Constantin Brlncoveanu :

„începuse Constantin Vodă 
zică : N-aș fi gindit Slaico 
văz una ca aceasta, zău n-aș 

fl gindit In vieața mea. Cela 
fntr-atlta vreme, printr-atltea

Ion Băiețu a Invitat la școala 
reportajului respectul pentru con- 
ciziune. Povestirea Cai din urmă, 
pastrlnd Inel numeroase urme de 
reportaj, vădește preocuparea 
autorului pentru exprimarea 
simplă, directa a faptelor. Dea 
pre ce este vorba In povestirea 
Căi dm urmă î Intr-o comună au 
mai rămas Del riser iți In gospo
darii colectivă doar 12 țărani 
individuali. După multe ezitări 
și ei so declară de aoerd aă 
intre in colectivă, lata Insă că 
1« un moment dat, un incident 
In aparentă destul de mărunt, 
asie exploatat de chiaburii și de 
clevetitorii din sat, lulnd pro
porțiile unei reel pericol pentru 
climatul ideologic pe care ae 
străduit să-l creeze comuniștii 
din sat; (cei ce urmau să se în
scrie In gospodărie, cad sub in
fluența chiaburilor și ezita sau 
nu vor aă se mai înscrie). In 
cldcntul care provoacă această 
confuzie este banal: cearta din
tre președintele alaiului și un 
gospodar „cam cărpănog și 
scandalagiu”. Faptul face oco 
Iul satului iar chiaburii răstăl
măcesc faptele râsplndind zvonul 
ci președintele bate oamenii ca 
să-i determine aă intre In colec
tivă. Instructorul raional Mitroi 
se găsește la începutul povestirii 
într un impas, neafllnd încă nici 
o soluție pentru rezolvarea con
flictului. de care vor profita duș
manii. Mitroi încearcă si vor
bească cu președintele, dar se 
ceartă cu <1, și. In disperare de 
cauză, cere ajutorul raionului. 
Cu acest moment ae deschide po
vestirea Cei din urmă.

Ion Băieșu nu este la prima 
sa povestire și mi se pare nici 
la primul volum. In povestirile 
aau schițele publicata ifl Lucea- 
firul sau In Sclnleia tinerelului 
a dovedii profunzime In tratarea 
temelor propuse. Sub acest as
pect povestirea Cel din urmă, 
deși conține multe elemente va
loroase și edificatoare penlru 
talentul scriitorului, suferă totuși 
de o insuficienta aprofundare a 
materialului faptic, altfel deose 
bit de inleresanl. Conflictul po
vestirii rămine anunțai In liniile 
lui generale — pentru că zbu
ciumul interior af lui Mitroi, nu 
este urmărit suficient de adine.

De pilda, unui tlnăr gazetar 
cam pripit tn generalizări, care 
trece prm sat, Mitroi li răspunde 
printr-o afirmație, In loc să 
caute a-i da o lecție bine meri
tată : „Bineînțeles că mai avem 
și greutăți. Clnd nu te glndești 
apare un zvon, o calomnie. Mai 
sini și dușmani și drcolași. Co
muna asta a fost considerata de

comportamentul 
Personajul ara in leșie 
Berijan din romanul 
Dar pe cita vreme 
creazi la adăpostul 
false. Pai cu pozează 
atît. care nu are nimic de ascuns, 
care crede că și-a ispășit pedeap
sa pentru vechile păcate. Bă- 
iești dovedește aici reale loan- 
șir) de portretist. Păcat că aceste 
Inaușirî nu slnt puse jn valoare 
și In cazul altor personaje, ce 
rântfn însumări ale unor trăsă
turi de caracter abia enunțate. 
Din cauza aceasta povestirea 
are mal mull aspectul unui re
portaj în care faptele In sine in
teresează dar adevărurile de 
viață nu slnt transfigurate artia 
lie.

E. TLDOR

Dan 
pf 

cro
im-

rom Ine medievale, pen
are Însușiri, am putea 

unice, atlt prin conținu- 
tendințele el Ideologice, 
prin cele mal potrivite 

literar-artialice 
interesant

cere 
can

citatUn scurt 
pentru realul ta-

in perioada In rare 
IIesifilate. In perl, 
felul de organizași 
muncitoare, aceste 

Suporturi ele Id to

ovu

ȘAVL1N 
NAZAI11

si 
să

Greșit 
D-zeu 
lele:

si nt 
m-au 
mill 

mare
In mo
șteniri 
brazii, 
clnlate

complexe cum ar li 
Tara lui 
ales din 
In cea 
cum declară el însuși)

care
legendei inte- 

trans-
! CU

Vicleniile pillculul din
In care personajul da
micului ciclu. sini boli-

flacăra, lntr.o compoziție
Andrieș:
URCUȘ
Andrieș aduce In

Andi

lul

lui

de

ele ar trebui să-;i gâ- 
șj in revistele noastre, 
șl substanțial început 

altfel articolul publicat 
clasă din octombrie

de 
a- 

dă

cele 
Făt-Frvmos, sau, 
Povestea Bradu- 
dintii. tncerdnd 

o 
renovare a simbolurilor consa
crate. *1 reconstituie clteva 
pagini din Istoria eroică a po
porului nostru care, neajutorat 
da nici o intervenție 'suprana
turală. ucide zmeul, stâpln pe 
moșii șl pe conace. Finalul poe
mului nu e lipsit de grandoare: 
..Toate plugurile ară I ară țara 
Făt Frumos i șl va crește pen
tru țară / spic ca vrabia de 
gros". Dacă aici simbolul ni se 
pare maj lesne de înțeles. In 
Povestea bradului, unde alego
ria e mai subtilă, avem impre-

Despre unele 
probleme ale 
literaturii 
științifico- 
fantastice

In nr. 23 (34) din 1 decembrie 
1959 al revistei Luceafărul a lost 
publicată o notă, semnată Lector, In 
care ie afirmă că romanul lu| Horia 
Matei Pasărea de piatră, apărut in 
colecția Povestiri șliințifico-lanlas- 
tice, ar fi o „adaptare penibilă" 
după Insula Epyornis de H. G. 
Wells.

Penlru ■ confrunta cele două lu
crări, ne-am procurat o traducere In 
limba germană a povestirii 
Wells.

Insula Epyornls este o schiță 
19 pagini. In ea e vorba despre 
mlntlrlle unul aventurier care 
peste ouăle unei păsări pe care Wells 
o presupunea dispărută de clteva 
sute de ani. Dlntr-un ou de epyor
nls. care clocise din pricina căldurii. 
Iese un pui. Omul șl pasărea trălesr 
timp de doi an| pe acel atol, pini 
clnd epyornisul devine agresiv iar 
omul II ucide.

Comparand cele două subiecte.

luceafărul
Rovtata a Uniunii Sarilloiiloi 

din R P R.
Director: acad. Mi hal BENIUC 

COLEGIUL DE REDACȚIE 
Diunlliu COBBEA (membru 

tn Comitelui de direolle); Dan 
DEȘLIU (membru In Cotnlieitil 
de direcție), Mihu DBJVGOM1B 
(membru In Comitetul de di- 
recile); V. Ea. GALAN; Sllvlae 
lOStFESCU; Aurel MIHALE; 
Mihai NOV1COV: acad Pana 
llescu PEBPESS1CIUB; Tilut 
POPCViCl: Tlberia UTAH:
Baralamb ZINCA (membru tn 
Comitetul de direcție).

miile de cititori care cunosc roma
nul lui Horia Matei pot constata 
ușor in ce măsura ele se aseamana. 
sau mal precis in ce măsură ele nu 
se aseamănă.

In ceea ce ne privește, noi consi
derăm că acțiunea lucrării Iul H. 
Matei (acest roman se Iniinde pe 
aproape 200 de pagini) n-are nici o 
legătură cu subiectul schiței 
Wells. In romanul publicat de noi, 
a vorba despre peripețiile a do| stu- 
denți romim In științe naturale, care 
ajutați de profesorii lor șl de mai 
mulți pescari, reușesc să descopere 
Imrresiunea unei păsări jurasice 
pe o plecă de calcar, adică ceea ce 
paleontologii numesc o impresiune- 
liiu. o fosillzarc prin Incrustare cal- 
caroasă. Această pasare nu poale în
via sub ochii eroilor romanului, pen
tru motivul foarte simplu că a mu
rit In urmă cu... un milion de ani. 
Iar genul științifico-fantastic are șl 
el anumite limite. E drept că In li
nei, pentru ■ da acțiunii fiorul fan
tasticului. autorul ișl lasă eroii să 
descopere niște ouă ciudate, din care 
Insă apare doar un pul de... șopirlâ.

Nota amintita mal susține că, in 
colecții noislrâ, „imita ții la se țin. 
din păcate. lanț". De bună seamă ci 
asemenea alirmațil neilustrate prin 
exemple și neinsoțlte prin argumen
ta, de o cit de sumară analiză cri
tică. vin in totală contradicție Cu 
numeroasele scrisori primite de re
dacția noastră din partea cilltorllor.

Nota publicata de Luceafărul cere 
insă un răspuns mai aprofundat.

Mal Intll să clarificăm problema 
femei. In cazul nostru, despre păsări 
jurasice șl tralslce, ca șl despre alte 
animale de mult dispărute n-a scris 
numai Wells, cl ;l Jules Verne. 
nan-Doyle, Obrușccv, Elremov 
mulțl alții-

Flecare i tratat tema In stilul 
propriu, redind alte aspecte ale vie
ții. exprlmlnd artisticește 
probleme științifice. Așadar e greșii 
să ie considere că Ideea ar 
ține unuia dintre ei. ceilalți 
simpli „adaptatorf*.  De altfel, acest 
lucru e valabil pentru toate genu
rile literare.

$1 aici am ajuns la o Importantă 
problemă legată de literatura noas-

Co
ji

său

alte

apar- 
fllnd

n 
Ni 

Intr-o

Andi
mul Urcuș, editat de Comitetul 
Executiv al Sfatului Popular ai 
regiunii lăți, un număr însemnat 
de poezii, axate pe teme actuale. 
Titlul definește de altfel crezul 
poetic șl cetățenesc oi lui Andi 
Andtieș. ideea mersului înainte, 
a urcușului, ideea comunismu
lui învingător, este susținută de 
la un capăt la altul al plachetei. 
Inegale ca realizare, aceste poe
zii reușesc sd transmită totuși 
mesajul Intr-un limbaj poetic 
simplu, viguros, autentic. A- 
colo unde autorul evită gesturile 
grandilocvente, pe de o parte, 
ți anecdotica simplistă, prozaică, 
pe de altă parte, simți Izbucnind 
poezia. Lui Andi Andrieș i se 
potrivește simplitatea, vocea re
ținută, grapă, versul de sinteză, 
cuprinzător.

Poezii cum sini: Lozinci. De
monstrație, Destinul. De sus,

tră ștlințlfIco-faniastIcă. Care aste 
valoarea lucrărilor apărute plnă a- 
cum ? Intr-o cronica recenta din 
Viata Romlneasca mal multe lucrări 
originale tipărite In colecția noaslră 
au fost analizate șl au lost aprechle 
favorabil. Desigur că aceasta nu În
semnează că tot ce am publicat noi 
este ireproșabil, d doar că, in ciuda 
faptului că scriitorii noștri n-aude- 
cit o experiență de 5—6 ani In acest 
domeniu, e| depun evidente străda
nii in admirabila operă de întemeiere 
a unei literaturi originale de antici
pație. Efortul lor nu e mic. Acest 
dificil gen literar pretinde o docu
mentare serioasă, ale cărei roade 
slnt verificate cu severitate da rele- 
rențl cu autorilale In respectivele 
discipline șlllnțillce abordate. De a- 
semeni. in vederea desăvlrșlrll artis
tice a lucrărilor, redacția noastră, 
prin criticlie șl sugestiile el, îndeam
nă pe autori să muncească In mod 
conștiincios, să-șl creeze in așa 
personajele Incit acestea să nu lie 
simple figuri din cărțile de llzlca, 
el adevârați eroi pasionați de știin
ță, de lupta penlru adevăr șl cornii*  
nlsm. De un mare ajutor ne slnt o- 
perele scriitorilor sovietici, din care 
publicăm atlt pentru desfătarea șl 
educarea tinerilor cititori, dt șl pen
tru „instruirea pe viu“ a scriitori
lor noștri. Nu mai puțin importantă 
este discularea teoretică șl concreiă 
a problemelor legate de genul șilin- 
țifIco-fantastlc In Uniunea Sovietică 
asemenea dezbateri sini purtate cu 
însuflețire și 
sească locul 
Un temeinic 
l-a făcut de 
In Lupta de 
1959, un adevărat studiu care a Îm
brățișat o mare arie a literaturii 
pentru copil șl tineret.

Tot In vederea îmbunătățirii cali
tative a lucrărilor publicate de noi, 
am prilejuit colaborările oamenilor 
de știința

Credem 
sigur prin 
anticipație 
tlstlc rămine totuși exemplul scriito
rilor noștri încercați. Și este semni
ficativ laptul că majoritatea acelora

cu scriitorii.
Insă că mijlocul cel mai 
care literatura noastră de 
Ișl va ridica nivelul ar*

ANONIMUL
BR1NCOVENESC

Unit istorici literari burghezi 
obișnuiau, adeseori, să facă di
ferite comparafii intre cronicarii 
moldoveni ți munteni, subli
niind. invariabil, superioritatea 
celor dintiî. Printre altele, do
minantă era încercarea de a de
monstra o așa numită obiectivi
tate — Quasi inexistentă — a 
cronicarilor moldoveni față de 

munteni. Că există deosebiri 
încă însemnate, nimeni nu 
îndoiește. Ele se referă. In 
mai mare parte, ia rmdalita- 
— 5d spunem literară — de

ce 
locuri și cu atltea fealiuri de 
umblete astăzi să te văz așa 
dinaintea mea Inlr-aceata; chip, 
zău. n-aș fi gindit.

Staico răspunse: 
mării tale, doamne, 
dat In mina mării 
mării tale Inel este mai 
declt greșala mea. Zise domnul 
Predli din Prooroci șl celorlalți 
ca de acestea Să mal zici el 
ceva nimica, n-au mal zii fără 
declt ’ greșiți slnlem doamne, 
greșiți și ce va fi mila mării 
tale.

Zise domnul: Arma;, la pi 
dumnealor de-1 du in pușcărie, 
unde ș-au gătit, că noi avem 
altă treabă, să bem, astăzi-.

Prin cursivitatea povestirii, 
prin momentele dramatice, care 
reconstituie culoarea epocii, mo
ravurile ți oamenii Cronica ano
nimă despre Brtncoveanu este 
o veritabilă narațiune literară.

MITU GROSU

primit 
........__ Astfel, 
plnă acum redacția colecției are lu
crări pe șantier sau proiecte de lu
crări ale mal multor scriitori cu ex
periență, Iar cp alții poartă 
preliminarii. Printre aceștia 
pomeni de tovarășii Euseblu 
Iar. Demostene Botez. Dan 
Mlhu Dragomlr, Vladimir 
Oscar Lemnaru, Tlberiu Vornic. Vic
tor Blrlădeanu, Radu Tudoran, E- 
duard Jurist, Ion Hobana, H. Rohan 
șl mulțl alții, a căror promisiune o

cărora ne-am adresai 
invitația cu vădită căldură.

discuții 
putem 
Cami- 

Deșliu, 
Colin,

avem dar a căror colaborare este 
mal puțin sigură.

Cu o deosebită satisfacție ar II 
prlmllă de asemeni colaborarea unor 
cuaoscuțl savanțl care ar socoti — 
ca Ivan Antonavlcl Efremov — că 
știința cea mal înaltă poate fl Îm
păcată cu literatura de valoare.

Redacția Colecției „POVESTIRI 
ȘTHNȚIFICO-FANTASTICE-

*
lntr-odevăr, afirmație In privința 

..adaptării” nu asta justificat*  în

, mitica și ocultă). Era Iarăși necesar si se 
i tați de teoriile Iul L. Blaga din domeniul 

culturii**  (matricea stilistici, spațiul miori, 
acreditate larg de către Intelectualitatea bur
ca re alimentau In fond aceeași mistică gin- 

snarl. Nu Ieșea din obiectul articolului aem- 
____  cu tezele 

glndlriste pe care o are filozofia translugilor de tip 
Cloran, filozofie care Indiferent de metamorfozele sale. 
Indiferent de llllrul existcnțiallil prin care Ișl trece 
sintaxa, rămine exponentul aceleiași ideologii plină dt 
uri neputincioasă laț! d« popor, fatl de torța lu| spi
rituali descătușat!, fața de libertatea lui.

Partea cea mai substanțiali a articolului urmlrește 
atitudinea militant! intransigent! de pa poziții mar 
xiste, a Partidului Comunist, care a demascat prin re
zoluții șl hotlrlri. pericolul ce II reprezenta penlru 
clasa muncitoare aceste curente. Prevenind tineretul 
asupra consecințelor netasle pe care putea si le alb! 
Ideologia lascllt! asupra Iul. prevenind marea masă a 
intelectualității poporului nostru asupra esenței otră
vitoare a propagandei fasciste, documentele de partid, 
publicațiile Ilegale ale P.C R. ca și revistele editate 
■ub îndrumarea partidului 
(■seismului rom In. rădăcinile 
sale criminale și reacționare. 
|ia sănătoasă a unor reviste
In care te denunța caracterul diversionist al trălrla- 
molul și misticismului, funcția lor socială 
raporturile lor Ideologice cu fascismul. In 
lș nu trebuia neglijat nici aportul ariei 
noastre realiste care, pe o arie deslul de 
plnd cu crealorl educați direct de partid 
pin! la prozatori, poeți sau artiști cB N. D. Cocea. T. 
Arghezi, N, Tonltza, D. Corbea. Zsharia Sfancu, M, 
Benin-, M R. Paraschivescu sl alții care au sprijinit 
frontul democratic de rezistență activă împotriva 
clzlrll culturii noastre.

Din restul sumarului mal reținem discuția Cu pri
vire la teoria șl practica periodizării (1. Banu) șl do
tele Un studiu critic asupra estetismului burghez din 
Rnmlnia (M. Clurdarlu) șl Pe marginea lucrării — Con
temporanul și vremea lui (Del. Chelan), manifestul*  
du ne Insă dorința ca revista In viitor sl cuprindă ar. 
ticole de estetici, generalizări mal ample asupra artei 
șl literaturii noastre, articole care să îmbogățească pro 
fitul său.

demasc! particularitățile 
sale de cllsi. tendințele 
Articolul urmărește reac. 

ca Era noul sen Korunk

re acționari, 
sensul aces- 
șl literaturii 
largi, tnce. 
ca Sihla și

111-

Vasile Hicolaicu

lațâ. Eiiit*,  In povestireacazul
lav H. Malal, unala aatmănâri cu 
sutriaetul schițai Iul Walls, ptacum 
ailslt, taid, șl dezvoltarea unul su
biect propriu, caua ce Iaca ca Pasă, 
rea da plotrâ id nu aibâ nimic co
mun cu a ,,adaptare penihilâ"! așa 
cum s-a afirmai In nola apărută in 
coloanele neaiho. De asemeni, afir
mațiile privind calitatea literară a 
lucrării nu pet li admise - chiar 
dacă ar fl juste - nafiind însoțite 
de a necesară analiiâ. Literatura 
originali științifica- fantastică, ur-

mârilâ cu interes de un man numi» 
de cititori tineri, sa ear*  a II discu
tata eu mai multâ atenția, caia ca 
promitem șl lacom In coloanole 
Mviitoi noastre.

L

RECTIFICA Re

Tudor 
revistei

tabletei maestrului 
din numărul I al 

se ua citi Urară la luceafăr

Titlul
Ar aht zi 
noastre 
In loc de Urare de luceafăr.



■<

V ASILE
T

renul lung urci alene, greoi, 1n 
susul Blrzavei. La fereastra 
deschisă s unui vagon de cla
sa Intiia, un om linăr, înalt, 
cu fata prelungi, prietenoasă, 
stătea rezemat cu coatele de 

marginea geamului și nu iși putea 
deslipi ochii de priveliștile ce se ti- 
lăzuiau firi încetare prin fata Ini. 
De multă vrerție stătea așa. cu frun
tea In bătaia vlntului și cu privirile 
pierdute etnd In verdele închis al 
pădurilor, cind In oglinda unsuroa
să a apelor Blrzavei.

De nu șliu cile ori. el. Vasile Be
nei a călătorit prin locurile acestea. 
Le-a văzut acoperite de omătul ier
nii. scăldate In soarele cald de iu
lie. împestrițate de florile lui apri
lie și ruginite în limpezimi de toam
nă tirzie Dar niciodată parcă nu i-aa 
părul atlt de dragi, atit de apropia
te. ca în ziua aceea, cind se întor
cea acasă, purtind cu el un lucru ne
prețuit. iar In inimă o bucurie pe 
care sufletul lui abia o putea cu
prinde.

Intr un tfrzlu. trenul s-a apropiat 
de capătul drumului, slrecurindu-se 
pe lingă halele noilor turnătorii de 
h Mociur. pe Ungă frumoasele blocuri 
ale orașului nou. construit In anii 
din urmă în Lunca Pomostului.

A rămas |a geam pini cind trenul, 
scăpat de ultima cotitură, și-a înceti
nii din ce In ce mersul, apropiindu-se 
pe nesimfile de gară. Nici n-au apu
cat Insă (rinele să strunească rotile 
vagoanelor, cind de la fereastra lui, 
Vasile Benea a descoperit In mijlo
cul unui giup de oameni de pe peron 
pe Tofana, sofia sa. și împrejurul el 
ortacii săi de la furnale.

Ce-a fost după aceea, nu șl-a mal 
dat seama. S a trezit dintr odată In 
mijlocul lor. îmbrățișat. întrebai, ră
sucit oe toate fetele Abia Intr-un tir- 
ziu i-au lăsat răgaz pentru Tolina și 
pentru copil.

— De unde ați aflat cînd sosesc? 
a tnlrebal-o el mai apoi, pe cind pă
șeau fericiți ce aleele largi din Lun
ca Pomostului.

— Ta așteptăm de Ieri la toate Ire- 
nurile care au legătură cu Bucu- 
reștiul, i-a răspuns ea.

înduioșat, Vasile Benea a cu
prins-o cu o mină după umeri și o 
vreme au privit amlndoi la copiii 
lor. Steluța și Vasile, care alergau 
veseli de-a lungul aleii.

♦

In seara aceea. Vasile Benea s a 
așezat să scrie o scrisoare. Cuibări
tă Jntr un fotoliu, Tolina împletea 
tăcută o fată de masă. Din cind In 
cînd se oprea din lucru și privea în
delung |a steluța de aur șl la chipul 
glndltor al soțului său. De afară se 
strecurau prin ușa deschisă i balco
nului miresme plăcute de la rondu
rile de flori din apropiere, 1n timp 
ce din odaia de alături se deslușeau 
vag respirajiile liniștite ale copiilor 
adormifi.

— „Dragă mămucă șl lălucă”, și-a 
început Benea scrisoarea.

Poate că. oprindu-se din scris, a 
lisat giodurile să se întoarcă cu ani 
In urmă. Ia vara aceea cumplită din 
1946 Vedea parcă și acum cantonul 
singuratic, pierdut undeva departe 
de lume, pe o linie de cale ferată 
mărginașă. In pustiita Moldovă. In 
jur. cit vedeai cu ochii, numai pir 
joi. Nici un fir de iarbă rămas In 
viafă, nici o iăriniă de verdeața scă
pată de urgie. Cei unsprezece copii 
al cantonierului Nidolae Benea bă 
leau In fiecare zi depărtările după 
o brumă de mlticare ,dar se întor
ceau. dc cele mai multe ori. mai fia-

BENEA
mînzi dech plecaseră. Foametea se 
năpustise cu o furie de neirrtaiI 
peste oameni și peste vile Pe dru
meagul de lingă cantonai figura
ție treceau zi și noapte bărbați, lenei 
și copii ca chipurile supte, ca trupu
rile sleite.

Nia In casa cantonierului Beata 
viata n a fost mai ușoară. Clțiva din
tre copiii mai răsăn’i aa pornit In 
lume. sl-x afle un rost latr-o K « 
zi. Vasde. cel de-a! op lulea 

ei. s a hotărlt să-și încerce și ei no
rocul. In sinea lui cocea de mult un 
gint. pe care — Insă — nu l-a des
tăinuit nimănui.

— Mă duc și eu încotro vid cu 
ochii, mamă. Mă duc. poate că am 
să vi ajut și pe voi cu ceva.

— Și încotro vrei s-o apuci, Va
sile ?

— La Reșița, mamă, i a răspuns 
el cu glndul la vechiul său plan.

— Departe, tare departe. Vasile I 
Tocmai peste lume. In celălalt capăt 
de țară, a oftat bâtrlna cu ochii in 
lacrimi. Dar dacă lu crezi că e bine 
acolo, du te.

Șl Vasile Benea. pe alunei numai 
1n vtrsti de 16 ani, a plecat Intr-o 
dimineață, pe acoperișul unul vagon 
de marii, să înfrunte depărtăr.le. 
După pufină vreme. In ziua de 30 
mai 1947. a fost primii ca incarcă- 
tor la furnalele Reșiței.

Era firav la trup și munca nu 
era ușoară, insă Vasile purta in ei 
o hotărire de nestrămutat și nu Înțe
legea cu nici un chip să se dea bă
tut De sus. din Inălțimcd nodului 
de fncăicart a furnalului, căla de
seori la oamenii de jos de pe pîalou. 
Și nu odată după terminarea schim
bului cobora Intre ei- uraiârindu-te cu 
luare aminte fiecare mișcare. Vuietul 
colosului strunit de mina omenească, 
mirajul șuvoiului de fontă vie. mi
nunatele ocheane cu sticla albastră, 

aparatele tainice Înșirate pretutin
deni. toate acestea 11 atrăgeau intr- 
atlt pe tlnărul Im de cantonier. In- 
dl simțea, pe zi ce trecea, că nu se 
va mai putea deslipi de ele. Oamenii 
de pe platou au început si-1 îndră
gească pe flăcăiandrul ce dovedea 
atita stăruință In dragostea hn pen
tru fumai $t iată in primăvara 
anului 1948. dud s-a pus In funcție 
B ‘ârî^to! ar t. au fost formate

*• de tațitari la una din 
aceste ectipe și a gis t toc și Vasile 
Benea. A făcut asîfe: cel d-nt.*:  pas 
către comacrarea de mai tfrriB, to1 
«M kr.:. H-d a io-
*-•’ ’« -todtrfe L TM -ahn, el a pa- 
ț-t de !zț-‘ î*  T ir?*; ’ drsai ce *-  
vea *4  l spre Part.a.

A mai trecut un an. Vasile. d:n 
tăcut și retras cum II știau toți. a 
devenit îndrăzneț. Spre aifiîirea to
varășilor săi de muncă, el nu s-a 
sl *. aă ridice glas răspicat Împotri
va vechilor metode de lucru. La În
demnul comuniștilor. Benea s-a în
scris printre cei dinții In prima bri
gadă de tineret de la furnale. Tine
rii l-au ales încă de la început ca 
ajutor al șefului de brigadă.

Așa a fost <e| de al doilea pas 
al lui Vasile Benea. ca după încă 
un an sâ-i tocă și pe cel de a] trei
lea. ajungind șeful brigăzii de tine
ret. Luni și luni de zile, brigada lui 
a dus a luptă crincenă cu gigantul 
de foc. Plnă fa urmă a reușit să-l 
Imbflnzească din ce in ce mai mult 
încet încet, pe graficul bngăxit. in
dicele de atifaare a funulelui a în
ceput să urce către culmi, pe care 
nu mulie echipe de topiton se puteau 
lauda că le au atins.

Alintul întrecerii dintre brigSzîle 
de furna’tști a aprins in pnm-toprfo. 
rul Vasile Benea o aprigi vele de noi 
cunoștințe. Adeseori In nldc mai li
niștite. sau In nopțile de vegbe pe 
platou, d se străduia să tăi mac cască 
ta profunzime taiaede fimaluloi. lu 
a știri da dB*  privea Inddung prin 
lentilele ocbeUrlor de cobalt In a- 
dincul bău de loc, studia birtule cu 
compoziția șarjelor, cerceta pe mește
rii mai vechi și pe ingineri. Întot
deauna se izbea Insă de aceeași ba-

ricadl: cifrele, calculele. Și peste
acestea, puțina lui știință de carte
nu putea trece. Se necăjea, se frimfs- 
ta singur și li era ciudă că măsura 
puterii lui nu ajungea pentru a pune 
un frlu și mai puternic gigantului. 
Dar strădaniile lui nu s-au irosit 1b 
zadar. Partidul l-a ajutat dtn taxi. 
triiȚiițlndu-l la o școală de maiștri 
familiști. Bătălia cu ecuațiile șj < 
trigonometrie, cu procesele tehnoioț;- 
c*  complexe și cu principiile 
cii fiu a lost cu nume mai ușoa-.« 
decit acres pe care el o ducea zi <*e  
n pe platou. Vasile Benea a ștjțrf 
Insa s-o ciștige și pe aceasta, așa cl-d 
a știut să le ciștige pe toate cele
lalte.

Întors la lacul lui de misacl de ta 
fuma!, Beata nu și-a pierdaț vremea 
cu nar-icurs l-a luat mai tach pe 
HrgJ ri pe acei ore dovedeau rai 
sb>tă stăruința, dupd care a frecat 
din echipă ta echipa sa stea de vcarM 
cu fiecare ta parte. Așa au dcăteti 
Comri Dumitru. Rusei Hm si Pui-i 
Dumitra cheta multora iLb’jv pretive- 
snde care fi frămintiu șz tot iu a 
krvgțjrf Băutei Cnsiache și dțu sJ 
conducă farului

!b 14SX Va site Banta 2 stocat bmu 
tm o tona de zile ta l urn Șare
ta la sa curs sadxal- Datte Sermn- 
■area curtufa*  a rtfk rtjf j«ea pe
troliferă Baku și arașrtc «era0.

— i. Mmh și Sar-. A ur te *■  
ssem * rnrf o mitre sVauatâ asa- 
pr» .?*_  A vânt cb propr» va "V te 
c± de «r-așă este krta orna ărs *■  
Mșat tu Lister.> .’otan ta. Xte 
* r*  de i mul o*  ratoa ps 
cart a rmr.i

O la-J :« ar» 1958 riiti tar Va- 
sdr Bean 5-2 ±24.^1 sZjtermca Îs !*•  

bj. A "TOnscM-e 
M*  Tafasa s-l- --Cad asaâsdca ta 
taoBBSte cea nouă <tae Larva Pont»- 
fetem. >>-n nr-căra< ntastă. ratate, 
■totetete Scmefe v !a;«te»e ttahs de 
=‘56^? as și ei*  taartae dt
■rarpteri pLrtoe - de ’a Lm'e. »>*-  
^Hdtedo-M șeta departe ta țara Hs- 

ta Bucltts:. fe

M • certe «w atow hutetxK. ritaaaca-
Wta ga sa vată. 1= laxa mur cx 

hoL dulra tasarăn Me de wa*  Gri 
slh teail dastee Soaie tXne, 
de ri—miaf, a U teea <
a fwteirr saje vefa^are. Vamoe Be-

a sitei' ta partid 2>ngtaid - . 
stegar: Hartași * WUKw 

pcatn au! multi fantă. !> între
cerea cea sare ca tamedorenR. $: 
fjple'e nu s-au lăut așteptate, lrfe-o 
Ssr3 21 drapelul de fruntaș pe tari 
1b rarxra Fjroale s-a ooHf ’a cotei' 
roșu a! secffei Iar. Semestra ta^d w- 
mestra dl a prins acolo ridăm du 
CC ta ce mai adinei și n-a a» parcat 
de la Reșița.

Cd dej! cincisprezecelea aa de la 
eliberarea patneî noastre a găsit hr- 
naiul lui Vasile Benea cu cd mă- r> 
dcat indice de utilizare trtHn-t vreo
dată In istoria cetății de foc de pe 
malul Blrzavei.

Toate acestea s-an perindat pe rtnd 
fn seara aceea prin lața ochilor lui 
Benea. Și din toate i-a rămas cu ose
bire In minte chipul istovit și ta- 
tristaf al mamei sale, din ziua cind 
ef și-a laat inima fn dinți, părăsind 
pentru totdeauna cantonul sărac, pier
dut In pustietatea țesurtjor moldo
venești.

Doisprezece ani ati trecut de a- 
tunci...

Ochii lui s-au oprit din non pe ulti
mul rhid al scrisorii abia începute: 
..„am străbătut un drum atlt de
lung, cum nici nu vă puteți închipui*'.  
A apucat apo tocul și a început să 
înșire pe hlrlie. s'.ovă cu slovă, bucu
riile trăite de-a lungul celor doispre
zece ani.

Gh. Ruja
muncitor

ILIE TRANDAFIRESCU
M

i-e destui de aartrpatc suta de 
reportai «are ‘«cane yj a de- 
tant. cn o za» apta—U de 

ve. «tarea «tausească Is 
:wt -j trasspurtM mpor- 
'<:ai de —dată ce a ajsBu ta 

X St i.audcă ■ « anti- 
ă»t< rsaăta halte w apntet sausta 
V tedaT ***"  d» terM o Sta

MateEi karte. tar tar te «M 
TNs»aar ta« O* —, ftaa»

•Hb« * Arata te «Ster >sur •••

tas utaM 4»
•rt «rar» M te E—11 |f *

te ptetea a» d» tor te ăr 
ptata*  state etasrtetahk. wr

*terv-te y»tan ■■ ața tai dtofta 

ș.; rtnd a! opri an tarijor ta texul 
coaxertuin și Lai rnga aeotal d a 
vesti brtobeu «■ si ți apr—di t<ara 
Mări unsese tasi d ta acta ceas de 
pură privri șto La— tmaninit pe 
t’ie Trandaătresca —ai h—e docil *Ș  
fi izbutit s-o fac la aka 1—prejicir 
și 1B alt cadra. Două teăsâtir afe Im 
Traadafrtscu b-— uteit —ai ca 
seamă la acela —o—le: curajul V 
omenia. N;șl« cupe na prea —ari 
vărsau In aau—:te fur—e nae—lul în
cins- iar tiptoe j de săniei, scrișne- 
tul cupelor și toata acea atmosferă 
de leaaparjtură malta dădaa «cetei 
airti dm «jnsitoris e antă aparte. In 
mijlocul ur așa u. roi de sdntei. un 
om. a ciru; virstâ na se distingea 
încă bine, cu fața osoasă, mobilă, 
parc! spiritualizată, conducea cu o 
uinutoare dibăcie întreaga operație, 
dar ceea ce era ca adevărat mișcă' 

tor. era să v—I că acest oa Iși lua 
cu beai șiiteță tot greul Buneii a- 
Mpra-fi. Turnătoria uzinei -Ernst 
TitaKaon*  «te o turaăto*  t tn:d'.r- 
nă. p ajci pnwitșijJe colosal in
cendiare sas de spocafips na prea 
tata cs ata—<â. ca toate acestea ei- 
perkata t «speriență iar noul nu se 
dotetodește fără m risc oarecare. Dar 
cb — șef ca Traabafirtacu racul nu 
tea doct par și simplu duzoriu

Ma timn. eflevi ceasuri bune am 
stat aatandoț )a taifas. M a poftit to- 
tr-na laborator, și acolo, la o masă 
ncârmti da și retorte, ne-a
derrtasi d ntr-o viață despre care 
aș spân*  puțin ap—d că a fost o 
viată fnteiMMă (aceat ..1 font" no 
trebtoe. f^tșăe. oht literaL căci 
Trandafir— «sie — am Ib plnă 
Btaere a rtrntai). Un anume clișeu R 
vrea ut eres ăaapocata p calm, cu 
rrs’.w, mă—rate și phoa de semaifi- 
ațje TrjBdtairsucs nu corespunde 
cl^ea.ai Eaie — a— care pu'seiză 
ta trspta. a*v  trece cu o usunnlă 

—rprniitoare de U gravitata la rf- 
as' teoZișsăer.

Veți ha TrindaTirescs are. ca 
s—m. a Ban stitcrîsc.e Daca le

«4ndeș<j de unde ■ plecat Trandafl- 
ftacu și unde a ajuns, 1n|elcgj bina 
că acest om. al cărui portret se pre
tează atit de puțin la simplificare șl 
schemă, a bătătorit de fapt o cale 
rtf se poate de dreaptă. Copil fiind, 
erau mulți frați acasă, nu mai fin 
minte dji mi-a spus că au fost, pes
ta zece sau cincisprezece. Sărăcia 
înăsprește și răpește viratelor firescul 
și farmecul : tatăl său. mărunt meș
ter de țară, l-a socotit bărbat cind 
era încă de o șchioapă și. lot oblș- 
nuindu-se să fie privit astfel, llie n-a 
mai așteptat puful mustăților ca să 
de*  examenul de maturitate fn fața 
acelei profesoare care pune notele 
fără să-și potrivească pe nas ochela- 
ri| cu ramă oe aur : In fața vieții. 
Unii oameni, cihd povestesc despr*  
ei înșiși, se înduioșează peste măsu
ră, iar privirea lor întoarsă ia ei în

șiși. capătă catifelirHe îngăduințe! 
și ale răsfățului. Nu așa, însă, vor» 
btșta Trandafirescu. El povestește 
cu ua fel de asprime, se judecă, pună 
u balanță mărunțișuri care de regu
lă slnt așezate fn puful indulgenței 
totale, povestește cu umor o Intim- 
plare mai -nostimă*  și deodată devi
ne dur și face să-ti înghețe in gltiej 
rlsul. Mi a povestit, ae pildă, cum 
a intrat ucenic la patronul unei mici 
turnătorii ploeștene și cum patronul, 
cleptoman Incurabil, obișnuia să >> 
de la clicnții săi ..suveniruri*  adesea 
voluminoase Odată * furat o curea 
de transmisie din păr de cămilă, și 
a fost o dandana întreagă, a venit 
poliție, a scotocit peste tot, s-a făcut 
mare zarvă. Patronul, care era un fel 
de jupln DumKrache („Te-al culcat, 
mă ? De ce tetei culcat? Pleosc- 
pleosc. Nu te-al culcat, mă? De ce 
nu te aț culcat, mă? De ce nu te-al 
culcat? Și iarăși, pkosc-pleosc). a 
arătat Insă cu o mină spre chimir Șl 
cu altă mină spre ucenic, llie a fost 
Înșfăcat și pus In arestul politiei (to
nul glumeț "I povestitorului acuma st 
înăsprește) unde l-a cunoscut pe un 
batrin muncitor, arestat pentru inșii, 
gare la grevă. ..intr-un bed de poli*  
tie se împrietenesc și șobolanii, dar 
mite oamenii*  face Trandafirescu cu 
giaou! dus la acel prieten vlrstnic 
cure 1-a vorbit cel dinții despre 
Flammarlon și despre tainele galaxii
lor, din gura căruia nu numai că a au. 
zit centru orima dală cuvinte ca ..ex< 
ploatare**  sau „capitalism*,  dar a 
prins cite ceva șl din Micul acesto
ra ; și cit de ușoară era «cestă lec
ție pentru un ucenic căruia viața *1  
fum.zise din belșug întregul ma
terii! didactic*  pentru priceperea ei! 
De pe urma acestei Intlmplitoare 
cunoștințe Iile Trandafirescu s-a a- 
les cu o pasiune, deocamdată haoti
că. pentru știință șl problemele ei: 
legile mecanicii cerești, constituția ce
lulei. perioadele marilor glaciațiunI. 
sau scrierea vechilor egipteni, cita 
nu era In stare să absoarbă mintea 
avidă a acestui frate a! lui Pic della 
M:rando!o I Pasiunea aceasta, care 
l-a Tăcut In lcea vreme să se Înscrie 
ca student prin corespondență al u- 
nui institut electrotehnic din Paris, 
se împielea cu pasiunea pentru ceea 
ce s-ar putea numi, deslul de schema, 
tic, „problemele sociale": cuvtnt care 
vrea sâ spună, In carnea și aingele 
lui. că llie Trandafirescu a luptat 
pentru clasa să muncitoare, că a urit 
de moarte fascismul și că a luptat 
pentru sttrpirea lui. că a urit războiul 
antonescian șl că din aceasta ură i 
se fraga acea înfiorătoare sentință 
pe care un tribunal galonat și fanfa
ron a rostit-o hnpotrivă-l în anul 
1941: condamnat la 10 ani munci 
silnică.

Plecasem ta Orașul Stalin pregătit 
să inttlnesc acolo un om extriordl*  
nar. Știam că llie Trandafirescu a 
primit premluț de stat pentru con
tribuții la fabricarea in serie a unul 
tractor, știam despre el că a fost cel 
dinții director muncitor al uzinei 
I.A R . că a fost tntr-o vreme director 
de S.M T., apoi directorul unei fabrici 
de batoze și directorul unei fabrici da 
zahăr. Cineva îmi povestise cu cită 
juvenilă sirgulnță se pregătește acest 
om să-șl dea examenul de stat la o 
facultate și cum acest polifehnician 
Pygmalion esle In stare să dea viață 
chiar și unui morman de fier vechi. 
Fiecare din aceste lucruri (director, 
Inovator. Iarăși director, iarăși ino
vator) este deajuna să facă din ci
neva o personalitate interesanta. 
Puse laolaltă. Insă, parcă te cople
șesc. Ce este mal Important fn aceas
tă pluralitate de Ipostaze? Trandafi
rescu poate fi cu greu simplificat și 
făcut sâ încapă in acel pat al Iul 
Procust care este ..portretul*.  Și lo
tuși, fn ciuda acestei stufoase alcă
tuiri. Trandafirescu, omu| șj comu
nistul, . acela pe cere I-um surprins 
In turnătorie pînditlH înfrigurat „nou
tatea*,  înconjurat de tovarășii săi de 
muncă, acela da, cu siguranță, «cela 
trebuie să fie Eroul.

H. Vâlmaru

Șl ÎNCEPUT DE AN
LA UZINELE
TIMPURI NOI“

SFIRȘIT

11tul vor 
in lața

Afo/i/cv/i Petre V/flenno ți Ion Fiman luislnd la 
cumpicsua dar.milita/ui

I n cea din urmă 
tăcui o vizită 
noi**  Liina se

zl 1 anului care a trecut, am 
prietenilor mal de la „Timpuri 
alia In cartierul meu. o aud In 

iecare zi. In flecare ceas, o simt In trepida|ia 
ușoară a pămtntulul. In mișcarea văzduhului. In 
mireasma aceea neddlnllă de păcură, de zgură,

le lonlă aprinsă care lii|capă aerul la miezul nopții 
Sirena el mă trezește in zori, Iml aduce aminte de 
xlstenia materială a timpului, de măsura tul exactă, 

îmi spune de trei ori pe zl ca lotul poate fi supus și 
modelai de voința noastră Am o fereastră defectă 
cart-mi transmite In permanență, printr un tremur abia 
perceptibil, lurtmllul uzinei Cu un efori mal mare, aș 
putea Identifica In acest sunet, aparent nedlferentlat 
și munoton. prtucsul drainillr al nașterii unul motor, 
de la clocotul met 1 tulul topit, nlnă la cizelarea orga 
neînf Iul de mzre sensibil‘talc Dar a< •’ista încă n at 
11 u perluiut «nță Aveam Inti u vreme prejudecata că 

o uzină este o uzină, oriunde pe !a(a pămintulul a-ar 
alia ea, că miracolul tehnic este totdeauna impresio
nant. Gtndeam așa pe vremea cind vedeam mai puțini 
oameni șl mă lăsam stăplnlt de viața rece a mașini, 
lor, nedlndu-mi seama că acestea atnt simple instru
mente care se pot alia In slujba patronului sau acelui 
care le mlnuicștc. după filozofia care guvernează io- 
clelatca respectivă. Am învățat cu timpul să văd oa
menii șl am avut pe drumul acesta revelații neobiș
nuite. Studiul este nesflrșil șl aă nu ne mire consta 
tarea criticii că scriitorii cunosc prea puțin viața oa
menilor muncii. O inerție intelectuală sau intelectua- 
listâ a frlnat șl Irlneaza încă acest proces de cunoaș
tere. înșelătoare șl periculoasa este șl Iluzia că avlnd 
o buna esperiență a vieții, cunosclnd adică oamenii In 
general, te vei descurca ușor In literatura realist so
cialistă. Fără o asemenea experiență, bineînțeles, na 
vel putea face «Ici un fel de literatură, dar realismul 
socialist presupune urmărirea vieții In mișcare și cu
noașterea elementului țâre o propulsează.

Iml Îngădui aceste observații pentru că problema 
este mult controversată, pentru că există inca acrii, 
lori care se lată frlnațl de prejudecata că ei pot intui 
marile transformări pe care revoluția socialistă le-a 
provocat In conștiința oamenilor, fără a cunoaște la 
tocul de muncă pe omul care produce toate bunurile 
vieții materiale, adică pe omul care face revoluția, in 
fiecare clipă a vle|l< Iul.

(Jn motor șl ud ao nou
Zilele care aflrșesc anul șl cele care Încep un altul, 

■u. In viața unei uzine o temperatura lom le înalta. 
Astfel, duchidii ma la prietenii mei de la ..Timpuri 
noi**,  um lost nevull să ma reaeninez la mal puține 
Intreb.lri, să renunț la alte scurte taifasuri, lingă ma

șina care merge !■ gul. Altă dotă mi se 
tntlmpla eă fumez o Iteare ca xo maistru, 
•ă ascult povestea unui tinăr de curlnd 
ieșit de pe băncile școlii proleKioMie. ea 
zăbovesc In Lața anei pisM care nai *•  
părea ciudată, să privwc mult incaodoe- 
cență vulcanică a metalului. loMeaima 
muierioxsă și îmbietoare la reflecții. De 
antă dată mlum dat oeuma uumateeclt 
că nimeni are l<np pentru mine, ca ta 
uzină ae petrecea ceva deusobit. că fie
care clipă cuprinde la ea o valoare nemi. 
aurită. Fenameuni era de e». la
niște oameni cure șIjh todopliait planul 
pa IMt, încă de la S tencambrie, fapt care 
ie ar fi dat dreptul la o mixare mal în
ceată. Am aflat curlnd despre ce este
vorba : In uzina ac cueatreieșle ua molar 
care n a mat foat cnnatralt «kl. Așa a tind 
lucrările, desigur ca vremea os poate avea 
o rigiditate matematică. Dar oamenii de 
la „Timpuri sal- au ținut ca acest maior 
aou aă lie gala ia 31 decembrie și «ă Iacă 
turațiile de probă la ceasul ta care pămln. 
Iul întreg va ridka paharul șl-l *■  <n- 
tlmpina pe 1PM. Ml.asn închipuit molo. 
rul strălucind pe bancul de probi. In 
această clipă aoteomâ și-am Ințelea că o 
mașină poate eă Închidă fa perlecftunea 
ci rece șl neaim1<1oare, enluriaamal și 
bătaia Inimii auor num1. Conatruciorli 
desigur acasă lingă nevtale și lingi copil, 

pomului cu lu&ilaărlie aprinse, dar cate cu 
mputința ca ei să 
,1 nu-l audă șl al 
?i Vâleanu Petre șl 
*ea. și toată echipa 
ddka paharele >1

La secția unde se 
am aflai că maistrul șl o seamă dc muncitori au ră
mas clieva zile șl nopți de-a rlndnl 1n uzină. Nu te a 
cerut simeni acasi «4art.

Pomenesc aici despre această Intimpiare nu pentru 
că ar fi senzațională, d pentru că exprimă acea mo
di licăr a de conștiință pe care numai revoluția socia
lista o poate determina.

Clieva clipe mai tlrzlu. ma găseam In lața unul om 
tlnar șl frAunoa. Nu puteam presupun*  de etnd lucreiză 
la uzină șl mi-a spus că se alia la strung din 1941. 
Așadar trăise aici ani) teribili ai războiului. Se ivise 
posibilitatea să compar și să I sugerez cititorului o 
concluzie. .Mi-a spus acel ora tinăr :

— Mă pregătisem ti tac lucruri folositoare oameni
lor. lucruri care să le Iacă viața mai bună și mal fru 
moașă. Dar am loai pus »ă fac obuze, de telurile ca
libre. Am scăpat de război limd mobilizai pentru lu
cru. dar ta ct-ml folosea asta cînd cu eram silit să 
muncesc cite douăsprezece ore pe zi, cu baioneta la 
spate ? La orice abatere eram chemăt In fața colone
lului Nlga, comandantul militar al uzinei, șl judecai 
ca un (llhar. De multe ari am fost băgat h carcera 
deși eram aproape un copil.

ou se ftadească ta motorul lor, 
nu I simtă incă sub dcgelele lor. 
Benea Gbeorfhe și Smedoiu -Mir*  
Ini Vaatle Alexandru, ca loțll vor 
var spune: „Si ne traiiscâ !“ 
finisau cilindrii acestei mașini noi.

Ara trecut amlndoi iute pe lingă acel ani de întu
neric al vieții Iul. Pe masa de lingă strung se afla o 
grămădi de piese minuscule, pentru troleibuze, pen
tru com pre soare, pentru motorul cel nou. Se apropie 
furtunos responsabilul cultural al uzinei :

— Le-ai făcut ?
— Ulte-le ici, la le, dar il fiii că la revelion îmi 

faceți mie cinci cfntece, comandă specială...
Ornai de la cultural Incepn să numere niște șuru

buri lungi, calde Încă șl lucind ca niște așchii da 
cristal. Ini explkă :

— Am făcut cu mlinlle noastre o lobă de jazz. Dacă 
o cumpărare ne costs cinci mii, așa am ieșit cu cinci 
șale. E bine ? Să vii să Iad revelionul la noi. ara aă 
fie ceva grozav. Am plecat... ceasu ăl mare da la po. 
dui lui Lemetru...

Comuniștii
La podul Iul Lemetru aste Intr-adevăr un ceas, dar 

nu știu dacă la el se referea omul slăbuț cn ochii ne- 
astlmpărațl. Mie ml au sunai allle! aceste vorbe. La 
uzinele care au (ost clndva In staplnirea belgianului 
colonialist Lemattre, a bătut dc mult ceasul cel mare 
al ilberlățlL Aici In șandramalele Inlunecale și afu
mate care apâsau șl slrlveau viața muncitorilor, ca- 
vlntul „comunist^ suna ca o teribila amenințară pen
tru patron, pentru toată clica de asasini și faluitorl 
al clasei muncitoare.

Comuniștii sc ninulțcau. «e căleau, ae pregăteau pen
tru marele asalt. $| momentul acela l-a gă
sit In primele rlnduri ale bătăliei. Acum II 
gttseșil Jtnga uneltele și mașlni'e lor. Ilniș- 
liți, senini, păslrlnd in priviri acea pros, 
pețime și sete de viață pe cară natura a 
arată după furtună. II rogi aă.ți poves. 
leased viața lor, te aștepți a-nuzl că au 
lacut cuiere sau cutare taptă •enzalto- 
nalâ, dar el 1 ți vorbesc cu modestie :

— Am lost Irichia In nouasutedauizecl 
șl apt pentru instigare la grevă. In timpul 
războiului tară m-au băgat ta pușcărie și 
m.an bătut I*  singe. El, au trecut toate...

In acest timp, ochii lui se rotesc prin 
hale mere, urmăra&c drumul oalelor cu 
oțel topit, fiecare mișcare din complicata 
viață a uzinei. Acum aceasta este lupta, 
lafă.l pe Potrivita Alexandru șeful secției 
de întreținere. Fără secția lui uzina c ar 
puica exista, precum nu este de conceput 
o societate modernă fără o organizare •«■ 
uitară. Știam de mull cl-Șl Iaca o casă, 
fără credit de Ja stal, din economiile Iul 
și glnț curtas aă atlu dacă a dut-o la bun 
sflrșit. Nu e gata casa, dar «.a mulat Iu 
ca, la primăvară o Icnculeșta pe dinafară, 
o linșează, Iși plantează pomi in gră

dină. Toate astea din salariul său de muncitor cu ne
vastă șl trei copii. Sper că este limpede și pentru cel 
care, la posturile de radio dușmănoase, depllng con
diția muncitorului romln.

M-am obișnuit să urmez calea firească a nașterii 
unui motor șl ajung In „maternitatea**  lui Vasile Go
gonata. Aici, motoarele noi atnt supuse unei verificări 
riguroase, stnt chinuite zile șl nopți, făcute să zburde 
șl să clnfe Incat, să ie tacă aple de țoale treburile la 
care var fi supuse. Gogonata Vasile «« compară cu un 
medic șl nu greșește. El știe că acest motor este aș. 
teptal Inlr-a gospodărie colectivi, la un mic șantier, 
la a moară, Intră pe mina unor meșteri cruzi, abia 
teșiți dla școală, șl nu șl-ar tarta nkiodalJ dacă le-ar 
trimite a mașină nepusă la punct. Gogonata se simte 
răspunzător pentru ceea ce vor face aceste mașini, 
pentru că el nu e simplu mecanic, el In primul iUnd 
un comunist, un constructor al locialismulul.

Dar slnt mulți oameni despre care ar trebui să vor
besc sau măcar să le pomenesc numele. E greu. Am 
plecat din uzină eu credința că-l voi cunoaște Intr-o 
zl pe toți. Iml vor deveni prieteni, că voi fi învățat 
de la el legile tari ale construcției socialiste. (Jn mo
tor doarme ta început fn clieva sute de kilograme de 
materie Incandescentă, așa cum o carie se ascunde 
tntr-o idee șl tntr-o sumă de cunoștința $1 sentimente. 
Dacă Vasile Gogonata ar controla cărțile și le-ar pune 
la încercare, m.aș teme de el.

La mulți ani, prieteni de la „Timpuri noi**.

Nlcolaa Jlanu

In uzină se fabrică ți motoare de inn C P lată, echipa lui Totna 
C-lin lucrează la montarea r-'hitdriior.
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DE VORBĂ CU
Un aspect al biokhoMuIui
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$1 A POSTERITĂȚII
Anul trecut a apărut la Paris 

un volum ce reunește pentru in- 
tiia oară, după aproape doua se
cole, corespondența dintre doua 
personalități marcante ale gindi- 
ril și artei europene : Diderot și 
sculptorul Falconet, creatorul 
..călărețului de aramă". Sub 
tillul Le Pour et le Contre. Cor
respondence polemique sur Ic 
respect de la posterite. Pline et 
les anciens auteurs oot p* ri
de peinîure et de sculpture. Yves 
Benot a reconstituit, după aaa- 
numentala ediție Assezat-Tar
ii eux și din fondivile de manu
scrise (Vandeul. Falconet etc.) 
această pasionanta dopată ca 
numeroase impBcații e radi te șl 
estetice. Prelungită excesiv (pri
ma scrisoare a tal Diderot e 
datată 4 dec. 1765. Iar dlima. 
a iul Falconet. 28 aprile 1767). 
polemica se depărtează simțitor 
de la tema centrală șl se rein- 
toerce la ea. capricios, cu paran
teze și bogate trimiteri istorice 
«au referiri la antichitatea luată 
drept martor, așa cum ședea 
bine unor reprezentanți a! se
colului Enciclopediei. Obosiți 
de o harță Intelectuală ce le 
apare, pe măsară ce înaintau ta 
discuții contradictorii, intoiubi- 
11. partenerii apelează li un ar
bitru imperial, fa Ecaterina ** 
al cărej răspuns trădează

ADUNAREA INTERNAȚIONALĂ 
A FEMEILOR PENTRU DEZARMARE

Iqtre 10—12 decembrie a-*  
ținut In Snedta, ta Kungălf, 
„Adunarea Internațională a 
femeilor pentru dezarmare". 
Printre cete 26 de țiri repre
zentate 1a aceasta conferin
ță, țara noastră o avut ca de
legate pe iov. Lucia Deme. 
trliM șl Mta Groza, care aa 
participat 1a lucrări și au a- 
dus un aport personal la dez
bateri.

Inlr.o convorbire. Iov. Lu
cia Demetrius ne-a făcut cL 
teva interesante declarații, 
atlt aaupra Impresiilor cetesc 
la congres cit șl asupra că
lătoriei in Suedia :

Kungăif este un mk: orășel 
pitoresc, situat fa vreo 20 km. 
de portul Gateborg. Localita
tea posedă totuși un imens 
hotd pentru weekend, precum 
șl o vestă sală utilizată ta 
general pentru conferințe și 
congrese. Acolo s-ou ținut 
timp de tre! zile dezbaterile 
adunării noastre, la oare eu 
participat, cu excepție Austra
liei. delegate din țările tu
turor ceiorloJta continente.

Deși congresul mvm un 
caracter oficial și nu implica 
o participare e oficialității, 
am fost căkfaroa primite de 
către delegațiile de feme! sue. 
deze, tar condițiile tehnice ta 
oare desfășurat conte rin. 
Va (organizare, transmisiune, 
cfiștl, traducerile etc.). au 
făcut ca lucrările să aibă loc 
In cela mai bune condițiuni.

— Ne putc|l spune ceva 
despre obiectivele imediate 
ale congresului?

— Da. ele reies limpede 
din cele patru rapoarte pre
zentate, din dezba tec Ho oare 
fluau ținut pe marginea lor 
și din rezoluțiile adaptate.

Rapoartele eu fost ținute 
de dr. Iaahelle PoaieRle 
(Frento) despre Stadiul ac
tual al problemei dezarmării, 
de Sako Oknsowa (Japonia) 
despre Consecințele nefaste 
ale experiențelor nucleare ; 
de prof. Louise Vaucalr (El
veția) despre Primejdie ar
mamentelor moderne pentru 
umaniUte și, In eflrșit, de 
Lina Merita (ItaJfa) despre 
Perspectivele pe care te oferă 
dezarmarea. însăși enumera- 
rea titlurilor acestor rapoar
te vorbește suficient despre 
confinutul lucrărilor. Ele naau 

a constat numai Intr-un istoric 
el încercărilor îăcute pînl 
azi de a se realiza dezarma, 
rea șl de a se asigura pacea, 
dar. prin acordul unanim al 
participantelor, au pus nccen. 
tul pe recentele propuneri ale 
U.R.S.S. la O.N.U. și au ce. 
rut. In rezoluțiile finale, în. 
cotarea pentru totdeauna a 
experiențelor nucleare șl tre. 
cere» nemijlocită te dezarma
re.

— In afara rapoartelor pro. 
priu.zlse, care aa tost inter, 
vențiile principale la congres?

— In primul rtnd. frebuie 
subliniată personalitatea pre
ședintei dr. Andrea Andreeo, 
o eminentă personalitate dm 
lumea științifici suedeză și 
laureată a Premiului Lenta 
pentru pace. Organizarea 
conferinței, modul cum s-so 
desfășurat dezbaterile se da
toreze ei ta bună parte. Tre
buiesc. apoi, deosebit reliefate 
intervențiile lrinei Laguro*  
de la Institutul de Radiolo
gie din Moscova, care a vor- 
6:t despre pericolul genetic 
al experiențelor nucleare Șl 
despre utilizarea energiei a. 
tomice tn scopuri peșnka. Sa 
remarcat intervenția cunos
cutei militante franceze Marte 
Claude Vailtent Couturier. 
oar« « vorbit despre organi
zarea luptei pentru d«arra
te. Au fost mult apreciate ec. 
vtatlrile Ma minei Chatoul 
(Algeria), oare a vorbit des
pre lupta poporului său îm
potriva colonialismului, pre
cum șl despre pericolul pe 
care îl reprezintă proeetateîe 
experiențe atomice franceza

Sa ba re. Substanțiali a 
fost șl contribuția ta! Lin $a 
(Chine) Și a produs impresie 
deosebit! cuvtntarea tai Fa. 
tou Clsse din Guyana.

— Care a loet aportul de. 
legației romtneștl fa 
teri ?

— Am luat cuvtntul 
bl era dezarmării «I 
lietat pe de o țiarte 
guvernului romfti fe|ă 
propunerile sovietice de de. 
zar mare generală șl totală; 
pe de eltl parte am arătat 
modul In care masele de te
mei din țara noastră portic!, 
p] ta lupta pentru pace. De 
altfel, ca o prețuire a efor- 
t uri lor țării noastre In sluj- 
ha picii, am fost și ateiasă 
în comisia de redactare c A. 
pelulul cltre femei și orga, 
nizațiile de femei dta In tree, 
ga lume.

— Care au foat rezoluțiile 
CongrMaloi ?

— In primul rind. un apel 
cltre femeile din lumea în
treagă șl către organizațiile 
de masă feminine, pentru în
ceperea unei fapte coordonate 
pentru dezarmare și pace. în 
al doilea rlnd, un apel către 
cel ,4tatru mari**  pentru 
fixarea nelntlrztatl a confe
rinței la cel mal înalt filve!, 
fapt care. Intre timp. M Ș< 
produs. $1, In aflrșit o scri
soare către conferința celor 
3 puteri oara atudiază fa Ge
neva problema încetării ex
periențelor nucleare

Trebuie să remarc d toate 
holărîrile au fost luate In 
unanimitate, că în tot cursul 
dezbaterilor a domnit oea mal 
perfectă armonie St. deși pâr
tie! pantde .erau reprezentan
tele unor țări cu concepții po
litice și de viață atit de d.- 
ferlte, acest fapt n-a împle, 
tal de |oc asupra unității de 
vederi In ceea ce privește sis
tarea definitiva e experten. 
țel or nucleare și trecerea fa 
dezarmarea nefattrziatl.

In ultima zi a conferinței, 
o delegație a muncitor ilar 
din Guteborg nc.a adus ra
tatul călduros al aindioatelcr 
și neja vorbit despre dorin
ța de pace « clasei muncitoa
re din Suedia.

— Deși vizita dv. In Sue
dia a fost de scurtă durate, 
nu ne îndoim că ați caiet a- 
fiefa impresii pe care vrem 
dă le împărtășim cititorilor 
„Luceafărului".

— Con fer in fa noastră s^ 
terminat în preziua unei tra
diționale ..sărbători a lumi- 
nil" care se ține Tn fiecare 
an. din vremuri străvechi, ta 
13 deccmhrie. Deși de origini 
r'lgîne. simboliztnd triumfal 
uminit asupra lungii nopți 

nordice, ea S-a împletit cn 
mituri creștine șl chiar cu 
obicelnri 
cu 
loc 
unei 
E- 
tegiului de ,. ___
care străbate strlzLa Capita
lei și a criorfa'te ccjs». 
oare alegorice, ca forțe, ea 
făclii și ctatlnd.- cantootta 
nepoți tară .Sorta Lacta”.

La GAteborg. nra port 
comercial dar cu afacere dea. 
tul de redusă. •" participe*,  
și noi. ccugreatatate, ta a- 
cmsU Urbătoare e „taateL 
nit'*.  Orașul «fatoeză de *■  
începutul secndșîsi al l7J=w 
și a clădit !n snt baroc, ca ca. 
sete vopsite in estori plăcute, 
tar gtrf‘»fi<S'a de flori și de 
lumini de neoc ca care erau 
împodobite străzi*.  brazii 
gltifi la fața ceeekxr și fu
rnir, irita ran Btrieve sprinse 

toate ferestre*,  precara și 
poaăăWfe vitrinelor. î| dă
dea? an aer feeric, cu stlt 
ăia' aalt cu dt noaptea în. 
cepe acolo pe ta orele 3J0 
d.a

Corn tetuf democrat al te. 
tnei'or d i G6tebot2 nea ir. 
vital ta festivitatea cară a

în prtu 
am re- 
poziția 

de

moderne- Astfel, 
această ocazie. are 
In Suedia alegerea 
regine a fromuraci’. 

merge tn fruntea cor- 
tîneri jf fete

decurs tn palatul municipali- 
1ății. ° împlinitoare clădire 
In stil renaștere. Ni s-au pre
zentat foarte interesant® ca
ruri șl dansuri populare ți a 
avut loc (participau nu mal 
pu(in de 600 femei suedeze) 
un fructuos schimb de Idei 
prietenești.

Am fost șl ta Stockholm, 
unde orașul vechi, medieval, 
cu străzi Înguste șl oasele de 
stil. e prins tn mijlocul o- 
rețulul nou de blocuri seve
re. ca o scoică. Șl al bogat 
luminat și împodobit, era ta 
plini sărblloare șl ave» o 
frumusețe caldă Șl atrăgăloa- 
re. Am vizitat o expoziție de 
pictură spanioli cu lucrlrl 
aduse din lumea întreagă, cu 
mulll Greco, multe lucrări de 
Goyo, dor tn schimb Velas
quez era slab reprezentat...

In ceea ce privește aspec
tele soctalc. vizita a fost prea 
scurtă pentru a-ml da seama 
personal de lucrurile cde mal 
interesante. Din conversații 
cu femeile suedeze am aflat 
Insă că. deși nivelul de traî 
este parent destul de ridi
cat. presurile stat tn continuă 
creștere, chiriile sînt imense 
fală de ale noastre, impozi
tele stat de asemeni excesi
ve In sîîrșlt o problemă de 
care ml-om putut da seama, 
«ale aceea a tineretului. Al
coolul. Jocurile de noroc, dro
gurile Și mania vitezei tac 
zilnic ramagii. La hotelul în 
care eram cazata, tineri șl 
tmere soseau Io moșini șl 
după ce se opreau cit va timp 
la camere, coborau ta cazi
no wide Jmaa toată noaptea. 
Intr-un mie bar din Stockholm 
node am Intrat, fete de 16—17 
ani stăteau pe genunchii 
unor băTeti de aceeași virată 
ș] sorbeau băuturi alcoolice. 
Se luptă prin presă, prin cr- 
gamieafile de mată. prin 
școală, prin biserici. împo
triva acestor Iccitost*.  ale ti
neretului. dar. deocamdată, 
fără rezultata efective.

In general, vizita noastră 
ta Suedia sa soldat cu an 
important schimb de experien
ță. pe lingă o întărire a so
lidarității femeilor dn lumea 
întreagă 1b lupta pentru pace.

M. R.

/ anul

ati{ penpicaritate cit jacuftini 
fa de a ■“ aleasa aici pe „Ha*  
zofnl e<“. raci pe scsiplaml ia*  
vital sa raodeleze ctepal gtane 
snlu; predecesor. Fair ort ar fi 
dorit si 4ea pufai ici tă|n ecrtra- 
rile: Diderwt raanifesu rasă, 
fața de acerată iaaeație. a stra
nie rezervi șî tergivmterite sate 
coaștfesde urraănau să dka rată
rii m aseraeaea proiect Așa m 
face ci afai*  astlzi awra la tați

■ele și vartealt). iatrvgM 
schirafa de scrisori. Fapt parade 
xal : Diderot, tadrăgoalilal de 
vâterirae. relaxa posterității ara- 
sajtd saa. ia rrtsae ce scdpiB- 
nd. afișiad aa xgaraoees dtaprvf 
peetru epiafa asraaiflar. ar iri
ta grijafiu să te tramssiu pa
chetul de scrisori ia <are-și de- 
fiaea peeiȘia lllsiofica-eslelici- 
Cacl acestea slot c«ie damă pta- 
■■H ate paleraicii (acerbă sofa 
up aer de araahilitate araitafa. 
acidă cu lat laaul de faraaăvaio- 
țl reciprocă) : Diderot, spirit oe- 
lîaiștii și scsrraoaitor. litaxol ia 
aceeași asteiari ca șl roraaocler. 
critic de artă, eseist. Iși prepuoe 
ti fa apărarea posterită|î] fală 
de prietenul său Fakooet. sculp
tor dublat de «a aoteatic ?•*-  
tor care se declară partîxarasl 
exclusiv al „actualității"- Tril ad 
in prezent și creiad pentru eL 
artistul trebrne sl trăiască fără 
iluzii- găsind o soluție 4e aco
modare și afirmare, peste adver
sități. Pentru Diderot iasă- Idcoa 
posterității intră ca ■ carapo- 
ueață subiectivă fa acini de 
creație. Artistul e raeraait etici 
care trimite o epistolă la depăr
tatele IncSI. unul prieten cn care 
na se v« vedea, dar care*i  va 
prinți rindarile șL| va fi rocu- 
noscilor : ..Falconet, opera pe 
care al făcut-o și va trece ta 
veșnicie, e o scrisoare pe care 
o scrii anal prieten ce ra afli 
fa Indi:. care o va primi ca toa
tă siguranța, dar pe care nu-l 
vel revedea vreodată. E plăcut 
si seri: unui prieten; e plăcnt 
si te gfDdeștl că el va pr.’ni 
scrisoxea ta șl că va fi a>:ș- 
cat". (15 februarie 1766)-

Sculptorul prelevă să -scria" 
contemporanilor In locul trași a- 
mic imaginar >1 Ipotetic. Mesa
jul său va trebui receptat acum 
și aici- Dar dacă el nu va li !■“ 
țdes? ripostează filozofai. Invi
dia, spiritul de coterie, troenri — 
țară rea intenție — însăși mir*  
ginirta lumii contemporane ris
că să falsifice sau că scadă va
loarea operei, să nu-i descifreze 
loz te semnificațiile, să nu.l la
mineze toate laturile. Plămădită 
cu singe și lacrimi, creația poa
te să nu trezească nici un ecou. 
Dar e cu neputință si no ril- 
batl 1a inimile celor ce vor ve®L 
..Chiar daci Invidia ar impnoe 
tăcere tuturor acestor contem
porani. vor veni judecitor' ca- 
re-| vor aprecia (pe artist n. n.) 
fără fiere si imparțial" (10 «*■  
1766). Fiindcă, „ceea ce scapi 
contemporanilor noștri nu va 
scăpa ochiului vremii și al po
sterității" (M.). Implicația etici 
a Ideii e lăranrită in altă parte : 
descurajat de neînțelegerea ce
lor din jur. creatorul ar pălea 
capitula In lipsa unul alt sti
mul. capabil să-l reînvie entu
ziasmul și munca. Dacă admi
răm marile gesturi ale faainla. 
șilor noștri. înseamnă că cel ce 
ne vor arma an să se oprească 
|a rindn-le in fața noastră, dacă 
actele noastre vor merita acest 
popas. Acest ,.noo otnnis mo- 
riar" atenuează in artist însăși 
Ideea definitivi a morții (..mi 
se pare ci moartea are mai pu
țină amărăciune" scrie Diderol 
la 15 februarie 1766). Materialist 
șl ateu, filozoful concepea •.ne
murirea**  na In înțeles spiritua
list. mistic, ci ca o supraviețui
re a mesajului umanist al orică
rei opere, peste veacuri.

Dar redusă astfel fa propor
țiile unei „mlnglleri” subiective, 
Insistă Falconet, posteritatea nu 
rămlne mai puțin o iluzie. Căci 
cine știe cite calamități va a- 
vfj de suportat 
viitoarele secole 
Iar, cite opere și

olimpic1! mult aș-ată-na așadar tn
teptaiai. pasionantul, enigmaticul an olim
pic 19601 Că e mult așteptai — inutil să 
mai demonstrez. Pasionant ? Glndiți-vă 
■‘.unai ia preliminariile turneului de fot
bal, care, cor ba ceea, ne interesează di

rect fi personala. Dar de ce „enigmatic*  — vă 
veți întreba. El bine, fiindcă mi se pare mai 
ușor să ghicesc 12 soliști la pronosport sau 
timpul probabil cu ajutorul buletinului meteoro
logic. deci! pe laureatul unei singure probe la 
Roma, tn nara aceasta 1 Excepție — unica, 
poale — Înălțimea femei, unde ciștigă absolut 
precis-. Dar ăsta-l secretul meu; ia să vedem, 
11 mai bănuiește cineva ?

Vreau $d cd istorisesc oe scurt, neobișnuita 
tnll'nire de care am avui parte în prima dimi
neață dr. I960. Ce legătură există intre anul 
olimpic pi aventurile mele matinale? Aveți pu
țintică răbdare!

Era. după cum știți, o minunată zl de începui 
de primăvară... Cel puțin Ia noi, la marginea 
Bucureștiului. puteam sd jur că e 1 martie. De- 
abia ațipisem in 2ori. după ultima țuică și tradi
ționala ciorbă de potroace, cind un bubuit nă- 
praznic pe acoperiș mă făcu să sar In picioare. 
Urcai In grabă scara de la pod. deschisei lumi
natorul și lefii tn patru labe pe țiglele cărămizii, 
mlngliate de razele soarelui.

0 priveliște destul de ciudată mi se înfățișă 
ochilor. La rădăcina hornului vă2ui un omuleț 
cu tichie stacojie, cu cisme de marochin ca vi
șina putredă și cu un caftan de modă veche cam 
ponosit pe ia încheieturi, semn de prea lungă 
întrebuințare. Bătrinul era cocoțat pe un mal
dăr de obiecte foarte diverse. înghesuite claie 
peste grămadă Intr-o sanie cit toate zilele.

— Cine ești dumneata ? U întrebai, fără altă 
introducere.

— Sini moș Gerilă — răspunse bătrtneîul.

omenirea In 
șl jn virtejul 
nume de mari

artiști aa m vor pierde ? Dacă 
>*.  «. a XI IIl-ka este-poste
ritatea*  antichității. cine ae.ar 
pafta asigura ca operele.nl ic ve 
dhapi care țadedtaa aei arta ce
lor secte aa fast ți cete mai re
prezentative ? Ci cele toai bune 
an *-*■  pierdat. ci timpul |i ui
tarea am le-a măcinat ?

hrfUcărat de a aabili certi
tudine. Diderot răspunde :

-Îngrămădește supoziții peste 
1.70. . j—“/„c-.-a războaie 
peste războaie; nesfi'rșitelor tuL 
torta i fă si le sncceadă aeslir- 
șrfa tulburări ; aruncă asupra 
craversulaj un spirit de nebu
nie geoerali și-t’ dau o sută de 
n*  de ani pentru ca operele și 
masele lai Voltaire si se piar
dă; n-ai si reușești dec it sl-♦ 
alterez, pronunțarea.

,41 apoi «-are atace numele 
ce-I sort cu Di ace rea ce simt gln- 
d ndn-mi ci lfigeaia mea va 
face să pHngă întotdeauna aa- 
SKini ? Oamenii. m| auzi ? în
totdeauna. intriegi ? Așa lși spu
nea sie-și Racine*'.  (1 febr. 
17N).

Din desișul de considerații șl 
argumente, se desprinde așadar 
acest utnniler comun : posterita
tea privită ca • ..răsplată" pen
tru artistul certat cu oriaduirea 
socială, ca un stimul creator al 
ctM alungat din .xetatea**  feu. 
dakt-bargfaeză ; pozijie firească 
la >a filozof a cirul operă în
treagă Intrase Intr-un conflict a- 
cuf c° suc letal ea nnde vlefuia Și 
]a zdrobirea căreia tindea ca 
fiecare rind al ei; firească și 
dacă ne gindim ta acele laturi 
ale gtndirii lui Diderot prin care 
ei depășea granifelc veacului 
burghez și-și manifesta rezer
vele fafl de lumea mercantilă c« 
venea <a patere. Aceste elemenie 
ale operei filozofala] l-au făcut 
autorul preferat al lui Harx șl 
Lan adus — In secolul nostru — 
elogiul leninist.

Argumentul posterității intr-o 
dtecufie estetică na se lutflrrrște 
Insă iuti ia oară la Diderot. 0 
prefigurare poate fi inUtaifă încă 
ta Tratata] despre sublim (se
colul 1 al erei noastre) multă 
vreme atribuit retorului grec 
Lengia. unde erau amendați a- 
cei scriitori care-și privează •- 
pera de o finalitate majori, ca- 
pabilă să încalce granițele stric
tei contemporaneități. Harația- 
nul ..non omnis moriif" na iz
vora diu aceeași coaștiiată? 
Priutr-ua accident- da sici «a ui a 
reluat discafia. tangențial Insă 
In Reflexiile tal Boileau asupra 
Tratatului despre sublim pc 
care autorul Artei poetice II tra
dusese și-l comenta cu scepal de 
a arunca nai argiMMte la Inp- 
ta Intre „aoticr șl „madirni*.  
Baiteau merge de la parafraza 
fextaloi grecesc (..Numai apro
barea posterității pcato stabili 
adevăratul omrit al operelor"), 
pini te caactazii foarte depăr. 
tate. accesare lai la polemica ca 
Perrault.

Dar deși na e primul care • 
abordează. Diderot e cef care — 
prîa ea — deschide seria foarte 
numeroasă a scritarilo» |i ar. 
tiștilor secolului următor, acei 
ce latordod spatele oriadtdrii 
burgheze, certați ca ea. izgoniți 
șl prigoniți de ea. fac apel la 
a viitorime capabilă să-1 înțe
leagă șl să-l răzbune. Mărfi ne- 
înțeleși an sperat ca ardoare ia- 
fr-o posteritate a răfuielilor, vă
zută desigur diferit, dt la cai La 
caz. Shelley o concepe Iacă o- 
dată drept mi primul" ; singu
ra ambiție căreia merită să-l sa_ 
crifld totul. I se pare «ceea de 
a deveni .0 ffntlui din care su
fletul altor oameni va scorie 
forță și frumusețe" (scrisoare 
către Byron, din 2S sept 1816). 
Ca toată poza lui cinică (.-cit 
despre aplauzele posterității aș 
vinde bucuros succesiunea In 
pierdere", fi scrie prietenului său 
Kinnaird, din Veneția. In 1819), 
Byron nădăjduia totuși că viito
rul 11 va da 1u| dreptate, in dra
ma Individuală care-1 opunea 
..perfidului Albion". Opera lui. 
de altfel, e ca o coardă întinsă 
spre viitor. Șl tot cam atunci.

na.șl fiia S th t nd nai termenul 
calendaristic cind posteritatea il 
va înțelege și prețui opera ? Pro
blema se complica in dalele ei 
fundamentale, devenind o dile
mă. a creatorului, izvorită din 
divorțul iot mai tranșant Intre 
artistul autentic și o societate 
bazata pe exploatare și injusti
ție.

Lj noi, a preocupat pe Ghe- 
rca. care a enunțat-o in formula 
Judecata posterității și judecata 
contemporanilor. Puhlicat in 
Viitorul social din lași (nr. 5 
din dec. 1907) articolul era în
soțit de o scrisoare către redac- 
ție. cuprinzlnd explicația inten
ției autorului: voise să dea in 
acele pagini ..dteva frlnturj fu
gitive. foarte fugitive asupra 
unei etice socialiste". Evocind 
nzolvarra dilemei In spiritul 
„luminist" al secolului a] XVIII- 
lea. Gherea depășește această 
primă soluție (regăsită de noi 
In scrisorile lui Diderot), Invl- 
tind spre dialectica marxiste. 
Deosebind de pe poziții științi
fice clasele sociale angajate In 
luptă șl etica lor specifică, Ghe- 
rei cere artistului să opteze, să 
aleagă de partea cui ișl va plasa 
existența, creația, sensul 
Cu cine șl împotrivi cui 
venise o problemă incă 
cută docit aceea a unei 
plăți*  morale, ta societatea pre
zentă sau In perspectivi posteri
tății Al^nd. artista! Ișl decide 
de fapt singur destinai propriei 
creații. Dică-șl va atașa în
treaga activitate de etica clasei 
In ascensiune, poate li sigur că 
alegerea lui va fi fertilă crea
ției sale șl farorahilă viitoru
lui ci-

„în fiecare epocă Istorici e- 
xîstă istfel o etică inferioară și 
o etică superioară : aceasta din 
urmă reprezintă tocmai aspectul 
etic al acelei epoce spre progres, 
spre lumină. De această Ideolo
gie. de această activitate și lup
tă. de această etici superioara 
a epocei tale leagă-ți activita
tea ta șl conduita ta morala, pă- 
trunde-te de cele mai înalte 
Idealuri ale vreme! fale șl a. 
tund ești sigur ci vei merge pe 
drumul cel adevărat, oe drumul 
cel drept ( -) Pentru epoca fn 
care trăim, această activitate și 
luptă șl idealurile ei înalte și e- 
tica ei superioară se rezumă ta 
cuTfntnl socialism" (Studii cri- 
t ce. ed. Horia Brâlu vol. 1. p- 
416).

Cu viatul fusese rostit așadar. 
Cheta problemei o oferise încă 
din 1844 Mari fa Manuscrisele 
sale economice-fitozofice. soco
tind ranawisraal socialist drept 
^adevărata soluționare a cod- 
ffiefufai dintre exist^tJ Și e- 
jență- dintre obiectivizare și au- 
loafirmare". Era nevoie așadar 
de soluțioeiarea. in primul rind. 
a antagonisnialui Individ-socie
tate. pe care n-o putea aduce 
dedt ^oletarialul revoluționar, 
prin etica u umanistă, prin 
zdrobirea efectivă a vechi; orln. 
dairi. Trebuia, pentru scriitor, 
să se rezolve dezacordul dinlre 
■esajnl major al arici sale șl 
societalea Incapabilă să-l înțe
leagă sau sl-1 accepte, fiindcă, 
fn ultimi instanță acel mesaj 11 
era potrivnic și contribuia ta 
subminarea temeliilor el ; fre- 
baia. pentru scriitor, să Intervin! 
istoricește acea forță socială 
care avea tot Interesai ca arta 
să dezvăluie realitatea, nn 
falsifice șl s-o eludeze; trebuia 
penira ca scriitorul să lie rea
dus in comunitatea socială, ca 
să devină popular (In sensul le
ninist al termenului) să se clă
dească o nooă orinduire. superi, 
oară- $1 pentru rezolvarea 
vechil dileme a ..judecății poste
rității și a contemporanilor" era 
— cum spune Lenin ta moartea 
Iul Tolstoi — „necesară o răs
turnare socialistă".

Vom căuta să dezbatem aceas
tă problemă Intr-un articol vii
tor-

Cuvinte potrivite
Nomenclatură
ORIZONTAL: 1. — Mi-e 

setei — Plural columbian. 2. — 
Ostrogotă <n turn. 3- — Dispută 
între critici. 4. — Instrument 
ancestral, adjuvant gastronomic.
— De la suprafață te duce la 
fund. 5. — Tongo. — S- 
sat lanollna... 6. — Sa: 
poi. — Nod pe șine. 7. — 
Vultur de șindrilă. 8. *~  
Șoptea în gura mare.
— Horatiu |-a cînlat plu
ralul. 9. — Transformat 
in mal multe. — Așa-i, a 
intrat la apă... 10. — Meș
tere fa încurcături — O- 
raș mare..

«■o

Mircea Zaciu

Va cedi ,/na^d^MZ- 
ie de lunguLnasulai

POVESTE
liniștit barba zăpe2ie, in timp ce

VERTICAL : I. — însu
ti cehoviani. — Iar te 
miri ? 2. — Pescar sau 
vinilor. — Restul de ca
lea cin tipografie. 3. 
— Z?ncă cu arnici. 4. — 
...Bala. — Profesor de 
dansuri biblice. 5 — Nu 
se face la calitate. —

Dușmanul declarat a! tal Bruto. 
6. — Unul care refuză senatori- 
zarea. 7. — Prozator în uni
forma. — E un cufăr cu anti- 
chități- 8. — Nume cu rezonan
ță Eusebio-camilariană. — Pre
poziție pe limbă moartă. 9 — 
Ud rea obez. — Oraș german. 10. 
“ Careu bllbiit. — încălțată pe 
movili...

RADU BOUREANU

Poeților, care discuta steril despre poezie

Eu Ie citesc $1 le ascult, 
Dar unde-1 opera cea noua ? 
Găina care clntu mul!
Nu face ouă.

TUDOR MAINESCU

(TARDIVĂ) DE ANUL NOU
mlngiindu-șl
mă privea surizlnd, cu ochișorii lui ca două 
boabe de cafea verde.

— Hml — făcui eu, cam neîncrezător. După 
cile știu, moș Gerilă și-a terminat serviciul astă- 
noapte, la ceasurile 12; Incit n-aș pricepe ce să 
caute ziua în amiaza mare pe acoperișurile oa
menilor ?

— Caut U.C.F.S.-aL zise moșneguțul, și drept 
să-fi spun — m-am rătăcit; nu mal recunosc 
locurile, parcă am nimerii tn alt oraș...

— Ei, tăicuțule, dacă o iei așa, Îmi place! 
Chiar eu, bucureștean get-beget, de ctnd cu con
strucțiile astea am șl uitat unde-i U.C.FJS.-ut 
cum a uitat și U.C.FfS.-ul de mine... Dar, ia 
spune-mi, ce treabă ai cu dumnealor?

— Am adus niște daruri pentru „olimpicii" 
voștri; pentru cel care or să meargă, pentru cel 
care-i probabil să meargă și pentru cei care 
„s-ar putea" să meargă la Roma, peste cite va 
luni...

— Foarte interesant, moșule dragă! îți jur 
pe barba ta pufoasă că exact așa ceva îmi tre
buie pentru cronica următoare la „Luceafărul" I 
Ia să vedem ce-al malale pe-aici, prin sanie... 
Asta, fșarcă ar fi o birnă de gimnastică... Ei, co
medie ! Ce s-a întlmplat ? Cine m-a înhățat de 
miini? Moș Gerilă, sări și mă scapă !

Moșul făcu un semn cu o creangă de brad și 
încleștarea pieri ca prin farmec.

— Asta-i pentru totul feminin de gimnastică 
— 2ise moșul, zlmbind pe sub mustață. 0 birnă 
vnăjită, de pe care e imposibil să alunecL Cu 
birna asta s-ar putea să ocupați chiar primul 
loc — nu-l așa ? Iar aici, sd nu ie mițl, aici am 
o poliță din vara trecută...

CRONICA
SPORTIVA

— 0 poliță? — strigai. Dar bine, ce-ar putea 
să facă un sportiv cu așa ceva ?

— S-o plătească! răspunse bătrlnal, despătu
rind tacticos o foaie de hlrtie cit un cearșaf. In 
mijloc scria, cu litere mari"! Lucerna, 1959. Cre
ditor: Jerzy Pieir2ykowsky (Polonia). Debitor: 
Gheorghe Negrea (R.P.R.). Termenul scadenței: 
finala campionatului olimpic. Roma 1960.

— Aha. acum am înțeles! Să știi că al avui 
n idee bună, moș Gerilă: Negrea al nostru e 
băiat cumsecade și-și plătește datoriile In mod 
cinstit. Dar cu bicicleta asta ciudată, ce-o mal 
fi? Văd că tn loc de roți are două cadrane, ca 
de cronometru...

— ...Da — mă întrerupse bărbosul — și fie
care cadran are șaptezeci de despărțituri

— Adică ?
— Adică — un minut șl zece zecimi. Nu în

țelegi? E o bicicletă specială pentru Ion loniță, 
pentru cursa de 1.000 metri cu start de pe loc. 
Pe bicicleta asta nu poate să alerge decît sub 
1,10 — ceea ce ti asigură un toc — poate chiar 
primul — tn finala concursului olimpic... Mal 
am și un bazin de 33,33 m. care se transformă 
automat într-unul de 50, iar performanțele tn loc 
să scadă se îmbunătățesc. Darul ăsta U duc lui 
Al. Popescu șl Ingrid Wâchtcr. Uite aici o minge 
fermecată, cu care echipa voastră de polo o să 
învingă Ungaria, U.R.1S.S. șl Iugoslavia tn 
turneul final. Ce zici? Cam ce fel de medalii

s-ar putea si obțineți cu rezultatele astea ? Așa... 
Niște tuș pentru Cernea și Gh. Dumitru... două 
perechi de aripi pentru Vamoț...

•— Două ? De ce două ?
— Păi — una pentru sprintul de la 800, și 

alta pentru ultimul tur la 1.500...
— Bine, moș Gerilă — toate bune și frumoase 

numai un lucru nu-l înțeleg în ruptul capului: 
ce-i cu mecanismele astea care seamănă cu niște 
armuri medievale ?

— Ssst I încetișor, fiule I făcu moșneguțui du- 
cind degetul la buze și uiiîndu-se circumspect 
împrejur. Asta-l o taină...

— Ei, ași 1 Ce fel de taină ?
— A$tea-s pentru lotul de fotbal: tî perechi 

de picioare, cu totul și cu totul de oțel... Să dai 
în ele și cu toporul — nici nu le pasă!

Și cum continuam să mă uit nedumerit, ctnd 
la el cind la picioroangele de metal:

— Ai uitat că aveți un meci decisiv, la ! Mal? 
M-am glndit că s-or putea să le prindă bine: 
băieții sint inimoși, hofăriți, știu șl ceva fot
bal... Dacă picioarele rezistă 90 de minute — 
cine știe, poate vă calificați pentru Roma!

N-am mai apucai să răspund. 0 pală de vîn! 
trecu prin barba bdtrlnului făclnd să zornăie 
ciudat zurgălăul de aur de la tichie. în aceeași 
clipă, toiul dispăru lnlr-un vîrtef de aburi și nu 
mat auzii decit un ris subțirel, ca un clinchet de 
sanie depărtată. Sper că tn ciuda dificultăților 
de orientare, moșul a ajuns în cele din urmă, la 
desiindție. Peste clteva luni, o să aflăm și noi 
dacă ..olimpicii" noștri au primit sau nu cadou 
rile Iui moș Gerilă pe I960.

Cronicar
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THEODOR STiLIANU ION BRAD

O, ftații mei
c Uzați...

lialia

HASAN IZETTIN DINAMO
Turda

OtnfeeuL

Grecia

Prea bine ftlu 
că val voal, 
cum vin oatagil vot vani, 
luptlad.

Q)ăeii

roșie ca argila,
mlădițe de leandru trandafiriu, 
plins peste mormintele voastre, o, frații arai, 
plins in fiecare oră și-n fiecare clipă, 
plins in zori și am plins in amurg,

Jllă ait

cel ca se poala numi (fatala vostru.

nori

pămint

mau 1

CJ-.Lotil&t de
pntnaoaia

3

HRISTO BANKOVSKI
R. P. Bulgaria

Cu

CALAFETEANU
Da

MIROSLAV
R. P.Da.

uităm pa vecia—

flori do violata va parca 
poate Parte. poate Berlin 
ciad biruind vel lieco ta- 

r

nu moi fia 
aminte da spaime

cd ploaâ 
fi poete Leadra,

O dată daar născutu-m am pe lume. 
Cu visele și cu nădejdea mea...
O dată m am născut ți vreau anume, 
Din piscul de oțel, din piscul vremii.
Să rup destinului cea mai vinjaaiă creangă...

Presimțitea-apoleozei, 
albe fi mărunta flori da șes, 
mai frumoase ca mindrla razei 
din orafelo cu parc ales I

care-ați simțit prețul jertfei, 
necesității,

Primăvara vouă vă închină 
frumusețea păcii, albul sfint. 
Soarele invăluie-n lumină 
primul alb floral de pe pămint.

Id rawingle de VERONICA PORUMBACU

vot
plutind ca na parfum da Iasomie *nt 
pa etrOzUe ecâldate la Ivmriai.
vel voal, la Istanbul. ta Delhi, la Nunkdn 

fl Tokio

o, pace, iu Labâvlioazoa iamb, 
siatoruicâ, da mdzoțle pUad I

ți vel «drobi do tdzmuri navele rtebotnlra 
ce vor păzea atunci corăbii de talrde.

Gladuti

Invoytaiallnd pdminhd
la minunate etxtrie do ■atașe

91 vor rodi ai ud
■pe rațele czeante-a oameni, 
aiameal leridtelar grădini din Amante

ut ochii
e&piiL&t...

O. frații moi căzuți la posturile voastre. 
Fericit

O, voi
sensul
voi toți caic rați spus :

O femeie, un prieten 
pot sâ aștepte
Chiar o iubire poale s-aștepte. 
Dar pamintul acesta robit, 
nu poate să aștepte, 
fi laba greoaie a cuceritorului 
na strivește piepturile

O, vai copii ai țârii voastre albă ca varul 
sau 
vai, 
am 
am 
am 
cind in car se spărgea o grămadă de 
ca niște ghemuri de lină îngălbenită - 
am plins, fi lacrimile mele au căzut pe 
ea boabele semințelor da salcim. 
Ce putere scuturase arborele sufletului 
Poate bătaia aripilor voastre 
sau zborul vostru mă atinsese plutind... 
Dar lacrimile, totuși, nu erau un bocet, 
ci o mindrie. 
ți mi-nm simțit plâminii lărginda-se atemeni 

aripi imense. 
Fiindcă un astru care se-nalțâ (răgind in urma dira 

Iul de foc
nicicind nu ia pierde, 
ci umple universul cu slele noi.

ți cine oore-a putut să inchidă 
ca turma de oi, inlr un țarc I 
Cine-a putu! să înlănțuie vlntul 
sau sâ Inlâșure saarele-n sîrmă ghimpată 1

Chiar stincile marine, 
acești buieți pietrificați, 
inlr-0 zi vor muri.
Ele se vor sfârima ca niște dinți cariați. 
ftindcă-au stat impotriva valurilor.

Valurile nu obosesc niciodată. 
Ele atacă fi se retrag, 
apoi atacă din nou 
ca niște berbeci minioși 
cu coarnele niciodată tocita.

STERGH1U VAIIULI

Qdieiodalâ
tăzboi...
Vom semăna in paharele obuzelor 
busuioc fi garoafe 
ca să ne scalde in mirezmole lor 
carurile noastre albastre 
bolnava da spaima războiului.

NICIODATĂ 1A2BOI I 
vom scrie pe ușile caselor, 
pe arbori, pa străzi, pe vitrina, 
pe hambare și pe uzine 
fi in inimile noastre.

Să nu mai fie tobe
— ele no-aduc aminte de popoarele prinse 
in capcana minciunilor,
nici goarne să
- ele ne-aduc 
fi bătălii, - 
e timpul sâ le
f

Mai ușor se leagănă pruncii adormind 
In sfintele desmierdări alo mamei, 
ușor se trezesc flăcăii primind 

sărutul iubitei in zori
fi mai frumos muncește bărbatul 

in amplul acord al iubirii.

mal

*
Vom aprinde locuri 
sâ ardem vestmintele cetii, 
sâ salvăm înghețatele visuri.
Vom aprinde focuri 
ca sâ se încălzească marții 
șl să simtă că nu au pierit in zadar.

Vom semăna nonote fi li 
fi xi fl noapte vom clădi

BIAGGIA MARNIIT1

(Ponta
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In romrneșle de ROMLLLS VULPESCU

H vel voal
■trivtad n vaialceptila pidocna da oțel 
hnraltoaie tancuri 
ca pa niște ctatU trnțllo do chibrituri. 

Da vai vani,
strivind pa fazani aew-yorkoi 
giâmaiilo da luanif tabricate-a loc 

da hioaft.

In romlnește da BEN CORLAC1U

SLAVKO MAD]ER
F. Iugoslavia

eu oaze da frunzare 
in valuri de piatră, prin

Orașul odihnește 
cu munți mișcați 
Clâdirile au fruntea ciudat de lucitoare 
iar parcurile-s pinze ivicnite spre azur. 
Ca niște străji stau arbori la marginea de 
și e bâtrin orașul in tinerețea sa.
Peceți de pace poarta 
bătute n piatră grea.
Pulsații seculare în zid 
pe-alături cu tramvaiul 
privind uimit neanul cu 
vitrina cu reclame și oleandri-n geam.

istarica-i fațadă

se-uud. Dar iată 
modern alunecam 

zare tremurată,

Prin gări o pusă lumea pe glume sau po 
către aleea Zrințav pornește drumul grav. 
Flntini. ți monumente.
Palate mari de artă

stradă

Desen de F

aspru slava

Prin urbea Iul Maiimir
Șl a lui Tomislav.
Mirtgor visează inefi In marmur 
împrejmuit de fabrici in zvon melodios. 
Privește cum trec oameni
Spre Sava, spre Duhrava
Cum singele cetății vibrează sănătos.
Zagreb. Un nume care străluce din vechime, 
Priviți-1 in lumina electrică mbătat
De-a patriei croate lumină și mărime 

Do sufletul slavonie cel pașnic și bărbat

cearta, El creșle-n zorii proprii cu ridicare 

Și-n arborele țării e-un ramur de

lină 

lumină.

In romineștc de AL. ANDRIȚO1U

Mă ed in ochii copiilor
Ce o sakie-n lac
Ș< tame adinei, cu păcălii de vraja. 
Se răsfoiesc ca (ninzele de nenufar 
Pe fața cărora, nu rar, 
Nednscdrata inscripții nrai zac.
Mă uit in ochii copiilor .

capelor—
Toata dorințele «ochi ala naastoa 
ta dala ~e*a  Iar
Zmcnosc - păstrăvi do foc 
la ieiăvo-otCnci ți albastre. 
VisarAe, cindea nvliăitr.
Ad, păuni ieAerați, toate dansează.
Luceafărul vremii le țese plasă din fire da rată 
ți—i rin turn sus,
Pe-acoperișul lumii, ca pe propria casă, 
Să spună cintocul încă nespus.

Mă uit in ochii copiilor .
ți nu pat să lac...
In oglinda apei, In oglinda Cerului, 
Ma uit in ochii capiilor 
Ca o salcie-n lac...

CLARA CODRA
R. P. Albania

Nu vreau să viețuiesc un veac,
Ci-o sută de cărări doar intr-un an să bat, 
ți fericiri |l frămintări și bucurii a sută vreau... 
ți vreau să-mi lie dai
Ca mai lirziu
In anii pârului cărunt,
Sâ nu imi legăn amintirea. 
Memoriile sâ nu-mi scriu
Intr-o odaie cu câldura încropită

CI sâ străbat cu pașii-mi de oarbal 
Cărările pâmintului intreg. 
Pupila mea să sfredelească 
A stelelor pupilâ-nflăcâratd.
Cu lovitură loviturii sâ râspund ; 
La fiecare clipă care trece, 
La fiecare răsuflare ce-o aud, 
Să-mi einle inima de bucurie-aș vrea. 
Acest pămint și lumea-aceasta 
ți le iubesc
Cu toate visele și cu nădejdea

imi sini drag'.

mea.

GRIGORESCU



c SINjCLOIfl
murit to 1951. Islo. 
vlt fizicește, cu eu- 

fletul rlvițlt, adînc dezt*  
luzionat țl dMgustal de 
cele ce se petreceau In 
jurul său. Era. de ctțivta 
ani. neglijat de ponlifil 
criticii oficiale și Ieșise 
din curentul de notocieUi. 
te al repetatelor ralc suc. 
ccse de lihrirle. Se uite, 
se chiar țl Mphil ci fu. 
6ese primul laureat al 
Premiului Nobel penlru 
literaturi dlri Statele U- 
nite.

In tradiția realismului 
critic Ilustrat de Mark 
Twain. In aplrftul sclnte*  
letoarei critici sociale pe 
care o încercase eseistul 
Mencken, opera Iul Lewis 
este o imagina ampli țl 
vie a Amcrlcll caflfempo. 

! nane. 1-aiu scipat design*  
o seam4 de ascete e-sen*  
(late ale lumii înconjuri, 
toare, din care cauză a. 
coasta Imagine nu e lip. 
sili de limite țl contradic
ții. Critic acerb al capi, 
ta Hamului, Lewis ca tras 
concluziile soc lai. politice
la oare ajunsese Theodore 
Dreiser, cu o general ie 
înototea Iul. Dar. In ml. 
aura în oare denunți si. 
răcla morală a modulul 
de viată american, opera 
Iul păstrează o valoare 
documentari InegatahUi.

După a activitate nuve. 
Hstlcl mal puțin ternar, 
cita, debutase în 1920 cu 
un ..best seller", romanul 
Main Sired (Strada Ma. 
re). Cartea aducea d!n- 
tr.o dată la lumini toate 
calitățile pe oare avea «1 
le confirme întreaga cre
ație literară ulterioară a 
Iul I.cwle : o Inteligență 
ascuțit! țl o curiozitate 
nesecată, tir incomparabil 
aplrlt de observație țl un 
aarcesm neiertător, o toer. 
te staptniîă țtlinți « corn, 
poziției, ți, în același timp, 
verva unul stil oare a 
atlrnlt hohotele milioane, 
lor sale da lectori. „A. 
ceasta este America — 
scria el to scurte Introdu, 
cerc a romanului — un o- 
raț de clteva mil de Io. 
cultorl, Intr-o regiune de 
cerea te. de lăptarii țl de 
mici dumbrăvi. Orașul po
vestirii noastre se numeț- 
te Gopher Prairie (statul 
Minnesota). Dar SIrada 
lai marc rate coalinua. 
rea Străzilor Mari de pre
ia Undea I. Povestirea ar 
11 asemăn atac na la atale-

] te Ohio sau Montana, la 
«Kansas. Kentucky sa« II. 

Itaote... Strada Mare este 
apogeul civUzațtel. Pen. 
fru ca Fordul acesta «1 
poată staționa In fața 
magazinului „Bon Ton", 
Hannibal a invadat Roma 
țl Erasm a scrte In chil
lis din Oxford. Ceea ce 
Ole Jenson, băcanul, II 
spune Iul Ezra Stowbody. 
bancherul, rate legea cea 
noul penlru Londra, Pra. 
ga ți insulele inutile de 
pe mare ; ceea ce Ezra 
nu țtle ți n*i  aprobi, con. 
stltule o erezie, nu meri- 
tl să tie cunoscut țl e <

scelerat al lei In conside
rare"..

.Main Street »e prezenta 
deci, de la început, cm o 
caricaturi pe scară cont:- 
nentelă : era un atac ne. 
deghizat împotriva pro
vincialismului strimt ți a 
Ignoranței, împotriva vul. 
garhițil ascunse In con
tul de ..profit țl pierdere" 
ți a ipocriziei fardate ca 
bigotism. Interesant era 
ci milioane de americani 
se recunoțteeu în pagini, 
le cărții ți cl ridesu ne. 
suplrați In fața oglinzii 
pe care ie-o întindea Le- 
wls Do1 ani mai ttrzhi. 
concetățeni țl mal nume, 
roți Iți scoteau adine pl- 
lirh In fața Iul Babbitt, 
vechra lor cunoștin(! din 
orașul Zenith. Romanele- 
rul Iconoclast reușise de 
astă dală o tipizare ulu. 
Itosre; George F. Babbitt, 
zugrăvit eu acuitatea ți 
simțul de amănunt intim 
al pictorilor flamanzi, de. 
venise, prin preocupările 
țl idealurile lui. prin ti
midele iul încercări de e. 
vedere, dar, mai ales, 
prin teama înfruntării 
conform te mu4ul eoctal.
chintesența americanului 
sută ta autl. Simbol so. 
clei, Bcbblll s-4 trans for. 
uiat In adjectiv sau ad
verb ți a început sl fie 
scris cu literă mică.

In aceeași lume, provkt- 
c!e4l nu nunul geografic 
dar țl os mentalitate, 
funcționarul filistin din 
Our Mr Wrenn (D. Wrenn 
al nostru) se deștepta la 
aventură datorită cinema, 
tografuiui ți lecturii. Hol- 
lywoodut .țl dlgeaf-ele II 
ofereau o evadare ispiti
toare din cercul Iul mir. 
ginit, pin! ckid o călăto
rie în Europa ți cunoțtln. 
ța unei artiste îl iac «1 
aimti pentru prima dstl 
puternicul complex el In. 
ferlcrlllțli. Tot în Europa, 
milionarul american din 
Sam Dodx worth simte 
fructul ttrzlu țl dulce al 
unei alte culturi, tar sin
gurătatea lui în fețe lu
mii se conjugă dureros 
pentru el cu Incapacitatea 
înțelegerii unor valori 
pentru care nu era făcut. 
$1 este oare tntlmplltor 
ci. In Arrowocnllh, unul 
din eroii cel mei Iubiți țl 
care fnoemeezl tragedie 
ravwntuhU într-o societa
te oare comercializează 
științe. Max Gottlieb, eate 
un eu no pea n ? Babbitt nu 
vedea cu ochi buni per. 
mâneri ta rettefore a unor 
valori airline. Americanul 
Integrai rida dnd se des
coperi In paginile Iul 
New Yorker dar începe sl 
strtmbe din nas cfcid ea te 
ironizat de SlmpItztaaimiM.

Sinclair Lewie, o brail 
bucată de vreme copil te
ribil țl adulat. începuse 
însă a se Interesa tot 
meJ mult de noi domenii 
considerate spațiu rezer
vat. Intr-o societate unde 
«e afișează cultul femeii, 
I putut trece cu ve
derea faptul cl Ann Vi
clean învedera Inferiori- 
tatei morală pe oare ca pi
ta llsmuJ o rezervă sexului

I
n perspectiva activității sale de 

autor dram al Ic, Paloșul de loc 
reprezintă pentru Nicolae 
Tăulu un moment de căutare. 
Dramă eroici, avind de la 
bun început si o pronunțată 

notă didactică, ea cumulează nu 
numai însușirile dramaturgului Nice- 
lae Tlulu. dar șl ale poelului și pro. 
zaiorului. înclinarea, pozilivâ clnd nu 
treca in domeniul manierei, de a re
liefa In versuri sau proză un moment 
definitoriu. Un instantaneu ce au- 
gereazl In puține cuvinte o stare de 
spirit sau un aci de voință, sini pre
zente și aici. Spectatorul II va reln- 
lilni in diferitele episoade ale piesei 
ți pe poelul N. Tlulu care caul! ■! 
descifreze și el expunl concluzlv 
semnificații unui anume fapt.

De prima însușire a artei lui N|- 
colae Hulu ține intr-un lei și con
strucția piesei de iațl care pare mai 
de grabă o suită, părțile ei nede- 
curglnd in mod necesar una din alta, 
dleva din ele avind chiar autonomie 
scenici. Nu trebuie si înțelegem de 
aici ci piesa n-are laluși a idee cen
trali și un fir conducător. Ce-i drept, 
ideea este mai mult afirmai! șj mai 
puțin rezultai! din acțiunea propriu 
ziși dupi cum filonul dramatic nu 
esle hrinit in permanciiță de evoluția

Constantin Guriță (Ltafiu) 

vâiut dt Silvan

frumos .alunei clnd are cu. 
rajul luptei cu prejudccl. 
file. Dar, de ta Elmer 
Gantry înainte. critici le 
celor lezați sau făcut tot 
nul auzite. Romancierul 
atacase, nemUos ca deob:- 
cct. dedesubturile vieții 
religioase : puzderia hao
tică de credințe țl aecte, 
de superstiții ți ignoranți 
care, ta discreția unor 
șnapani de talLi eroului 
principal, exploata profi
tabil buna credință țl na. 
Ivi lalea maselor. Stau 
lansat de astă dată fulge
re din amvon, după cum. 
în sile două ocazii vor fl 
lansate de ta tribunele 
„Temmany HdH~-ulul mu 
sie „Legiunii americane". 
In primul caz era vorba 
de revelatorul monolog 
The Man vho knew Co
olidge (Omul care 1-a cu
noscut pe Coolidge). ;n- 
discretă Investigație a 
mobilului activității boss. 
Hor politici. In al doilea 
caz era vorbe de roma, 
nul.pamflet It can'1 hap. 
pen here (Nu se poete în- 
ti mp te te noi), rai strigăt 
de alarmă ți un fel de 
„pe aici nu se trece" zvfr. 
III sfidător fascismului, 
are pe atunci (1937) a- 
varisa amenințător tn Eu
ropa. „Pini aleii" părea 
a I se apune, cu Interi, 
țis vădii! de a-l Intimida 
ți In credința că. în soc le- 
taina capitalistă, scrii to. 
rutul li sini rezervate nu. 
mal problemele minore.

Firi sl epuizeze sacul 
firi fund al realității fci. 
COn jur it cm re țl. In ciuda 
propriei lucidități, refu- 
zlnd parcă sl vadă sin. 
gura aaluțle logică a ra
cilelor semnalate. Sin. 
ctair 
rlnd 
oale 
rirtd 
al. pe funcționarul umM 
ți pa marele milionar, te
me te țl dragostea, eteri
cul ți ziaristul, marioneta 
tascicti țl glodItom! po
litic generos. Un sfert de 
secol de activitate litera
ră. cunoașterea vieții țl 
cutreerarea planetei Itau 
maturizat viziunea, con
cepția Iul despre lume s-a 
întunecat, rtsul său. altă
dată voios, a devenit a. 
mar. Ultimele sale roma
ne slnt rodul eceatel ex. 
per ten țe dureroase. Gide
on Planish dezvăluia cull, 
■ele falsei democrații a.

merioane. In care minciu
na ți înșelăciunea tac 
casă bună cu negoțul prin, 
ci pil lor politice. Lewis Iți 
arunca pentru prime oară 
privirile spre monopoluri 
ți spre filantropie prac
ticată ca business șt di
versiune socială. Inegalita
tea rastall. poziția negri, 
lor In societatea ameri
cani ți tasciaerea conți, 
nul a aceslete fac subiec. 
Iul Iul Klngsblood royal 
(Singe regal). „Vom mer
ge mai departe!" exclamă 
soțta Iul Kings blood, a. 
tund clnd. împreună cu 
soțul el. pățesc pragul în
chisorii. Era poate un ul. 
tlm apel, destul de alră. 
vezkj, al Iul Sinclair Le. 
wls. pentru na cititorii luf 
să depățMscă pozițiile pe 
care ae oprise el însuți.

Cunosctnd puțin clara 
muncitoare țl idealurile 
ei, Lewis nai văzut nici 
în 1937 ți nici zece ani 
mal tlrzlu cere sini ade- 
vlrațli dușmani ai fascis
mului. Această lipsă frai, 
damentală l-a făcut să se 
înșele clnd a crezut că 
numai lupta cltorva splrl. 
te luminate ar putea fi 
eficace In drumul spre 
progres. Poale că ți cor. 
vkigeraa treptat! că se 
înșela se îl a mărise atlt 
de mult ultimii ani. In 
tot cazul, In ciuda aver, 
tismentulul său mai vechi, 
iaaclsmul. InTrint pe ctm. 
pllle însângerate șl în o. 
rațele fumeglnde ale bl. 
trînulul 
trecuse 
nul țl 
haine
macearthysle. Cfcid a în. 
ceput vini toarce comuniș
tilor ți cînd elites sufle
te cinefile Iți înfundau cit 
mal adine cepul Intre 
umeri, cm să nu fie zărit 
de teleobiectivul F.B.L-u- 
fv*  ți ale Comisiei de' car. 
teta re a activităților anti, 
americane, moartea lui Le. 
wls a fost rai simplu fapt 
divers. l-a supraviețuit 
kisă temeinic opera Iul 
vastă ți variată oare. In 
afara lipsurilor țl limite- 
lor remarcate, constituie o 
frescă monumentală s vie
ții americane. In egali 
misrai o realizare de in. 
contestabili valoare ar. 
fistici ți un Important 
document de Istorie cultu
rali.

nostru continent, 
nrntingherlt oces. 
activa de zor In 
rasiste. poHtisle.

semnalate.
Lewis a cuprins pe 

In clmpul viziunii 
pe amerloaaal de 
țj pe ea vântul geni-

M. Reșce

I

P
utini Acriilor! romînl au fost 
in «colul nostru, cărora 
teatru] (ca literatura ți In
stituție) sl le datoreze atlt 
da mult ca lui C«mj| Pe
trescu.

Intr-o vreme în care teatrele 
particulare împrumutau repertoriul 
parizian alcătuit din piue ieftine, 
cu subiecte amețitoare, clnd «fau 
declarate celebrități Bernstein sau 
Porto-Riche ți dnd li ac făcea 
glorie luluror negustorilor de dia
loguri, Cami] Petrescu era unul din. 
tre cei mai ardenți susținători al 
marelui teatru realist, universal sau 
autohton. Atlt de pretențios cu sine, 
este de nerecuncscuț cit de înțele
gător era penlru literatura drama*  
tlcă a altora. Judecata sa critică 
este viguroasă, atentă, cumpănrad 
bine valorile în cele mai multe ca
zuri ; în același limp II aflăm ca
tegoric tn fata maculaturii ..origi- 
nale“- lată pentru ca concomitent cu 
opera aa dramatică preluată fci te
zaurul nostru cultural prinlr-o 
analiză științifică, interesează ți 
activitatea de cronicar dramatic, 
mijlocul etldent de a sprijini ți a 
Încuraja teatral rcmlnesc. Alături 
de Camii Petrescu dramaturgul, ac
țiunea de reconsiderare a trecutului 
literar In luminț esteticii manisl- 
leniniste, trebuie să valorifice critic 
ți activitatea cronicarului dramatic 
care a îngrijit țl a vegheat 
la procesul de promovare a unui 
teatru romlnesc reallaă. Cu atlt mai 
mult cu dt îndeletnicirea de cro
nicar dramatic a fost fn dmpul 
activității sate intelectuale o preocu
pare majoră, de durată, prin cart 
într-un tel scriitorul a demonstrat 
practic concepția sa despre rostul 
teatrului. După edițiile de Teatru, 
apă rute în 1W7 ți 1957, cronicile 
dramatica rotunjesc imaginea omu
lui de teatru Camii Petrescu, 
puiindu-l defini, fn limitele ideolo. 
g<e ale vremii, cărora la-a rămas 
ți el dator, ide vă ralul rol In dez
voltarea dramaturgiei noastre.

De la teatral clasic romlnesc pe 
care odată ca deschiderea stagiuni
lor de toamnă ți cu reluările, fl 
discută cu un interes constant piru 
la piese insignifiante, Camii Petres
cu a căutat să descopere In reper
toriu] național o operă de valoare 
ji s-o impună opiniei publice, să 
dezvăluie meschinăriile care au dus 
la premiera unei piese slabe, demia- 
cind. cu curajul care II caracterizea
ză, falsitatea „celebrității" autorilor 
la modă fn acel timp. Clnd teatrele 
bucurețtene aleargă după ultimele 
„noutăți*  lansata pe scenele teatre
lor de bulevard occidentale, clnd 
ultima inepție de pe scena culăruJ 
teatru parizian are premieră peste 
clteva săptămlni la Bucurețll țl 
clnd cronica dramatică e In funcție 
de fluctuațiile casei de bilete, 
teatrul romlnesc are în Camii Pet
rescu un judecător necruțător al 
importului de mari! teatrală. Scrii
torul se sprijină pe marile creații 
ale teatrului nostru de la Caragiale, 
Delavrancea, Davila pin! la auto
rii. ținerile ziuqci, GJL Zamjiru- 
cu. V.I. Popa,

Cu ocazia reprezentării Scrisorii 
pierdute Intr-un apectacd festiv 
pentru sărbătorirea marii artiste de 
comedie. Maria Ci ucu re seu, Camii 
Petrescu declara piesa o „eapodo. 
peri*  a cărei viabilitate o demon
strează „sueccesul de totdeauna. 
Mereu nouă, ca aurul scos din pă- 
mlnt".

Autorul are sentimentul că se afla 
In fata unuia din rarii creatori de 
teatru : „Replicile din Scrisoarea 
pierdută, (oaie parcă sini cele mal 
extraordinare sinteze artistice din
tre multele cite s-au scris pentru 
tealru. Cele mal multe dintre ele 
■int In același timp formule logice.

DRAMA EROICĂ $1 CERINȚELE 
TEATRULUI EDUCATIV

eroilor, ci mai mu|i de tensiunea emo
tivă pe care o crea zi In anumite mo
mente tablourile patetice. Dar, cir- 
cumscris! acestor limite de concepție 
și realizare, piesa lui Nicolae Tlulu 
aduce de-a lungul celor trei acte nu
meroase elemente care reușexc să dea 
acestei lucrări dramatice o noii a- 
parte. Penlru că nu poți asista la 
piesi firi să reții figura alil de viu 
conturata a țăranului Leahu, maturi
zai ca om ți cetățean In toiul luptelor 
Împotriva fascismului. Aici avem de 
semnalat, credem, principala reușită 
a piesei. Și aceasta pentru ci Leahu 
se definește c> personaj in aețiune. 
In complexul de lapte ale vieții ce se 
risking direct asupra lui, inlluen- 
țindu-l și determinindu-l si ia o anu
mit! aliludine. Subtilitatea cu care 
N. Tlulu surprinde treptele morale 
ce le urca eroul său. de ia revolta a- 
narhlci pini la înțelegerea conștienta 
a meiului siu in viață, ne lace să 
regretăm ci aceasta minuțioasă de
terminară psihologici s-a concretizat 
numai în cazul lui Leahu. De sigur, 
intențiile autorului n-au fost In nici 
un lei de a crea un decalaj caracte
rologic intre eroii piesei sale. Dar 
proteclînd același lase icni de lumină 
asupra luluror, n-a modelat intensi- 
ta tea șl na filtrat 
nuanțele decit in 
cazul Iul Leahu. 
Celelalte personaje 
au rămas simple 
întruchipări scenice
care a-au comportai uniform și n-au 
mai spus nimic spectatorului din mo
mentul in care colonelul Moruzi le-a 
citit dosarele In lagăr. Șl Drăgan. ți 
Dungu, și PAnoiu au (recul prin mari 
evenimente. Au avui de inlruntai, ca 
și Leahu. liluații extrem de încorda
te. Dar autorul n-a reușii si creeze 
osmoza dramatici necesari intre evo
luția sufletească a eroilor ți laptele 
de viață la care el participi. Acești 
eroi sint lineari, penlru ci înfățișează 
numai un anumit principiu, un anumit 
lei de a privi viața, |ipsindu-1e con
turul Individual.

Mal contribuie la acest fapt ți ab
sența unui conflict unitar In cadrul 
căruia eroii si-și poată valorifica în-

N. TĂUTUi 
PALOȘUL DE FOC, 

Teatrul Armatei 

auțirlle morale, enunțate de autor In 
primul tablou.

Concepind piesa ca o înșiruire de 
episoade lipsite de legătură dramati
că, avind drept numitor comun nu
mai prezența fizică a personajelor, N. 
Tlulu a lucrai minuțios momente se
parate. unele tablouri ți finaluri de 
act. Acestea sint desigur emoționante, 
patetice și solicit! prin autenlicitalea 
reconstituirii șj prin vibrația eroică 
ce se transmite silii, o atenție deose
bita. Vom remarca astfel laplul ci ele 
sint hlnț gradate teatral, rezolvate cu 
nerv și cu știința de a crea o atmos
feră încordata, slribiluti de nepre- 
vizul și întorsături palpitante.

în asemenea împrejurări, unii eroi 
se definesc mai dar. Elena Chirițl 
de exemplu, in monienlul apariției 
sale, ni se părea convenționali și de 
oarecare rigiditate psihologici, dra
pai! in faldurile unui entuziasm fac
tice. Frumusețea ei spirituală, erois

CRONICA DRAMATICA
mul și spiritul slu de Jertfi, sint Insă 
reliefate in tonuri de rapsodie eroici 
In tabloul dirzej rezistențe de la po
dul alacal de fasciști. Dupi cum un 
personaj linear ca Dungu capăt! ci- 
leva prețioase trăsături de penel in 
finalul aclului doi. Tabloul la care ne 
referim este unul din cele mai bune 
ale piesei și reușește prin dleva scene 
de autentic dramatism si demonstre
ze convingător ș; clipa hollriioare a 
maiurizirii lui Leahu. Din păcate, 
autorul pedalează cu prea mare insis
tență — In scenete amintite — asu
pra momentelor de nevroză șl de ia*  
bucnire spasmodică, neintegrate per
fect fn profilul personalelor.

Din pricina lipsei de perspectivă

psihologici, autorul termini propriu 
zis piesa cu actul al doilea. Eroii au 
apus ce aveau de spus. Rămăsese 
Insă neelucidata problema demască
rii maiorului Petcu Deși autorul re
zolvase Intr-un fel obiectivele psiho
logica ce și le propusese penlru eroii 
aii, nu reușise si rezolve acțiunea. 
In aceasta consta contradicția de bază 
a piesei. Penlru remedierea ei autorul 
a dilatat acțiunea cu inel un act — 
ce se pefrece in 1948 — de care a 
avut nevoie pentru a rezolva cazurile 
Petcu.Firu. Ori actul acesta nu mal 
spune absolut nimic. Despre eroi a- 
flăm numai lucruri slrict biografice. 
Drigxn aste acum căpitan, Sloica a 
devenit comandantul regimentului, 
Leahu este primarul satului. Dar 
acțiunea se petrece în alara eroilor 
principali care simt numai comenta., 
lorii ei*  Spectatorul bănuiește de la 
hun început că lotul se va sflrțl ața 
cum trebuie și că trădătorul Petcu 
va II demascat. Hxppy-endul actu
lui irci nu tace decit să diminueze 
tensiunea piesei.

Paloșul de foc ar fi ciytigaf in 
profunzime dacă autorul s-ar fi stră
duit să evite coincidențele de natură 
melodramatică care intervin pe par

curs, necerule de 
logica dezvoltării 
acțiunii șl a per
sonajelor. Astfel 
Leahu se relntllne- 
șle de două ori cu 

Moruzi, colonelul.moșier, de la care 
furase cel trei sad- In felul acesta, 
inlruntarea dintre cei doi In lagărul 
antonesetan ți pe front pare oare
cum generată de interese personale 
și pierde din semnificațiile ei ma
jore. Dungu șl Leahu sint interogațl 
de Moruzi șl Wolf, același care.i |n- 
terogaseră și in lagăr. Elena Chiriță 
apare exact in momentul clnd PĂ- 
nolu ta spunea tovarășilor săi că nu 
se mai pot ridica eroine ca Ecaite. 
rina Teodoroiu. Leahu este primar 
al safslui in can vine regimentul 
condus de Sloica țl Drăgan. Toata 
aceste coincidențe au drept rol să 
dinamizeze o intrigă pe cart uneori 
numai intimplarea o duce mai de-

Camii Petrescu
și dramaturgia

stigmate caracteristice, expresii ve
rificate ți momente comice. Ni 
se reproșează adesea caracterul 
prea exigent al cronicilor noa
stre fi cit pe nedrept. Do
vadă greutatea cm cate patera 
exprima toată admirația pentru ope
ra Iui Caragiale". (Argus 1924, 
ar- 3253 . p. 3). Caragiale. dimpreu- 
■i cu Emineacu, intră in ordinea 
noastră morală intimă : ,-A avea in 
casă poeziile lai Eminescu ți a cu
noaște reprezentarea comediilor lui 
Caragiale, este tot atlt de obligato
riu ca a avea in casă un relativ 
confort"...

lmpotririndu-se „inovației" în 
jocul de tcatni traditional. Cami) 
Petrescu râm ine partizanul cont! 
nuității marilor tradiții, atunci dnd 
ele sfnt o realitate evidentă In tea 
tra : „Singura tradiție a teatrului 
romlnesc e tradiția jocului Cara- 
giale". A rupe cu frail fia țl a în. 
cerca inovații capitale" înseamnă a 
pleca de la nimic, a distruge în 
permanență elementul organic pe 
care se grefează evoluția. ,

Caragiale si Davlla Mnț clltoril 
teatrului romlnesc și timpul le va 
da perspectiva valorii reale. „Clnd 
vom privi (vorbim sub unghj națio
nal) Înapoi după veacuri, ața cum 
privesc franțuzii spre veacul clasi
cismului lor. Caragiale ți Davila 
vor apare — penlru noi — nu în
cape îndoială — ca Mol ie re țl Cor
neille pentru urmașii regelui Soare".

Ceea ce trebuie reținut ca factor 
esențial fn activitatea de cronicar 
dramatic a Iul Camii Pdrescu e 
orientarea permanentă spre marea 
creație realistă a teatrului romlnesc. 
pe care, cu o înaltă ținută palrio 
tlcă a apărat-o de mistificările mo
derniste. Recomandarea pe care 
Camii Petrescu o făcea autorilor de 
teatru contemporani, și anume urma
rea exemplului comediilor lui Cara
giale. avea □ semnificație adlncă, 
dezvăluind însăși opinia sa asupra 
dezvo’tărli dramaturgiei originale 
ap re teatrul cu un profund conținut 
•ocial. „E o lecție de realism In 
arta actorului, cum puține s-au dat 
pină acum" (Exemplul lui Caragia- 
1e. Conlemp. 1953, nr. 4, p. 3)- Nu 
simpatia literară gratuita 11 de
termină așadar pe Camii Pelreacu 
sl ia ca unitate de comparație pe 
autorii! Scrisorii pierdute, ci regăsi
rea adevăratelor rosturi ale teatru
lui nostru tn opera dramatică a 
acestuia, cel mai elocvent exemplu 
de atitudine critică din istoria dra
maturgiei rom Ine ștj față de orlndui- 
rea burgheză. . 4 .

După Caragiale, numele Iul Davl. 
la și Ddavrancea slnt amintite ca 
momente de seamă in trecutul tea
tral. In jurul acestui triunghi al 
creației dramatice trebuind să gra
viteze dramaturgia noastră origina
lă. Apus tt< soare, „capodoperă de 
măreție" va trăi cit timp va exista 
o scenă de artă romineascâ (deși 
are după ea „o melodramă cu ade
vărat teatrală" —Viforul), cu ralul 
principal Impus pentru totdeauna

de Nottara, fără de amintirea căru
ia interpretarea lui Ștefan e de ne
închipuit. (Universul lit., an. XLIV, 
192$. nr. 37. p.596-597)

Cum premiera a avut loc în 
timpul războiului. Patima roșie a 
lui Sorbul nu a fost văzută de Ca
mii Petrescu cu distribuția celebră 
In frunte ai BrezeanU, ci In pro
vincie, la Lugoj, scriitorul fiind In 
acea vreme profesor la Timișoara. 
Piesa „e o capodoperă a literaturii 
noaslre". ivind In Șbîlț (interpre
tat de Gh. Ciprian) un personaj 
„de o complexitate șl de o «din
ei me rară". (Banatul rom., an. I. 
1919, nr. 49). Coriolan Secundus 

„e D-ale carnavalului ■ Iul Sor
bul", cu „aceeași putere de creație" 
dar cu „acelaț nivel scăzut ca In
telectualitate". Piesa va rămine 
susținută de Patima roșie, care ti 
va Irece pe scriitor „In galeria 
scriitorilor clasici" (Argus, an. XIX, 
nr. 4564. p. 4).

Mica operă dramatică a lui Li- 
viu Rebreanu, fncepuîă după succe
sul romanului Ion și orientată spre 
problematica socială în Plicul, e 
comentată de Camii Petrescu fără 
aă se Aimtă atlnjenit în aprecierea 
valorii de imaginea marelui roman
cier ori de prietenia care II lega 
de el : ..Firește că piesele lui de 
teatru na se pol compara cu acele 
monumentale creații care slnt ION 
și PADUREA SPINZLRAȚILOR. 
N-au proporții. Sini trunchiate. Re
cunoști Insă țl in ele calitatea fun
damentală a autorului. Prezentarea 
directă a vieții. Var șl cărămidă 
autentice (id. an. XVII, nr, 3877, 
p. 4). Pilcul, jucat la Național In 
1923. e o satiră căreia îi lipsește 
„elementul esențial In teatru : 
dialogul". Replicile ..slnt albe. In
colore. cu o sintaxă uniformă" 
(Placăra, an VJ1I. 1923. nr. 10-11. 
p. 171).

Cam In aceeași epocă încerca să 
se afirme un tinăr autor dramatic, 
necunoscut, relevai de Cimil Pe- 
treocu și sprijinit de el eu entuzias
mul care li era propriu : G. M.- 
2amllrascu. Domnișoara Naatasia 
e avut o cronică favorabilă; „Fără 
să pretindă cote de înălțime lite
rară. Domnișoara Nastasia e o 
piesă Cu mull nerv teatral țl cu un 
viu dialog dramatic". (Argus, an. 
XVIII. 8 sept., p. 3). La Ion Ana
poda, piesă „copleșită de intenții" 
care, față de Domnișoara Nastasia, 
închidea „o carență a profundului 
omenesc șl un exces de lirism sim
bolic", găsea nimerit prilejul de a 
Inlățița condițiile grele de lucru ale 
scriitorului tinăr în climatul social 
șl moral burghez neprielnic. (id. 
an. XXIV, 20 dec., p. 3)!

Cu acelaș interes urmărește crea
ția dramatică a unui alt scriitor șl 
om de teatru valoros. Victor Ion 
Popa, chiar dacă obiecțiile critice 
sint destul de severe, unele fiind 
respinse de analiza critică științi
fică. Piesa Take, ianke și Cadir e 
axată pe „una dintre cele mai ba
nale teme din teatru", „excesiv

Scenă din U?a!oșui de fot“ de N. Tăutu

parie șl s! scoală din Impas acți
unea atunci clnd ajunge Intr-un 
unghi mort. In lapt. aceste coinci
dențe nu lac decff sl sporească nota 
convențională a pieid. litera pe 
care autorul putea foarte bine să-l 
evite și prin eliminarea anumitor 
momente retorice

latt deci un text dramatic de loc 
lipsit de interes, care poate ridica 
numeroase puncte de discuție, fruc
tuoase alil pentru autor cil țl pefltrtj 
drama eroică pu[in cultivată la noi. 
In contextul dramaturgiei de acest 
gen. Paloșul de foc are un loc a- 
parfe. reușind adeseori să emoțio
neze. jar mesajul sau sl meargă la 
inima celor cărora Ie este adresată.

*
O concepție regizorală bălrlnl. 

cloasă (direcția de scenă Gh. Che
fs). învechita, a evidențiat lai ura 
grandilocventă a replicilor, retoris
mul unor momente. Clnd un aclor 
cum ar ti Constantin Guri(ă a eva
dat din păienjenișul acesta vetust, 
am aplaudat o interpretare adine u- 
mană, nuanțata, autenlică pini in 
amănunte. Rolizind o rezultantă 
intre pitorescul personajului șl ca
racterul său adine reprezentativ 
pentru masa țăranilor noștri din a_ 
cest timp. Constantin Guriță a in
terpretai cu pondere ți simț al nu
anțelor un personaj (Leahu) ce a

clștigat simpatia sălii. El a fost ur
mat îndeaproape de Eugenia Bosin*  
cea nu care a avut In Elena Chiriță 
o apariție cuceritoare prin entuziasm, 
siguranță șl simț al proporției. Din 
păcate, a trebuit uneori să atingi 
registre acute pentru a acoperi zgo
motul dezlănțuit cu prea multa 
vervă de aparatele ce imitau cano
nada de artilerie, mersul tancurilor, 
etc. Grigore Anghel-Seceleanu a că
utat sl lie un Origin mai bogat su
fletește, dar indicațiile textului ii li
mitau raza psihologică de acțiune. 
Constantin Neacșu in Pănoiu. deși 
s-a străduit să reliefeze durerea per
sonajului ți ura lui împotriva fas
ciștilor, a fost loluși șters, ca șl 
textul Vasile Lucian In Stoica a a- 
vut siguranța. Iermilalea și franche
țea cerută de rol- Trădătorul Petcu 
a fost interpretat de Florin Sroe, 
lăsfnd spectatorul să întrevadă dar 
care-i slnt intențiile. Un aclor de 
lalia iui Aurel Rogalski a fost mult 
sub limita posibilităților sale. Cari
catural ți a ioc 1st. Interpretul colo
nelului Moruzi n_a spus nimic spec
tatorului.

Un spectacol inegal, care putea 
sl eișllge In profunzime dacă regia 
găsea unele soluții mai fericite de a 
Interpreta modern o dramă eroică.

Valeriu Rîpaanu

verbali* 1, ..menținută fcrtr-o zonl 
refractară oricărei psihologii", Insă 
superioară lucrărilor sale drama
tice : Ciula și Mușcata din fereas
tră (piesă ..dintre cele mal dura
bile In teatrele noastre"). Ci șl 
cronicile Iul Mihii] Sebastian. cU 
care se regăsește pe aceeași coor
donata a spiritului, la Camii Pe
trescu cronica teatrală nu e pro
fesiune gazetărească, ci chiar a- 
lunci cînd ea rămine un simplu 
creion, e o pagină cu Impresiile 
unui intelectual și artist care merge 
de la critica moravurilor burgheza 
tn arta pină la notațiile de subtili
tate proprii unui om obișnuit cu 
teatrul.

Ipoteza Iul CamU Petrescu că 
după primul război mondial, tea
trul romlnesc a excelat In come
die, găsind In aceasta o caracte
ristic! a teatrului nostru tn genere, 
e In cea mal mare măsură plauzi
bilă. Comedia, de la Caragiale In-*  
coace, a fost specia genului dra
matic propice pentru oglindirea 
realității lumii burgheze, care la 
un loc cu salira și farsa au repro
bat și Înfierat modul de viață al 
claselor conducătoare. Tlrgul acti
vității politice burgheze nu poate 
oferi dramaturgului decit subiecte 
de comedie; nici Titircă. nici Rlca 
Venturiano, nici Catavencu și Far- 
iuridi, nici ginerii și nepoții aces
tora, moșieri, tăietori de cupoane, 
cu fotolii în parlament garantata 
prin Constituție nu sini demni de
cit de tăișul satirei ți rtsul eu la
crimi de ură al comediei. Afirma*  
|ia e cu alît mai interesantă cu cit 
aparține unul autor de drame, ne
mulțumit c! nu puteam juca dra
me șl, tntr-un lei, care nesocotea 
ca mod de expresie dramatică co
media.

De exemplu, pentru Cimil Pe
trescu, Ciula. Omul cu mirțoaga. 
Mușcata din fereastră au avut 
succesul asigurat de „partea de co
medie a fiecăreia", deși initial au 
fost concepute ca drame (id.t 
an. XX. nr. 4955, p. 3-4).

Firește unele judecăți de valnara 
ale lui Camii Petrescu tributara 
vremii, sînt perimate astăzi, lnsâ 
chiar și în afară de această situa
ție. unele cronici exprimă un punct 
de vedere confuz ori greșit. Dacă 
In linii mari orientarea sa teore
tici tn domeniul teatrului rlmine 
spre operele realiste, nu e mal pu
țin adevărat că Iși lac loc și in
fluentele teatrului modernist „de 
idei", al introspecției și a| analize
lor interioare, al unul teatru pen
tru „elita" intelectuală, dezapre- 
cilnd puterea de înțelegere a ma
selor. capabile — după părerea ea 
exprimată atunci — să simtă nu
mai lucrurile ușoare. Din această 
greșită viziune vine preocuparea Iul 
pentru teatrul cu o falsă proble
matică. căutător de formule ..ine
dite-.

Incepîndu-șl cariera de dramas 
turg ca un semn de protest social 
— cum declară în Addenda la Fal
sul tratat („Greu aș putea ai uit 
vreodată rădăcinile sociale ale ca
rierei mele de trudnic Intr-ale 
icrisulul'^ „înțelegeam atunci că 
lumea asta nu e „cea mal bună cu 
putință", că Leibniz nu avea drep
tate") șl trecînd de multe or! în 
umbră această nobili intenție sub 
puterea de acțiune a tealrului bur
ghez. Camii Petrescu, abia după 
23 August, și-a putut desăvirșl 
opera, luminlndu-și, cu filozofia 
clasei muncitoare, concepția sa des*  
pre menirea teatrului. Seria de an 
licole din Teatrul și Contempo
ranul (Naturalism In teatru, Arta 
și funcțiunea regizorului, Funcția 
primordială a regizorului In tea
tru ca șl In film), dezvoltă pe a 
treaptă superioara și cu claritate 
ideologică, idei abia întrevăzute 
mai înainte sau diformate de vi
ziunea timpului.

In acest spirit trebuie văzut aJ 
portul autorului lui Danton șl a! 
lui Bălcescu la progresul teatrulu! 
romlnesc, pentru că numai așa 
1 se vor putea înțelege meritele 
care ti revin pe drept tn epocă. 
Noi trebuie să reținem nu entu< 
ziasmul de-o clipă, reacția subiec
tivă, unele aprecieri dictate de re
lații ex-literare ca în cazul tea
trului lui Victor Eftimiu, căruia 1 a 
contestat tocmai fondul valoros al 
pieselor sate: filonul folcloric și 
nota de critică socială, cu toate ca 
unele observații ale sale rimln în
temeiate, ci dăruirea entuziastă, cu 
patimă, cauzei propășirii teatrului 
original romlnesc, pilda pe cara 
Camii Petrescu o dă din acest 
punct de vedere cronicarului și 
omului de teatru de azi.

Tn acest sens este demn de rea 
ținut faptul c! atunci clnd e vorbi 
de o piesă de debut, oricît da nak 
vă ar fi, Camii Petrescu e prudent, 
așteptind evoluția ulterioară a au*  
torului. El nu distruge deși nu tre*  
ce cu vederea neîmplinirile. Since*  
fitatea e primul postulat al critici! 
sale dramatice. El afirmă ceea ce 
crede despre piesă, Indiferent de 
nolorielalea scriitorului. Autori 
cansacrați sînt puși tn aceeași li
nie cu cei tineri, neintereslndu-1 
decit valoarea pieselor. Scriitorul 
face critica operelor dramatice, nu 
a dramaturgilor. Camii Pelrescu 
surprinde opera prin cileva defini*  
ții, urmărind-o unitar ca literatură 
și spectacol. Cronicarul încrezător 
ki geniul nostru creator în loMru*  
după ce am dat opere memorabile 
ca O scrisoare pierdută, VlalcU 
Vodi și Apus de soare, niciodată 
nu va lăsa neobservate deficien
țele In creația dramatică contern*  
porană. și niciodată nu va spune 
că mersul strîmb șl chinuit e un
duire fina de balerină. împreună 
cu Andrei Pietraru, Gelu Ruscann 
și cu atîția eroi ai săi care n-au 
avut dreptul să urce podiumul see*  
nei in acele vremuri, stntem da
tori, prinlr o cercetare obiectivă, să 
aducem printre noi șl pe cronica*  
rul care, zeci de ani, a urmărit 
dezvoltarea, spectacol de spectacol 
a teatrului original romlnesc, ta 
ciuda condițiilor vitrege de viață 
ale ariei de atunci.

Marin Bucur



mențiuni critice
»

perpessicius despre

Recenta aniversare a o sulă zece ani de la naș
terea lui Eminescu a pus șl mal mult in lumină 
caracterul pururi actual și pururi festiv al celei 
mal pure dintre gloriile literaturii noastre. Căci In 
timp ce șl cel mal mari dintre scriitori] omenirii, 
șl cu atit mai mult dintre conaționali, se cinstesc 
după anume date. Invariabile, ale calendarului, sin
gur Eminescu e sărhătorit zi de zi, pentru că zl de zi 
c prezent in conștiința tot mai sporitelor mulțimi 
de admiratori. Afirmația pare, la prima vedere, hi
perbolică șt oarecum de circumstanță, Insă dacă s-ar 
alcătui statistica tuturor omagillor cile, sub o for
mă sau alta, I s-au adus numai In acești ultimi 
zece ani, de la centenarul din 1fl50 șl pină astăzi, 
s ar putea vedea, ca Intr-o luminoasă diagramă, 
nu numai cit de inintermitentă este prezența Iul 
Eminescu In ultimul deceniu, dar șl cit de încăr
cată de noi sensuri șl de noi promisiuni e linia 
ascendentă a faimei Iul. Două detalii o pot totuși 
ilustra. Este, dintru Intll, cifra, am spune astrono
mică, a tirajelor ultimului deceniu, in raport cu cele 
realizate timp de 67 de ani, de la Intiia ediție din 
1883 și este, după aceea, larga audiență de care 
poezia |ui Eminescu a-a bucurat la atițla dintre li
teratorii altor neamuri. Slnt încă vil in memoria 
cetitorilor noștri ecourile tălmăcirilor apărute In 
limba rusă. in gruzină. In spaniolă și n-au 
trecut neobservate nici variatele tentative, intru 
asimilarea poeziei eminesciene, de la imediata ve
cinătate a literaturii bulgure șl pfnă la literaturile 
extremului orient. Urmlnd să scriem despre cileva 
din contribuțiunile maghiare, ale ultimului timp. 
In literatura romină, n| s-a părut că n-am putea 
Începe mai bine declt cu acelea, cari se raportă la 
marele nostru liric. Ele nu slnt numai numeroase, 
dar șl de o valoare tntrututul excepțională.

«Tlnlrul Eminescu» (A listai Eminescu) se am
uțește prea frumosul, sub toate raporturile, volum 
pe care Katcassy Endre l-a scos de sub tiparnițele 
clujene. Un impresionant portret, de mărimea co
pertei. după luciferka fotografie de Pra ga-Viere, 
reprodusă șl-n Interiorul volumului, intr-o prea ar
tistică execuție, ca șl toate celelalte Imagini dealt- 
mlnteri, sugerează dintru Început că ne aflăm In 
fața unei lucrări, gîndilă și elaborată cn toată de- 
voțlunea. Și acesta e adevărul. Pre cit re-a frel 
Îngăduit să deducem, dînlr-o atentă parcurgere a 
volumului, de la prefață pină la ultima Mă ten bu
getul material de note șl referințe bibliografice Șl 
grație, mai ales, concursului binenaitor al calegulm 
Nestor Covaci, mica dar substanțiala monegrafii a

lui Kakessy Endre este lucrarea unui adine cunoscător 
al operei și personalității eminesciene. Stăpln pe 
toate izvoarele de informație șl scrutin du-Je cu o 
dragoste nu mal puțin exigentă, Kakassy Endre a 
ținut nu numai să ducă mal departe firul acelei 
inițieri eminesciene, pe care literatura maghiară a 
intrețlnut-o încă din primii ani de la dispariția 

poetului nostru, dar șl să I lărgească perspectivele. 
„De la sfirșitul veacului trecut și pină azi, acrie 
d-sa In prefață, mai mult de o sută de lucrări și 
studii au fost scrise In limba maghiară despre au
torul -Luceafărului" și despre poezia sa. Încă In 
anul 1859, la numai șase ani de la moartea sa. au 
apărut deodată trei studii mai mari despre Emi
nescu în limba maghiară. Și se poate aminti că 
traducătorii maghiari ai luj Eminescu, Intre cari 
slnt poeți renumiți, se pot mlndrî azi cu aproape 
întreaga sa operă, tradusă*.  Iar In cap. 7, al stu
diului, pag. 74, această precizare, referitoare la 
calitatea traducerilor șl care se cuvine rețanută: 
.Cetitorii maghiari de abia după primul război 
mondial au cunoscut adevăratul vers a! lui Emi
nescu. dnd poeți de talia lui Berde Măria, Aprily 
Lajos. Finta Gerb. Fekete Tivadar. Dzsida Jeno și 
tncă alții au tradus, aproprindu-se de adevăratul 
vers eminescian". Reușita anei tălmăciri stă. ia 
primai riad, la gradul de aliattate, dintre original 
și tălmăcitor șl de la această lege nimeni na se 
poate abate. Etapă cam pătrunderea și asimilarea 
■■ei esențe literare străine, precum la cazai de față, 
a cefei eminesciene ia cultura maghiară, cere de la 
cei ce o practică a caanașăert adlncită, altoită pe 
teagoste. $1 este tocmai ceea ce Kakassy Endre 
mărtnriseșle In frumoasa sa prefață, cind declari 
că _mai presus de tinerețea Im Eminent, autorul 
a văzut împletirea retor doua litera tari Intr-o fră
țească ifartngere da mină*.  Este, ca altă imagină, 
ceea ce *1  petted Orașului pierdut. Mibal Benine, 
prapevidnleșie, cind ta poemul sin Geta Și Ttate- 
tum b tabătm ta cnja aceleiași păduri transilvane.

Intuiția Infailibilă a instinctului 
său muzical, să degajeze acest 
adevăr elementar, anume, că 
poefii mari, șl Budai Del ea nu 
este, ca șl Eminescu, unu!, tre
buiesc citiți cu ochiul adaptat, 
nu la schema rigidă a unui ca
non metric, ci la plasma unui 
crlmpti de viață, ale cărui 
pulsații cetitorul cată să-șl dea 
silința a le recepe. Variațiunile 
ritmice ale Tiganiadei dovedesc 
că Budai Delcanu a lost nu 
numai un cărturar invățat. dar 
și un spirit îndrăzneț care as-

Contribuțiuni maghiare 
în literatura romînâ

CEZAR DRĂGOI

Soldatul 
se-ntoarce 

la vatră...
B știa : sa prnfaca-n pluguri lanul, 
vo-niinda griul ca pa un loicer - 
pa cimpul care il păscuta tunuL.

Va stă pini toi solul și subsolul, 
câ-i dăruit, poama mori și noi, 
nu cu cameii să scria - cu petrolul I

El știa : va prefaceri rai pâmintul I... 
El știa : și-a Hiat și un soroc 
cind va-nflori planetele de-a rindul I

...Dar ăsta este numai începutul I...

Și steaua sovietică da foc
a chezășia visului -
șl scutul I

Cinstesc...
Cinstesc - la ceasul primăverii - 
explozia do llori da nea 
ce inframusețearâ merii.

Cinstesc și clipa preacutalâ 
cind nedibaciul mamei pui 
izvorul laptelui ii cată.

Cinstesc și flacăra pe creste 
și Revoluția - prin ea I.,..
Și ce va fi - din tot ce este I

Cinstesc in toate in cep ului I... 
Nu șovăi și — in cinstea lui - 
șl baioneta sint

și scutul I

dată despre metrul TignmndeL pubbcat la irenpn- 
tal annini trecut ta Lnfeba rnutnă (VIII. t. !«■)- 
Refmndn refac lend, anterior abordată ta pagi
nile aceleiași reviste, dnpă care versificația Țig> 
fiiadei. tnpesă unor slriete canoane metrice, ar B 
fiind pe alocuri delectaaosa. L Galdi «hulește, 
tatemeiat pe confruntări ca metrica poloneză și cu 
madelde maghiare, dar mai ca seamă ajutat de

IOSIF NAGHIU

Sosire
Delegațiior la intUnirea tinere
tului din Balcani fi tona 

Adriaiicii

E clipa cind zările toate de cintece sint 
înflorite,

Cind miinile-ntinse-ntilnesc alto miini, in 
frâmînt ;

Cind toate darințele-s intr-a imensă dorință 
topite,

Cind urcă scandate spre cer intr-un singur 
cuvint

Și nici a eiplozia nu e deasupra orașului. 
Nu o deasupra orașului nici o ciupercă da 

fum, 
Doar cintecul meu - ieșit din uzină - incer- 

cindu-și tremurai glasului
Și al cerului, calc, pa care un vis de student 

calculează cosmicul dram.

Iar nou așternuta zăpadă pe stradâ-i o albă 
mirare, 

Și alhela blocuri pe fluorescenta dunări 
albastra pornesc 

Ca niște nave imense și suple in seara 
aceasta pe cară 

Numai cu cintecul meu as dori să o asemuesc.

E clipa cind nerăbdarea avintului vostru 
coboară

De pe scările trenului in brațele dragostei 
noastre.

Cind dorința vie de pace, schimbă in gard 
Buchete de flori minunate și albe și roșii 

și-albastre.

culta șl de impulsurile fanteziei 
lui, cind schimba locul cezurelor din versificația 
poloneză saa alterna metrsrile. Bogăția de scheme 
cu care-și însoțește demonstrația arată, cum așa de 
just se exprimă L. Galdi, „complexitatea muzicală*  o 
versul si Iul Budai Deleana. De aceea șl apelul, ce 
d-sa adresează cercetătorilor rorntal. avtrtizludu-i 
să nu se lase hipnotizați de dihai mei prea orto
doxe metrici, e intentatul binevenit .Ceeare im
portă. spune ia încheiere L Galdi, pentru un cer
cetător modern, e realizarea UNIFORMA sau MUL
TIFORMA a metrului In chestiune, fiindcă numai a$a 
putem ajunge la o înțelegere mai pătrunzătoare a 
expresivității ritmului poetic". Cefe două exegeze 
eminesciene, pe titlurile lor: .Observații stilistice 
asupra poeziei MORTUA EST" (Limba romină. VII. 
6. 1958) șl .Observații asupra poeziei O, MAMA— 
de M. Eminescn*(L  r. VIU. 3. 1»S1) tac parte dta 
acel cap Hol al stilijMezi literare, căreia IncrărBe 
profesorul ai Todor Visau, en care ne vom Intfloi 
ta cnrlnd. l-au dat otita strălnore și-n care L Găldi 
vede, ca chiar termenii săi. um o ramură autono
mă a lingvisticei. a_ o metodă de investigare la 
ci re patern recurge la domeniile cele mai variate 
a te lingvisticei: 1t> fonebeă. In lexicologie și ta 
sinteză*.  Slnt mal bina de treizeci de anL de pe 
vremea ctad publica studiai său despre .geana 
aocetalm VENEȚIA*,  de dnd l. (taidl iși eonitană 
explarările și tavesligațlle !■ labărtatal afli de 
arta teri unic eș te organizat al creației eminesciene 
și a pretinde că am putea să dteu seama, la doi 
timp și trei mișcări, despre vastrtalea. erudita și 
chior farmecul acestor recansiituiri gtemelrice ar 
fi dandreptal copilăresc Smgwta cuvtat ce teebute 
spus e eă exegeiele aceste*,  ca lo< ce itae dn 
piua tal L Găldl. deallmmten. terimie cetit pl me
ditat. riad co find, atll pentru a pătrunde tot mai 
adine In subteranele mira ca toane ate poeziei cms-
nuhrr dt și pentru fericirea de a dese aperi ta- 
te-M exponent al tatetectaalUfti maghiare pe sad

Mar probleme, ce L GdMl ri«£ă și rezolvă ta a- 
cesln dana nltMe exegeze, amtaancsene. să-M Ba 
tagitami să smmig cta palm am wjoonsfe dm sten
ted bogat In carele și mm hm al cetei de al dntana 
stetata. După ce vorbește de Jarwrzl acmsbr" (al 
fexiontai emtaescire). deni te a fi re mp ar at ca al 
bm Shritey san Kants, ta momenele lor cric sâni 
ia^irste*  și de bogăția _at tarata tor i gpmam*.  
L Ghidi e smrprimi <1 deacaperv. te vmmi rata
al eăeftel O. mamă 1 nerv om j -• - m — 
adevărat .psrsci da orgă*,  ea pEasal msm mi be
mol Intr-un pretadin de Chapia*.  Oi dupre dbnaa- 
ța lai ew.g dm dtaiagol ac ta Bor son. seamulafa ta 
reprodncerca dta reL V, M m oaă wm aocmtdt 
după formula acelor .passages de r-re*  par d'm-

ț'WMtorre ebotr» dt drapet «ort vorbea
taonaal ttalarM |m*taola«  Cmnetort. •«< II cu 
mori «004 olarar, mtoutamA*  ost bou*  că t-«u sărit.

Ca hasmăev for*  teocem ps vorvoatol. oare- 
durx^ «s oua. ca «retw r- fața

foMrtaiB pmă mm tari a tanti >1 cmnpora- 
Ba * mm pofto taronoă ds<M erode (An dspt 
oo latfsatarel dt sfera 0 dr fenăasufe ai poetul 
romteoogte w prtbvșM ta IM> «<r«p*a  la «oro poo 
sta Itf banter AtoeiMsdrl tacupow să ntero a con 
titeMt să «poraomA gtttee. irere alteăe. M cssupo 
o d«r fe preoă olt i mim mmtoBL Io tanoSe re 
CtoUvtoncoo B VtahoȘA Dta o«o«t pood dt re
port batmtor fuiu oo gropoeto te tuceăooaa 
aobțt btogvoteră ca care toMfrșa» cop misa precte 
p ofegoata. dstet aotadegu pr \‘«rstre a teta (Vb- 
tagatat Vtrera. Ctal tMK IM pag). dta Vattes 
Ataaamdri ootaotă pi secol punct nrraolgte dte 
tsapa dswtai db tentante a pnotehni Pmp*w»M  re
aoatetehaona oo t-a enter*  bbtetaoȘr*  Cam a răs- 
paaa Adonotefel omăar «tarwi pt «are ouBtPte tas 
ta-en regreW. ot tete te Ano > an șă dta ano. baom- 
tor Forțam • preendot fert toodtosted șl potattet

tetesă B Ftaund atoteru Atatuantev an merita

cP» ă tot matei teotetar ir^tails «a Atoctandri 
•ao dta afe aoresatotarv ta F tea udare reateă

■ro Balte*  te cere «o «p*m  că •doopso taltemuM 
araapW. Țtetofep Asum (IBM—lABif a pfetet «mal

semeni șl dlnd pe față fericite Inițiative, șl lămu
ririle d-salc cu privire la tălmăcirea diverselor tit
luri de poezii sau de cicluri. Așa este aceea In care 
explici cam. cu toate ezitările, a păstrat și In 
maghiară tot denumirea de ..doină» deoarece ■ s-a 
părut «mai caracteristica pentru poezia populară 
romină» — ceea ce singur un poet șl un Inițiat al 
culturii poporului din care traduce Ișl poate îngă
dui, cu deplini sorți de izbind!. Despre răușlta tra
ducerilor din Alecsandrl, opinia amabilului meu 

consilier face, desigur, autoritate. Șl totuși, am as
cultai. cu infinită satisfacție, recitarea acelui mi
nunat imn. postam. „Țaro*.  scris oe la 1^86, la Mir- 
cești. una din cele mai frumoase creațlunl lirice «le 
lui Alecsandri, In care băfrlnul rapsod a concen
trat toată lamura darurilor sale poetice Șl pentru 
care nu pulem Îndeajuns mulțumi |u| Szemler Fe
renc. de a fi inclus-o in prețioasa d-sale antologie.

Trecerea de la Alecsandrl ia Arghezi ține, ori
cum. de virtuozitate, dar Szemler Ferenc Ișl poate 
Îngădui astfel de recorduri. Traducător al lui Be- 
ntac. al Veroakăl Porumbacu, al Iul Zaharii Stancu. 
Szemlre Ferenc esfe. pe deasupra, el însuși un 
poet modern, pe care din nefericire 11 cunoaștem, 
Imperfect, din .versurile alese" ce Demostene Botez 
Ua tălmăcit cu nenumărate grații, dea Mm ici teri. 
Inițierea argheziană a lui Szemler Ferenc datează 
de mulți aui și regretul meu e nespus că nu pot 
da suficiente extrase din confesiunea sa de tălmă
citor. pe care, fa chip de medalion și sub titlul 
.Arghezi". a așezat-o ta fruntea bogatei antologii 
argheziene ce a publicat sub titlul Lună plină (Te- 
lehold. Cluj. 1K8. 4M pag.). Două-trel rinduri a- 
juag Insă pentru a învedera și lunga ucenicie a 
tălmăci foni tai șl conștiința lucrului împlinit. .Nu 
cetitorul pMioriaf, nu criticul iau savznlul cerce
tător. ci traducătorul cunoaște pe creator" scrie 
d-sa dintre început și enunțul acesta, aparent orgo
lios. Szemler Ferenc 11 Ilustrează și Justifică cu 
întreaga sa operă de interpret al poeziei romi- 
neștl. .Fără acreală conviețuire și înțelegere (cu 
amorul tălmăcit) nu se poate face o bună tradu
cere ci o teză școlărească*  -- mai adaogă d-sa $1 
aforismul e vafahil pentru toate timpurile.

lată clteva numai din noile contrihuțiuni ma
ghiare In literatura rominească șl concluzia mi se 
pare covirșiloare Căci deși bibliografia noastră 
petăliană sau adyendrelană se poate mlndrl cu 
nomele a numeroși tălmăcitori, clțl se inșirulesc 
Intre SI- O losif și Eugen Jebeleanu, totuși lite
ratura maghiară n-a primit încă, din par le-ne, 
toate semnele, de reciprocă cinstire, Ce I se cuvin. 
Personal, toi n-am renunțat la visul de junle de 
a putea ceti, odată șl odată, ta original, extraor
dinara elegie Sflrșit de septemvrie a tai Petoil.

cronica literara
.■Vrem poeme pentru deșteptare și 

pentru memorie 1“ declară râapicat Di' 
mc» Rendia Intr-unui din versurile tale, 
repudiind energic poemele .jpentru ui
tare și somn", cu care Încearcă zadar
nic xd ne momească eaieiisanlii artei 
decadente din apun. E eresul estetic oi 
unei poezii militante, irvorlte dm reali
tatea obiectivă, din viata de toata bi
lele a constructorilor socialistmiiui. sin
gurul erei capabil xd aa/gure adevărata 
Inllorire o artei. De aceea, poetului eva
zionist, jipiilf id urce prin artlUcif pe 
crestele abrupte ale Parnaaulul. machi- 
ind bflndui măgar înlrun Pegas nără
vaș aau Imprumutlnd marile aripi ale 
legendarului Jcar, i se apune cu o u- 
toară atnărdciune :

-—Cu aripi de ceară 
te-ndopărtezi. doar o clipă, de lut, 
nu ajungi a] vi&ării hotar 
In zadarnică goană.
Dese adecă dar 
și-ai să vezi cit da repede mergi 
cu mufeimea-n coloană I

(Dialog intre doi poeți)
Ln rlnd cu mulțimea, ta marțul spre 

viitor al oamenilor muncii, a merg poe
tul cind a scris împărăția proletară. 
poem al deșteptării maselor conduse de 
partid, imn a! revolupel noastre aocla- 
liste. Revoluția este Inlâfișată In poe
mul iul Rendls In caracterul ei concret 
istoric, cu. formele specifice tării noas
tre ți In desfășurare dialectici, din mo
mentul itbucnirij ei. aah conducerea 
partidului. In urma unor Îndelungi acu
mulări cantitative de suferință și mize
rie :

Revoluția Izbucnește 
abruptă, 
ctad Partidul 
preface lacrima curdtă-n gloanțe, 
preface suspinul Id strigăt de luptă.

In strigăt de luptă 
și armelor

ținta le-arată I
Și plnd la biruinfa nu numai pe plan 
politic ți social, ci si pe pianul vieții 
economice, cind delașamentui de avan
gardă ai clasei muncitoare a isbufit »d 
antreneze întregul popor In elanul con*  
sirucției socialisie. Versurile din poetia 
Dialog fde fapt un monolog aj mulți
mii) exprimă de minune I rea mă tui de 
stup al maselor muncitoare, entuzias
mul patriotismului lor socialist, cu care 
oamenii noi se Îndeamnă spre marile 
Șantiere socialiste:

— Si mergem, xă mergem I
Vedeți flamurile poleite de lumina 

răsăritului î
Vedeți crengile brazilor, suite p« 

schele î
Vedeți uriașa penumbră a coșului 

da granit 1 
să mergem 1
~ Să mergem, să mergem I

Nu mai pufin agitatorice ți capabile 
să sugereze elanul muncii socialisle 
slnt versurile din poezia Visurile .

Poemul schițează sugestiv, prin ima
gini concrete de viată, drumul istoric 
parcurs de poporul nostru de la situa
ția revâluțMaard. de ta ideea de revo
luție, fa soeiaJixQul palpabil, Întruchi
pat in practica de fiecare xl a maselor. 
In uimitoarele lor cuceriri. Poemul lui 
Dimos Rendis ne Infățitetază un tablou 
cuprinzător, expresiv șf semfljficafrv al 
vieții noastre de după eliberare, ta care

vibrează Inal si adlncile ecouri eie 
trecutului de lupte sl tbrtri. E an poem 
politic prin excelentă, original. Idrfl 
căutări extravagante, fa care adevăruri 
tadeobșta cunoseute tub formă de no
țiuni logice, se Intruehipecuă fa tnangini 
plastice, de o rară iortă sugestivă. Să 
ilustrăm afirmația cu două eiemple

Lenin, vorbind In tacrarea sa Fali
mentul Internaționalei a Il-a despre 
cele trei xcHmbări obtective core cre
ară aituațta revolutionary, arate el 
una din trăsăturile acestei sidri consta 
In „O Înăspriră mai pronunțau dacii 
cea obignuiU a sărăciei pi mizeriei da
lelor asuprite" (Opera vot 21. pag. 
202).

Âceasli genială tavățătură teniniiii 
despre situația revoluționară, coreii tufe, 
fără Îndoială, punctul de plecare «1 
poeziei Revoluția :

de I. D. Bălan
zsfa ta tapto- CAa _tantn] st-o mmat — 
uneori — oare ta careta da stage*,  din 
P.afa TeatmM. In lacrima vteduvetar 
ș*-a  oriataJor de război, la teuvreo naui- 
tireFtar mrestei trudit vaaasri ihu su
ferit oteAeete de expteetart. fa poezie 
re jshaMHă. teerehn ret e ăsprifr de vor
be mari, goale de coadhnuf

$i ceea ee-f dă eu deosebire valoare 
poete*  sofa «ate fotoefrre ea oMHtaie a 
i^reJni concret, a aaBeunluhzf care su- 
gereata prm ecmcretelen Jad idej gene
rale. problema nodale și politice de 
—U importanță Diamn Rendis a la- 
lelea că aupedrife psihice nu se eo«r 
semaeata numafoecll In versuri ca Jnrfl 
geaijeutatij retorice, d discret. Cu mo-

nil are, așadar, și aci o trainică teme
lia Ideologică. Dimos Rendis subliniază 
ostiei semnificația luminoasă a epocii 
noastre, oare a rezolvat grelele pro
bleme ale trecutului de asuprire și lm* 
pilare, dă xens unor lertfe străvechi, 
Împlinește visuri neîmplinite atlt amar 
de vreme- Remarcabilă In această pri
vință rele și poezia Femeia (portret):

.Sint femeia zidarului...
$t nu am picioare, picioarele-mi 

sprijină 
itllpti n bisarki, de stai, 
■ici sini nu mai am, i-au strivit 
apăsarea pereCUor grei

Bucuria de a trAi liber abia acum a 
cunosc.

— pămlatul, țara, zidul ce nu mă 
va mai fringe —

DIMOS RENDIS:

împărăția proletară
Revoluția s« vestește 
dnd dreaqa s-a golit de merinde, 
ciad la ulciorul cn ulei nu mai 

licărește nimic 
și bunica. In însera re.
pentru Intiia oară n-aprinde 
sufletul mic 
al candelei milenare...

Pașii Revoluției se aud. apropiați. 
dnd suspinele se lovesc 
de qardul dinților Încleștați 
și lacrimile se rostogolesc 
la porțile pleoapelor, sub sprincene 

Incrustata 
Si nu poți rosti nici un cuvint-

Măiest/ia poeiuhrl se concretiieaiă 
aci fa capacitatea de a franapune In 
imagine artistică, plastică, o experiență 
de viașă concretă, pe care o Înțelege 
dialectic, prin prisma măreței Învățături 
leniniste. Înăsprirea sărăciei și mizeriei 
claselor asuprite o simfim. o vedem fn 
desaga golită de merinde. In uldoxul 
fără de ulei, o auzim In suspinele ce se 
lovesc, material parcă, de gardul dinți
lor Încleștați de minte, etc.

Poezia Visurile viitorului pare a li 
inspirată de cuvintele tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-De) care vorbeau 
despre posibilitatea tineretului nostru 
de a-și făuri astăzi cele mai Îndrăznețe 
visuri cu certitudinea că ele vor putea 
fi Îndeplinite:

Visul este casă Încăpătoare 
pentru toți.

Visul este vastă șosea
pentru toți, 

șl roditoare și Intifisă grădină 
pentru toți.

Realizat Infr-o viziune reaiigt-socialis- 
lă. impirlnd o remarcabilă Încredere In 
viață, poemul nu e idilic. Se aude de 
peste lot o Irămîntare creatoare, un 
zbucium puternic. In Împărăția proleta
ră a pătruns si parfumul holdelor so
cialiste și mirozui sudorii ceJor ce tru
desc, și aburul de singe al cetor ca-

deslia din care se poate ridica solemn, 
semnificația importantei lor istorice:

Zidarul o-a știut niciodată 
cite cărămta i-au trecut prin miini, 
nu innumăiă 
cărămizile, nici clipele duse 
și nu Lnnum&ră 
stzoptj fierbinți, de sudoare. 
Doar plumbul aninat la capătul 

sforii 
sa leagănă, Încet, 
s< leagănă. încet.

(Zidarul)

Subtitlul Firul cu plumb sugerează 
poemul construe fii tor socialiste, fremă
tătoarea muncă a aetivițlUor de partid, 
a minerilor, ofelarilor, inginerilor și 
țăranilor, a zidarilor, care. In trecui, 
au zidit biserici pentru sfinți, palate 
pentru stăplni, iar pentru ei Închisori, 
ztrivindu'fi In zid femeia ți copilul, zi
dari care, astăzi, construiesc vHlorui 
sociaiist pe șantierele tării, sub stea
gul marilor cuceriri revoluționare, fără 
prinosul Jertfelor stupide:

Acum U-am intdes. 
meștere Manole, povestea :

Pentru ca zidurile să nu se mai 
năruie 

e nevoie rfe singe 
și legea aceasta se va schimba 
doar atunci 
cind sus, pe viriurj de schele, 
vei ridica steagul roșu 
— gigantică vină ~ 
in care curge 
întregul sânge vărsat 
de către toți zidarii.

(Zidarul)
Ineditul comentariului sporește ne

spus de muh valoarea versurilor. Căci 
Rendis, interpretlnd mitul străvechi 
din unghiul ideologic al consiructoritor 
socialismului, H încarcă sensibil cu 
semnificații noi, majore, nelntuiie de 
nici unul din comentatorii simbolului 
Meșterului Manole. Frumusețea imagi-

nu in zadar am amestecat de-atitea 
ori.

— dt o mie da ori 1 — 
laptele meu cu singe I"

Poemul lui Rendis e ostiei șl un poem 
ai descătușării omului de superstiție și 
exploatare, un poem ai regăsirii demni
tății umane fa societatea socfalisid £ 
un imn al muncii pașnice ti construc
tive, alcătuit, cum observa Mihu Drago- 
mir Intr-un articol din Gazeta literară. 
pe o construcție de piesă antică. Căci 
..Cela cinci cinturi ale cărții sint. de 
fapt, cinci acte, eroii revin, clnt după 
clnt. depănlndu-și In versuri povestea, 
iar „dialogurile", „chemările" și „visu
rile" nu slnt dedt corul care reia ideile 
principale, le comentează, adreslndu-se, 
pe deasupra eroilor, publicului".

De aci. din această adresare directă, 
provine si caracterul agitatoric al poe
mului, de aci simplitatea imaginii și 
franchețea versului,

E evidentă, lâră îndoială contribuția 
originală creatoare a iui Dimos Rendis 
ta arhitectonica poemutol. Dar. nu mai 
puțin evidente slnt si scăderile sale. 
1/ dezavantajează ta primul rlnd Însu
șirea prea nediferenfiaid, pe alocuri, a 
formulei dramatice. Căci, fără a fi a- 
depții puritâfli desăvlrțife a genurilor 
și speciilor, credem totuși că fiecare 
specie literară Iși are legile ei proprii, 
structurale, care dacă sint ignorate, 
dăunează realizării artistice. Astfel 
Rendis, urmărind prea îndeaproape o 
sliuciură dramatică, se vede obligat 
să aducă toate personajele ,4>e scenă", 
în fiecare clnt, odată cu repetiții inu
tile, lungimi obositoare, prozaice șl 
fără poezie. Astfel, o poezie ca aceasta, 
din care cităm prima sirotă. trece din 
simplitatea caracteristică, In general, 
poeziei lui Rendis, lntr-un simplism 
iad:

Poetul: care*!  adevărul î 
Ingfnerule, privește : 
gardul, gardul grădinii se-apleacă,

privește : 
stat sparte geamurile clubului 
și tinerii 
cum să mai poată cinta
Intr-un club cu geamurile sparta 1 

(Inginerul — dialog intre poet 
șl inginer despre adevăr)

Adeseori replicile (monoiagurlle) per
sonajelor, fa diverne ipostaze, nu slnt 
suficient de diferențiate, nu constituie 
o contribuție artistică efectivă, ln- 
greuind chiar, clteodată, Înțelegerea 
poemului. Merită fa schimb subliniată, 
In mod deosebit, putere de tipizare a 
poetului, care, deși lucrează cu entități 
generale (Țăranul, Inginerul, Poetul, 
Femeia, Zidarul), fiind slujit de proza
torul Rendis, izbutește să creeze fi
guri tipice, reprezentative, fa care se 
poale recuncașle orice zidar, inginer, 
țăran ele. Poetul ni se pare Insă cel mat 
șters tipizat, și mai inconsistent dintre 
to|i, deși unele din referirile la acest 
persona) conțin reale valori poetice-

Dimos Rendis nu rămlne înțepenit în 
forme prozodice tradiționale, dar în
țelege că inovația poetică, in arta rea
lismului socialist, nu poale li o Jalnică 
acrobație decadentă. Versul liber, nu e 
liber să ne plictisească, să ne îndepăr
teze de vială. să ne izoleze în imagini 
incoerente s< ermetice. E liber să con
tribuie ia realizarea unei poezii realiste 
bune, politice, să ne deștepte conștiința, 
nu să ne Împingă în „uitare $1 somn".

Împerecherea haotică Intre unele ver
suri lungi și altele scurte, fără ca a- 
ceastă varietate să iie cerută de un a- 
ntime continui, de mișcarea specifică a 
sentimentelor șl ideilor, nu poale declt 
cel mull să amu2e, cum amuză apari/ia 
simultană, la circ, a unui uriaș lingă 
un pitic.

Prin cele mai bune pagini aie sale, 
poemul Iul Dimos Rendis demonstrează 
clar că poezia izbutită nu depinde de 
iorma prozodică așa zis «modernă" a 
versului liber sau alb — cum cred unit 
~ ci de conținutul Ideologic și de in
tensitatea alectivă a imaginilor. De 
aceea, atunci cind Dimos Rendis se 
lasă antrenat în mod nejusllllcat nu
mai de unete sonorități formale ale ver
sului liber, foija emotivă scade și poe
zia Iși pierde din eficacitate, devenind 
proză obișnuită. E de datoria poetului 
să nu abuzeze de anumite modalități 
iormaie, epatante, care dăunează, ajun- 
glnd In contradicție cu simplitatea or
ganică a poeziei sale.

Poezia politică re cere a ii clară, ac
cesibilă maselor, pătrunsă de spirit de 
partid. Slnt calități Intllnile frecvent 
fa poemul lui Dimos Rendis, alături de 
care ne tafrmpind, din păcate, și ima
gini mal cețoase, fără mesaj, strofe 
slabe, care iac impresia că-s trecute 
direct din ciornă în volum, idrâ a fi re
dactate definitiv. Așa se explică faptul 
că pe lingă o poezie admirabilă cum e 
Poetul (portret), de pildă, std a poezie 
slabă, idilică și neconvingăloate.- Inqi- 
nerul- Dar balanța înclină mult mai 
mult in sensul pozitiv, poemul împără
ția prolerată ilusltlnd încă o dată, prin 
ceea ce conține ei mai izbutit, roiul co- 
virșilor pe care li are ideologia mar- 
xi st-leninistă In realizarea operei de 
arid. In oglindirea reafisl-socialistă a 
vieții noastre contemporane,



Shipul luptătorului
comunist în proza noastră
■ ratam fnlr.un articol că sir-
B batorirea celei de a XV.a a-

1
I

niversări a eliberării patriei 
s.a soldat cu succese remar
cabile |l pe țări mu] creației 
lllerare. In deosebi cele citeva 

mane închinate luptei patriot ice 
induse de comuniști pcrttru răstur- 
irea dictaturii fasciste merită o 
eiițiunc specială. Orientarea unui 
imar impresionant dc scriitori că- 
e aceasta temă e semnificativă, 
rin ea. creația literara descoperă 
! eroul adevărat ai «impului nas- 
u. Dar ca orice începui și incepu- 
il acesta trebuie sprijinii. A sosit 
mpul să analizăm cu temeinicie 
t de adevărata $i cit de realizată, 
in punct de vedere artistic, e ima- 
inea luptei partidului in ilegalitate 

cit de corespunzător dimensiunii 
ile reale e chipul luptătorului co- 
lUtiist, Mi.un propus să cercetez 
teva romane numai din acest 
unct de vedere.
Bariera de Teodor Mazilu nu e de 

ipt un roman, ci o frescă In minia- 
tcă, o suită de schițe mai realizate 
au mai puțin realizate. Legătura 
lire diferitele episoade e atit dc 
labă Incit, la lectura atentă dai de 
tadvertmțe care ar fi puiuț f| ușor 
e înlăturat. Pe unul din CToii prin. 
ipali — finarul muncitor Treișpe. 
nii—II cunoaștem Inițial dintr-o sce- 
i in care discută cu maicâ-sa. Pe 
cest din urmă personaj, însă, nu-l 
îai Intilnim nklodală. Eroul princi- 
a| Vițu are doi copii — la Început 
e pare ci hla e cu mulî mal în 
irstă declt bălaiul, apoi dîntr-o a. 
ilntire (scena ctt pepenii) alljm că 
rau cu ani In urmă tot «fit de mici, 
lentru ca >pol deosebirea de virslt 
4 crească Iar... Dar toate aceste 
epotrivirl mărunte nu șochează 
entru că povestirea ii-are subiect, 
ărți întregi din volum (de pildă re_ 
rospedlva ..romanului" dintre pic- 
orul Radulescu șl Lucka) pol fl 
coasa toră ca întregul să sufere, 
tomeroase personaje se pierd pe 
Inim. Cartea trăiește totuși mai a- 
es prin atmosferă, prin redarea pa- 
ionanlă a vieții cotidiene cu ajuto. 
ul unor aglomerări de amănunte 
are, dlntr-odati, se transformă in 
icțiuni semnificative. Tipurile creio. 
ia1e de autor sint remarcabile, miș- 
îndu-se pe scena vieții ctt acel fi- 
esc inedit care — alunei cind il 
lescoperim într.o carte ne_o tace 
Iragă. $i muncitorul comunist Vițu, 
:el care nu poate admite să rida de 
incva dacă șl ctl^^t nu ride dc el. 
ui poate Iubi o femeie despre care 
>tle că slă mereu singură acasă, nu 
roate prețui un om care n-a obser
vat nimic interesant In drum spre 
nahala. iar el însuși nu acceptă să 
vină acasă fără vreo surpriză sau 
iă bea cu prietenii damigeana de 
vin primită de la un frale plugar, 
ără să facă o ..recepție*',  dar care 
totodată, in ajunul execuției, simte că 
.Jntinglndu-șl frica de moarte, își 
îndeplinește o sarcină de partid" : 
și prietenul său tinăr, Treișpemii. fl
uid dar șugubăț, nu prea arătos, 
dar poet in sinea Iul : și vecina lor 
fufuleasa. mistuită de curiozitate, 
iuporlînd cu neobișnuită bluidețe 
Utălle bărbatului sâti bețiv, dar ■- 
plicind o lecție uslurătoare vecinei 
’Ifnoase cind aceasta încearcă S-o 
trateze ca pe o servitoare . Tuțuleasa 
ilespre carp aflăm cum a ajuns de 
la .Maglavit la munca de mobilizare 
a femeilor in lupta patriotică cu ar_ 
ma.n mină ; șl pictorul Radulescu- 
bălrîn și sceptic, care și-a ratai 
viata pentru că o femeie ce nti La 
iubii niciodată, l_a vrut vulgar ii 
șmecher, care acceptă să fie amic 
pînă și cu șeful postului de jan
darmi, dar e de acord cu Vițu că in 
viața „trebuie citeva lucruri «igure 
pe care să ie bizui", deoarece ,.șî 
Goethe spunea același lucru" 
(„vreau certiludin?. neliniști am șl 
eu destule"), omul care din cauza 
slăbiciunii de caracter nu s-a simțit 
niciodată el însuși, dar se găsește 
la 60 de ani. descoperind că ,,pentru 
faptele generoase, ca șl pentru crea
ția adevărată, nu poți să delegi ?e 
altul să Ic reprezinte": și Uniră Să
diți. plină de duh șl dc neastimpar. 
încăpățînată, ascunsă, dar Indepen
dentă ca un băiat; ca șl celelalte 
personaje mai episodice — plutonie
rul EMimir. pungașul legionar Călă- 
rețu. „Doamna" Vestemeanu cu o- 
drasla ei Ambrozel, ele — cu tații, 
din puține fapte șl vorbe, ni se înti
păresc in memorie ca niște veritabili 
„cunoscuțl necunoscuți" — după ce
rința Iul Belinski.

Aceasta fiind latura cea mai valo
roasă a volumului, e firesc sa apre

ciem nivelul artistic de zugrăvire a 
vieții de parlid ducă gradul in care 
preocupările partinice se împletesc 
organic cu cele de aii! naturi și co-

„Bariera" de Teodor Mazilii
lorează Intr-un sens nou. superior, 
viața cotidiana a eroilor. Ceea ce se 
intîniplă intr-o măsură însemnata 
mai ales in cazul lui Viții. Pe acesta 
11 simțim comunist in fiecare gest al 
lui : $1 in felul cum își bate joc de 
el însuși pentru că a av«t prostia să 
cumpere un loc de casă dc la un 
burghez. ș| in felul cum șuieră cind 
descoperă niște apucături negusto
rești în caracterul bălaiului, șl după 
cum e mindm că fala lui utecista 
„se ascunde" de el. $1 după felul de
osebit în care se odihnește și se 
spală cind se intoarce acasă de la 
o Imprâșliere dc manifeste, și după 
cum se supără pe directorul 
pentru că acesta îndrăznește 
mire asfințitul soarelui („ia 
mitilelu... a terminat de 
muncitori In carceră și acum 
natura și știi pe ginduri... păi tre
buie «a fl făcut ceva In viața ta. să 
fie ceva de capul tau ca sa stai dus 
pe glndurt.,.") sau nu poate admite 
ca jandarmul să ciute ctatecu! fui 
preferat ..Cine te-a făcut pe tine Tu- 
dorițo nene**  etc. etc. Dar In zugră
virea lui Vițu găsim și stridențe 
supărătoare. Mai ales 
dnd gindurite eroului 
terenul mai 
aforistice și 
ceea ce e 
viața lui — aprecierile politice- Aici 
simțul veridicului II trădează pe a- 
utoc. Părăsește stilul Indirect pe 
care In alte prilejuri il minuieșie 
cu atit*  îndeminare și devine expli
cativ. Cind Vițu ișl ■’ 
e in stare să arate 
bește ce i lipsește 
cep ut monologhează
*ec ce eșli. Flăcău băl rin. Deștep
tul dracului,.." Dar nu continuă așa. 
ci: „Convingerea lui Vițu era că nu
mai lupta revoluționara d*  sens vie
ții". Expresia e livresca. nu mai e 
a lui Vițu. ca șl aceasta. In eonii, 
nuare : „Era convins ca femeia tre
buie «ă cunoască ce se întimplă pe 
lume să nu se "fndească numai la 
ea..." etc. După cum nu pare a fi 
prea convingător nici atunci cind In. 
cearcă s-o mureasca" pe Tuțu- 
leasa :

.. — Trebuie luptat, Tuțuleaso.. 
Muncitorii lupii și n-o aă Ic fie 
bine burghezilor. Or șj cum ramin 
firii fabrici, n-o să mai exploateze 
muncitorii... Au pornit războiul ca 
să se mai îmbogățească» să ni ai a- 
dune miliarde..."

Propaganda, in ilegalitate, nu se 
licea cu asemenea vorbe, care, spu
se parcă de pe rost, nu ajungeau la 
inima oamenilor.

După cum nu cadrează in nlciun 
fel cu stilul cald al cărții, această 
informație seacă, parcă silită :

..Dar descoperind alți muncitori 
care glndeau ca și el, care credeau 
că lucrurile nu vor dura așa in ve
cii vecilor că fabricile 
din miinile patronilor, 
vor trăi ca oameni, 
simțea mai puternic, 
nise a doua lui casă".

In treacăt Irebuie adăugat că in 
desfășurarea ulterioară a acțiunii 
nu-I vom mai vedea niciodată pe 
Treițpemif In fabrică.

Volumului Bariera li este proprie, 
deci, o slăbiciune comună unor cărți 
cu iernatica asemănătoare: In prezen
tarea laturilor politice ale preocupă, 
rilor umane, artistul parcă pierde 
contactul cu viața. De altfel șl din 
acțiunile de partid ale r roi lor ailăm 
prea puțin despre latura politică a 
muncii lor: Treișpemiî șl Rădița îm
prăștie manifeste Ce fel 
Ieste nu se șlie. în afară 
ca sint contra războiului 
mului. Exact atîta aflăm 
manifestele tipărite sub 
programe dc cinematograf. Vițu ca. 
păta și el diferite însărcinări, dar 
despre naturi lor aflăm extrem de 
puțin: împrăștieri de manifeste (In 
general), transportarea unui gea
mantan cu llitere dintr.un loc in 
altul. Spre sfirșltul cărții se rela
tează două acțiuni in stil mai marc: 
un sabotaj in fabrică șl un transport 
dearme. Sabotajul este motivat sumar 
(mai puține arme pentru hitlerlști). 
dar impresia pe care o produce esle 
umbrită de laplui că nu se arată 
cum au asigurat comuniștii securi
tatea muncitorilor. Cei doi (Vițu șl 
Tabarcea) nici nu se glndesc la asia, 
insă prima reacție a femeilor din 
cartier sună astfel: ».E nenorocire
la Vulcan..." Ultima acțiune e des
crisă mai amplu, gestul de sacrificiu 
al eroului e bine motivat șl totuși
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lipsește ceva : transporta! de arme 
se face )n ajunul evenimentelor lie- 
tărîtoare cind fiecare comunist sim
țea apropierea lor. dnd aceaslă pre
simțire domina viața, mentalitatea, 
comportarea luptătorilor.. Și totoșl. 
nici Vițu. nici Trejșpemii numai la 
evenimentele din vara anului 1944 
nu se gindesc. numai despre asta nu 
vorbesc.

Un cuvînf aparte trebuie spus 
despre acțiunea din cinematograf: 
ra este cu lotul neverosimilă. Ni
ciodată n-ar li admis partidul ca un 
om neinițiat să fie predat pur și 
simplu In acest tei în miinile sigu
ranței. (tar dacă undeva vreo celulă 
a proceda! așa. insearana câ a căl
cat linia parfidutai). Manifestele se 
tipăreau etecliv sub formă de pro
grame de cinematograf, dar nu pen- 
1ru a ii imparfte in cinematograf, 
cl pentru a fl împrăștiate ca oricare 
alte manifeste (prin lăzile cu scule 
ale muncitorilor In cast, curți, tic.), 
coperta ..prograniulur camullindu- 
le doar de ochii agenților.

Autorul Barierii a făcut eforturi 
vizibile pentru a apoteoza destinul 
comunistului Vițu. descriind amă
nunțit ullimele clipe ale vieții sate. 
$i trebuie să recunoaștem : in cea 
mai mare parte a reușit. Râminlnd 
mereu el însuși, apellnd mereu la 
arma glumei și chiar a persiflării 
prietenești. Vițu crește sub ochii ci
titorilor. pini |a Ipostaza de erou, 
prin Incrincenarea cu care se lupta 
pină.n ultima clipă pentru libuida 
partidului 
primă el, 
sarcini de

Doar o 
cearcă pe 
final, F.fa ___
intrase deja in burghezie, poliție, a. 
paratul de sfat, cind comuniștii ști
au cit de mare e Irica dușmanului 
și foloseau cu pricepere aceasta 
armă. Dc Ce atunci luplătorul Vițu 
nu luptă pentru vință ? La propune
rea maiorului anchetator de a di. 
vulga secretele partidului pentru 
ași salva viața |i mai ales la argu
mentul acestuia că maiorul ar face-o 
„dacă prin absurd ar Incjpea pe 
mina colegilor dumitale", Vițu răs
punde minunat, dar numai in glnd. 
sie-ș! .

„Tu eșli fascist. T»-e ușor si vor
bești așa... nenorocitele- Daca al di
vulga un secret de.al fasciștilor, ai 
face și tu ceva cinstit la viața ta... 
Și <le c< daca prin absurd le-ar 
prinde comuniștii ? Ce ți « P«re 
chiar așa «le absurd ? Ar trebui să 
Incept si te obișnuiești cu ideea. 
Să-ți iasă din cap ci e absurd. Cind 
o să dnf «ocoleală de crimele tale și 
o sâ fit cu ștreangul la glt. să nu 
faci ochii mari

Dar de ce n.o slrigă In 
mare ? De ce n.o aruncă ta 
maiorului ? De ce nu folosește 
ceasta arma, care in august 
devenise atit de eficientă ? De ce a. 
tund cînd este prins, șl Vițu (ca și 
eroii unor a Mc lucrări) se resem
nează ? Se gindește numai la moar
te? Și de ce nu ne spune autorul ce 
au Întreprins tovarășii Iul (acel cart 
au primit arme) pentru a.l salva ? 
Căci in august IM4 se puica face 
mull ! De ce. indată ce cade In mii- 
nile dușmanului — luptătorul este 
prezentat izolat ?

Din păcate șl autorul Barierei * 
foarte zgircit atunci cînd acțiunea 
11 obligă aă insiste asupra conținu
tului politic al muncii comun iții lor. 
Manilesfele. lipogralille etc., erau 
doar mijlocul, scopul propagandei 
erau oamenii. Munca cu oamenii, le
gătura cu oamenii — iată care era 
conținutul principal al actltitățil ce
lulelor de parlid. Aceaslă aci ivi late 
a rămas în afara frescei. Pînă și a- 
tunej cînd Vițu o întreabă pe Tutu- 
leasa „care e starea de spirit la Co
roana ?“ (unde lucreaiă femeia), noi 
iarăși nu aflăm, mal toiul rezolvin- 
du-$e in citeva fraze spuse șl ele 
..pe de rost1’. Pe de altă parte discu
țiile lui Vițu cu Nicu Radulescu stat 
totuși „arta pentru arin" irrtruclt un 
comunist experimentat ca Vițu nu 
putea să nu-și dea seama că din 
punct de vedere al luptei, prietenul 
e inutilizabil.

in Bariera găsim deci multe tipuri 
pline de căldura vieții, multe ■mă
rimile bine prinse, multe situații 
care reliefează la un nivel artistic 
înalt superiorilalca morală, puterni
ca demnitate și curajul comuniștilor. 
Insa viața partidului, munca de par
tid șl mai ales întreaga complexitate 
i legăturii partidului cu masele e 
prezentată Încă prea sumar, sărac 
și schematic.

comunist, sau. cum se tx- 
penlru „împlinirea ultimei 
parlid".
singuri nedumerire II ln_ 
cltllor li lectura acestui 

in august 1944. cind frica

gura 
lai*  
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S
uccesiunea edițiilor Eml- 

nescu a devenit, tn 
ultimii ani, tot atit 
de firească și regulată 
ca și succesiunea ano
timpurilor. Vitrinele 

librăriilor șl rafturile biblio
tecilor șlnt luminate de apa

riția periodică și armonioa
să, pe care numai revoluția 
culturală o pnlea înfăptui, 
a luceatarulul sub raza căruia 
s-a (aurit poezia ronilntasca 
pînă la noi. șl din care Incă 
se va mal făuri pentru vremi 
îndelungate.

Volumul Emlnescu a debu
tat cu un succes editorial 
unic, pentru vremea Iul: 
1.000 exemplare vlndute In- 
tr-un timp record, de citeva 
luni. Maiorescu. convins că 
arta nu poate II înțeleasă 
decit de „elite* 1, rămăsese el 
însuși uluit de succesul de 
librărie, pe care nu șl-l ex. 
plicii nici după moartea poe
tului. cind li scria editoru
lui Socec; ..Sini acum vreo 
8 ani de cind v-am rugat să 
luațl asupra D-vo«stră Im
primarea șl editarea umil vo
lum cu poeslile Iul Emines- 
cu. care pe atunci erau a*  
predate In adevărata lor va
loare inifna! de un mic cerc 
dc iubitor) ai literaturii.,." ’) 
Deși faptele dovediseră deci, 
contrariul. Malorescu lot nu 
credea In valoarea populara a 
ariei eminesciene.

Ce-ar li spus Malorescu 
despre „micul cerc de iubi
tori al literaturii". văzlnd 
ulllma ediție. tipărită In 
M.000 de exemplare. ediție 
care vine după cele pesle 
"06.OM exemplare tipărite In 
ultimii zece ani? CMnnscut 
pretutindeni, ta tara noastră, 
ca simbol al poetului, 
nevce este astăzi și 
Iul concret al pocitel. 
in raftul modest de cărți al 
elevului, ta buzunarul trac
toristului, ta port hartul o. 
(Herulul șl cu flecare nouă 
ediție poți urmări înscrierea 
Pt harta iubitorilor de poe
zie a noi contingente. Ieșite 
din adincul poporului ținut 
atita v re ase In Intunerlc.

1 naugurlnd noua și ele. 
ganla aerie a Bibliotecii pen 
tru toți cu ediția Emlnescu. 
ESPLA a făcut nu numai un 
act firesc la împlinirea 
lor lit ani de I*  
poetului, cl * consemnat 
piatra unghiulară a 
nai serii de tipărituri 
clasicii literaturii 
Meritul principal al 
difii este de a pane, 
prima dală Intr-an 
nea tiraj. Intr-a carie 
tină, destinată anul 
foarte larg, un text caprin, 
zind pe lingă antume șl a 
marc parte a postumelor, 
cunosculc mal Îndeaproape 
abia din ediția bibliofilă 
Perpessfclos. apărută In 
19M2). Urmtad textul acan- 
fel ediții, ediția de față are 
marele avantaj de a pune la 
Indemina cititorului un text 
Intr-adevăr cored. statali! 
după ani de migală de acad. 
Perpessicius. IndrepUnd u- 
nele dintre lipsurile ediției 
bibliofile, ediția nonă este 
însoțită, pe Ungă corintul 
înainte ca adinei rezonanțe, 
al lui Tudor Arghezl. de o 
bine glndltă prefața sem
nată de Zoe Dumitrescu. 
Bușulenga, pretați pe care 
nu ne propunem a o diacul» 
aici, dar ale cărei merite 
stat Incontestabile, tn orien
tare*  cititorului prin atit de 
vasta problematică a poeziei 
eminesciene. Aceate merite 
var face, sIntern siguri, ca 
noua ediție să se bucure de 
a bună primire din partea 
cititorilor.

Cum, Insă, cu foite suc
cesele noastre In editarea 
științifică a operei Iul Eml- 
nescu. slntem încă I* Înce
put. tn această direefie. Iar, 
pc de altă parte, noua atrle a 
Hîhllotecil pentru toți I»! 
propune să tipărească o 
bună parte din operele scrii
torilor noștri clasici, credem 
cl unele sugestii. născute 
din cercetarea acestei ediții, 
pot II bine venite.

Mal talii, problema pos- 
lumelor. Nu intenționăm să 
reluăm vechile dispute pe 
această temă și considerăm 
că Șerban Cioculescu are 
perfectă dreptate susflntad 
Intr-un număr recent din Ga
zeta literară că „procesul « 
fost ctștîgat de partizanii 
postumelor®. Si totuși--. Dacâ 
Intr-o ediție bibliofilă, 
acea din 1958. publicarea 
(egrală a 
Indicată, 
tr.o edifle 
este cea dc azi. problema se 
pune In mod diferit. Că este 
așa. o dovedește chiar fap
tul ci îngrijitorul (sau In- 
grijitorll) ediției s-au oprit 
numai la citeva postume. 
După ce criterii, Insă? Din
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I
n ultimii ani. In Uniunea Sovietică, discuțiile despre ac- 

‘.■JulilatM literaturii sovietice, despre legătura cit mal 
strlnsJ o scriitorului cu viola, despre rolul «activ al lite
raturii Ișl loc lot mai mult loc in paginile revistelor șl 
publicațiilor de specialitate. Acest lucru este cit «e poate 
dc firesc ; poporul sovietic trăiește zile glorioase. întreaga 

tară a devenit un șantier «a 1 muncii In care fiecare om își arc 
locul ș.‘ rolul sfiu bine precizat.

Răspunsul scriitorilor la „comanda socială", care nu este alt
ceva declt reacția firească pe care trebuie s-o albă un scriitor 
in fața marilor fnldptulrl ale zilelor noastre, s-a concretizat In 
opere literare de valoare, ce se bucură de aprecierea publicului 
cititor atit In Uniunea Sovietică cit și dincolo de granițele el.

Eroii acestor cărți sint constructorii marilor hidrocentrale, ti
nerii înflăcărați de pe pămînturile siberiene, oamenii simpli li 
vom Intllni in Legenda continuă de A. Kuznețov, In Frații Erțou 
romanul lui Kocetov. sau In Vulturii stepei de Biihennov.

Noul roman al lui Mihal Bubennov, Vulturii stepei, esle În
chinat eroilor pămlniurilor virgine, care vor rodi datorită mun
cii entuziasta a tinerilor venlți aici din toate colturile țârii. Au
torul. ca să poată scrie despre acești „vulturi ai stepei", a 
plecat in Altai cu unul din primele eșaloane ale destelenltorilor, 
a străbătut zeci și zeci de drumuri, a trăit alături de viitorii 
croi al romanului.

Vsevolod Ivanov lucrează in prezent la un roman a cărei

acțiune se petrece Intr-un mic orășel din Siberia Răsăriteană. 
Va f| - după cum se exprimă autorul — o carte „despre 
muncă... un roman adine psihologic, despre oameni și natură..." 
In centrul acțiunii va sta o mare familie de muncitori. Pentru 
ca sa scrie această carte. Vsevolod Ivanov a mers In Siberia 
(pentru o treia oară Jn ultimi! ani), străbătlnd locurile acțiunii 
viitorului său roman.

Operele literare care au apărut sau cele care au fost anun
țate de revistele literare pe anul I960, romanele $1 poveșllrile, 
piesele de teatru care se află încă pe șantierul de lucru, dove
desc cu prisosință că. la întrebarea „Care ți-e locul In seplcnal. 
tovarâye scriitor ?“ — cea mai mare parte a scriitorilor sovietici 
pot să răspundă fără nici un iei de ezitare.

„Cind eroii noștri se duc la locul de muncă, eu mă așez la 
masa de lucru — spune Nikolai Pogodin. Noi construim 
tn lume societatea comunist! și trebuie să llm pasionați, 
cărațl, cuprinși dc nerăbdare In lupta de transformare a 
a poporului.In operele literare „no! trebuie să cintăm
natul om al epocii contemporane". Legătura tot mai strțnsă a 
acriitorului cu viața — iată ce cere trf primul rind marele dra
maturg. Piesa la care, lucrează Nikolai Pogodin se intitulează 
Flori vii; după destăinuirile autorului, în ea vom 
contemporaneității-, clocotul tinereții, Eroii piesei sint partlck 
panți la brigăzile de muncă comunistă.

„Să ici contact direct cu viața, să nu scrii 
lat! datoria scriitorului și mulțumirea Iul 
spune Evghenii Popovkin. Aceasta lllndii-i 
plecat să ia contact cu marile construcții 
din lacuția șl Buriaiia. S-a Indlnit cu minunății muncitori al 
Primoriei, din Ussurisk șl Nahodka ; aici a cunoscut pe viitorii 
croi ai cărților sale. Acestor oameni vrea să le închine E. Po
povkin noua sa piesă pe care ar dori s-o Intituleze Nahodka.

tn ceea ce privește planurile de viitor ale Verei Panova, Li- 
ieratumaia gazeta ne Informează că. deocamdată, scriitoarea „le 
line In secret, ferlndu-le de eventualele comentarii înainte de 
vreme". Aflăm totuși că, pentru anul 19C10. V. Panova pregătește 
o piesă șl un roman-basm. Eroii piesei vor fi oameni al zilelor 
noastre. Așteptăm surpriza pe care ne-0 va face. Romnnul-basm, 
după mărturisirea autoarei, va fi scris pentru oameni maturi, 
Insă In așa fel Incit el să poată fi citit cu interes șl de copii.

Planurile revistelor literare pe anul I960 vin să arate din nou 
prezența permanenta a actualității In operele scriitorilor sovie
tici. Nlkolae Vlrla va publica In revista Moskva romanul Canatul, 
scris pe baza materialelor culese pc șantierul marelui canal din

simți „suflul

din auzite,numai
Jn același timp*'  — 
deviza, scriitorul a 

din Ural șl Siberia,

V

cele ee ar reclama comenta
rii mal întinse. Alegere*  a 
circa 50 postume realizate nu 
este o operație mult prea di
ficilă, ta așa fel incit volu
mul s! se prezinte unitar, 
fără puncte de suspensie, 
dl nd Imaginea unui F.mlnes. 
cu pc linia împlinirii sate 
poetice. Șl mai discutabilă 
ni se pare alegerea frag
mentelor In cazul marelui 
poem Panorama deșert Aciu- 
ni lor poem care merită ins! 
o discuție «parle. pe care c 
vom întreprinde ta numărul 
viitor.

In privința aparatului cri
tic. și al tehnicii ediției, vom 
semnala unele deficiențe ce 
se cer înlăturate in viitoa
rele ediții Fminescu și ale 
celorlalți clasici progrșma|l 
In Biblioteca pentru toți.

Ediția este dotata cu o ta- 
a allabetkă < poeziilor, 
ea ce ar trebui sș

reze considerabil 
cârțli. Din păcate, tabla al
fabetică este lipsită de orice 
valoare, deoarece ingrljlto- 

edi(Jri a omis toc- 
rostul de bază ai 
asemenea table șl a- 

nume... Indicarea paginilor! 
('.ui mal folosește !n cazul u- 
cesla înșiruirea lillufllor ? 
Pe lingă aceasta, texlul ce
rea un minimum de note ab
solut necesare lămuririi citi
torului. Citeva exemple : In

uțu- 
u(i1l2area

nouă ediție
EUIVESCt

păcate. ediția na ne permite 
să înțelegem șl deci even
tual să come ni Im aceste cri
terii. Principiul leninist 
preluării 
rale are, 
concretă 
clasic. A ______
a te pronunța pentru unele 
opere, și Implicit lmpolrisa 
altora, după anume țudeeafa 
de valoare concretă. Acest 
punct de vedere trebuia să 
lie prezentat, aricit da su
mar, Intr-n nota asupra edi. 
ției, lamurii oare asupra con
cepției care a stat la baza 
muncii de selectare. De ce 
s.au inclus uncie poslume. 
și nu altele? Nu putem nici 
măcar bănui, deoarece cri
teriul selecționării na 
evident nicăieri. Nesiguran
ța șl lipsa unui criteriu clar 
ae vădește mai ales în cazul 
poemelor sau pceiiilor ? 
blicate fragmentar, lală. de 
exemplu, poemul Icoană 
privaz. Ediția noul II 
produce fragmentar, lâslnd 
deoparte mai bine de jumă
tate din lexf. Ceea ce se pu
blică. este. Intr-adevăr, va
loros, dar este greu să înțe
legem in numele cărui prin, 
elpiu au fost lăsate deoparte 
pasagil de cea n1*!  mare 
semnalate Ideologică și 
llstică. in care Emineicu 
;xpnne. cu o mare forță 
realizare, unele din Ideile 
sail ale poeticii sale.

Cpnoseltoml postpmelor
11 mirat ■! nu găseaocă aici 
unele versuri citate destul de 
des de critica noaslră. In ul
timii ani :

at 
moștenirii culta- 

desigur. o aplicare 
la flecare acriilor 
selecta. Înseamnă

fragmentul din Odln și poe
tul —

plicate fie In note, (ie Irw 
Ir.un scurt glosar pentru ex
presiile rare (mademuri, mo. 
tiastici. etc.).

Notele mal stat necesare șt 
pentru unele exprrsl 1 (uneori 
versuri întregi) in alie limbi. 
Dacă la poezia Noi amindnl 
avem același dascăl, ediția 
traduce 3) In notă subpagi- 
nală, versul Non idem est sl 
duo dicunt Idem, de ce nu 
S-a procedai |a lei șl cu ver
surile latine din minunai*  
poezie llmbr*  tui Istrate Da. 
blja — Voievod ?

Poemul icoană șl privaz 
din care se publică fragmen. 
le, este întrerupt de două ari 
de puncte-puncte. Dar dacă 
prima întrerupere este a e- 
dltorului. mărci nd fragmen. 
tele excluse, cea de a doua 
întrerupere este chiar a lui 
F.mtaescu, marclnd o sus
pensie ta poem, cititorul va 
li, insa, convins câ ambele 
întreruperi aparțin editoru
lui, confuzie ce putea să Ile 
evitată printr-o nală.

In sflrșlt se cere o mult 
mal mare atenție pentru în
lăturarea erorilor de tipar. 
Ediția de tați s« prezintă 
toarte bine din acea! punct 
de vedere. Remarcăm, totuși, 
citeva erori mai supărătoare. 
Fragmentul din Mureșznu 
esle InlKulai Mureș*nul,  In 
Cuprins. Cunoscuta poezie 
In zădar In colbul școlii, cu 
titlu transcris corect ta Cu
prins și In primul vers al 
poeziei, este totuși transcris 
In zadar tn colbul școlii, in 
titlul de la pag. 830. Șl alte, 
le de mal mică Importantă.

Am insistat asupra acestor 
deficiențe șl scăpări nu pen. 
Iru că *r  știrbi prea mult va. 
loarea ediției, cl 
dori înlăturarea 
Iar, pentru a se 
ediție F.minescu
In același timp științifică, așa 
cum noua serie a Riblioiecl! 
penlru toți Ișl propune — șl 
are toate condițiile — să de. 
vini, pentru tați clasicii noș
tri.

(p>2 Î2S) citim :

tatrudt am 
lor, pe vil- 
ajunge la o 
populară șl

Aș 5toirec cu

Tot focul alnt

o mină crudă, 
rece, 

din el...

un cititor ne-

cri- 
este

pu.

li
ra

1n- 
»r- 
lși 
de 
de

vi

Putut-am eu cu lira străbate 
sau trezi 

Nu secolul, ca alții — un 
ceas măcar, o zi ? 

Cuvinte prea frumoase le-am 
rlnduit șirag 

Șl.am spiM »< eu la lume 
ce-mi
aau:

Aceasta

este scump și drag. .

e menirea unui 
poet in lume ? 

Pe vaJuril® vremel. ca 
boabele de spume 

Să.nșlre-ale Iul vorbe, să 
spue verzi ș-uscate 

Cum luna se Ivește, cum 
vlntu-n codru bate ? 

Dar ori cite ar scrie și 
orlcîte ar spune... 

ClmpH, pădure, lanuri fac 
asta de minune. 

O Iac cu mult mai bine de 
cum o spui in vers. 

Natura.alăturată cu-acel 
desemn prea șters 

Din lirica modernă — e 
mult, mult mai presus, 

tristă meserie, să n-ai 
nimic de spus 

cit povești pe care Homer 
și alți autori 

mal bine de zeci 
de mii de ori.

O,

Dc

Le spuseră

Eltmlnind 
Je, poemul 
a râmis. In

asemenea pas>-
Icoană șl privaz 
edl|le, un poem

e- 
ctacl 
poe-

Ce înțelege 
familiarizat cu postumele ? 
Nimic. ..Sînt® înseamnă, fn 
acest text, ,<dlnt“ și nu ver
bal cu Ore s-ar putea 
funda. Era. deci, nevoie 
explicație. Aceasta cu
ma( mult ca cit, pe lingă tor. 
mi ..sint- există și forma o. 
bișnuitâ atit In pos
tume, cit șl antume. Dacă In 
calebra Sara

Mihu Dragomir
cori
de O 

atit

de dragoste, cind In realita
te tl dezbate probleme mult 
mal complexe, fiind unul din
tre cete mal importante pos
tume. asupra căruia acad. G. 
Căi inc acu atrăgea atenția 
Incă in Opera Iul M:' »i E- 
tninescu (1933). In cazul a. 
cești, nu era mai nimerit să 
se publice poemul ta între
gime ? Credem că da.

Din • N • •
dlțla reproduce dear 
strofe, din cele M ale
mulul. Strofele reproduse nu 
llnî, de fapt, declt a primă 
variantă a Începutului seri, 
sorii a IV.a și, din acest 
punct do vedere, nu au declt 
■ n interes docameutar de 
studiu, care, evident, nu era 
urmărit de ediția de față. 
Cit poate spori cunoașterea 
poeziei eminesciene, prin lec
tura unor asemene*  crimpele 
mal puțin aemnliicative ? 
Oarecum asemănător cate și 
cazul fragmentului minuscul 
din Odin și poetul, ale că
rei idei șl expresii le mal tn- 
tilnim In alte poezii (Scri
soarea a II.a. Ai noștri ti
neri) și care este oricum 
mult prea redus țață de în
tregul poem, construi! și pe 
alte Idei declt aceea din In
troducere. Credem câ publl. 
carta fragmentelor nu este, 
deci. Indicată In cazul pos
tumelor eminesciene. deoa
rece selecția se poate opri ca 
ușurință asupra ursar poezii 
și poame închegate, lăslnd eu 
lotul de-o parte lucrările de 
atelier, nefinisate,

pe deal citim :

Luni pe cer trece-ișa stint! 
șl dări

pu|ln celebrulîn nu mai 
poem Epigonii găsim :

Voi, pierdut: fn Hndurl stnte, 
convorbeați cu idealuri.

Notele ar înlătura nedume
ririle, in special ale tinerilor 
cititori, necuiioscatorl ai for
melor lexicale mal vechi, sau 
regionale. Mai mult, 
daca nu au 
contuzii, ca 
din Odln și 
variabile se 
plicate. Este
rul să știe de ce în Panora
ma deșertăciunilor (1872) 
Lm Inc seu scrie: „pe un arc 
Je cer albasiru**.  Iar la nu
mai citeva pagini depărtare. 
In O. adevăr
(1S74) acrie „ceriul i De ste
le...® Forme ca „timpi ră
cori®, ele., se cer neaparat ex-

chiar 
a crea 

Citat
darul de 
In cazul 
poetul, formele 
cer, totuși, ex- 
flresc ca lecfo-

sublime...

*l I. E Toraujiu. Stadii |l do- 
eaBaala Ulatare, vol. IV, pag. 
274. Scrisoarea “ ~
chamvrla UKt?

-I ta pretată. 
treacu-Buiuleoga 
ralaetcleai aa 
Ua voiai 
paMlHc publicate, 
IHeiaca. Dar 
aaa'tere, de aladlre, da lacrate 
poetică pa care a-a ridicat acea*-  
li apară eata aflae*.  Cam prea 
aproape de acaat petal, pare-ae 
cillt ți prelucrat Ia grabă, un ar
ticol de eerviclu. neiamnat. dîn 
IntaoaaUa Bacuratllulal |nr 20*6.  
!Z.1.19G0|, conține următoarea 
■ limalie ca lotul harardală : 
„Ca lai I edeee, opera lui Eaai- 
■eaca aa a da Joc aere : poale 
li leaae capilară lalr-ua alegar 
volum, taiamlad «fropoirlvă paa- 
lllle dellalllve (lățind la o parle 
ne număra lela varlaala| tl pagi
nile de proza tl publlclatlcă. Ba 
ae dovadatla laaa aLmilot de 
varia aland ciad pot a Iar tă-i 
roadă ea adlaclmlle de qlndire, da 
■lm|ire‘. A auefioe că poezia, 
proza ■■ publicialka emiaea- 
claBă te pot Upărl, ft Inca 
Ietac, Infr-un tingur velum, ette 
e> dovadă la pluz a taplulur ca 
aubiectul tale, pentru aulornl 
articolului, complet alrila. Pen
tru a nu mal vorbi daapte „iz
voarele*  articaielm...

1) Sputa ..edJlla tradoce' de- 
aic*:*?:  an ae title cine 

e«!e lagrijitocal ediției. In edi
tarea uaor lexic cate ridică alitea 
probleme, cam alit leitele eiaiUd- 
cian». aaoaimatul con train-

re. voi. . , _
datată 17,11 Dc-

tov. 2oe Du an
tena : , .Opara

a de lac vatla. 
cu^lada vior leala 

■Hui preia 
lalerltlul de cu-

EM/iVESCl/

publica In aceeași revistă romanul 
despre tăria comunistului trecut prin

albaneză

Kazahslan. L. Ovalov va 
Prietenul adevărat, o carte 
încercările grele ale vieții.

Scriitorii Iau atitudine și 
mal apar in realitatea sovietică. Romanul lui A. Vasiliev, Lunea 
este o zi grea (roman satiric), care va apare In AtosAra. este 
îndreptat împotriva birocrației, cancelarlsmulul, pledlnd pentru 
respectarea demnității omului.

In paginile aceleiași reviste vor spare și scrlerite Iul L. Niku
lin ('/.flșuO, Anna Karavaeva (Nu poți opri...). Cl. Markov (Sarea 
pdmlntuiui. voi.
și altele.

Revista Not'li 
ultima parte a 
parte a trilogiei 
neobîș/iurtd). Alături de eroii pe care i-am Intllnlt In 
părfi ale trilogiei, In Focul apar noi eroi, reprezentant! 
rei generalii (copiii lui Izvekov, Ragozin, Pastuhov). Acțiunea 
romanului se petrece In prima perioadă a Marelui Război de 
Apărare a Patriei, tnsă retrospectiv aruncă o lumini șl asupra 
anilor precedențl.

Revista 
vor apare 
Astfel. V. 
(voi. 11) ; 
romanul Drumuri ce se pierd In depărtare ; D. Granin. Trecdtoa- 
rea periculoasă, ș.a.m.d.

In anul I960, revista Zvezda anunță cartea Iul Iurii Gherman 
Cauza pentru care Lupți; anunță pe E. Granin cu Alt drum 
(vol. II), pe Vsevolod Kocetov cu un roman despre tineretul 
sovietic, etc. Aflăm de asemenea că Moskva va continua să pu. 
Mice romanul lui Mihall Șolohov Ei au luptat pentru patrie. 
iar revistă Don anunță că va publica ultimele capitole 
iumul al 11-lea al celebrului roman Pămlni desțelenit.

Această trecere In revistă a cărților care vor apare 
I960 demonstrează cu prisosință că actualitatea, omul 
poran sint continuu prezente In literatura sovietică. Scriitori! 
sovietici sint cuprinși de dorința de a pătrunde cit mai adine 
in cunoașterea omului 
reda In forme cit mal 
a contemporanului.

față de maniiestările negative care

11). V. Kocetov (Jurnal de zi fn anii de război)

Alfr va publica tn prima jumălate a anului I960 
trilogiei lui K. Fedin Focul (Prima șl 
a formează romanele Primele bucurii și

In epoca noastră datorit! progresului ulu
itor al tehnicii, căile lumii s-au scurtat mult 
$1 comunicarea spirituală intre popoare, pr.n 
Intermediul tezaurului lor moral, 
mal mult ca oricind o necesitate 
vieții.

in acest sens, un rol deosebit de ........... ......
revine traducerilor din llleralura țărilor ve
cine și prietene, n morii (emilii socialiste. Efl 
oieri înir-adevăr posihilltăți concrete de*  cu
noaștere a valorilor morale ale popoarelor 
respective.

Moștenitorul acestor valori morale e«te azi 
poporul muncitor. Izbăvit de exploatare și 
care-și construiește o viață nună. Iar popo
rul albanez reprezintă un exemplu demn de 
însușire a tradițiilor culturale ale popoare, 
lor frățești. Biblioteca albanez! s a Îmbogă
țit mult cu traducerile capodoperelor litera- 
turllor străine, ca un rezultat firesc al grijii 
Partidului Muncii din Alheriia neutru dezvol
ta re«a șl întărirea croației originale prin cele 
mai strălucite exemple ale ericl universale, bi- 

tr-âdcvfir. în domeniul tra
ducerilor, situația actuală 
nici nu poate fi comparată cu 
cea din trecut, atit cantitativ 
cit șl calitativ, excepitnd bi
neînțeles, In n c ca st ă ultimă 
pflvin|ă, traducerile de Inci
tă măiestrie artistică ale re
marcabilului poet albanez 
Fan S. Noii.

Pentru realizarea unor tra
duceri ctt mai fidele și ar
tistice. au fost mobilizate cele 
mal hune energii literare ale 
noastre. Au venit In primul 
rind traducerile din llleralura 
popoarelor socialiste 
care poporul albanez 
legat prin îndelungate 
ții. In rîndu) acestora 
tueazl traducerile din li
tera tura romini. înainte de 
Eliberare, se tradusese spo
radic din Emlnescu, Creanga 
și alții. Abta după Eliberare 
s-a Irecut melodic ei planifi
cat la traducerea și publi
carea ser i hor Hor romliil. Ast
fel. au apărut Poezii de F.mi. 
nescu. o antologie a prozei 
romînețtl contemporane Inti
tulată Dreptul la viața, trei 
romane de Mlheil Sodoveanu, 
două nuvele de Petru Dumi- 
triu. «elecțiuni ooctice din 
Coșhuc, A. Toma, Mfhal Be- 
niuc. Marcel Bresleșu. Du
mitru Cor bea. Eugen Jebelea- 
nu. Marla Banuș, Veronica 
Porumbacu ele. Au fost re
prezentate O scrisoare pler- 
dulâ și O noapte furtunoasă 
de Caragiale. Iarbă rea și 
Mielul turbat de A. Baranga, 
etc Sint de asemeni tn curs 
de traducere seu publicare 
numeroase opere olaslcc și 
actuale

a devenit 
istorici i

Important

a doua 
O t-ară 
primele 
al tine-

șl cu 
este 

t nadl. 
se sl-

Znamia ananjă pentru I960 o bogat! „recoltă". Aici 
opere ale unor scriitori cunoscut! publicului romlnesc. 
Grossman va publica romanul Pentru o cauză dreaptă 
Vera Ketlinskaia, romanul Numai ața... ; A. Ceikovski.

din vo-

In inul 
contem-

nou, a gindurllor și faptelor lui. de a 
variate iceasti lume bogată. complex!.

Am avut norocul șl greaua sarcină de m-I 
traduce pc Emlnescu ta limba albaneză pen
tru că mi.am făcut studiile tn Romlnla și 
îii-ani ocupat cu creația poetică. Acum patru 
ani. In prefața culegerii de Poezii ale lui Eml. 
nescu. scriam : „Ca admirator al opetel sale 
și vrlnd să dau poporului meu unul din te
zaurele spirituale ale poporului romln frate, 
sint conștient de greutate*  Inavitabilă pe care 
o prezintă asemenea încercare. Am lucrat 
timp de cinci ani ta traducerea citorva capo, 
dopere eminesciene șl le-am prezentai clilio- 
rllor In speranța că ce] ce vor veni după mine 
mă vor completa șl perfecta".

II admir pc Emlnescu incă de In începutu
rile activității melc poetice, cind am ceiit 
Luceafărul Intr.o traducere italiană. Am vrut 
să-l cunosc mal bine după ce am cetit tra
ducerile in albaneză ale lui Mltrush Kuteil 
șl mi a încolțit idcca de a.l traduce eu însumi 
acum 12 ani. cînd ani venit în Romlnia. Eml
nescu nu aparține numai ra(iunil sate, ci te
zaurului eoni un al umanității. Dc aceea »m 
vrut să-,i redau poporului meu acele poezii 
care 5>în1 esențiale pentru cunoașterea lui. 
Am iost conștient dc greutățile Inevitabile pe 
care le voi Intllni șl m am ferii de cunoscuta 
lozincă traduttore. Iradltare.

Am Intilnit dificultăți nehânuite la traduce
rea unor pasaje întregi din Luceafărul. Călin, 
Scrisoarea a II l-a. O. mama... ele. Avem ne
voie dc cunoașterea adinei a llmhli poetice 
a fondului de Idel. B stilului, a vieții $1 epoci*  
lui Emlnescu, Trebui» să acord Instrumentul 
meu poetic cu muzica eminesciană. Am 'ex
plorat ta acest «ens țoale sursele poetice ale 
țării mc'.e. lirice si epice, culte șl populare. 
Am consultat traducerile ta alte Hmhi. Tn 
ceea ce privește motivele prozodice și metri
ca. am găsit multe aliniiatl In literatura 
noastră. Motivul nuntii din finalul poeziei 
Calin se tatllncște și In DO«ia noaslră popu. 
Iară. Avlntul epic ol Scrisorii a lll-a l-am re. 
găsit în rapsodiile noastre populate și în 
epica noaslră cultă. Trecerea dc la troheu ta 
ta mb, Inie reala rea lor cu draciy 1c se găsesc 
Șl ill poezia albaneză, tn sMrșIt. sistemul ni
mic nu se deosebește de al nostru. Dar cum 
să pot redo înegrakibila frumusețe a rimelor 
eminesciene, mu toate acele cuvinte poetico 
cu înțelesuri divcrxe și figurile stilistice «uit 
dc originale ? Atltea probleme oare cercau în 
cgzlfl măsuri o rezolvare științifică și una 
artistică.

Am consacrat cinci ani din viața mea tra
ducerii lui Emniescu și-mi dau scama că e 
prea puț'n. De «>(<1 spuneam in prefața tra
ducerii mole că alții vor trebui să ducă nuii 
departe cele începute de mine. Pentru a tra
duce O. mam4..., am retrăit nu numai dragostea 
pentru propria-mi mamă, darrecittndu.ml ne. 
tncetat tjoezia, am creai nenumărate variante. 
Ca să traduc prima strofă a Luceafărului, cu 
Intercalaro» versurilor de 8 și 7 silabe, cu al. 
mosfena ci solemnă și in același timp de basm, 
am consultat nenumărate povești ale naae«re 
și atu reușit rastfe! să păstrez nu numai ideea. 
ci și r>1mul și natura rimei. Șl aș mal putea 
da zeci de exemple

Volumul Emtacsku-Poezl b lost tipărit ta 
Tirana tn 4 000 exemplare, un tiraj mare pen. 
tru țara noastră. Fie ca această traducere si 
devină o puternică verigă In legăturile spiri
tuale atit dc strinse, care există Intre po
poarele noastre.

Nicolae Ion Roșianu Vehbi Bala
București. 18 ianuarie 1950.



Era 
fit se 
aurii, 
tor peste care se

5'
In ajun de Drăgaică. La aafin- 
vălureau pe cer brazde roșii- 
iar luna, ca o tipsie de cosi- 

. , *_  • Iixilcesc pale de
fum și de abur otrăvit, atirna Ințeoe- 
nită sub plnlecele unui nor

Sava Pelin, vicepreședintele gospo
dăriei colective „23 August* 1, tăia Du
nărea. cu luntrea, de a curmezișul, a- 
propiindu-se de malul ripos de unde 
Începe cimpia. Scurt de statură, fără 
git. cu capul pornind chiar dintre 
umerii groși, cu spinarea încovoiată și 
picioarele proptite Intr un maldăr de 
papură, purta vislele cu mișcări line, 
rindu-se ca un copil de racoarea ce-

egale, bucu- 
!-i pătrundea 

trupul. Șezuse țoală după amiaza pe haltă, cu bri
gada de pescari șl mergea acum sa se primenească 
și s-o ia la Joc, In poiana cu nuci, dintre vii. pe 
Tanța Burcii cu care era in vorbă de doi ani. In 
timp ce se apropia de vadul umbrit de sălcii verzi, 
cu Irunchiuri cafenii, umede și cojite, de pe mal 
se u ita la el un omuleț prăpădit, cu obrazul mințit 
cu funingine de hirlie de ziar, să usuce pielea 
jupuită de-o pecingine. Era Jan Cavaleru. achizito
rul cooperativei, care de o siplâmină, de cind înce
puseră In sat preglHrile pentru hilciul de Drăgaică. 
se ținea după Sava, cu mersul lui legănat, de țap 
Jucăuș, să-i smulgă aprobarea de-a veni cu cuștile 
la locul petrecerii, să cumpere păsări. Dar Sava se 
arăta neînduplecat. „Nu dau voie sa scărmănați 
fulgi In bilei**.

— Auzi vice, se miră Cavaleru, cind Sava Pelin 
intră In vad, ai _un cap, mi, de nu i-ar veni de hac 
nici șapte motani. Daa. O ceafă lată ca a ta, s-o 
izbești cu buzduganul, numai logofătul Mincu avea.

— Ține priponul șl agață-l în țăruș, zise Sava 
șl-i aruncă In brațe o fringhle făcută colac. Apoi, 
luindu șl vlnt, sări Șl el pe uscat.

— De mult ești aici ?
— E eh! oftă 

te-aștept.
— Te ții «cai
— Ma. Sava, 

cap. Nu vrei Iu , 
trebuie să-1 îndeplinesc ? Hal cu mine la cazan să 
bem o țuică și să discutăm, să ne înțelegem.

— Nu-mi place țuica. Dacă beau o cinzeacă adorm 
înainte de-a număra pină la opt.

— Fugi dc-aci I se supără Cavaleru.
— Iți bați gura de pomană, i-o reteză Sava. plic

tisit. Iți spun iucă o dată : 
in bilei că ne stricăm la 
și s-auzlm de bine, încheie

De iundul rlpli, Jan Cavaleru, văxlndu-și șl 
ultimele speranțe dârimafe. se porni să-ț amenințe- 
Dar vocea lui aducea mai mult a văicărit.

— Domnia voastră nu da voie. Sigur, domnia 
voastră vrea să-i înălțăm in bilei numai munți de 
turtă dulce șl susan. Lasă, drăguțule, că vine acuș 
timpul să nu mai a] cui vinde pătlăgelele roșii. Al. 
ce-al să te mai rogi tu de mine atunci : ia-le. mă, 
Cavalerule. că se fac terci In brazde. Dumadl să-1 
facă Dumnezeu pe Cavaleru dac-o sta să le-asculle.

Dar Sava Pelin nu-l mai auzea. Se depărtase in 
cimpie. tropăind mărunt pe cărarea uscată ca o piele 
de berbec ținută la căldură. Pe sub șirul de plopi, 
cireada de vite cobora la Dunăre, In blzilt de tăuni 
și plesncte de bici, să 9e adape. Praful stirnit In 
copite stărui multă vreme peste suhat și cind se 
risipi iarăși in iarba tocită, se iviră in dreapta 
drumului, chioșcurile ridicate de cooperativă pentru 
desfacerea mărlurilor, umbrarul din stuf șl crengi 
de salclmi, cu ciorchini de flori, sub care fusese 
instalat grătarul adus de la bodegă, și mai încolo, 
roala cu călușel la care limplarli gospodăriei se 
canoneau să bată ultimele scoabe. Colectiviștii o 
găsiseră in hambarul moșierului și se foloseau de 
ea ța Drăgaică și toamna, la sărbătoarea 
recoltei. Pe podeaua de scîndiiră, căluții dolofani, cu 
crupă lată, burdușită cu rumeguș șl iarbă de mare, 
goneau perechi-perechi. Zăbalele ie sfirtecau gura, 
dar el. nărăvași, încordau grumazul, arcuiau gilul 
peste care se umfla coama de cllți Incleiați și scă
părau din potcoavele galbene. Doar citeva șei se 
păstraseră întregi, vopsite in roșu țipător; celelalte 
fuseseră șterpelite și magazionerul le înlocuise cu 
saci uinpJuți cu pleavă.

Sava se apropie să schimbe o vorbă cu oamenii. 
Roata scirțiii ușor in vlntul serii.

— la zi, bălele, cum iți place? îl întrebă meșterul 
înalt ș| gras, bătind ușor o sută de ocale, era °

minune cum de Izbutea să se țină cocoțat in virful 
scării, lingă axul in care se adună toate vergelele.

— Ați trudit, nu glumă I se miră Sava.
— Păi cum credeai ? răspunse meșterul. Am mun

cii ca niște diavoli. Dar acum sinteni pe slirșltc șl-o 
să mergem să 
cere dreptul și 
sculele! strigă 
uitați ceva... 
lăcu semn, cu 
aproape, 
are mult pină Isprăvește cu școala ?

— Trei
— Oho. deslul... Se plecă mult de mijloc șl 

urmă In șoaplă. ferit: Spune mi. Sava, e adevărat 
că ia voi in casă o să fie nunti ? Șlil. clipi el șiret, 
miine zboară Drăgaica. la zi!...

Zborul Drăgaicei e un joc al tetelor. Aceea care-l 
conduce e înflorită pentru măritiș șl flăcăul pe care 
și-l alege de pereche e socotit, din clipa cind II 
prinde de mină, ca logodnicul el.

— Nu mă însor pină la toamnă, meștere, răspunse 
Sava. Bucuria asta au s-o aibă miine Nicu Boclocă 
și Ținea Iul Ion Duminică. Eu mal aștept pină se 
culeg viile.

— Hei. zise
bătrin ziceam, 
urit omului să _ _
Și o ia pe Burca cu el. Dar ea. proasta, vrea să-și 
mute șl casa acolo. As1a-I mare risipă, maaarce — 
să strici o casă și s-o muți. Se pierde jumate din 
material. Burca nu-i muiere la rostul el. să știi de 
la mine. Tat-tu e al cincilea care-i intră in pat. Mai 
încolo, (Ine minte ce-ți spun, o să-l dea șl lui 
un picior undeva, de-al să-l vezi venind In brincl.

Vorbind, meșterul cobori, luă scara la umăr, po
runci ajutoarelor «ă Inhațe panerul cu scule, șl o 
pomi spre sat. Sava dădu bună seara și apucă altă 
cărare. Era buimăcit. „Cum vine asta, se gindea. 
pină mal ieri tata mă zorea să mă-nsor cu Tanța 
și acum imi taie pasul ?! Zi drace, dac-ai mal po
menit așa ceva 1*  Din necaz dădu In ris. Talcă-su 
ginerlcă 1 Să-șl puie pirostriile pe cap. la șaizeci de 
ani, șl să țopăie, de mină cu popa. ..lsalia dănțu- 
iește" ! Nu era de crezut. II veni In minte că mește
rul șl-a bătut Joc de el. Sigur, ‘cind stirșește lucrul 
cu bine, omul prinde chef de glume. „He-he, meștere, 
osinza naibii, din ăștia-ml ești, vasăzkă 1 Las' că 
o să-ți coc cu una să le pună vlrf la taafe !**

In marginea suhatului iși aminti că e In ajun de 
Drăgaică și că In seara asta toți flăcăii șl fetele 
culeg cite-un scalele — socotit, prin părțile Brăilei, 
floare a norocului — il curăță de ghimpi și de puiul 
mov de pe măciulie și-l aruncă pe casă, cit mai 
deparie de streașină, rostind după

... milne-n zori.
la cintâtori. 
In ceasul scăldat de 
cind răsare luna nouă. 
să-|l crească floarea la 
să am In lume noroc...

$i floarea crește — o sălii sucul din tulpină și 
rouă nopții de iunie.

Sava tăie $1 d un scaiete. intră in ograda lor care 
dă in cimpie, il zviril pe casă și se duse apoi la 
bucătărie. Talcă-su mîncase. Satul, sta acum pe prag, 
cu spatele rezemat de usclor. cu picioarele urcate pe 
bulucul pe cari*  se (ine găleata cu apă. șl fuma. 
Pălăria moale, pătrunsa de sudoare, lucind ca săpu
nul, li lerea ochii de lumina lămpii atirnate la citeva

să se miște.

Tat-ta era om cura mc a de. mă. de unde te-al Iscat tu 
șanecher și secăturii ?

— Nea Florea! rosti Cavaleru. cu iraputare in 
glai. Se poate, bre. să vorbești așa ?

— Păi rauira te dă pe față că ești pungaș Intrea- 
bă-i și pe alții.. Damă ! strigă bătrinul cn satisfac
ție. Trebuia să lei șapte ca șase—treișpe. prostule. 
Oba. ce-ani să te peteptesc. O să mă duci In circă 
pană la poarta și îndărăt. Sau poale că vrei să-ți 
cirpesc două palme ? Am test prieten ban cu tat-lu 
și-ți dan voie S-alegi.

— Dacă e pe alese, aisc Cavaleru. lucesc iad să-i 
iatre pe sab paeie, mai bine să mă pul sâ-nconjar 
odaia, sărind inir-ua aicior

— Dar ce. le-ai scăldat in 
apă in urechi ? Nu. drăguță. 
Ție-ți trebuie ceva să te ardă

— Bine, se iuvte Cavaleru. o 
ce-o ÎL Doocamdată spune 
plata ?

— Pane carte jos și taci 1 m snpără gazda. Pluta 1 
Sava știe ri ceva daci tm vrea să te lase. Cine e In 
pmt de conducere. înseamnă că vede mal deparie de- 
cit ceilalți. Pio-acnra Sava ai meu n-a dat cioatei 
pe rușine. „Bagă la cap. II zk en citendată. te-au 
pas oamenii aă ții cirma. apoi t-o ții. mama ta. că 
de nu. tco< rărunchii din tine și-i frig pe Jăratec**.

Dunăre șl 11-a intrai 
asta e prea ușor. 

La mirai.
■ vedea ani la armă

ii ce lici de chestia cu

:aa adineauri

Cavaleru. De două ceasuri stau Si

in coada lepii. Dar e degeaba, 
mă. se plinse Cavaleru. imi dai 
să șlil că am și eu un plan pe care

la

să nu te prind cu cuștile 
ceafă Și-acum : noroc 
el șl sui malul in suhat.

bem un păhărel. Ciolanul Irudil Ișl 
nu-l păcat dacă i-l dai... Slrlngeți 
el către ajutoare. Și vedeți să nu 
Un zimbet ii lunecă pe buze și-i 
degetul, Iul Sava. sa se dea mai 

la zi, il întrebă, președintele nostru mai

luni.

meșterul, nu de tine e vorba. De 
de tat-lu. Cică o ia pe Burca. I s-a 
stea singur cuc In baltă, la orezărle

cum c obiceiul :

rouă.

loc.

apăru 
hue lie

pleci,

palme deasupra capului. Cămașa faagă. trasă 
la spate, ii dezvelea an umăr și piețifll oaoa. avinJ 
sapat in piele, <u acul înroșit In Joc. na docar la 
care erau Inhămați doi armăsari — edăpațal pre
fectului județului Brăila, de aciua vrea treizeci de 
ani. cărei plăcuse atit de malt Flores Pella, pe 
atunci băiat de prăvălie. iMcil Inir-o buni ai. *e  dod 
stă pi nul chefuia ca alte notaMlita|i la rasla^ani. 
sa suit pe capră, a dat bice și a raburif Sefai ia 
sat. de s-a crucit temea cind l-a iiad. Vba si st 
facă chirigiu _ Ca aoinda. părintele jadețalui a pas 
să tir legat de sfllpfll de la fierărie și l-a scobit ca 
a cui de la fit pina la Jfagerică.

— Bană seara, tal*,  usc Sa«a
— Bună, răspame bdtriaal, 1*rl
— Stringe-ți pflția picMorele s*  intru ia bacă tărie 

Le-ai intîns pină la uliță.
— Ei. și? ii sări țandăra Iul Fierea. Na-i nici a 

căruță să-mi iMrime lădoaiele, ci le-ai frimis pe 
laate la Știutei a-adocă piatră si satme poaeaoa. 
Da. Și poți să vorbești frfl—a ea taxă-tn • 
țipă el.

Sava deveni atent. -CaaU ceartă ca luteaarea, 
se gindi. e ceva cu el*.

— la uift*-1e-ncaa<e.  il zise. Imi 
tlmplarti c*  vrei să le ioaori.

— TI mp larii ! repeiă hitriaul cu dtapnț. le-te-te! 
Au încheiat mocan Ministerului pi m-aa tent pe 
mine te primire.

— Maaua Ier, înjură Sava. n-au miaȘit vasâiică
— Nu, răspunse «cart Fierea. E «desraraL M*  teu 

cu Butca. Păi ce, striga eL de dnd te but te cap s-a 
aduci pe Tanța aici ?! N-ai vnd. sac alee c*  nu-ți 
place. Asta e. De-acum ți-c sură. Trenul, ml băiete, 
daci ești motolof. ii sta s*  te-aylepte. FiMa! și 
s-a dus.

— Haida-de! tăcu Sava bntjocmfrtx. Trenul! Vite 
unde-mi ședea trenul ! Fă bine și asM«pară-te. că 
ajungem de rival lamii.

— Sava. take, se îndulci bătrinul. stal jos sl vor
bim omenește. Dar ad-ți pun mai lidll s*  măninci. 
că altfel înțelegi cind ești cu burta goală șl altfel 
cind ești sătul. UMe, ți-am copt niște ouă. cnm Iți 
tăcea biata malcă-la. cind trăia, și aatea-s bune 
numai fierbinți; reci poți să le arunci la ciitd.

—* Arancă-le, dă-le dracului! se-nfurie Sava. Ce 
să mal vorbesc cu tine I Ori ești beat, ori ai luzit 
de tot. Mă duc s-o scot pe Tanța șl s-o aduc aici. 
Chiar acum.

— Vezi sa nu t rise Florea. A Impiedicat-o mă-sa. 
ca pe cal, șl*o  ține legată de piciorul patului, l-a 
luat și actele. He-he. du*te  șl vezi.

„E băut, asia c* 4 ișf tise Sava șl sări gardul in 
suhat. Mă năfuiesc șl cu dracul dacă trebuie, nu 
numai cu Burca, șl pe Tanța tot o aduc aici*.  
Burca... De mult il ședea ea ca o gilcă In git. 
Astă Iarnă, de cile ori se ducea la Tanța să stea 
de vorbă sau numai s-o privească cum deapănă scu- 
luri de canură, apărea și Burca numaidcclt in odaia 
fetei, groasă cit soba, invelită In fuste ca a căpățănă 
de varză șl nu se mișca de-acolo s-o fl stlșlat. „Tot
deauna halca asia de slănină a potrivit lucrurile ca 
să las*  in necazul meu**.

Casa Burcii, neimprejmuită, cu înflorituri de lemn 
cioplit la uși și la streașină, era cufundată In întu
neric. „S-a culcat, Iși zise Sava. doarme, dormi-ar 
somnul morțllar**,  și trecu sub fereasjră unde fluieră 
de trei ori. Intr-un fel anume, cum avea el semn cu 
Tanța.

Dar Tanța nu Ieși. In cadrul pervazului 
Burca, cu părul căzindu-i Incilcit In ochi șl pe 
obrajilor.

— Ce-i mă pelegilule? strigă ea. De ce nu 
mă? Du-te ci le opăresc cn apl fiartă...

— Stai, dadă, ce al ? — zise Sava. mirat. Pe cine 
ocarăștl așa ?

A. se dumiri Burca. Iu ești? Credeam că e tot 
jupuilul ăla de Cavaleru. A fost pe aici, s o roage 
pt Tanța să-l lași miine cu cușUle In bilei. Da tu 
ce vrei? Dacă n-ai somn In tine, du-lc si te dă cu 
capu-n Dunăre, nu mai fluiera pe sub geamurile 
oamenilor.

,.E limpede Ișl zise Sava. a Îmbrobodit-o tata*.  $1 
cu glas lare :

— Vreau să vorbesc cu Tanța.
— Tanța slă bine unde stă. la-țl tiriicii și cară-te I
— Vrei sâ le măriți și o ții sub chele? răbufni 

băiatul.
— Mă mărit, na, și ce-ți pasă ție ?!
— Păi să-ți ferești capul, să nu-ți culci capul pe 

pieptul tatii, că armăsarii prefectului dau cu copita... 
Ați căzut in mintea copiilor, 
apăsat. Oameni hătrinl și fără 
tata il dau alară de la orezârle. 
din greu, trindăviți toată ziua 
plin de prostii.

— Amin! zise Buica și inchise fereastra.
„Ah, desfrinala Brăilei, a Înjură Sava. cum |l-aș 

mai croi eu vre-o două pe spinare !**
Noaptea de Iunie, luminali de vapala moale a 

lunii, era uscată șl fierhlnte. Băiatul Ișl descheie că
mașa lucrată cu riuri de arnici și Intră in ogradă 
lulnd-o pe după coșar „Trebuie s-o scot pe Tanfa 
de-alcl în noaptea asta*  Ișl zise, șl urcă scara din 
dos a casei să încerce ușa. Era zăvorită. Ștzu o clipă 
descumpănit, neștilnd încotro s-o apuce și ce să facă. 
Din cimpie, din liniile cu vii, s-auzea pină in sat 
cinlecul felelor. Găsi ce-avca de făcut. O să meargă 
acolo să-l caute pe Nicu Bocioacă șl pt Will Maneaca. 
prietenii Iul, să le povestească tot necazul și să te 
ceară să-l ajute. Vru să coboare treptele șubrede, 
dar văzu pe acoperiș, la capătul jghlabulul pentru 
scurgerea ploii, un scaiele, ivind legat de cl o hirlie 
împăturită. O desfăcu șl citi cele clteva rindurl în
săilate de Burca cu creionul: „sin Horească pentru 
mine și pentru florea cosavem noroc și săne dea 

dumnezeu drăguții numa gînduăl bun si potrivire 
cala niște porumbei

— Porumbei, auzi 
pe cap, porumbeilor 
molani.

Zvirli scaietele pe 
apuci nd-o spre cimpie.

★
Jan Cavaleru. pus pe goană de Burca, se duse 

la Florea Pelin ca să incerte aă-l clștige de partea 
Iul.

— Poftim înăuntru. II invită bătrinul. E o cinste 
pentru mine să-mi calci pragul șl Iacă, mă ploco- 
nescu înaintea ta, II luă el peste picior. Vrei să fa
cem o parlidă de tabinet ?

— Cu plăcere, nene Florea. răspunse Cavalerii 
care nu pricepuse nimic.

Bătrinul luă cărțile de pe blidar și începu să le 
amestece.

— Hei, ml-aduc aminic de tine dnd erai mic. 
Erai cit un poponețe, un fleac, șl tat-lu se topea de 
grija la. Nu puteai sări șanțul din fața casei șl el 
dresase un ciine ciobănesc să le-fihațe de ceală șl 
să le zvirle dincolo. Tu, mă, ai (ost ursit s-ajungi 
om de rang mare. Șl mi bucur penlru tine, să știi. 
Chiar astăzi 11 spuneam lui Sava al meu : lasă-1. 
taică, pe Cavaleru să lasă cu cușlile in bilei...

— Nu vrea, oiță Cavaleru, imi poartă rică. Dar 
eu 2ic că dacă fac o plută și o leg în vad la Dunăre 
n-o să se mai ridice cu scandal. Pun și afiș la co
operativă că cine are să vindă o pasăre, să vie miine 
acolo. E-lie, ar di buzna copiii...

— Ca să-i înșeli, ai? iși dădu drumu bătrinul.

urmi el pe un ton 
rușine. Să știi ci pe 
Nu munciți nici unul 
și de-ala vi e capul

curcânari".
la ea I vorbi Sava. Dă-le drace, 
fii Burca șl Florea cite doi

movila de gunoi și Ieși in ulița.

— Vorbește matale ca el de ce te rog ea. insistă 
Cava Ier ■, șj fac cinste ml inc. Momițe âe viței pe 
saturate șl frei oca de v|n.

— Miați că n-aveți vițel. Ați înjunghiat doi pord. 
șlifl ea. Vițel M-ți dă voie legea să tal.

— Daa ? rise Cavaleru. Așa crezi aatak ? lml 
pare răa. Allă că n«-i grea aă faci de petrecanie șl 
la o cireadă de vite. Dacă știi cum M lucrezi, te 
apără chiar legea.

— $1 cura trebuie să lucrezi ? se interesă bătri
nul. S-aud.

— Uite-așa. lei o piele de bou, o ții In apă pini 
se înmoaie hine și pe urmă le duci aă freci cu ea 
traversele de la calea lerată cind se apropie accele
ratul. Vitele aint și de pe-acolea și cum le dă in 
rări mirosul de piele crudă, se reped ca lurbale să 
dea cu cornul, să se boncăluiască. Trenul trece, ii 
rupe uneia piciorul, alteia spinarea — și gata, capeți 
certilicalul de la veterinar.

— Bun! aprobi bătrinul. $| ckistea ? 1 Cinstea 
unde-ai lăsat-o? In butoiul in care-ai înecat pielea 
boului ? Ce ești tu, vreau să știu, colectivist sau lar- 
mazon ?

— Păi asta e numai o idee. Doar nu eram nebun 
să-l trag de mînecă la gară pe-ăia din consiliul de 
conducere al cooperativei. Mă bușeau cu capul de 
loji pereții.

— Meriți, auzi, fiindcă mănincl leală de la slat 
și-ți sticlesc ochii după prostii, taman ca la curva- 
ru! ăla de valet de ghindă pe care-l țll in mină. 
Aruncă-1 pe masă, haide.

— Îmi place de malale că ești glumeț, răspunse 
Cavaleru. dar n-am llguri In mină, la un palru daca 
ții cu tot dinadinsul... Eu Insă, 
ifițdes. Pe mulți î-am ajutat.

— Iar minți I i-o reteză Florea 
meni care-au venit la tine sa-| 
șl le-ai arătat ușa.

— Împrumutul, bre. e boală cu bucluc : dai cu o 
mină șl alergi cu zece picioare să scoți cc-al dat. 
Dar nu-s sgircil, zău nu. Dacă vrei, Iți împrumut 
voalul de mireasă al neveste-mi șl ghirlanda de 
măzăriche. c-am auzit că te însori.

— Nu fac nuntă cu tămbălău. Nici eu n-am două
zeci de ani și nici Burca nu-i iată mare.

— He-he. rise Cavaleru, amenințlndu-l cu dege
tul, te-am văzut eu cum disculai cu ea la Dunăre. 
Aprigă femele. $1-o carne bălană pe ea 1

— N-ai văzut nimic I Ce era să vezi? M-am dus 
cu Lolica. cu iapa de la saca, s-o adap șl Burca toc
mai se scălda in vad. Ieși afară am strigai, că tul
buri apa. Dar ea de colo: aș Ieși, mă Florea. dar 
mi-e de iepușoara fa că s-o rușina. Pentru asemenea 
vorbă, muierea trebuie mlgilată cu căpăstrul ud 
De-a ta, Insă, am auzit că te bate ea pe tine. Ești o 
inomlie. vai de capul tău. Ea Iți da pinteni să te 
duci miine cu cuștile in bilei să-i tragi pe sfoară pe 
copii, așa-l ?

— Nu-i adevărat, protestă Cavaleru. la mine poate 
să vina toată lumea 
cumpăr.

— Aș ! făcu bătrinul 
bine. Cind ai vrut să-l 
Ghinea tot 
știu că țl-a

Povestea 
Băiatul cel 
treisprezece 
Irimbiță. Avea ceva hani puși de-o parte, dar nu-l 
ajungeau, șl atunci a pus mina pe glnsac, 1-a 
ascuns Intr-un coș cu Iarbă șl ș-a dus cu el la Ca
valerii. Seara, după ce-a slrlns orătăniile, malcă-sa 
a intrat la griji : unde-I glnsacul ? L-au căutat pe 
la Dunăre, pe suhat — nimic. „O II plecat cu vreun 
cird străin, a zis Radu Ghinea, e însemnat la pi
cioare și are aripile ciuntite, o să-i găsim noi 
miine**.  „Eu cred că l-a spinzurat mucea sau i-a o- 
morîf cu pietre, că de mult il dușmănește**  a cășunat 
făptașul pe fratele cel mic. Prostia lui. căci cel mic. 
trezit din somn. I-a dat pe față : „Nenea știe de el. 
l-a băgat o pană In plisc să nu facă gălăgie și i-a 
vlndut. A pus banii sub grindă**.  Luat la rost, piri- 
tul a mărturisit că 1 l-a dat Iul Jan Cavaleru pentru 
nouăsprezece lei Auzind asta. Radu Ghinea a ple
cat întins ia Cavaleru să-l ceară socoteală. A intrai 
fără să strige șl l-a găsit stind la masă șl ospătln- 
du-se. Cavaleru, cind l-a văzut, a înlemnit. Avea 
dinainte copanele gin sacului fripte șl pieptul gătii 
cu măsline. „Pune bucățica jo« 1“ l-a poruncit Ghi
nea. Apoi. Intorcindu-se către femele : „adă incoace 
untura șl mărunțișurile. Fulgii nu-mi trebuie, l-a 
plătit bărbaf-tuM. A Îngrămădit totul, lăcut. In două 
oale și i-a făcut semn Iul Cavaleru să meargă cu ci. 
,.la sticla cu vin $1 plinea și dă-i drumu înainte, 
repede, că n-am vreme de pierdut, m-așteaptă acasă 
nevasta cu copiii aă l< duc de mincare**.

Cavaleru. ce să tacă, s-a supus, căci Radu Ghinea 
e un munte de om. dacă-țl dă una peste șale, te lasă 
schilod pe toată viața.

Ajunși la el, Ghinea l-a pus pe achizitor să repete 
după dinsul, ca la rugăciune, lot ce-aude:

„Poftă bună, copilași**  a rostit Ghinea.
.Poftă bună, copilași* 4 a ingînat și Cavaleru, 

diind.
„Cind vă lasă gura apă după cărnică să mal 

cețl pe la mine* 4
..Cind vă lasă gura apă după cărnică să 

treceți pe la mine*.
,.Și să-f priiască vinul Iul lăllcu".
„Să-i priiască vinul Iul lătlcu**..,
— E om fără caracter Radu Ghinea. nene Florea 

il ocăra acum Cavalerii. Prolită de putere, asta e 
cu el. Dar odată, in viața asta, se mai întilnește el 
cu mine. Să-1 ferească ăi de sus să-mi cadă in labă.

— FII dacă mal încarci să-l tragi pe sfoară pe- 
alde B-sa • să vă mal intllalți. Ei. imi Închipui eu 
ce planari vați licit vai. ta și nevastă-ta. de umbli 
cu limba scoasă după Sava. Capiii, v-ați gindit voi. 
se topesc să arce ■■ spinarea călușeilor, dar pentru 
asta trebaie bani șl ■■ toți părinții sint mină spartă. 
Și iaca vii ti și le akl : aduceți cite-o găină la 
fleica șl vă dă el bani. Vorba vise că le dai. Le-a- 
maci ca praf la ochi, căci fragi in buzunarul tău 
jurnale din pre|ul pe care*l  plătește statul, pe o 
pasăre. Dar alia. ■**.  că roata ca călușei, gospodă
ria pentru copii a reparat-o. De la ei ■■ cere nici a 
para.

Jan Cavaleru holbă ochii șl scul ură din cap neîn
crezător.

— li iasă să se dea hula, toată ziua. pe degeaba ? 
Fugi de-aki. Ucu el indignat Ce treabă e asta ?

— Lua bană. Și stal frumos pe scaun, uu-l mai 
scirfli. E • treabă tot atit de bună ca și aia rind 
• fi să le zvirie pe tine de Ia cooperativă.

— Mai va să mă dea pe mine afară. Tovarășul 
președinte al U.R.C.C. ține la mine ca la copilul 
lai.. Și-ac ura nite Id. Șapte ca cinci — 
zece. Doispreceee și a tablă, la creionul și 
linie hi dreptul mea.

— Oprește! striga Fierea Pelin. De unde 
vaietul, că adineami ziceai că n-ai. De-ala 
șapte lingă cinci, c-al spus că n-ai. Lasă cărțile jos!

— lml închipui că Jl-ar conveni, dar nu se-nghi- 
le. Fo tăie Cavaleru. Ai pierdut. $1 pedeapsa pe 
care fi-o daa e să te Im ești de zece ori cu șezutul 
de perete. Cine Ciștigă comandă.

— Mai înșelat, se-nlmie băfrimii, luăm partida 
de la-nceput.

— Fii serios, nene Florea. Jocul are regulile Iul. 
Am ficat a învoială, trebaie s-o respecți.

Florea Pelin ne !■ vineți. Zviril cărțile, puse mina 
pe an vlniog și trecu In BȘă.

— Faci pe deșteptul ca mine ? tună el. Adineauri 
n-ai fi cricuit, mama ta. chiar dacă ți-aș fl pocnit 
douăzeci peste bot. Ba mi-al fl pupat și mina : da 
nene Florea, dă rit poți de lare. dă ca la fasole, în
dur, mimai să pui o vorbă buna la Sava. Dar cum 
al văzut ci na mai e rost de afaceri, cum ți-a cres
cut țifna. Treci la perete și fă ce mi-al spus mie.

— Stai bre, nene, ki cerci Jan Cavaleru să-l Îm
buneze, de ce țipi ? Am glumit.

— Treci acolo, repetă bătrinul, că altfel nu 
ajungi zdravăn acasă.

Înfricoșat, Cavaleru m lipi cu spatele de perete.
—- Una 1 începu Florea Pelin numărătoarea... Mai 

cu inima, licheaua naibii, ca nu-i peretele lău...
Dă să răzbești dincolo. Șase, șapte, opt... Dă să 

se zgilțlle acoperișul. Nouă, zece... Gata, țl-al făcut 
noada mai. Ieși afară I

Cavaleru inhăță haina alirnată kitr-un cui și pieri 
pe ușă ca din pușcă.

— Ei, se mustră bătrinul in urmă, am fost de 
nimica. Trebuia să-l țin să mă care Și-n circă. Dor
meam mal liniștit dacă știam că l-am dcșelaf.

Apoi sllnse 
tirziu.

doispre- 
frage o

al scos 
am pus

lampa șl se viri in așternut. Se tăcuse

★

si știi, sint om de

Pelin. Sint doi oa- 
imprumuți cu bani

să vindă. Eu pentru stat

disprețuitor. Te cunosc eu 
bagi in cofă pe-a| lui Radu 
al făcut-o ? Mă, dar alunceapenlru stat 

ieșit pe nări, 
se petrecuse cu vreo clteva zile In urmi, 
mare al lui Radu Ghinea, in virsli de 

ani, vroia neapărat să-șl cumpere o

tre

ma!

Sava 
zori, II 
ogradă, 
lea Iul 
dus la 
popular să bage actele pentru cununie". Se înțelesese 
aseară cu Nicu Bocioacă și Vili Maneaca să nu 
poarte zborul Drăgaicei*  Ținea Duminici, cl Tanța 
Burcii, șl se lemea de taică-su, să nu-l darime tot 
ce plănuise cu prietenii. Se spălă pină la brlu, cu 
apă din lintină. Îmbrăcă 
porni, lui nd-o pe malul 
peite un cea9 sau două 
ciul. Cit zăbovise el prin 
Si acum răsărea soarele, 
miros de 
rindunld 
valurilor, 
domoale. 
fjțoase Iși scoteau pu 
ucirca Iară prihană

Pelin
răzbi
Bătrinul nu era acolo, se deșteptase inaln- 

și-și luase tălpășița. „Numai de nu s-ar ti 
Burca, se sperie băiatul, s-o la la Sfatul

dormea dezvelit in podul cu fin. 
frigul In oase, se trezi șl coborî

în 
In

haine de sărbătoare șl o 
Dunării, spre focul unde 
urma să se deschidă bil- 
casă, zarea se luminase 

Dimineața Ic îmbăta cu 
ierburi coapte, jilave de rouă. La Dunăre, 
Și lăstuni treceau in fulgerări pe deasupra 
llșițe cenușii se roteau pe sus cu fllfiiri 
In smlrcurl țipau nagițil iar rațele gălă- 
scotcau puii In larg, să se bucure de stră- 

, ' i a cerului răslrint In adlncuri. 
Pe amindouă malurile, plopii, cu trunchiuri albe de 
vis. fremăiau. și apa, clipocind. Ie ținea isonul. 
Stuful, crescut înalt, se clătina Încet, parcă se des
prindea dintr-o încremenire de hlestem _• fiecare 
trestie era un fluier pe care cinla vlntul subțire 

al începutului de ziuă.
Pe suhat, lingă ruata cu călușel. Sava dădu peste 

o mulțime de căruțe, venite din satele vecine. Oas
peții împiedicaseră call la pășune șl plecaseră in 
sal — bărbații să caute ceva băulurică ; femeile să 
palăvrgeasc cu prietenele șl să se gătească, In fața 
oglinzii, cu rochiile și pantofii cei buni, aduși de 
acasă In ladă, să nu-l umple praful... Puțină forfotă 
era lotuși in bilei. Sub umbrar, gestionarul de la 
bodegă, îmbrac at cu halat alb șl cu tichie pe cap. 
țăcănea cu deștele in grătarul care începuse de pe 
acum să fumege. Deasupra, la intrare, atirna un car
ton pe care era desenat un chelliu cu gura la canea. 
Cite două șiruri de cirnațl tăcuți cu cimbru mult șl 
cu usluroi, spinzurau Împletiți, in stilpil din față 
Chioșcurile fuseseră încărcate cu mărfuri încă de cu 
noapte, și lingă ele trăsese un camion, sosit de la 
Brăila cu baloturi de stambă, bumbac șl unelte agri
cole care aveau mare căutare, Jan Cavalerii, cu încă 
patru inși, lua sacii din miinile șoferului șl-i rin- 
duia penlru inventariere, strigi nd ca să-i indepăr- 
teze pe cd care căscau gura pe de margini șl se 
grămădeau să lovească sacii cu pumnul sau cu pi
ciorul. curioși să știe dt is de Îndesați. Florea Pe
lin se alia șl el acolo $1, ci nd îl văzu, lui Sava ii 
veni Inima la loc. Bătrinul se așezase pe un colț al 
tarabei șl, din cind In dnd. îl tachina pe Cavaleru. 
sfințind risul celorlalți. ..Jane, bălele, striga, al 
grija să nu ți se lipească, mi. ceva de dește f“ Sau: 
„Jane, nu uita, mă, să-i dai complimente, prin tova
rășul delegat, tăticului tău de la raion 1“

Cavaleru răbdă ocările cu bărbăție. Dar In clipa 
cind dădu cu ochii de Sava ișl ieși din sărite și în
cepu să țipe cu vocea-1 searbădă :

— Spune-i vice lui lat-tu să mă lase In pace că 
altfel iese licit. De azi dimineață se ține pe urmele 
mele, de-ai zice că e pus să mă păzească, șl 
beștelește.

— Hei, domol, zise bătrinul, că n-am supt 
rastră amlndoi. la te uită la el cum se infoaie ! 
vrei să-mi spui, adică, că-ți indoi spinarea de 
mană la atita povară ? Piei de-aid că nu ești tu 
omul ăla să dai in brincl pe degeaba.

— Poftim Sava și vm! 1 lăcu Cavaleru disperai... 
Ce al. bre, nea Florei cu mine, cl eu tc-am iubit ca 
pe tata, dumnezeu să-l ierte.

— Am, că eșll prost, răspunse bătrinul.
— Tată, zise Sava supărat, vino puțin încoace — 

și se depărtă urmat de Florea. pină in marginea 
drumului. Acolo scoase tahachera și-l dădu o ți
gară... Pazește-l mal departe, tată, II îndemnă bă
iatul In șoaptă, Dacă-I scapi din vedere e in stare 
să vină cu cuștile aid.

— Vrei tu să fac asia? se miră Florea. Aluni 
III fără grijă că nu scapă de mine. De mult il 
pasc eu.

— De altminteri, zise Sava, au să-1 dea afară 
de la cooperativă Dar astăzi țlne-te după el

11 înverșuna împotriva lui Cavaleru, ca nu cumva

co- 
Ce

po-

să I irăznească prin cap să-ț plodeas
că și să-1 strice lui socotelile.

— Bun 1 se bucură bătrinul. Nu 
scapă de mine, ca de rile. L-am ți
nui eu In chingi pe logoiătul Mincu, 
la împroprietărire, dar mile pe flețul 
ăsta .. Hei, o schimbă el, dar a| dor
mit singur in lin și spuneai c-o aduci 
pe Tanța. Credeai că mă laud asea
ră ? Acolo, băiete, numai mie mi se 
deschide ușa.

Din sat se auziră chiuituri 
șl tinguif de armonică. Erau 
care porniseră 
Drăgaicei**.

înfocate 
flăcăii 
fetele 

, pe tal-
că-su, grăbindu-se să intimpine primul grup care 
apăruse in majglnca suhatului. Erau vreo douăzeci 
de inși. In cea mai mare parte pescari, cu mersul 
lăbărțat, volnici și îndrăciți. Veneau judnd, părea 
că întreg grupul înaintează, rostogoli nd u-se. In 
frunte era Nicu Bocioacă, prielenul lui Sava, Înalt 
și subțire, care se pleca tropotind $1 bălăbănea mii
nile de parcă se apăra de-a haită de cățelandri. 
Răgușise ilriflnd și se încălzise, fapt penlru care 
\ iii Maneaca. acund. bondoc, cu piept de laur, se 
ținea lot pe lingă el și vintura șapca de atlas să-1 
răcorească.

— Vili, i| opri Sava. ce s-aude ?
— Cu Tanța ? Vine Irățioare. E cu felele, pe ulița 

mare, lntii Burca n-a vrut s-o lase, dar cind am nă
vălit toată șleahta înăuntru, s-a lăcut mielușea.

— Tat-tu undc-i ? II întrebă Sava. Trebuia să fie 
aici.

TataJ lui Vili era secretarul organizației de partid.
— E acasă. Vrea să-i invite pe oaspeți să vizi

teze gospodăria: sectorul zootehnic, orezărla, gră
dina de zarzavat. Trebuie să pice acuș. Hal. treci 
lingă annonist și atinge-l dacă nu ține tactul cum 
Se cade.

Sava se lăsă tlrit de șuvoi. Era cu inima Încleș
tată, se gindea că Burca văzkid ct-a pus la cale cu 
Nlcu Bocioacă, o să tacă un limbălău să albe lumea 
de vorbă, după aceea, un an întreg.

Intre limp alte cete de flăcăi se îndreptau spre 
dimbul de lingă roata cu călușel, ca să aștepte Ivi
rea fetelor. Oaspeții, dornici să nu scape jocul, se 
adunaseră, roată, pe un povirniș, neindrăznlnd deo
camdată să se amestece cu localnicii.

Sava Pelin il adună laolaltă pe muzicanți — doi 
țambalagii, armonlstul și un viori st — șl le porunci 
să-i aducă pe străini, cu cintec. in rlnd cu al satului.

— Hei, puicuțelor i strigă armonlstul către nișle 
neveste tinere. Dați-vă mai aproape de-al noșlrl, 
frumoaselor. Sau vă e frică de șaurll de la țambale? 
Nu mal au dinți să muște. Cind o fl la botez, pe 
mine să mă chemați să vă cint.

Oaspeții urcară și el In muchea dimbulul. Vreo d- 
țiva încercară chiar să-1 silească pe gestionar sl-i 
servească cu mincare și băutură. Dar acesta rezista.

— Aveți răbdare pină zboară Drăgalca. După 
ce-om cunoaște-o pe mireasă, vă dau lot ce vă pof
tește Inima.

Careva dintre hărbațl — străin sau localnic, fiu 
se știe — 
masă.

„zborul
să scoată

Sava || părăsi

izbutise totuși sa se-alume $1

— Măi muiere, măi nevastă 
Cine cată pe fereastră ? 
Omule-i pisica noastră

Nu-i bal.
— Măi muiere, măi femeie.

Ba-i bai. 
Căci mfța-l cu pălărie 
Și cu haine de dimie.

săracul, o fi știind el ceva.

clnta la o

— Deh, 
cumătră.

— Tăcere 1 ceruri mai multe voci. Vin
Se făcu liniște. Și ca la un semnal, flăcăii se des- 

prinscră din rindurl, făcură cam vreo sută de pași 
șl se opriră acolo să le aștepte.

„Ah. voi porumbifelor 1“ incepu armonlstuț cu dor, 
dar Sava il înghionti In coaste iă tacă șl băiatul 
muți.

Fetele s-a prop lari, ținindu-se pe după mijloc șl 
legănindu-se, gătite cu tot ce-aveau mal de preț. 
|lneau In mllnl flori de drăgalcă, galbene, de la 

care se trage și numele sărbătorii, cintau șl-l făceau 
plecăciuni unei surate.

Ctntă-I cuce, dragă cuce 
Că de la noi ea se duce. 
Cintâ-I dintr-un plopușor 
Să-i fie traiul ușor.
Cîntă-I cuce gura fragă 
Să-l fie soțului dragă...

II clini o

felele.

Florea Pelin, urcai pe un bolovan, la spatele mulți
mii, ținea palma strașlnă la ochi, să vadă cine duce 
jocul, dar nu deosebea chipul letci, din pricina soa
relui șl se supără.

— $1ii ceva, se plecă el către omul din dreapta 
lui. dacă nici astăzi nu se face pe gindul meu. mă 
imbăt turlă. Sint jurat,

— Dar care-i gindul ăla ? vru sfi știe omul.
— Treaba mea. Ce ml le vlri aîa in suflet? se 

minie bătrinul. Dă-le mal încolo I
Jos, in ceala flăcăilor, Sava se foia neliniștit. I 

se năzărise, la început, că Tanța nu e In șir cu fe
tele, și asta II sleise intr-afit de puteri, căci nici să-l 
ia pe Vili Maneaca la intrebărl de ce-l mlnțlsc nu 
mal fusese în stare. Pe urmă o zărise. Mică, subțire, 
călca sllos, stingherită de faptul că toată lumea o 
privea țintă și-i Iscodea fiecare mișcare. „îl e frică 
de malcă-sa4* se glndi Sava. Dar odată ce era el a- 
colo nu trebuia să se teamă de nimic. „El, rise, 
parcă mie nu-mi bițiie picioarele* 4.

Fetele se aflau acum la vreo douăzeci de metri. 
Sava auzi roslindu-se In spate numele Tanței — cu 
uimire, sau cu necaz, nu pricepu bine — șl pe urmă 
o văzu cum aleargă spre ele șl-l simți mina, llpin- 
du-se de-a Iul. Totul s« petrecuse parcă Intr-o sin
gură clipă.

— Sărul-n striga armonisful. Curaj I
Apoi lumea se buluci in Jurul lor. gălăgioasă, si 

le ureze noroc.
Flnrea Pelin se repezi șl el la vale, dar jos In vale 

11 tăie calea Burca, Însoțita de Jan Cavaleru.
— Florea, se alirnă Burca de el, sul-te pe-o masă 

șl spune la lume că nu i-o dau pe Tanța Iul Sava. 
Doar șiiau c o să ne luăm noi doi. Nu trebuiau să 
facă ce-au făcut.

— Cuscră I se răsti bătrinul. Cuscră 1 strigă el 
incăndată Ești cam Intr-o ureche. Păi «u am dat 
sfoarft-n lume că mă însor cu tine, ca să-l silesc 
pe-al meu să nu mal aștepte pină la toamnă. Șl tu, 
ai crezut că ml s-au aprins călcllle după tine. 
He-he !

— Hodorogi:le! il blestemă Burca. Ptiu! Înghiți- 
te-ar iadul I

— Hei, ia-o mai Încet, o sfătui bătrinul, că-l faci 
de baftă pe gineri tu. De-acum să-țl pul căluș la 
limbă, că de nu, te ia gaia... Șl tu ce rlnjeștl, mă? 
se întoarse cl spre Cavaleru.

— Ți s-a părut, nea Florea.
— Da? Mal știi cinlccul ăla al Iul lat-tu î
— Puțin.
— Atunci, strigă bătrinul, ascultă comanda la 

mine: direcția butoiul, cu clntec Inalntec... marți 
Azi fac cinste șl ia proști ca tine, c-a ieșit treaba pe 
gindul meu.

Jan■ Cavaleru lipi palma la vipușcă șl bătu pasul 
in i lit fir eșfe, ciulind :

mă, s-n lac.

Hai. hal. pe Pialra Iul Crai, 
1 am trimis ne neamț In rai, 
xMai dcvale, la Oiluz.
L-am Întors cu cracil-n sus...

Soarele urca spre amiază.

Desen da TiA PELTZ
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DESPRE MANUALE Șl LECTURA 
IN AFARA CLASEI

PREDAREA LIMBII ROMlNE
LA CLASELE Vlll-X

CONCURSUL

„IUBIȚI

CARTEA"*

★

O prezentare caldă și însuflețită la 
sfîrșitul anului școlar, asupra mate
riei ce va fi studiata In clasa ur
mătoare, trezește interesul elevilor 
și-l determină să caute și să citea
scă operele indicate.

Lista scriitorilor șl a operelor ce
rute de programă ca lectwâ obliga
torie sau facultativă este com uni co
tă elevilor șl afișată înainte de 
vacanța de vară. La începutul anu 
lui școlar, elevii găsesc în clasă un 
tablou gen fotc-montej — cu foto
grafii ale scriitorilor, coperți de edi
ții, semnături autografe etc. — pre- 
2entind cronologic sau pe curente ma
teria clasei. Odată cu manualele, ele
vii slnt îndemnați să-șl cumpere — 
pe dt posibil — și operele literare 
de care vor avea nevoie, tn ediții 
accesibile din Biblioteca școlarului 
sau Biblioteca pentru toți. Un pro
gram artistic dat de cercul literar, 
îngăduie strlngerea unui fond cu 
care se pot pune bazele unei biblio
teci a clasei, cu cărți mai greu de 
procurat individual.

Dar există biblioteca școlii, Biblio
teca centrală din Palatul Culturii,

I
nițiativa revistei Luceafărul de 

a organiza o discuție publica 
asupra predării Uleraturti ro- 
mbie in școli, este salutată 

cu entuziasm de profesorii de spe
cialitate. E ușor de imaginat Intere
sul cu care urmărim paginile consa

crate acestei probleme.
Chestiunea manualelor continuă 

să fie deschisa.
Fără îndoială că — așa cum sint 

dn tocmi te manualele pentru clasa a 
VllI-a, a IX-a și a X-a — sint pre
țioase ca material bibliografic, dar 
nu ca manuale școlare propriu-zis. 
■Folosirea lor cu eficacitate depinde 
de măiestria pedagogică a profeso
rului, de felul cum slnt îndrumați 
elevii să se orienteze In stufărișul 
dalelor de istorie și mai ales de cri
tică literară. La clasa a Vlll-a, re
vizuirea programei analitice — liră 
a fi restructurat și manualul — cre
ează dificultăți serioase In predare. 
Nu mai insistăm asupra definițiilor 
necuprinzătoare și neconcludente, 
date in acest manual pentru majori
tatea noțiunilor de teorie literară. Se 
impune un nou manual, mai judi
cios și mai științific întocmit.

Analiza operelor literare In ma
nualul de clasa a X-a este — de ce 
să n-o spunem? — haotica, dacă o 
raportăm la puterea de înțelegere a 
elevilor noștri, deprinși cu plenuri 
organizate de analiză literară, cu 
sistematizarea clară a conținutului 
tematico-ideokigîc și a mijloacelor de 
exprimare artistică. In clasele V—VII 
și mei ales în clasa a Vlll-a elevii 
învață sa analizeze metodic opera 
literară, cerce ti nd fondul de idei și 
sentimente în slrinsâ legătură cu 
procedeele folosite de scriitor pentru 
conturarea imaginii artistice și — bi
neînțeles — cu considerații precise 
asupra condițiilor istorice în care a 
fost creată opera respectivă. Există 
așadar criterii clare, logice și mai a- 
les metodologice, după care șe stu
diază literatura In școală, dacă vrem 
ca elevii să-și însușească materia în 
mod științific și să refină ce-au stu
diat. Ori, analizele date In manuale, 
îndeosebi 1a clasa a X-a, sînt studii 
critice ample, elaborate pretențios, 
mai mult pentru .uzul profesorilor de
ci i. al .elevilor.. (Vezi Filknon, Ode- 
bescu și Hașdeu...). Și cind te gin- 
deșii că — tncepînd din anul școlar 
curent — acești scriitori vor fi stu
diat» In clasa a IX-a I... Lipsa de o 
mogenitate, de fir conducător, de u- 
ni ta te in concepția critică și în .stil 
stingheresc atit pe profesor cit și pe 
elev.

Așteptăm cu nerăbdare manuale 
școlare redactate de un colectiv de 
dascăli cu bogată experiență la ca
tedră care să ne,aducă studiile com
petente de critică literară trecute prin 
filtrul principiilor didactice.

Pentru clasa a VlII-a și a ÎX-a 
socotim potrivit ca textele literare 
să fie Incluse tn manual, operele sau 
fragmentele indicate de-programa a- 
nalitică fiind astfel direct sub ochii 
elevului, legale organic de explica
țiile date.

Problema lecturii individuale a ele
vilor la clasele X—XI este de Inte
res fundamental și nici un profesor 
n-o poete privi cu ușurință, oriei 1 de 
bun ar fi manualul și oricît de măie
strite caracterizările sau concluziile 
pedagogului. In clasele mari preda
rea literaturii se face numai pe texte, 
elevul fiind lăsat el însuși să gîn- 
dească și să înțeleagă valoarea edu
cativa și artistică a operei literare, 
profilul și aportul unui scriitor în 
dezvoltarea literaturii noastre.

Mijloacele de stimulare a lecturii 
individuale slnt numeroase și vario
le, aparținlnd direct de priceperea 
fiecărui profesor in Darte, $i nu ar 
fi de loc lipsit de interes un schknb 
de experiență tn legătură cu acea
stă deosebit de importantă problemă 
— a lecturii individuale a elevilor.

* > s »

Profesor 
PARASCH1VA PAULESCU 

Școala medie nr. 1 — Brăila

bibiioiecile întreprinderilor și insti
tuțiilor în care lucrează părinții, a- 
titea biblioteci particulare, Incit ele
vul bine îndrumat și dornic de a citi 
va ști să-și procure cartea necesara. 
La clasa a Xf-a, unde malerte este 
atât de vastă și noua, fără manual 
și fără aparat critic accesibil — fie 
că nu) găsim, fie că-i redactat tntr-c 
forma din care greu poți desprinde 
coordonatele unor aprecieri limpezi, 
pedagogice — cunoașterea operei 
este obligatorie. O discuție cu clasa 
întreagă a conținutului operei citite, 
urmărind o problemă sau un perso
naj, relieiind aspecte caracteristice 
de viață și subliniind apoi arta scrii
torului în conturarea caracterelor, a 
eoniiictului și e faptelor — duce in 
mod firesc la concluzii sintetice a- 
supra operei Și scriitorului.

In scopul aprofundării lecturilor, 
elevii clasei a XI-a pot citi cu iișe 
In care notează evoluția unui as
pect, a unei rrobleme sau a unui 
lip social. Astfel, studiind curentele 
decadente, pot ii extrase In fișe as
pectele realiste paralel cu notele de
cadente din creația scriitorului apar
țini nd acestor curente. Fișele conțin 
titluri de operă, idei formulate de ci
titor pe marginea celor otite și 
chiar citate.

Lecțiile se desfășoară pe autor? și 
opere, fiecare la rindul ei, dar ade
vărata eficacitate a fișelor se vede 
Ia lecțiile de concluzii asupra unul 

'capitol, cind ae da elevilor o tolerare 
de sinteză, pe baza unui plan elabo
rat In clasă.

Lectura individuală mai este stimu
lata și prin cercurile literare in care

INMIU GR1N1M
A

m socotit, întotdeauna, că pro
fesorul de literatură nu poate 
realiza o reiallză literară cit 
mal completă, dacă nu cultivă 

la elevii săi și aptitudinile lingvis
tului, spre a cunoaște și acele con
strucții pur gramaticale aJe propozi
țiilor șl frazelor, cu ajutorul cărora 

marii artiști al cuvlntulul au scos șl 
mal mult In evidentă frumusețile șl 
mlădierea limbii.

Privită prin această prismă, anali
za literară poale și trebuie să folo
sească analiza gramaticală, făctad 
din ea unu! din cele mai prețioase 
auxiliare ale sale. De aceea, vom în
cerca eă arătăm unele procedee de 
analiză literară tn conexiune cu ana
liza gramaticală. In prealabil însă, 
socotim că este neapărat necesar să 
precizăm că :

a). Pentru elevii școlii medii lec
tura operei literare trebuie să pre
ceadă analiza acesteia.

b). Lectura integrală a operelor 11. 
Icrarc. Inceptad cu acelea prevăzute 
In programa analitică, este o ,,Con
ditio sine qua non" a punerii bazelor 
educației estetice, literare ș] artisti
ce, Intruclt se știe cA mulți elevi încă 
mai suplinesc această lectură cu re
cenziile multor opere sau se mulțu
mesc numai cu notițele luate din ex
plicațiile profesorilor. Ori a folosi re. 
zumatul reztanaiulul șl a pretinde 
astfel cunoașterea operei literare, 
este un procedeu cum nu ce poate 
triaj greșit șl care, dacă mai este fo
losit, trebuie să fie combătut cu ho- 
tărlrc. Alegerea de către profesori a 
textelor, in marea lor majoritate, din 
operele clasicilor, nu este determinată 
de o preferință anume a acestora 
pentru clasici șl de o voită ignorare 
a scriitorilor contemporani. Pusă ast
fel problema ar fi un non sens. Dim. 
potrivă, socotim că exegeții operelor 
literare șl profesorii pot trăi tn cele 
mai bune „relații de colaborare*  cu 
scriitorii contemporani.

Preferințele profesorilor pentru cla
sici, In vederea analizelor stilistice 
model, slnt justificate astfel î

a) Operele acestora au consacrat 
deja nume ca: ion Creangă, M. E- 
minescu, I. L. Caraglale, lan SJavIcl, 
Al. Viahuță, G. Coșbuc etc., ele Insele 
fiind expresia frumosului, In gradul 
ce| mal Înalt, al echilibrului, al pro
porției și al măsurii, constituind un 
model demn de urmat și de călre 
scriitorii mai tineri.

b) Pentru unii dintre scriitorii con
temporani, orie It de talentațl ar li, 
ne lipsește «deseori perspectiva largă 
a unei aprecieri obiective.

Totuși, lulnd ca exemplu lucrarea 
atit de remarcabilă a academicianu
lui Tudor Vianu din volumul De la 
Varlaam la Sadoveanu. nimic nu.l 
împiedică pe profesori ca, lărgind șl 
mei mult sfera literaturii noastre, să 
Iacă ample analize literare, lingvis
tice șl gramaticale, foceplnd chiar eu 
primele texte manuscrise tn limba ro. 
mină: Codicele Voronețeen și Psal
tire Schetafil șl pină la operele acri. 
Ilorilor realiști socialiști.

Propun tadu. ne să prezentăm anali
za gramaticală ca un prețios auxiliar 

se prezintă referate «innate de dis
cuții, concursuri ghicitoare, analize 
de scriilori și apere, organizate In 
stilul „drumeților veseli" și chiar 
procese literare.

Activitatea cercului literar se des
fășoară tn strlnsă legătură cu stu
diul materiei in clasă, ședințele de 
cerc avtnd loc la încheierea fiecă
rui mare capitol (Eminescu, Sado- 
vcenu. Scriitori continuatori ai prin
cipiilor generației de la 1848, Lupta 
dintre realism și antirealism. Roma
nul Intre cele două războaie. Pre
cursori ai realismului socialist în li
teratura noastră etc., etc.).

Dragostea elevilor pentru literatu
ră mai este stimulată și prin expo
zițiile periodice de oaiete și albume 
literare lucrate de ei, ca și prin expo
ziția permanentă de planșe ilustrate, 
albume, scheme, portrete, ediții ele., 
de la Cabinete) literar al școlii. A- 
mintim apoi recitalurile de poezie 
cu ocazia zilelor festive, festivalurile 
In montaj dramatic pe fond muzical- 
coregratic. etc.

Concursurile literare organizate de 
Societatea de istorie-filolog ie sînt 
de asemenea un sprijin al acțiunii 
profesorului de a-i determina pe e- 
levj să citească.

Multe se fac și se fac cu tragere 
de inimă și cu dragoste pentru tine
retul pe care trebuie să-l dăm patriei 
socialiste cit mai bine Instruit și e- 
ducat !n spiritul moralei comuniste. 
E nevoie însă de un punct de ve
dere unitar In predarea literaturii 
noastre, în general, și.a literaturii de . 
după. 23 August, fn special. Litera
tura realist sodaliiti co roti tu ie ca
pitolul de bază și locmai aici nu 
aven» îndrumări critice și metodice 
dare, deși la toate examenele prin 
care trec elevii noștri — se Inlfl- 
nesc cu aceasta materie.

Prof. ION DUMITRU
Școala medie ..Aurel Vlaicu*  — Orâșfie

ai cetei literare, o facem din două 
motive : In primul rînd, pentru că pu. 
tem eă răspundem afirmativ la Intre, 
bares ce se ridkă frecvent, șl anume, 
dacă scriitorii gin dese gramatical, a- 
dkă In ce măsură slnt preocupați de 
chestiuni de fonetică, morfologie șl 
sintaxă atunci cind scriu $1, In al 
doilea rînd, să înțelegem, odată mal 
mult, că nu trebuie «A continuăm a 
mai ‘preda gram alica tntr.o formă rl- 
gidă, seacă șl plictisi (oare, asemenea 
unui meșteșug de fîmpenle. cum spu. 
nea Ion Creangă, corn pătimind u.4 pe 
bietul Trăsnea.

Un cercetător al sfntexcf propozl. 
Ilel In Psaltirea schelării scria tn 
1927: „E un fapt bine stabilit că 
textele rotacizonte, fiind toate tradu
ceri servile din stavonește respectînd 
întocmai conținutul religios ol a. 
costa r texte, aceasta fiind con 
siderat ca un mare păcat, (de ne
iertat — n.n.) nu ne lămuresc dccît 
Intr-a măsură prea redusă asupra 
construcției Inaeel In limba vie a se- 
colului al XVI-lea. Astfel, în sintaxa 
propozițiunif simple, omlsiunoa ver. 
bului copulativ e fenomenul ce! mai 
frapant în cere se oglindește Influ. 
co ța originalului slavon*".

De la această afirmație, cu exem. 
pllfkările de rigoare, pe care o facem 
fn fața elevilor din «lașa a IX-a, unde 
se studiază unele aspecte ale pro
cesului de formare a Umbli noastre 
literare de-a lungul veacurilor XV — 
XVIII, vom arăta elevilor din cli
sa a Xa ce important salt calitativ 
a făcut limba noastră In secolul al 
XlX.fca, lulnd ca exemplu opera lui 
B.P. Hasdeu Rfizvon șl Vidra. In «- 
ceaslă piesă, eminentul slavist nu 
mai face omisiunea verbului copu
lativ, ci, dimpotrivă, II folosește ex. 
clusiv tntr.o frază de patru propoziții.

„Răzbunarea cea mai crudă este, 
Cind dușmanul lău 
E silit a recunoaște
Că ești bun șl dimau^ rău*.

(Răzvon șl Vidra - Cin Iul II)

Folosirea exclusivă a verbului copu
lativ arată resursele nebănuite de 
care dispunea limba noastră spre a 
deveni cit mal mlădioasă șl mai ex
presivă, imprimfridu.l un pătrunzător 
aena etic, tntr.o formă aforistică. In 
cele 4 propoziții alcătuitoare, pri
ma ftind principală, |ar celelalte 
secundare, subordonate completive! 
verbele predicative sint formate nu- 
mal din prezentul verbului „a fi*  șl 
tacă In Ir.o formă prescurtată și 
„i”, la două din cele trei propoziții 
secundare. Totodată, vom arăta și pu. 
tarea de concentrare șl expresivitate 
a limbii noastre, In anul 1867, cind 
Eminescu abia Ișl făcuse debutul la 
revista Familia In 1868.

Mal mult, B.P. Hașdeu imprimă nu
anțe deosebite primei propoziții se
cundare, despre care toți elevii a 
proapc spun că este o subordonată

P
 unind tn discuție unele proble

me referitoare la predarea 
limbii ronrtne în școlile de 
cultură generală (Contempo

ranul din 27 noiembrie I9S9), am 
șezi sat și o lacună a programei 
școlare, care prevede- 18 ore de gra

matică ia clasa a VIII a și cite 
9 ore la clasele a IX-a și a X-a, 
fără ai precizeze cum se vor repar
tiza aceste ore și ce ae va preda In 
cadrul lor.

Pentru a veni fn ajutorul profeso
rilor de limba ronărta. Gazeta Invă- 
țămintului (nr. 542 din 4 decembrie 
a.c.) a publicat, sub semnătura prof 
O. G. Chioaa, un articol judicios, in 
care se dau multe sugestii, recoman- 
dindu-se folosirea cu maximum de 
profit a acestor ore. Deși articolul 
face multe propuneri utile și intere
sante. ae menține totuși in cadrul ge
neralităților ?i » recomandărilor me
todice, fără a preciza ce capitole din 
gramatică ar trebui reluate și asupra 
căror probleme este nce&ar aâ _ae 
insiste.

In urma examinării unui mare nu
măr de teze date pe trimestrul 1 al 
anului școlar ta curs, am ajuns la 
concluzia că ae impune o selectare a 
problemelor de gramatică asupra că
rora este absolut necesar să se infliste 

‘fn clasele Vlll-X.
In lipsa unor precizări oficiate, voi 

face cit ev a propuneri, care ar putea 
Ii dezbătute de profesorii de speciali
tate, constituind eventual o bază de 
plecare pentru elaborarea unei pro
grame școlare.

Revederea, în clasele a VIIl-3, a 
IX a și a X-a, a unor capitole din 
gramatica limbii romtne are In ve
dere In primul rlnd îmbunătățirea 
exprimării și. in special, j ortogra
fiei. Deaceea. pe lîngâ unele capitole 
de gramatică; ar trebui să fie 
reluate și aprofundate și anumite 
probleme de lexic și de fonetică, 
consul tind u-se cu ciuită atenție, Dic
ționarul ortografic, cel ortoepic șî cel 
de punctuație.

In limita aelor 18 ore prevăzute de 
programa școlară la clasa a Vlll-a, 
a-ar putea aprofunda următoarele 
capitole:

1. Formarea cuvintelor, însisbn- 
dti«e asupra derivării cu ajutorul 
prefixelor, care dau naștere unor in- 
cerlitudici: in — cu doi n, cind cu- 
vlntul simplu începe cu*  n (înnoda, 
înnoi, înnora, etc.), dar cu un singur 
n dnd cuvin tul simplu nu începe cu 
fl (înota, înalt. înapoi, înainte); im 
— înainte de bșip (Îmbunai îmboldi, 
împărți, împăduri) ; des — (desface, 
descoase, despărți) $1 dez — ina- 
inte de to. d, g. v, m. n, I, r sau 

înainte de vocale (dezbrăca, dezdoi, 
dezgoli, dezveli, dezminți, de z nod a, 
dezlega, dezrădăcina, dezaproba, 
dezechilibra); ris — (răsfîxa;răsfoi); 
dar răz — înainte de b, d, j, m. n, 
r, v, (răzbate, răzbună, rfczgîodi): 
ante — (antebelic, aoledelwîan) și 
anii — (aniibfic) ; ne — (nemaivă
zut, nemaiauzit), dar șî ne mai tre
buie.

Este bine să se facă aplicații și In 

completivă temporală, dnd fn reali
tate ea te o subordonați predicativă 
cu nuanțe d« subordonai! temporală. 
Ultimele două propoziții subordonate 
completive directe, coordonate Intre 
ele. sublnlazA tocmai prin această 
factură, adlnca semnificație etkă pe 
care ein men|lonAt o mal înainte.

J.L. Gara g la le, creator al nuvele) 
psihologice, ne dă un minunat exem. 
piu Șl de simetria frazei. In ceea ce 
privește construcția ei sintetici, șl 
de exprimarea adtacli frămlntări au. 
flctețtl a eroului său, prin formele «o. 
răspunzătoare ale verbelor predica, 
tive din punct de vedere morfologic. 
„Preotul stinsese lumina șl m trta. 
tise pe pat, ca să.șl adune glndurile 
șl să Iacă un plan, altă socoteală*.  
(Păcat).

Simetria perfectă a frazei, rezultat 
al unei glndirl ordonate, o constituie 
cele patru propoziții, doua principale, 
coordonate copulative șl două sccun. 
dare, subordonate finale, coordonate 
Intre ele.

Oln punct de vedere morfologic, e- 
lementul psihologic, adică framlnta. 
rea, zbuciumul eroului principal, este 
scos In evidență prin folosirea celor 
două verbe predicative din propozi
țiile principale, ta mai mult ca per. 
fectul „stinsese" și .j&e trlntkc", 
care exprimă o lucrare trecută, dar 
efectuată înaintea altei lucrări, tot 
trecute.

Scriitorul putea foarte bine «ă io. 
loseascâ oricare formă a trecutului, 
mai ales perfectul simplu — „stinse" 
— „se trintr ca timp ai narațiunii, 
sau perfectul compus, stins”. ,,sji 
trîntlf care exprimă nedeterminarea, 
nepreclzacea timpului. El folosește 
m.m.c.p. anume spre a arăta, cum am 
mai spus, zbuciumul îndelung al ero
ului principal, al părintelui Niță. Așa 
cum completează cete două «ubordo. 
na ie IlnaJe, se vede limpede roslul, 
explicația acestui zbucium.

Șl ta Alexandru Viahuță, puterea de 
concentrare șl expresivitate a frazei 
este evidentă fn numeroase cazuri, 
ca de exemplu: „Foarte bine că s-e 
nimerit să «aibl fltttea caJitățl”. (Cil. 
pe de liniște), folosind drept propo. 
zițlc principală In frază o propoziție 
eliptică de subiect șl de predicat, ex
primată prin superlativul adverbului 
,,bine“ care, cu înțelesul folosit tn 
această frază, mai poate face parte 
și din află categorie morfologică. In 
acest caz o interjecție, a cărei tanc, 
(le sintetică II Imprimă șl rolul de 
propozj|Je principală In frază, urmată 
de două subordonate subiective, ca. 
re.i întregesc înțelesul, preclzind des. 
pre ce anume este vorba șl despre 
care elevii, Iarăși cei mai cnulțl, spun 
că stat completive directe.

Un alt minunat exemplu de con. 
centrare e exprimării sau de exprJ. 
mare concentrată, tntr.o formă tapl. 
dară. 11 găsim George Coș buc, in 
Nunta Zamfirii (Eu cred ci e mal 
corect Nunta Zamfirei): „E lung pă-

Prof. ION POPESCU
Școala «nedie „Gheorghe Lazăr" 

București

ceea ce privește ecrierea unor cu
vinte cotnpuae care se leaga prin li- 
niuță de unire: floarea-soarelui, 
buiiă crcdința, drum-de-fier, zi-mimca, 
mașini-unelte, vagon-cisterna, lațâ 
de: bunăvoință, untdelemn, etc., — 
I oră.

2. Despărțirea cuvintelor în silabe, 
punlndu-se accentul pe excepțiile de 
la regulile cunoscute (b. d, g, v, l. 
c, I. + 1 sau r; grupurile ci. cț, pt 
precedate de consoane ; hiatul și cu
vintele compuse) — 1 orz.

3. Scrierea substantivelor cu 2 și 3 
I; genetivut și dativul singular il 
substantivelor feminine articulate cu 
articolul hotârlt; scrierea substanti
velor proprii compuse — numele geo 
grafice și istorice, cuvintele care de
numesc o epocă sau un eveniment 
istoric, numele unor instituții și în
treprinderi, a organizațiilor interna
ționale, de partid și sociale ; numde 
proprii străine și cuvintele străine 
pătrunse In limba noastră (miting, 
lider, fotbal, wat, ele) — 2 ore.

4. Articolul posesiv (al, a, ai, ale) 
și adjectival (cel, cea, cel, cele) spre 
deosebire de cuvintele scrise cu liniuță 
de unire, care se pronunță ca și ar
ticolele posesive sau adjectivale, dar 
rezultă din rostirea intr-o singură 
silabă, a două cuvinte deosebite (*-i  
vedea, a-i cere, ce-l cauți, ce-a vă/ut, 
« 1 dal, etc) - 1 oră.

5. Pronumele personal și refle
xiv — forme accentuate și neaccen
tuate — cu multe aplicații; pronu
mele de întărire (însumi, însuți, În
suși. etc.); pronumele și adjectivele 
posesive (ta special noștri, voștri, pe 
care unii elevi le scriu cu doi i: noș
tri). voștrii); demonstrative (același, 
aceeași) și nehotărâte (mai ales cete 
formate cu ori-, oare-, tie- oricare, 
oarecare, fiecare) — 3 ore.

6. Verbul a fi — scrierea lui cu 
doi I (si fii, fiind) și cu un I (a 
fi, aș ii, va ii, să fi fost, nu fi). 
Formele neaccentuate -s (nu-s), -I 
(nu-i), față de is. și ti. Compararea 
lui -i (ii) cu formele similare ale 
pronumelui personal de persoana a 
treia singular — I oră.

Rostirea și scrierea corectă a unor 
verbe: acopăr (nu acoper), sufăr (nu 
sufer), batem, bateți, să batem, fa
cem, faceți, aă facem, scriem, si 
aertem, si scrieți (nu bătem, bateți, 
să batem, facem; faceți, să facem, 
acrim, acriți, sa acrim, să acriți) ș a. 
(A se vedea Mic dicționar ortogra
fic — Verbul, pag. 40-42, ed a 11-a, 
1954) _ | ori.

Diateza reflexivă cu aplicații mai 
ales la timpurile compuse — 1 oră.

Forr»aie inversa și verbele neregu
late cu exemple din acriitcri clasici 
și contemporani și ehiar dta limba 
poporului — I oră.

7. Adverbul (numai —doar — spre 

mfotul, ba e lai”, rcuțind <a In po
ți ne cuvinte ai îmbine lalr-vn vers 
iambic de opt silabe' două propoziții 
principate coordonate advereative. 
spre f ne da imaginea Imenși (iții pi. 
mintalul.

Spre deosebire, Insă, de tonul vi. 
gorm al tal Cofbuc. In narațiunea 
epică ta veraurj. Embnescu a imprl- 
mat caracterul mai molcom al act. 
letajl narațiuni epke. dezvita iod cea. 
tall! lire a țârMtdul. «rit oțeti la. a. 
tund dnd poveatețte, rar șl potolit:

„A fost odată oaoi povești. 
A fost ca niciodată.
Din rude mari Implrileștl, 
O prea frumoasă iată.

(Luceafărul)

Dețl |l akl ne ItiUmpină același 
ritm tambk, cadența este mai do. 
moali, necesari contemplării imagi
native a frumuseții fetei deanpârat, 
pentru care a găsit, in aftrsit. după 
o căutare de mal bine de doi ani, ca. 
vfntul cel mal potrivit, adverbul 
„prea", de asemenea o expresie ta 
superlativ, după ce încercase a-o de
finească succesiv prin expresii ce ..O 
mult frumoasa iată”. „O minunați 
fotă”, etc.

Intrude văr. cu nkl o alt! expresie 
poetul n-ar 11 reușii ai exprime In- 
Horarea ce ne-o produce frumusețea 
tetei.

Dar. Inslstlnd $1 mal mult asupra 
importanței folosirii aplicațiilor sin. 
taxei tn analiza llferarl, vom arăta 
cum putem relieta mai bine sfera te. 
matico.ideologkă a operei literare, 
conținuta! său de Idei șl sentimente, 
precum și frumusețea expresiei lor cu 
ajutorul anumitor categorii de pro. 
poziții.

Ținlnd seama că elevii ciclului mc. 
dlu posedă, focă de ia ciclul II. ele. 
menlete de bază ale foneticii.morfo
logiei și sintaxei, unde au făcut șl 
primele încercări de a pătrunde tal. 
na frumuseților unul text dintre» o 
per! literara, pentru el adineirea a. 
nallzei literare va 11 cu all| mal e. 
tkace. cu ctt Ișl vor reaminti șl unele 
chestiuni de gramatici, in orele «nu. 
mc afectate anul acesla ta clasele a 
Vlll-a - a X-a.

Șl cum reimprospălarea chestiuni, 
lor de teoria iileralurii din clasa a 
VIU.a are un caracter permanent, 
Îmbinarea acestora cu chestiunile de 
gramatică va înlesni șl fundamenta 
deprinderile unei wiallze literafe, o 
adevărată desfătare pentru elevul 
care, pe lingă suflet, va pune șl un 
pic de judecată, de înțelegere con. 
știenlă și nu mecanică a fenomenului 
literar.

Să nu Ignorăm logica desfășurării 
fl succesiunii întregului complex de 
fapte fl Intlmplărl dta viața poporu. 
Iul înfățișate cu atlta «caltem In o. 
pera literară și care ni se vor dez
vălui cu atit mal tlresc, mai natural. 
cu cit șl logica construcțiilor grama, 
licate pune tn evidență aspectul rea 
list al acțiunii. 

deosebire d« nu mai scriu, — iarăși, 
totuși), locuțiunile adverbiale scrise 
fără tiniuță de unire (cu anevoie, de 
jur împrejur, etc.) sau cu liniuțâ de 
unire (asii seară, astă-vară, dls-de- 
dimineață, calea-valea, vrînd-nevrînd, 
gala-gala, tura-vura, etc.).

Propozițiile compuse §i locuțiunile 
prepoziționale, accentiUndu-se asupra 
prepoziției compuse de-a din locuțiu
nile : de-a binelea, d«-a curmezișul, 
de-a dreptul ele.

Conjuncțiile și locuțiunile conjuna
ționale — 1 oră.

8. Acordul pred ic a Iul ui cu subi ce
hii, al alrtautuhii cu substantivul de
terminat, al articolului posesiv cu 
substantivul, pronumele (adjectivul) 
posesiv sau cu numeralul pe lingă 
care stă.

Apoziția simplă și dezvoltată și 
punctuația ci — 2 ore.

9. Coordonarea și subordonarea. 
Folosirea virgulei — I <5ră.

10. Punctuația, insistlndu-se în 
special asupra folosirii virgulei în 
propoziție și in frază — 2 ore.

Această repartizare nu trebuie luată 
mecanic. Profesorul poate renunța Ia 
unele capitole, dacă elevii unei clise 
nu întfcnpină dificultăți care ar im
pune revederea problemelor respec
tive, și are toată libertatea să dea o 
extensiune mai mare anumitor para
grafe sau capitole ta funcție dc ne
voile clasei. Esențial este să utilizeze 
la maximum aceste ore și să acorde 
o atenție deosebită aplicațiilor prac
tice, fără Insă să neglijeze lămurirea 
noțiunilor teoretice, care facilitează 
eliminarea greșelilor de oriogarfie 
sau exprimarea corectă. Să nu se 
piardă niciodată din vedere impor
tanța scrierii corecte bazată pe înțe
legerea perfectă a gramaticii, nu pe 
formarea «mor deprinderi mecanice.

In clasele a IX-a și a X-a, profe
sorul va insista anul acesta asupra 
capitolelor care creează mai muU 
dificultăți în ceea ce privește expri
marea și ortografia, bazlndu-se pe 
constatările făcute personal In urma 
corectării lucrărilor scrise sau a te
melor dale elevilor clasei respective.

La aceste clase, s ar mai putea in
troduce și unele capitole noi de gra
matică, nepredate în clasele anteri
oare sau,atinse numai tangențial. Dc 
exemplu, s.ar putea studia semiauxi- 
Harele modale, elipsa șt repetiția, for
mele populare ale verbului, consecu- 
ția timpurilor ș.a.; dacă Ministerul 
Invâțâmtntului șj Culturii, examinlnd 
diferitele propuneri făcute în această 
privință ar da încuviințarea cuvenită.

Propunerea făcută de prof. G G. 
Chiosa tn Gazeta Jnvâtiminlului de 
» se organiza la aceste clase unele 
lecții de gramatici după studierea 
operei literare a unor scriitori ca 1. 
Qeangâ, M. Eminescu, I. L. Cara- 
giale, jn care punctul de plecare șî 
materialul exemplifica tiv l-ar forma 
limba scriitorilor respectivi, este inte
resantă. Mă tem Insă că mulți profe
sori vor fi tentați să facă mai de
grabă ere de limbă literară sau de 
stilistică, îndepărUndu-sc de la scopul 
principal urmărit prin introducerea 
gramaticii limbii romine la clasele a 
IX a și a X-a.

Nu este pentru nimeni un secret că 
orele de gramatică shit mai aride 
pentru elevi și mai puțin ispititoare 
pentru profesori, dar fără cunoaște
rea perfectă a gramaticii nu putem 
stăpini bine limba romină. iar cunoaș
terea perfectă a limbii materne qu 
este numai o îndatorire principală a 
oricărui intelectual, d și una patrio
tică a oricărui cetățean conștient de 
roiul său In societatea nouă. De aceea, 
se impune deopotrivă, profesorilor și 
elevilor să acorde toată atenția puți
nelor ore repartizate de programa 
școlară studiului gramaticii în clasele 
VIII-X pentru a realiza maximum de 
profit de pe urma lor.

Considerațiile și propunerile de mal 
sus, deși se referi în general la pre
darea gramaticii limbii romine la 
clasele Vlll-X, se bazează insă pe 
constatările făcute la elevii cursurilor 
de zi. La cursurile serale și fără 
frecvență situația este cu totul alta. 
Mulți dintre elevii acestor secții au 
întrerupt școala de mai mulți ani 
sau n au avut posibilitatea să stu
dieze In bune condiții gramatica 
limbii romine. De aceea, exprimarea 
și ortografia lor ridică probleme mult 
mai numeroase. Dat fiind faptul că ei 
învață și astăzi In condiții speciale, 
complet indu-și studiile conconitent 
cu munca ta producție, ar trebui să 
se analizeze daci, la aceste secții, 
n-ar fi utile mai multe «re dc gra
matică și o programă școlară spe
cială. Pentru aceasta este necesar 
concursul tuturor profesorilor care 
predau la cursurile serale sau dau 
consultații la cursurile fără frecvență. 
Pe baza unor observații amănunțite și 
a experienței lor la catedră, aceștia 
ar putea veni cu propuneri și soluții 
necesare eliminării tuturor lacunelor 
existente In exprimarea orală și scrisă 
și mai ales în ortografia elevilor care 
frecventează aceste cursuri.

Problema predării limbii rornîne la 
clasele Vlll-X șl chiar la clasele 
V-VIl trebuie să frămlnte pe toți pro
fesorii de specialitate; îmbunătățirea 
ortografiei și a exprimării corecte a 
tineretului școlar constituind, fo mo
mentul actual, un punct de onoare în 
activitatea lor didactică.

Apreciez ca foarte utile toate ac 
țiunile întreprinse de presă $i radio 
In vederea cultivării limbii, dar rolul 
principal li revine școlii și în special 
profesărilor de limba romină. Pentru 
aceștia. însușirea unei limbi corecte 
de către toți elevii este una dintre 
principalele lor îndatoriri patriotice. 
De aceea, consider că ar trebui în
treprinsă imediat o campanie de mare 
amploare sub lozinca : Nici o gre- 
șeaiâ de ortografie In școala noastră.

A. M, Sperber:
VERSURI ALESE
Autor al mal multor volume 

de versuri și emerit traducă
tor fn germană sl ensleizi al 
capodoperelor folclorului romi- 
nasc, Alfred Margul-Sperber 
este prezent de mai bine de 
trei decenii In poezia noastră. 
Filtrat prin lumina poeziei 
clasice germane, versul poetu
lui nu esie mal puțin legat de 
plaiurile rcmtnești pe care 
le.s etntat cu dragoste In toa. 
te operete sale.

încă din ori^-ie mie crea
ții, Sperber a topit In versuri 
de rară simplitate sentimente 
de dragoste pentru oameni, de 
încredere In viitorul umanlti- 
țif. Rolul dinamizator al poe
tului șl a) poeziei In general, 
exprimat în sugestiva poezie

Teiul I se releva Iul Sperber 
In chipul unei totale dăruiri 
cauzei poporului, dăruire lu
cidă. aslgurtnd finalitate ges
tului. In flecare anotimp, telul 
se mingile cu gtndul că apro
pierea primăverii îl prllejuleș- 
ie relnflorirea visată :

La primăvară, fi-va mal 
cuminte ? 

La toamnă, Inimi, Iar va 
risipi 7 

Zadarnic — el rămlne 
ca-nainte, 

Voire că are Iar ce dărui f
Muzicală, mențlnlndu-se stă. 

ruitor In auzul cititorului, 
este poezia Intiia zăpadă:

Minune rece, «clipit alb 
de atea, 

la visul firav, primii fulgi 
■ de nea.

pe miini In treacăt, pulul 
lor topind, 

căzură îln, ca Unturii 
murind.

Slnt poeme. In care, prin a. 
lăturarea unor asemenea ta
blouri. concluziile lirice capă
tă un ton sobru «1 profund, 
vorbirea.manifest îilndu-i Ia 
fel de proprie poetului. E ca. 
zul poemului Pline, scris tn 
192G. poem de o severă frumu
sețe, în care se realizează ima
ginea unei țări sărăcite de 
exploatarea moșierilor Și a 
unei generații de tineri care 
nu știu tneptro x-o apuce, dar 
pe care.l aduce pe același 
drum năzuința spre lumină.

Schimbarea nu este între
văzută sub forma unul câta, 
cllsm general. Irupînd haotic 
Intre hotarele lumii vechi, 
Sperber dovedește cl desfășu
rarea istoriei, pc etape exacte, 
dinainte cunoscute, va duce la 
realizarea năzuințelor celor 
mulți.

De aceea. !n versurile tipări
te după 23 August 1944, Alfred 
Margul Sperber ctotă Partidul, 
simbol al unirii tuturor forțe
lor creatoare. «imbol al 
victoriei obidlțllor, al dragos
tei și â! puterii populare. Ver. 
sul e acum direct, sigur, poe
tul rcnunțlnd la conveniențele 
fabulei, menite să-i învăluie 
adevăratele sensuri fn timpul 
regimului burghezo-mosleresc. 
Ei întocmește astfel o „tisă” a 
comunistului, enumertnd call- 
tățlle fizice șl morale ale 
luptătorului:

Bărbia :
I ndtrjlre, 
Voință $1 putere 1 
Un colț abrupt 
De stlncă
Pe care-1 bat
Haine
Furtuni șl uragane 
Ce nu pot 
Să-l doboare.

O coordonată ' esențială a 
poeziei lui Sperber este ura 
împotriva războiului, ura îm
potriva Imperialismului ațl- 
țătar la masacre. $t fn trecut, 
Intr-un excelent ciclu despre 
S U.A,, fn care umorul se unee 
eu Imprecația subtilă, poetul 
a incriminat fărădelegile capi- 
tallsmulul. ..Să poată.n tihnă 
orice om dormi*  nu este numai 
lelt-motlvul unei cunoscute 
poezii din ultimii ani cl o idee 
ce-l stăpfnește pe poet în per
manență. Cu un deosebit elan 
tineresc. Sperber scrie despre 
realizările oamenilor munci! 
(Griul înfrățit), evocă figurile 
mărețe «te Istoriei patriei 
(Horla) ori „comentează*  poe. 
tlcește, deosebit dc Ingenios, 
texte marxiste (Eternul circuli, 
Lanțul de aur). Aceste din 
urmă poezii merită o atenție 
specială Intrudt sînt încercări 
temerare, din fericire încunu
nate de Izblndă, de a transpu
ne tn metafore poetice simple, 
grandioasele ide» «Ic marxis
mului, cace au schimbat Iu. 
mea.

Deși nu avem la tndemlnă 
declt un volum dc Versuri ■- 
lese, tipărit de E.S P.L.A. tn 
1969. transpus în limba romtnă 
de mal mulți autori, ne putem 
face totuși o Impresie generală 
despre activitatea poetică ■ 
autorului.

Ceea ce întunecă strălucirea 
unor poeme este poate un a. 
numit ton didacticist, rece, 
care nu slujește Idees Iniția
lă. El se face remarcat mal 
ales tn lucrările realizate ex
clusiv pe pretexte livrești (de 
altfel puține) șl nu știm In ce 
măsură să atribuim unele defi
ciențe de realizare artistică 
poetului sau traducătorului. 
Dar slntem neplăcut Impresio
nați de unele versuri care 
șchloapătă. de unele rime ale
se anapoda. Vorbind despre 
rime, trebuie să spunem că se 
repotă excesiv. în verbe, dtnd 
unor poeme reușite ca idee o 
atmosferă de monotonie și să
răcie.

Versurile Iul Alfred Margu1 
Sperber constituie un entuziast 
omagiu adus tinereții.

Gh. Tomozei
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evisla Arte; eate ua periodic progresiei de 

arid ți llteratuzâ din Gzecia. In scuxla ni 
viață, — șase ani de la apariție — »•- 
▼Ista condusă de un colectiv redacțional, 
a reușit aâ se Impună In viața intelec- 
luatâ a țârii prin consecvența el In lupta

pentru propagarea Ideilor progreelete, prin 
popularizarea artei țl literaturii zecdlate țl prin 
conținutul oi bogat, leqal de problemele arză
toare ale epocii noastre, de lupta țl năzuin
țele poporalul grec spre o viață mal bună- 
Revista, elimini nd din paginile el InlluMțele 
Ideologiei burghese, pățește de la un număr la 
altul ipre dobindliea unei Înalte ținute Ideolo
gice șl artistice, apte însușirea singurel concepții 
Juste, a materiallsmulul-dlalectlc.

întrunind In paginile el semnăturile cele mal 
do seamă din viața lai efectuată a Greciei do as
tăzi, revista este preocupată in același timp de 
promovarea tinerelor talente — speranță de aur 
a literaturii Șl ariei neogrecești. O altă piteau 
pare a revistei este acsea de a populariza lite
ratura progresistă din dUerile țări. Din literatura 
țării noastre, revista a publicat traducerea poe
ziilor Iu] Grlgore Alexandrescu, George Bacovta. 
Mihai Benluc, Nina Casslan, Maria Bănuț ți alflL 
schițe de Ion Luca Caraglale, informații din viața 
culturală, note, cronici, ca de pildă cronica dra
matică a comediei O scrisoare pierdută — lo
cală cu mult succes de către un loatra tinăr 
.Dlonls — Teatru] 59".

Firește, calea afeasă de rovtetâ eete foarte 
anevoioasă colectivul do redacție avind de In 
fiunlat frecvente atacuri violente din partea ad
versarilor săi ideologici, procese penale, ari man
date de areelare. Astfel, de pildă, a puternică 
emoția In viața culturală a Greciei a fost provo
cată de procesul înscenat Revistei Artei și co
laboratorilor săi, poeților Iannis Utsos șl NUd- 
loros Vroiakos, precum șl colul nsaj de seamă 
estetician grec, Mazcos Avgheris.

In eluda condițiilor vitrege, Revista Artei apaie 
eu material din ce In ee mal bogat, mal ialero- 
sanl, mal pur din punctul de vedete al concepției 
îmbrățișate de către colectivul redacțtooaL

Luceafărul urează redactorilor șl eol obor atoli
lor revistei mult succes In opera de promovare a 
unei literaturi și arte 
zulnțele pentru pace 
tuturor popoarelor.

legate de taiezeeele al ■&- 
ale poporalul giec «1 ede
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— Am cerut artistului si ne spâ
ni daci im piles ivea astăzi arii 
cu caracter național și ce ar 
semna acest lucru. Pictorul 
mertzidis nc-a răspuns :

— Cred profund cd specificul 
fionai In artă fste tnlr-adeoâr 
dintre ceie aui interesante probleme. 
Xsldzt, dnd se încearcă sd se pre
zinte arto abstractă ca fiind o artă 
,jnternaționa.'ă~. de
„azangardă" fi ^recxJutionarj". așa 
cum susțin msprtbnni ei. cd sd 
încurce adevărul, problema formei 
naționale In artă se pone c» toată 
ascuțimea. S'umm atunci cind o ope
ră de artă este, prin emt/imued ti. 

adevărat reoLstă. poate fi ipso 
heto o aptei natumnid. de «mi**  
rardă. .Jfenci dnd o operd ezprimd 
caracter ai național ai popândăi. 
aracierai păminttdui care a zdMit- 

hl-a. cind exprimă amdrdcinntte p 
bacariile oamenilor țârii respective.

H IASON IOANNIDB

li-r

Lagărul de lingă mare

tgadițiel pătrund In opera sa la fel 
‘ . 1 aastelele ruinate.

de vedere, tara
oo fantomele In 
Din acest purici 
noastră prnintâ o imagine caracte
ristică. De tind ne-am eliberai (n.r. 
1821) pini axtdzi, influențele străi
ne au sugrumat orice adevăr In 
arta noaetră. încercările făcute de 
cițiva artiști contemporani eunoscuți 
de a împrumuta elemente din arta 
populară bizantină și antică, nu s< 

K, poate apune cd au reușit. Aceasta.
pentru câ au ‘ luat asemenea ele
mente ca pe o formă dată, deși ar 
fi trebuit sâ ajungă la ele. pe calea 
tel afet eu viața poporului lor. Este 
teua can na s-a Înțeles încă intru

Mai departe, cunoscutul pictor și 
Ijravor grec na-a vorbit daspre
afluența nefastă pe circ au avut o 

■ supra ariei ncofreccfti diferita cu- 
Beriie din Apus. După cc ne-a ară- 
■lat absarditalea și caracterul anti- 
țopular, antinațional al alici ah-4 

ni racțioBlile, artistul Vâllias Sa*  
X^ertzulla a accentuat caracterul da 

> ■vangardă al artel real isle :
— înseși /yedtate formaliștilor și 

ale abstracționiștilor afirmă că arta 
Iur nu corespunde nici unei idei pro
gresiste. Putem numi artă de avun*  
gardă ai ea artă care exffimă idtde 
făog/vsisli ale apatii, te de altă 
parte, odda ce coațlnuitil determină 
folma, a^sta dia urmii, la rlndul 
ei., primețde automat caracterul dr 

, ' avangarda și de nou. In așa fel, In
ii \esfe imposibil so separăm for- 

' ma de conținut, atunci cind este 
vorba de a judeca și ntai aies de a

■ încadra a Bpcrd în epoca respectivă. 
|ț Conținutul ‘nu este doar activitatea

M
4 
I
O
Ț

I 
O

> 
I 
o
V

V

53-54X

x\

a

Șomer

I

I
arna trecută a 
blindâ. A nins doar de 
trei ori mărunt ți asta 
fotul. Cei bâtrini spuneau câ 
mai amintesc de b altă iarnă atit de 
blindâ.

— Doar sâ fie spre bine, spuneau; 
Desigur, martie nu s a slirțit încă, 
dar, oricum, se află la capătul pu
terilor. începe sâ miroase a primă
vară. Nopțile se tot chircesc ; zilele 
se întind. Soarele prinde puteri, vin
tul se încălzește. Azi, mîine, pămin- 
tul o sâ aburească și o să semănâm 
fasole.

Ața spuneau bâtrinii. Ei nu gre
șeau. Intr-adevăr, martie era pe sfîr- 
șite. Piersicii înfloriseră timpuriu, în
șelați de iarna ușoară. Era a piâcare 
să privești crengile gătite ca mire- 
sele. Eh, in acest an — spuneam — 
o sâ avem recoltă bună. O sâ pună 
oamenii mina pe bani buni, o să a- 
puce pe dumnezeu de picior.

Din familia noastră — țose suflete 
— după treieriț, tata ți cu mine lu
cram oriunde găseam o bucată de 
piine. Altfel nu puteam s-o scoatem 
la capăt. Din recolte, dupâ ce pu
neam de o parte piinea pentru în
treg anul, nu mal râminea 
Eram ingenunehtați de datoriile 
Banca Agrară, de datorii peste 
Toată rec alia mergea la datorii 
nici măcar nu le acoperea.

Intr-o seară - s-au scurs patru 
de-atunci - venise tata acasă 
neg urat, 
de zid, 
cioarele 
spuse :
- Cu _ 

mare. Nu are 
fuielîle nu le scoatem. An de an ne 
scufundăm mai adine In datorii. Sâ 
ne întoarcem ți noi la piersici. Ața 
fac toți. Are trecere piersica. Se 
vinde la preț bun.

Se opri puțin, dădu drumul fumu
lui spre tavan ți continuă :

— Negustorul iți vine acasă, cu 
banii in minâ. Nici tu semănături, 
seceriș ți treieriț, nici „procente de

I
o rn □ tre
blindâ. A 
IZtei Ari m

fost dulce, 
daud- 
a fost 

nu-șl

nimic, 
la 

tot.
fl

ani 
în- 

Dupâ ee mined, se sprijini 
lingâ 
vu

vatră, iți întinse pi- 
aprinzindu-ți țigara,

griul n-avem pricopseală 
preț bun. Nici chel-

V. SEMERTZ1D1S : Taranca

LEFTERIS

SCLAVOS

xz 2*
- >5

cotidiană, nu este exprimarea mo
mentană a omului, nici faptul x sau 
y înilmplă/ar. Conținutul este însăți 
esența vieții de avangardă a fiecă
rei epoci, care, trecind prin prisma 
viziunii artistice, devine operă de 
artă. Putem numi operă realistă acea 
operă care exprimă un astfel de con
ținut.

Firește, realismul rt-are nici o le
gătură cu naturalismul, așa 
afirmă cu tot dinadinsul vrăjmașii 
realismului. Naturaliștii cred că Irt- 
tllnesc la fiecare pas forme artisti
ce date și că este de ajuns sâ le 
transpună pe pinză, așa cum ie văd. 
ca sd ia automat naștere opera de 
artă.

Dacă abstraction!știi și formaliștii, 
amesleetnd schemele șl culorile, stri- 
gd ca acest lucru este „pictural**,  
deși In realitate „operele" lor nu 
reprezintă altceva decli un haos ob
scur, contrar sentimentului celor 
care li înconjoară, naiuraliștii, dim
potrivă. copiind mecanic, neagă 
chiar și acele elemente ale artei ca 
picturalul și plasticitatea, afirmind 
că toate aceste elemente slnt doar 
născociri ale formaliștilor. Este fi
resc ca naturalișiii, avind a astfel 
de concepție primitioistă despre ortă 
șl mijloacele sale, sd devină ți ei 
la fel de incapabili de a exprima 
veridic viața multilaterală clocoti
toare și de a oglindi laturile ei po
zitive.

Artiștii realiști slnt legați organic 
de viața poporului țării lor. Ei ex
primă, In creațiile lor, năzuințele și 
adevărat vieții șl supun întreaga 
bogăție a mijloacelor artistice, posi
bilitățile culorilor și liniilor, ale su
netelor și formelor, exprimării veri
dice a realității obiective. De aceea, 
izvorul de nesecat al inspirației. In 
creația artistică, In sensul cel mal 
vast al tezaurului, tt constituie viața 
multilaterală a nedurii ți a colectiva 
lui. adică viața omenească in integri*  
lalea ei.-

G. Petrii
umiditate" țl „corpuri străine*'  țl sâ 
primești doar o jumătate do preț, rar 
cealaltâ cine știe cind. 
a altfel, numai arături 
stropiri pe an.

Am sădit piersici. Trei 
ne-am chinuit. Singuri 
scuipat singe. Am 
de la 
ar fi trebuit să achităm mol intii da
toriile vechi pentru îngrășăminte țl 
nu mal știu ce.

Ce era să focem ? A lucrat toată 
familia in livadă, cu piine ți ceapă 
doar. Tata cu mine lucrom și ca zi- 
litri. Am irimis-o și pe soro-mea. pe 
Athula, la fabrica de prelucrare a 
inului, la un ceas depărtare, pentru 
cincisprezece drahme pe zi. Ce pu
team face 1 Eram țese suflete. Am 
vlndut și vaca. Plnă ta urmă am reu
șit. Livada era gata. Desigur, achi
tasem doar jumătate din puieți. Pen
tru cealaltă jumătate urma sâ plă
tim in rate. Tata a semnat citew po
lițe. Fie ți ața. In cel de al treilea 
an piersicii au prins rod. Nu mare 
lucru. Vezi, cea dinții înflorire, 
ce am cițtigat am predat la 
pentru puteți ți neam ușurat nițel. 
Am astupai ți niște găuri ta băcanul 
din sat
• încă puțină răbdare, mâi Nico 

las. Ai dreptate, cine zice că nu î 
Dar uitd-te și tu în ce hal sintem. 
Știi doar. La ecu', sâ fim sănătoși, 
o să avem recoltă bună. Am să te 
achit cu vid ți îndesat.

Intre timp Banca se sălbăticea din 
ce In ce mal mult. Ne amenința cu 
mandate și cu pușcăria. L-a rugat 
tata pe deputat șl s-au dus împreu
nă ia director. Au vorbit ce au vor
bit pinâ la urmă le-au aranjat 
toate. Am căpătat un nou termen. 
Dar dobinda creștea mai departe, 
făta oa o cățea.

De Crăciun, in ocetaș an, după ce 
ne-am întors de la biserică, ne-am 
așezat Iu masă. Tăiasem două găini. 
Tata făcuse rost șl de un litru de 
vin - zl mare, vezi bine. Totuși, tata 
sa așezat lâră chef, mut. Văzin-
du. l pe el ața, n om scos nici noi 
ceilalți o vorbă. Se auzea doar cea
sornicul de pe vatră, moștenirea 
mamei de la bunica, a rablă de deș
teptă tor. care suna monoton, sem- 
ndizind trecerea timpului - tic-tac. 
tic-tac... Bătăile lui semănau cu 
sunetul picâturilor grele de ploaie 
care cad pe un bidon gol. Tata se 
întoarse către mama și zise, arălind 
ceasornicul :

— Zvirle-I afară, femele I Parcă șl
el, cu tic-tacul lui. vrea sâmi amin
tească de dobinda care crește.
- Ei ți tu, spuse mama, toate 

supără. Te plingi intr una. Nu 
Otrăvi 
mai bine necazurile afară, să 
bească și buzele noastre...

— Bine, bine, am glumit doar, 
tata. Ei, să ciocnim sănătate, 
mulți ani, ți anu*  mol cu spor... 
fim sănătoși.

Am ciocnit paharele, neam 
ți a golit tata primul pahar ; apoi a 
golit ți pe cel de-al doilea ți a în
ceput sâ se încălzească. I s-a lumi
nat țața, privirea, țl s-a Imblinzit. A 
început să cinic. Am clntal cu toții 
in car. am și dansat. Un aer dulce, 
fără griji, a umplut coliba noastră. 
Păi, noi țăranii n-avem nevoie de 
more lucru ca sâ ne încălzim.

La un moment dat, cind ne am 
așezat să ne odihnim, tata spuse :

Cu piersicile 
ți douâtrei

dezgropăm; 
»â 
sâ

anul Seta ne 
sănătoase piersicile. O 

sâ facem ți nai o căsuță.

ani incheiați 
de tot. Am 

cerut împrumut 
Bancă dar nu ne a dat, căci

Tot 
serâ

te 
ne 

ziua mare de astăzi... Zvirle 
zîm-

zise 
la 
sâ

urat

P. 
Să fie 
reușim 
ne așezam și nai ca lumea.

Intr-adevăr, tata ca șî noi toți, 
veam un necaz ascuns câ n am 
but it sâ ne clădim o căsuță, sâ scă
păm de coliba noastră neincăpă- 
toare, făcută doar din pâminl. cu 
tavanul jos. și, în loc de pardoseală, 
tot pămint

Ne fol aminam dorința de azi pe 
miine — fiecare mii ne și mal prost, 
- fomilia creștea, coliba te îngusta 
din ce in ee mai mult. Pe urmă a 
venit războiul și am trăit a viață 
Chinuită, fârâ bucurii.

— Din cărămizi o s-o construim, 
a continuat tata. Cu cinei trepte, ți 
cu subsol. 
rie... O să 
mea. O să 
mălaie cu 
pe datorie — o sâ ne descurcăm noi. 
O s-o acoperim cu țigle franțuzețti. 
Sâ știți câ nu pun turcești.

— Vai, tată, sare Athula ți obrajii 
ei ard co niște maci — să lăum șl 
un aparat de radio.
- Do. da, tăticule, și radio... au 

intrat in vorbă și puștii.
— Și ce vă trebuie radio, mă, dia

volilor î
— S ascultăm meciul, tăticule... 

vină acasâ la noi 
asculte și ei.

— Fie și radio... 
dată ce vă place, 
parot de radio, fu

Apoi, după ce se gindi puțin, 
dăugă :

— Dar, mai Intii ți intii, trebuie 
punem ceva ia o parte pentru xes 
trec lui Athula.

— Să fie intr-un ceas bun, și-a 
făcut cruce mama.

Athula se prelăcu că n-au zi se ni
mic, 
zeci

o- 
iz

Tr«i odBf, salon, bucăfă- 
facem ți un grajd ca lu- 
cumpăâăm ți o vacă. Ju- 
ptată. cealaltă jumătala

F C«-<*T CPO*'

ce sâ facem î 
sâ luăm ți un 
de acord tata.

Sâ 
să

0-
a

a-

sâ

A răsuflat doar adine. Două- 
ți patru de ani incheiați...

★

acest an, Io slirșitul lui martie, 
năpustit nenorocirea peste noi.

In
s-a
Sd vezi tu zăpadă. Treizeci de centi
metri pe șosea. Pe ogor se înfunda 
piciorul pinâ n genunchi in zăpadă. 
S-au întrerupt transporturile. S au 
slirțit ți lemnele. Tot ce ne lăsase 
iarna blinda, ne a m in cat in citeva 
zile primăvara sălbatecă. Cum sâ te 
duci k) tăiatul lemnelor, cu otita ză 
padă î

Piersicii, abia înfloriți, s-au acope
rit da zăpadă. Flori ți crenguțe deve
niseră un toi ca vata.

Dor asta nu era cine țtie ce ne
norocire. Oricum, ziceam, e mari ia, 
și-ți face de cap. O să se schimbe 
vremea, o sâ se topească zăpada, o 
sâ se imbflnzească vintul. Florilor nu 
le e teamă de zăpadă. Toluși, ță
ranii n-aveau liniște. Fețele Iar se 
întunecaseră. Vremea nu se schim
ba. Peste zăpada cea veche se aș
ternu alfa nouă. Frigul muțea din ce 
in ce mai tare. Intr-o noapte — tre
cuse de miezul nopții - am sărit 
sporiați din așternut. Afară urla cri
vățul ca un drac. Se desprindeau 
cârâmizile. rostogolindu-se cu zgomot 
pe acoperișuri, 
țiglele răsunau 
goale din curte 
tre, Ai fi 
mii. Tata 
poarta.

Era un 
putut să

zis câ 
țl eu

copacii se indoiau, 
jalnic, bidoanele 

se loveau de pie- 
venise silrțitul lu

ni Ine sorirăm la

cer c« de cristal. Al li 
numen stelele. 0 noapte

mînunatâ, luminoasă, albă-albastră. 
Vintul de nord, golopind neoprit 

de nimeni din virfurile muntelui Cai- 
moctalan, măturase norii de pa cer. 

Cițiva din vecini — bărbați, temei, 
copii — scufundați in zăpadă, se 
râzboiau in curți, încercând să pună 
la adăpost tot ce ar fi putut sâ ia 
vintul. sâ spargă capelele, feres
trele. In curtea vecinului nostru Soți*  
ris. se culcaseră cele două sălcii. 
Una din ele sfărimase, căzind, aco
perișul grajdului.
- Nu mi place vintul ăsta, îmi 

zise tata. Vine gerul.
Ne am învelit In niște mantale 

vechi ți am ieșit in ocol. Ne-am pus 
ți noi la treaba, 
putea fi leat ’de vint. Cu greu pu 
team sâ ne țiâem pe picioare.

Nu, nu era vint. Erau parcă esca- 
droane nevăzute de milioane de 
draci, care se năpusteau, urli nd săl
batec, peste tot, să măture totul, să 
omoare totul, în miri ta lor oarbă, cu 
râsufiarea lor rece.

După ce am sfrîns toate lucrurile 
din curte, ne-am dus lingâ zidul ve
cinului nostru Satirii, unde se adu
naseră vreo cinci-ța^e consăteni.

— Băgați de seamă, ne strigă ve
cinul cind ne apropiarăm. Bucățile 
de țiglă de pe acoperiș zboară ca 
niște avioane. Lame de ghilotină 
zburătoare I

încetul cu încetul, nG-dm înmulțit. 
Vintul creștea din ce in ce mai mult. 
Muntele Cai mac (olan zvirlea intr-una 
rezerve noi peste cimpta chinuită, 
acoperită cu giulgiul alb.

— Ce nenorocire asupra noastră, 
oameni buni 1 Ce ne facem î Ce zi
cem î Scăpăm piersicile î întreba un 
nou venit.
- Sâ mergem la livada lui Tsamis, 

propuse cineva. Are termometru.., să 
vedem cum merge treabă... Lucrează 
la el țl un agronom italian. Poate că 
ne arată ce avem

Am pornit spre 
înaintam cu greu 
ne lovea drept in 
râsufiarea, ni se 
Niște șerpi reci, nevâzuți, se strecu
rau prin gulerele noastre, străba
teau in grabâ trupul și ieșeau 
manșetele pantalonilor.

In sfirșit, inaintind cu greu, 
îndoiți CC niște bricegs închise, 
pășind cu umărul înainte, am ajuns. 
Tsamis are o livadă de piersici foarte 
mare. Are ți un agronom, un italian, 
— om bun. Am găsit ți alțl comă 
tenl acolo. Se adunaseră in afara 
grilajului de fier, care îngrădea 
curtea cu magazia pentru unelte ți 
îngrășăminte. De un cui, la ușa ma
gaziei, atirna termometrul. Un mun
citor al iui Tsamis iși strecurase 
capul prin grilaj și râmâsese cu pri
virea pironită Ic argintul viu din ter
mometru.

Tremurind de frig, ne-am înghesuit 
și noi, dar n-am putut să distingem 
nimic.

- Ce se petrece, măi 
l-am întrebat pe muncitorul 
afla mai aproape.

— O la la vale, zise el. 
treaptă cu 
încornorat I

Departe, 
nul alerga 
Pusese niște sobe de țigla 
pomi, arzind In ele paie, luptind voi
nicește să Io -<<câ măcar nițel frigul 
in livada, să Iacă sa șe topească

asigurind tot ce

de făcut, 
moșia lui Tsamis. 
pentru câ vintul 
față. Ni se oprea 
lâlau picioarele

treaptă, mama

prin

cind 
cind

bâiete î 
care se

Coboară 
lui de

in mijlocul livezii, italîa- 
Icl colo. înnebunii parcă- 

printre

zăpada de pe flori, să oprească In 
afara livezii moartea lor albâ.

— Trei I strigă deodată muncito 
rul. aaufiXindu.-l pa italian. .4 
male pîlnîe în Jurul gurii.

Italianul alerga de la o so'-’ ’>
alia. Cițiva muncitori aduceau •« 
contenit legături de paie.
- Doi striga din nou muncitorul 

gradele temperaturii.
- Foc I foc I

muncitorilor. Molto 
molto...
- Să tăcem 

nevo din noi.
- Nu putem 

neve. N-avem 
sobe, vintul o 
Apoi, de vom 
mined vitele î

Ce e drept e drept. Am făcut din 
gură ți am început să sărim, sâ ne 
inclăzim picioarele 
in bocanci.

— Unu I striga 
muncitorul.

A venit alergind 
termometrul. Iți pierdu curajul, 
ca sâ se ducă dracului, odată 
mii ioc nete stăpânului, ți munca 
cinstită. Se pierdu in livada imensă, 
strîgind : „Foc I Molto foc I Molto l„.

Sobele se încinseră. Pe zăpada 
al bă-albastră, in noaptea luminoasă, 
transparenta, păreau ca niște feli
nare frumoase, aprinse, ca să împo
dobească o serbare nocturnă, feeri
că. Stoluri întregi de stele mici, roții, 
săreau din coșurile sobelor odată cu 
fumul gros. Izbucneau ca niște ra
chete și-și dădeau pe loc sufletul.

La plus 1 grad, argintul viu a făcut 
un popas mai lung. Se calmase par 
câ dracul aducător de ger. Am prins 
curaj țl am început să discutăm.
- In alte țâri, spunea Vasilis, care 

făcea ți pe frizerul in sat ți ii plăcea 
sâ citească orice carte îi codea în 
mină, în alte țâri se sădesc milioa
ne de copaci, se sădesc păduri. 
Briuri dupâ briuri, mii de kilometri 
in lung ți in lat. Se lovesc de ele 
viaturile și se rup in bucăți. Pină 
treacă din briu in briu slăbesc, 
ogoare ajung ca niște mielușei...

— Mie-mi spui ce se pstrece

poruncea
foc...

dinsul 
molto ..

—

li noi Io fel. zise ci

râspunde altei- 
nici paie. Fără

caro înghețaseră

peste citva

italianul ți

k

timp

privi

sâ 
La

I" 
cita țâri î sa posomori Soțiris, core 
căuta un pretext sâ izbucnească. In 
alte țâri oamenii se îmbogâțasc cu 
cereale — grîu. porumb. . Noi ne-am 
vindut șl izmenele din cauza griu
lui. Nu ți se dâ pară chioară pe el. 
Sâ zici câ avem cu prisosință și olto 
nu. Dar nouă nu numai câ nu ne ră- 
mlne, dar nu ne ajunge țl aducem 
din oforâ... Muncim pentru 
muncim pentru cămătari, 
pentru negustori, pentru 
ți numai pentru noi nu muncim... Mie 
îmi spui ca se petrece in alte țâri 1 
Pâi. acolo țăranul se bucură da 
truda lui, sudoarea lui se preface in 
miere... La noi... otravă, nu altceva...

Am tăcut din nou șl ne-am înghe
suit in fața grilajului.

— Zero I a strigat la un moment 
dat muncitorul.

Inima mi s-a făcut cit un purice. 
Poate era din cauza gerului. Am 
auzit răsuflarea celorlalți, gifiitâ. 
grăbită și abia atunci am simțit câ 
gifii și eu.

La trei jumătate, termometrul 
tâ — 1 grad. Nu se pierduse 
avea speranțe. Dar argintul 
indiferent, cobora una cite una 
lele nenorocirii noastre,

r Minus două I

Banca, 
muncim 

industriași

ară- 
Incâ, 

viu, 
trep

V. SEMERTZ1D1S: Țărani la muncă

O lovitură da cuțit ne-a străpuns 
inima. M a apucat o poltâ sâ sar 
și sâ-l sugrum pe cel care striga.

Ceva ca un muget a ieșit din piep
turile tuturor. A sosit italianul gitiind, 
împreună cu cițiva muncitori. Și-a 
privit ceasul. Ora patru. A privit și 
termometrul: minus două ți ceva Și a 
ridicat mllnile șl dădu cu tifla spre 
locul de unde venea nenorocirea. Pe 
fruntea Iul luceau niște cristale mici, 
rotunde. S a șters cu palma, a arun
cat o privire asupra noastră și a spus:

— Ei, gata.. Finito... Anul âsta nu 
are piersici.

A răsuflat adine și a încercat să 
ne explice :

- Frig nu molie... Vintul înghețat 
molto... molto.. S-au dus floarea... 
Merto. Murit. Tot murit. Ptiu I

In livada lu; Tsamis, serbarea noc
turnă se isprăvise. Sobele s-au stins. 
Am pornit tăcuți spre casele noastre. 
Sub picioare, zăpada scirțiia ca sti
cla pisată.

Acasâ la noi, mama și cu Athula 
stâteou de veghe, așteptindu ne. 
Puștii dormeau fârâ griji. Pe vatră 
clocotea apa pusă la fiert.

Cind am Intrat, ne cu privit Intre- 
bâlor.

Tata și-a șters o palmă cu cealal- 
1â, gest ce vroia să spună „s-a dus". 
S-a chircit lingă vatră, a aprins o 
țigara, a suflat nervos tumul și a 
spus fârâ suflare :

— Ne am stins... Florile au 
țat...

Coliba părea un eevou. 
rabla de deșteptător număra 
da. Tic-tac, tic-tac, tic-tac...

— Are sâ plingâ lumea
tata Cereale, fructe... nici o 
Sfială...

Mama îl privea absentă, ca 
nu pricepea graiul lui.

Athula noastră se înghesui 
tata, cu privirea pironită pe peretele 
proaspăt văruit. Ce vedea oare pe 
albul lui înghețat, ca de zăpadă $

O cutâ subțire i-a zblrclt buzele, 
parcă mincase ceva amar. Douăzeci 
și patru de ani, incheiați...

Deșteptătorul da pe vatră iși ve
dea de treabă : tic-tac, tic-tac, 
tic-tac...

inghe.

hkrMl

mai vorbi 
pricop

ți cum

lingă

O scrisoare 
pierdută 
(fragment de cronică)

Scena teatrului grec, care a 
cunoscut plnfl ți subprodusele 
bulevardismulul francez, chiar 
ți mlzgălHurilc dlfcrlților Vcr- 
neull, tl ignoră pe Caraglale. 
după cum Ignoră jl dramatur
gia tuturor popoarelor balca
nice. Mai ales Caragialc, care 
ocupă un loc de seama nu nu
mai In dramaturgia țării sale, 
a lost plnă acum necunoscut 
In Grecia. (Abia anul trecut, 
pentru prima dală. Revista Ar. 
lei a publicat o schijă)...

O scrlsofl'e pierdută este nu 
numai o satiră politică ascu
țita. profundă, a unul moment 
a! vteHI politice romfneștl din 
ultimul pătrar al secolului tre
cut. ci o demascare de ansam- 
hlu a unei instituții mult cin. 
tale, mult lăudate In special 
In ultimii ani. ■ democrației 
burgheze. ..apusene".

...De aceea, piesa O scrisoare 
pierdută este totdeauna actuala 
Iar satira lui Caraglale distru
gătoare.

. .In piesa O scrisoare pier
dută nu există roluri princi
pale fi raluri secundare. Toate 
rolurile, chiar $1 ce1c mal 
mici, slnt esențiale, liecare cu 
trăsăturile și cu pretențiile 
sale. Aceste roluri, dificile < hla» 
$1 pentru actori <u experiență 
îndelungată, au foaț real zale 
cu succes de către actori tineri 
Popi Alecull, Cristoforos Anas 
tasiadls, Spiros Pappas, Gheor 
ghe R irita K Apostolu Sori 
rls Pelahfl St Crlstoforldls.. 
Scenograful (annla Halnk a 
realizat decorul piesei cu mij
loace simple, cu multe „gâ*el  
nițe“. care, departe de a Im. 
prestația ți de a se afirma tn 
dauna celorlalte elemente a Ir 
spectacolului, au creat climatul 
și coloritul piesei

Traducerea Iul Takis Drago 
nas toarte vie. .

Koitac Porfiris



DAN CHEȚA: Preocupările tema
tice slnt interesante, în ullimele d lale 
încercări. dar rezolvările sint încă 
prozaice:

/șl ciută Bica2ttl un clntec 
din ape șl viaturi, 
din codri fl piatră, 
din munți fi mașini, 
din turbine...

Versurile închinate succeselor din 
ce tn ce mai mari obținute de savan- 
ții sovietici in domeniul reanimării 
sint, deascinenl, neprclucrale încă, 
notind doar ideea :

Dar nu I
0 mină dirză mă înhață, 

Aid trage-n sus...
Nu e zadarnic, nu el 
Un Prorneteu

AM zimilge hăului... 
Scăpare...

•
Pentru a rezolva artistic tema, se 

cerc mai tulii transpunerea ei In ima
gine, Ireaptâ pe care aceste încercări 
n-a ajuns deocamdată. Rcltiîndu-le, ai 
puica obține rezultate frumoase.

qpX’ST. COATU: Există idei ți 
imagini prețioase fn poeziile d-tale și, 
desigur, cu timpul de vor deveni pre
dominau le:

Aduceți viitorul In prezent, 
și de nu urea, farțați-ll

(Avem dreptul de oiață asupra lut 
așa cum trecutul avea dreptul 

de moarte 
asupra noastră}.

Din păcate, versul cheie al poeziei 
(..trageți cu toții de frbighia timpu
lui’) nu ni se pare fericit realizat, 
dind o imagine necorespunzătoare a

DESPRE
ARGUMENTAREA POETICA
Poale ar fl fost nevoie de ghilime

le penlru i sublinia că nu este vorba 
de accepțiunea curentă a cuvlnlulul, 
intrucit folosirea termenului de argu
mentare In legătură cu o operă poe
tică pare să ascundă perlid o discre
ditare implicită a acesteia. Ceea ce 
esle nedrept. Pentru că, în măsura 
in care poezia, ca formă specifică de 
reflectare a realității. îndeplinește a- 
llturl de luncțla estetică șl o func
ție de cunoaștere, ea are obligația 
de a comunica idei, adevăruri șl de 
a le susține In mod convingător.

Arălînd cit de profund eronate sint 
părerile acelora care tăgăduiesc poe
ziei lirice orice capacitate ideaflvă, 
Mihail Isakovskl, In Măiestria poe
tică, susține că ideea este sufletul 
liricei „deoarece ideea este intenția 
fundamentală a poetului, este sensul 
de bază al operei sale... Dacă nu 
există idee nu există nici poezie, cl 
există numai o culegere mecanică de 
rinduri ritmate, csre nu au nici o 
semnificație și care nu trebuiesc ni
mănui..." Așa dar nu conținulul de 
idei, mesajul său sociăl-unun, se ră
fuiește poezia de forța sa emoțională, 
cl tocmai ahsența JuI o transformă 
intr un Joc steril ca sunetul dogit al 
unul clopot fără ecou.

Din acest punct de vedere, poe
tului nu i se poate reluza dreptul de 
a mlnul — intr-o formă specifică, 
bineînțeles — instrumentele logice 
ale convingerii, raționamentul șl de
monstrația. Șl tără îndoiala că Ideea 
argumentării nu contravine in esen
ța sa principiilor fundamentale ale 
artei poetice.

Spre deosebire insă de caracterul 
explicit*  al argumentării, in logică 
sau știință de pilda, in artă in ge
neral și in poezie in special, argu
mentarea este implicită nperei, rea- 
lizindu se numai in măsura în care 
exigcn|etc luncțlel estetice și de cu
noaștere slnt satisfăcute. Dar chiar 
poetică, argumentarea nu râmine 
mai puțin argumentare. O cercetare 
asupra structurii logice a judecății 
poetice ar il din cele mai fecunde, 
drnunțind cu rigoare facilitatea șl 
cu du lila tea formalismului. Peni rută 
nu in I imp111 or toate curentele deci 
dente au propagat un așa zis irațio
nalism al ariei. Siluindu-se In afara 

efori uri lor de a pătrunde cit mai a- 
dlnc in 2iua de miine. In „Liniștea 
mea*  sint, deasemeni, pasaje vi
brante:

Nu in tăceri tmi pot afla eu liniștea, 
ci ui tulburătoarea dragoste dintre 

ciocan șt nicovala, 
in țipetele sirenelor de la ora șapte, 
in clocotul cascadelor silite de om 

să șoptească la depărtări imense, 
prin invirtirea strungurilor, 
prin murmurul 'ventilatoarelor, 
prin strălucirea jilamentelnr 

de Tungsen.

Nu in tăceri îmi pot afla
eu liniștea, 

ci tn acordurile „Preludiilor*  
de Liszt, 

in semnulele sputnicilor, 
In bătaia in poarta a poștașului, 

in foșnetul foii de carte.
in tot ce înseamnă rezonanța 

ticlaculiii inimii omului.

Totuși, versurile nu au toata forța 
spre care năzuic, poale din cauza în
șiruirii do argumente Delegate intre 
ele de o concluzie majoră. Ideea din 
final ni se pare cam simplistă și de- 
aceea unele versuri hune ce o preced 
— cum sint cele citate — Iși pierd 
din vigoare.

Așteptăm cu interes noi lucrări.

I. ALEX. ANGHELUȘ: Misticismul, 
chiar așezat invers, răiuîne tot mis
ticism. Nti Hgreem In nici un lei ast
fel de cxcliihiții ca In „Trece peste 
Bărăgan...".

ADRIANA ROTARU : In cele mai 
multe razuri, este greu să Ic pro 
nunti asupra posibilităților autorului, 
după lectura a numai două poezii. Te 
rugăm, deci, să ne mai trimiți. Deo
camdată, transcriem „Tinerețe*.

logicului ele sînt de lapl In afara es
teticului.

Evidentă încă In titlu la Veronica 
Porumbacu (întreg șl parte puțind 
toarte bine denumi și o carte de fi
lozofie) și transparentă la Vîdor 
Tulbure, in Eu nu clnt ci știu să 
cint, intenția discursivă, departe de 
a compromite volumele, atestă, și |n 
cazul lor, posibilitatea unei modali
tăți poetice a argumentării.

Rareori titlurile, pe care poeții le 
dau cărților lor, subsumează, in
tr-a sinteză expresivă, conținutul așa 
cum încearcă cele pomenite mai sus. 
Când nu cinlă relația întregului cu 
părțile sale, unitatea șl măreția so- 
1ldarllă|il umane in general sau a 
clasei in atac în special (Sint om. 
Partidului. Întreg și parte. O voce), 
Veronica Porumbacu exprimă cu de
licateță relația părților intre ele, suh- 
înțelegind |n permanență, șl atunci, 
prezența armonică ■ totalității 
(Pinza, Glumă). Poeta se simte da
toare cu ceva fiecăruia și tuturor ar 
vrea să le răsplătească Însutit :

Aș vrea ca fiece gînd In mine 
P« voi să vă poarte;
Ca orga, in oricare sunet să fiu 
Întreagă și parte",

(întreg și parte)

Aceasta nu însemnează decit Ilus
trarea poetică a tezei dialectice pri
vind „unitatea în varietate", potri
vit căreia «Urmarea întregului so
cialist, bunăoară, nu exclude cl dim
potrivă, garantează dezvoltarea ele
mentelor componente, ar spune un 
logician exersat in formulări clare 
$1 distincte. Și esle probabil că poela 
n-ar pretinde că allceva ar li vrut 
sa spună. Cel mult ar putea să pre
cizeze că expresia laconica a celui 
dinii! nu acoperi in întregime bo
găția conținutului, poezia ideii sale. 
Ceea ce de altfel șl legitimează exis
tența modurilor deosebite, știlnțilice 
și artistice, de cunoaștere șl expri
mare a adevărului.

Explorarea celestă, grandioasa cu
cerire a timpului nostru, amintind 
dar depășind prin semnificație, fapta 
Iul Cristofor Columb și. mai ales, 
pentru ■ exprima intrarea triumfală 
a omului intr-o realitate pini acum 
mitologică, poeta o afirmă concis șl

TINEREȚE
Moale liricei de vint, 
Coif de Iarbă ce răsare, 
Mlinl asprite de pămint, 
Mingliate lung de soare.

Stele care-n cioburi cad 
— Fulgi albaștri de păuni — 
Printre crengile de brad. 
Toate n suflet le aduni.

Sorbi din viața cu ochi mari, 
Sipet l|l e Inima,
Fruct mustind de sevă grea, 
Și-o întinzi in mină — dar —

Celor care au făurit 
Frumuse|e 
Și cu vlafa au plătit 
Să tc-nvețe 
Ce înseamnă clnd rostești:

Tinerețe *

ADRIANA ROTARII

NOCTURNA In port
Mă pierd afund In seară-n acvatica 

oglindă 
In care și despletește tristețea

un salcim 
Șl frunzele se-ndurâ cu greu să se 

desprindă, 
Șl umbra-n valuri pare un om pe-un 

alt târim.

Se-aprlnd lumini pe țărmuri 
ca stelele in noapte 

Șl zarva (e-mpresoară aceeași,
ca alt chip 

Și-n magica mpletire de glasuri 
și de șoapte, 

Chiar pajii parcă str igă clnd 
sdrțiie n nisip.

Doar singur cargobolul de o parte 
picotește, 

Purtind pc umeri bolta ca pe un 
veștmlnl hilar 

Pe care narii nopții pictează 
ștrengărește 

Un căruțaș cu țnhă doinind
pe iinga-un car. 

Alaiuri stan vedele cu svelte siluete. 
Cu grații de sirene, sosite de curlnd. 
Toatc-au lăsat in urmă sclipiri 

de minarete, 
Or balticele țărmuri cu coșuri 

fumegi nd, 
Or soarele-adriatlc cu-a razelor 

comoară 
Ce a pus, cu ani in urmă, un ultim 

cald sărut 
Pe fruntea albă-a celui ce nu voia 

să moară 
Deparle de pămintul in care

s-a născut. 

Bătu la poarta țării, llrziu... Aripi 
ciuntite 

Saldmll Inălțară spre cerul mohorlt. 
Părea o rugă muta din mituri 

regăsite. 
Dar cerul searbăd poarta cu drug 

și-a zăvorit.

Voi, valuri! Fără vină v-a mistuit 
regretul 

Și ați deschis cărare spre mlndru! 
răsărit; 

Șl visul Iul Balcescu s-a ridicat 
cu-ncelul, 

Ca un alto) suh ploaia 
luminil-a-nmugurlt.

Dar amlnlirea I doarme in tainica 
oglinda 

In care șl despletește tristețea
un salcim 

Șl frunzele se-ndura cu greu să se 
desprindă 

Și umbra n valuri pare un om pe-un 
att țarini. 

Galați.

ION CANAVOIU

strălucitor, vrlnd parei să arate că 
simpla rostire a acestui adevăr esle 
emoționantă:

„Am Intrat în sistemul solar, 
surorilor, stelelor — 
Eu. rațiunej umană I

(Salut)

Pledoarie poetică împotriva „ar
tei pentru artă" s-ar pulea intitula 
clar volumul Iul Victor Tulbure 
Eu nu clnt că știu să cinl. Expresia 
are valoare de generalltale, puțind 
constitui un mo tio șl pentru alte 
cărți de poezie ale vremii, după cum 
și pe coperta sa figurează Intr-o a- 
semenea calitate. Poetul vrlnd să 
spună că In această direcție nu esle 
un Inovator ci se înscrie lericit pe li
nia 1rad|țle{ populare, după exemplul 
altora :

„Eu nu cânt că știu dnta / Dar 
mă-ndtamnâ inima"

(Vorbă din popor) 
sau :

„Eu nu cînt că știu să cinl / Dar 
rni-e drag scest pămint".

(Maria Banuș)

Cu alte cuvinte nici penlru rap
sodul popular anonim și nici pentru 
poetul cult, pricina cintăril nu tre
buie căutată in dexteritatea de a cin 
ta, cl intr-o motivație de ordin su
fletesc venind din adincurlle ființei 
sale. Bucuria clocotitoare sau sufe
rința nemărginită dau naștere fie 
chiotului de fericire, tie bocetului 
lingiiilor sau imprecațiilor de bles
tem. Fărl îndoială, alternativa nu 
se pune decit în cazul artistului, 
deoarece numai tui I se poate 1n- 
timpla să alunece pc panta „artei 
penlru artă". In afara talentului, o- 
mul nu va cinta decit din îndemnuri 
lăuntrice puternice.

Artist autentic $1 conștient de 
înalta sa menire socială, poetul re
pudiază estetismul pur șl declară 
răspicat că nu cinlă pentru a cînta 
pur și simplu, ci pentru că are ceva 
de spus șl de apărat. Ba mai mult f 
In modestia sa merge atlt de depar
te Incit la un moment dat pare ci se

C MANOLACIIE: Pentru a porni „cu 
toate plnzele ridicate in bataia vlnlu- 
Iul spre tainele pline de farmecul 
chinuitor al creației", este nevoie In 
primul rînd, dc o bună orientare, 
ceea ce la d-ta lipsește, după cum sin
gur 0 mărturisești. Nu este nimic 
comun între cititorul de azi și strofe
ca:

Tu nu mai oii, și in zadar 
Pășesc pe urme de-amintiri, 
Cu ochii-n gol. cu pasul rar, 
Cu sufletu-n delir.

Pentru a alia prclermțelc cititoru
lui, există o cale foarle simpla: con
sultă fișele primei biblioteci publice 
pe care o intllncșli.

VIORICA CERNEA: Mai ales în 
„Ploaie de uară“ sini cltcva imagini 
grațioase, care dovedesc posibililați. 
Dar, așa cum spui In ..Stanțe uite în
sămi*.  ,.sâ imiți vioara este prea pu
țin*.  Indreapin Ic către temele ade
văratei poezii. Prea multă ploaie, 
loainnx, prea multă singurătate. Nu 
este rau sa scrii despre ploaie

Apoi ca o școlăriță 
veselă că i-a izbutit șotia 
o ia la fugă peste deal 
i/tfr un picior,

dar poezia nu sc va reduce niciodată 
la ații. Lasă să intre viața In ma
nuscrisele dtalc!

ADRIANA LIȘMAN: Scrisoarea In 
versuri către redacție este impresio
nanta, prm sinceritatea ei. Ca și 
unele dintre poeziile ce o însoțesc. 
Deocamdată, insa, versurile se carac
terizează prm bune intenții, ritmate 
și rimate, dar sllngacc in a făuri o 
imagine clara și convingătoare. D-ta 
spui, dc exemplu:

A'm -flori am răsădit peste ruine. 
Din becuri — broderie de arnia 
Ți-am împleti!. Spre zorile senine 
Ți-am ațutat, drag /ași.

să te ridici.
Imaginea este la Indemina oricui, 

nu mai este nevoie de ceea ce numim
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Octavian Gaorgeicu

Clnd la amiaz' vă ștergeți nădușeai a
$• fetele codane-aștern de masă, 
.45 vrea sd fiu izvor cu ape clare
$t om aj vrea să fiu, de iâmUoasâ.

Și-n strâuezimi m-aș vrea o ciodrlie 
Să clnt In triluri bucur ta caldă
Ce după munca rodnică, pe glie. 
In ape calme sufletul vi-l scaldă.

iar către scară, cină t'd reintoarceți 
Spre satul cu lumini aprinse-n geamuri 
.U-aj vrea un clntec de iubire simplu 
Și-o boare-aș vrea să fiu, treci nd prin rănim.

Orașul nou
Orașul acesta l-am văzut mat de mult. 
L-am văzut peste gropile de obuze 
In care ne jucam eu și ceilalți copii 
Incertlnd gustul primului tisei pe buze.

Fiecare visam un bulevard, o fereastra. 
o alee cu plopi, un rlu luuecind...
locul apei s-a topit luminind
Ca a flacârâ-albastră.

Ami au trecut ca ruște las’-uru.
Cite unul, rimptndu-se-n zare.
.4u rămas amurgurile cu cozi de păun, 
Au rămas fintirule cerului, dare.

...Ne-am reintilmt cu toții-ntr-o zi. 
Poate că era ziua noastră.
Orașul nou de departe foșni
Ca o imensă pădure albastră.

Cu clădiri înalte mi-a apărut.
Ca bulevarde, ca-n visele treze
Ale copilăriei cu gropi de lut, — 
In lumina neuitatei după amieze.

Tractoriștilor
Clnd oâ porniți cu soarele pe stepă 
Lâsind in urmă bra2de-adlnd de glie.
.4; vrea sd jiu o ramură de soare,
Pe chipurile voastre sâ-ntirzie.

Îndoiește de Însăși vocația sa, finind 
să-șl sublinieze doar calitatea de om 
pe care o socoteșlt esențială :

„Nici prea mare meșter nu-s 
Si spun tot ce nu s-a spus".

Cu toate acestea, fericirea de a 
Irăl intr-o „era a luminii și vilezii*  
clnd petrecerea concediului in ex
cursii celeste sau seratele literare 
in saloanele Lunii nu aparțin numai 
fanteziei, nu-l poale lăsa indiferent, 
după cum umbra înfiorătoare a 
războiului ce I tulbură visele ii în
deamnă să apere viitorul cu armele 
sale poetice:

„Eu nu ciut că știu să cînt 
Dar nu-i pace pe pămint"

(Eu nu cînt că știu să cinl).

Pentru hucuria sa care 1 început și 
pentru ca fericirea șl pacea să se in
staureze definitiv ]n lume, poetul 
cinlă, convins fiind că aria cuvlntului 
poate constitui un excelent mijloc de 
lupii în această campanie. Scriind, 
el are certitudinea, că asemeni Iul, 
fiecare parte a uriașului întreg 0-

Îndeobște versuri, pentru a o face cu
noscută oamenilor. Poezia trebuie. 
Insă, si lie „înaltul cel mai Înalt" și 
„adlncul cel mai adine", așa cum 
spunea Ataiakovski, identificindu-sl 
misiunea de poet cu comunismul. 
Nici versurile d-tale de dragoste nu 
reușesc jă -iasă din locul comun:

Afr/iunată-i tinerețea noastră! 
I7s semeț spre 2are înălțăm 
Și gmdind așa. lingă fereastră. 
Cot la cot cu tine ie simțeam.

Lnelc accente din „Pe țărmul Bal
ticei*  ne fac. Insă, să așteptam alte 
lucrări. Mai trlmitc ne.

IULIAN POPESCU (R. Sarat): Ne 
ceri sa spunem dacă „rimează această 
poezie" și care li slnt „greșelile". De 
rimat, nu prea rimeaza, Iar greșala 
consta' In faptul dc a preface motive 
populare In cuvinte fard sens:

Nu știu
Dacă inima s-a stins. 
Dacă ochii mi s-a-nchis. 
Dacă mama o fi plins 
Ciad ia groapă ea m-a dus.

Poale cineva si scrie dacă nu știe 
asemenea lucruri elementare?

V. SALVAN: Cele „cltcva cuvinte", 
pe care ni le ceri, nu Ic putem rosti. 
D-ta ne-ai trimis o scurtă poezie, 
scrisă corect, fără străluciri, dar și 
fără deltele vizibile, așa cum pot 
scrie mu și mii de tineri, astăzi. In 
țara noastră. De aici putem înțelege 
că iubești poezia, că vrei să scrii, că 
urmărești ceea ce se publică In acest 
domeniu. Dar nu mai mult. Impulsul 
către poezie este astăzi un fenomen 
Intilnit la tot pasul, mai ales In rin- 
durile tineretului. Dintre cei ce în
cearcă primele Iar acorduri vor ieși, 
fără îndoială, marii noștri poeți dc 
mime Dar tocmai pentru că acest 
impuls este atit de răsplndit, nimeni 
nu și-ar putea da, cu seriozitale, pă
rerea numai după lectura cîtorva ver
suri (in afară de cazul unui talent cu 
totul deosebit). Te rugăm, deci, să 

menesc va putea mărturisi. Intr-o 
bună zi, ca Pomul său In lumină :

„Primăvara, vara, să mă nfoi 
Cu mireasmă. mugJr și stamina".

Alte ori, inspirat,poetul Iți vrea pa
tria o adevărată pădure de cinlece :

„Vreau în (ine cîntecu-mî să-l cresc 
Plna-o umple de cuprinsuri țara
Si mă prind cu cinsle să-ți slujesc 
Iarna, vara, toamna, primăvan 1"

(Codru-mi zise..)

Deși nc-am referit numai la două 
din cele mal recente cărți de poe
zie. tără a li nevoiți să recurgem la 
diate clasice, literatura noastră 
nouă ne pune la tndemlnă numeroa
se exemple In acest sens. Simpla e- 
numerare a cilorva titluri, luate la 
Intimplare, ar ti deajuns pentru a 
ilustra pregnant conținutul de idei 
al liricii actuale. $1 aceasta Încă n-ar 
fl nimic dacă, trecind dincolo de 
țoala de titlu, n am avea satisfacția 
că, in eluda unor Inerenle nereușite, 
problemele cele mai arzătoare ale 
limpulul nostru (inclusiv cele strict 

continui să acrii, și să ne mai tri
miți. Precizările nu vor intirzia să se 
arate.

C ALEXANDRESCU: Povestirea 
„Mura*  nu este lipsită de interes, mai 
□Ies pentru portretul letci dc țigan. 
Faptele, desprinse de povestire, par 
veridice, dar tiu devin astid în ma
nuscris, din cauza acțiunii prea sim
plist concepută, și a ncadînairii psi
hologice a personajelor. Pundele ne
vralgice ale povestirii slut artificiale, 
șî dcaceea schsiibarca alil dc profun
da dc mentalitate pc care o vizezi 
d-ta nu se pet/ece hi inod convingă
tor. Mai trimite-iK-

EMIL BURL ACU: „Dialectica pri
măverii*  (titlu prea pretențios) con
ține prea tmilte versuri față de fon
dul de idei, iar cornetiludîncă este, hi 
cazul acesta, un adevarat viciu. Ver
surile se înșiră fără sa iasă de loc 
din comun:

Sc-aorează aspru cerul iară, 
fulgii inaă cern ca o sfidare

Și nu mai sbif cei albi, și
mi se pare 

Că-s triști și cenușii in primăvară.

Lăsind deoparte cacofoniile (uneori 
scuzabile), care este tendința poemu
lui?

Ci nu mai oindeți florile pe stradă 
Să izgonim țigănci le ce tară 
Negustoresc pe bani o primăvară 
Atit de veștedă fi de schilaadd 
lngrămădită-n Coșufi pe trotuarâ...

Este, desigur, un punct de vedere, 
dar sin tem convinși că nu va găsi 
prea mulți adepți. Numai cine n-a lost 
îndrăgostit nu înțelege ce înseamnă 
să oferi un bucMr*l  dc flori... Dc altfel. 
In final, cinldreții slut astfel îndem
nați:

Slăviți livezile ee-or sd rodească, 
Șî dragii mele să-i cbitafi, fi miet 
Slăviți ce e frumos, fără

fereală: 
Slăviți oct floarea care se desface 
S-o incunune soare cu beteală...

Să lăsam, deci, florile sâ inunde 
orașul, ori de cite ori au ocazia...

1. CANAVOIU : ’ (Runcu - Tg. 
Jiu): Repliem poezia „Noctură în 
pori".

Pivavandulis Slelian. Constanța; 
Stelian Fetelca, Lupeni; Aurel Via- 
gor; Const. Pușcuță, Bacau ; Ion 
Cernat, Bacău; C. Vasilescu, lași; 
Georgeta Ficiuc, Virgil Pană. Giur
giu; Gh. S. Marian, Șiria; Sava Ion, 
Grădiștea: Bejan Octavian; Victor 
Nisleî, Cluj: Ion Neguț, Moreni; 
T. Cimpeanu, Fierbinți; Miore Sion- 
da. Cluj: Hrim Aurel, Simeria ; Ni
colae Popenicl, loan Rusu, Galați; 
S- Pădureanu ;

Alai trimiteți.

Manea Florin, București; Ier. D. 
Ichini, iași; Cornel Nistca- Arad: 
T. Chifiac, Tîrgoviște: Alexandru 
Sava; C. Pavelescu, București; Zâvo- 
ianu Dorel, Hunedoara; Slelian Lam- 
ba, Tuzla; S Ovidiu; Petre Capățî- 
nă, Codlea; Pădure Dan, Galați, V. 
Constanlinescu. Galați; 1, Bocu. Or. 
Sta It o, Serghe.Pivei, București; Car. 
tiel Iureș. Cluț: CriMlan Popescu. 
Galați*  Gian, Popescu. Pucioasa: Bă
lan Marin. Drâgănești; C. Poci3, 
Predeal:

Deocamdată nu.

1.

personale) sint „tratate" și argu
mentate poetic.

Fie că este vorba dc ideea de 
progres, resimțită deopotrivă la ni
vel general și Individual, ca in 
Cu un ceas mal devreme de Mihai 
Menluc sau in Lupta cu Inerția a 
mult regreTatulul Nicolae Lahlș, de 
coincidența prăbușirii șl a nașterii 
lumilor (Clntec de ruină de Dan 
Deșliu) sau de Justificarea poetică a 
patriotismului ca in Oda păminlului 
meu de Mihu Dragamir, de flecare 
data ești îndemnat să saluți Inter
venția eficientă a poeziei in desfă
șurarea dialectică a lucrurilor.

Artistică, dar nu mai puțin logică, 
argumentarea poetică este rezultatul 
Implicit șl nu condiția realizării es
tetice, in afara căreia eșuează de 
lapt, sub orice raport. Așa se ln- 
tlmplă, în egală măsură, cu poeziile 
care nu spun nimic deși conținutul 
lor este expus destul de clar sau 
este din cale alarâ de ermetic (ca 
Ochiul de mare sau Arhitectul ora
șului de Veronica Porumbacu). Și 
intr-un caz șl In altul, dar din mo
tive diferile, poezia nu-șl argumen
tează conținutul, o dală părăsindu-șl 
forma specifica de exprimare, a doua 
oară, exacerbind-o. De unde urmea
ză că atit „discursivitatea" cu orice 
preț cit și formalismul excesiv, sînt 
la fel de periculoase.

Bogăția de idei a unei poezii II 
sporește acesteia virtuțile specifice, 
după cum sărăcia conținutului o a- 
nulează din punct de vedere artistic. 
Fără să tie suficientă, ideea este ne
cesară pentru că. orlclt dc emoționant 
ar ti adevărul In sine, pentru a li 
receptat ca atare, vestmintul poetic 
H este absolut indispensabil.

Modalitatea estetică a adevărului 
prilejuiește o cunoaștere mai com
pletă și o înțelegere mal profundă 
a semnificațiilor sale. Arta și litera
tura pe care o anumită epocă le 
generează, ne spun foarte mult a- 
supra structurii sale esențiale, de
pășind adesea interesul pur estetic. 
Dc acela Balzac a putut să scrie o 
„excelentă istorie realistă a „societă
ții" franceze" (Friedrich Engels) iar 
opera Iul Maiakovskl, dc pildă, fur
nizează argumentele poetice ale co
munismului. Fără Îndoială că reali
tatea contemporană, atlt dc bogată 
in semnificații și uluitoare perspec
tive, constituie sursa cea mal fecun
dă a gindirli șl interpretării poetice.

Octavian Barbosa

ȘEZĂTORILE 
LUCEAFĂRULUI

Primele șezători**.

Prima șezătoare a „Lucea
fărului*.  din anul acesta, a a- 
oul loc In orașul Titu In cîns- 
tea Conferinței raionale de 
partid. Poeții Dan Deșliu, Ion 
Brad și Niculae Stoian. precum 
și tovarășul loan Cazan, acti
vist de partid și poet, au dl'! 
din versurile lor. in fața unui 
numeros public format din 
mundion ceferiști, activiști de 
partid și de stat, elevi ai șco
lilor medii și ai școlii de me
canică din localitate.

Au urmat apoi discuții inte
resante pe marginea unor pro
bleme ridicate de ascultători. 
Muncitorul ceferist Alexandru 
Paraschio fi eleva Maneta Bă- 
dulescu au mulțumii fn înche
iere scriitorilor prezenți la șe
zătoare.

Cea de a doua șezătoare ș-a 
organizat in București, la 23 
ianuarie. CițiM scriitori, re
dactori ai revirtet noastre, râs- 
punzind La inbitația organiza
ției de partid de la întreprin
derea lemn-mobilă a Sfatului 
Popular al Capitalei, au citit 
muncitorilor din lucrările tor.

lin program bo
gat de șezători în 
regiunea Craiova

Dorind să extindă și mai 
mult cercul cititorilor săi, sâ 
popularizeze In mase di mai 
largi realizările literaturii noas
tre noi, să spripne efectiv ac
tivitatea culturală, revista „Lu
ceafărul*  o propus forurilor 
conducătoare regionale, organi
zarea mai multor șezători in 
regiunea Craiova.

tn urma acestei propuneri 
scriitorii din redacția re. 
vistei noastre au fost invitați 
să se bit Unească eu oamenii 
muncii din această regiune In
tre 3 și 7 februarie. Printre cei 
care se vor deplasa la Cratova 
slnt.’ acad. Mi hai Beniuc, di
rectorul „Luceafărului*.  Dan 
Deșliu, Mihu Dragomtr. Du
mitru Corbea. Haratamh Tin 

Că. Ion Brad, Petru Vi utila, 
I. D. Bălan. Teodor Bnlș. Va- 
lesiu Ripcanu, \irular Stotpn

După ce In pruna n. la 3 
februarie, scriitorii but tireș 
teni se vor Iniilni la orele 16 
cu muncitorii eraiooeru In sala 
uzinelor „Electroputere* , iai 
la orele 18 vor citi din lucră
rile lor "tn sala Casei Prtett - 
nici din Crai ova, se vor împărți 
In două grupuri care vor stră
bate itinerare diferite. Din ceh 
două grupuri vor face parte, 
bineînțeles, și scriitori din lo
calitate.

Grupul de scriitori ce oa 
pleca spre Tur nu Severin va 
organiza șezători in acest uraș 
în ziua de 4 februarie la Șan
tierele Navale (orele 16) ji la 
Casa de Cultură (orele 18): la 
Casa de cultură dm Str chain, 
vineri 5 februarie; la 6.A C. 
Gichtrea. sinibâtă 6 februarie 

fi la G.A.S. Dăbuleni. dumi
nică T februarie.

Scriitorii dtn cel de a! doi
lea grup vor fi oaspeții petro
liștilor olteni joi 4 februar ir, a> 

muncitorilor de la Rovinari și 
de la Combinatul forestier 
Preajba, precum și ai locuito
rilor orașului Tlrgu /iu, simbă- 
td 6 februarie, iar duminică 1 
februarie, ai muncitorilor și co
lectiviștilor de la G.A.S. și 
G.A.C. Seganea.

Tot bi acest timp tn orașul 
Craiova se va ține și o con
sfătuire a revistei fa care pro
fesori, elevi fruntași, studenți, 
lucrători din domeniul culturii 
Ifi var spune părerea Ut cadrul 
dezbaterilor organizate de re
vistă cu privire la problemele 
literaturii romine bt școală.

Cronicar

Ăbooaji-Yi la revista
H.-I * - - -

LUCEAFĂRUL
Apare la .1 și 15 ale 
lunii, intr-un format 
mării.

Abonamente: .
9 lei — 3 luni; 18 lei —
6 luni și 36 lei — un ah



hlerard

era obligat sif-șl duci existențe, „dupl ifîțli ani 
dr earts $i. sbucium". iacă nu putuse agonisi 
.'.cificf gogolodb *ldc  mir pe zi“l ...Mira rușine de 
veod din bii^ivifă, de greerii de pe cftnp, de 
ghimpii de la poartă. de loboda dintre uluci?*,  
încheie el una din scrisorile sale.

In aceasta stare sufletească deprimantă, Bog
dan Amaru a poposit intr-o zl In Craiova, lipsit 
de bani, țl t o Iu ți frăminlal de planuri mari ți 
dor de viață.

■ n vara inului 1935, clnd prietenii săi din 
Bucurețij, cărora le scrie, fără aă primească

rn intri lor scriitori de azi. cele ce
I ■ pr ocma ii fie vor părea, Roat*  >
* O ’poveste.

Acum douăzeci șl ceva de ani. in 
Inima Bucureștilor, un tlnăr scriitor, 
fiu al Olteniei, cu ochii plini de visuri 
șl sufletul încărcat de roade, Ișl pu
nea capăt zilelor de mizerie. Planul 
fusese premeditai după cum ne mir- 
turlseșle o scrisoare anlerioară. din 
care desprindem • „O să mă întorc In 
Capitală, aâ mi crestez o guri In sin 
ca aă beau lama unui cuțit plnă fn 
plasele, 1nlr-o mansarda de cartier, 
asemenea haimanalelor, printre care 
mi-am vlnturaț anii goi al linerctU..."

Intr-o soc iei a te In care oficialitatea 
culturală ți literara — de$i sezisate 
-— nu înțelegeau să la aminte că 
„scriitori] trebuie aâ creeze pentru 
dezvoltarea culturii poporului și pen- 
ttru literatura rominească". scriitorii 
erau lăsați să se sinucidă sau si 
moară, uitați in cine știe ce spital, 
trăind din mila altora In timp ce in 
localuri luxoase «e aruncau banii <■ 
ușurință, spectrul unul Artur Enă- 

pescu rătăcea pe Calea Victoriei, pălmuind Indi
ferența oficială, |ar poetul N. Miko era lăsat să 
znoară Intr-an spital din apropierea Craiovei, 
părăsit țl uitat de „generezilatea' hlgh-llf-ului 
provincial.

La fel. Bogdan Amaru, tinbnl scriitor oltean, 
a cărui amlatirc ne-a prilejuit aceste rluduri, 
..bolnav, neras, Uimind și singur", cura iasuți 
Mărturisește in Ir-o scrisoare, se încălzea la soare 
..Laolaltă cu dinu", umbla cu „moartea prin bu
zunare Și găuri de Ciolane", consideri adu-se 
societatea in care trăia, de prisos, „desiinat
sterp", cu sufletul „năpădit de dedau ți lămi- 
faară".

Indurtnd frigul șl loaraea de dragul unui ideal, 
vinrlndu-țl ultima carte „unui brutar pe o 
neagră", dorind să rabde ,.de foame ți de frtg" 
șl rit m iracalere ca „pungașii și eu dinii pe 
maidane", dar să lie sănătos, Bogdan Amara 
voia să trăiască- ca toate că la societatea In care
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. toamnă I 
Toamnă peste Olt, peste sote : 
Sub mantaua da plumb a norilor 
Zările au pieptare da aramă pătate 
Cu amintirea tuturor culorilor.

Trenul lasă Circea aninufâ do zare 
Și oprește In halta Eloclroputerii. 
Oamenii se aduna cu voibelo-n cărare, 
Prin ceața zdrențuită, puzderii
Poteca peste ogoare Iți gonește virilele egale 
Cu cefe închise In arcadele de fier ;
Fâptura ol au plâmâdit-o tălpile goale 
In ritmul cintecului de brigadier.
In lungul ei pașii duc câldura căminelor dințai 
Cu mirosul de gutuie șl plai,..
Strada leagănă nul de oameni cules 
Din orașul învăluit in luminile mai.
Miinile aspre se string din nou, 
Palmele cad prietenește pe umeri voinici 
șl rârbat prin vreme ca un prelung ecou 
Din asaltul dat ogașolor de aici.
Drumurile schițate au venit prin dimineața senină 
Apropiind prispele satului de cartierul muncitoresc 
Șl vor zbura din hale pe părți de lumină.
Cu iuțeala locomotivei Diesel, pe «Impui oltenesc.

Aici, in clmpia Olteniei uitate
Oamenii au Irecul miinile de pe plugul abia 

urnit de vaci 
Pe butoanele de porțelan. Incrustate, 
Aici, pașii trecutului săraci
Urcâ-n istorie ca dimineața in amiezi, 
(ar brațele pe care le-a smucit pâmintul dur 
Și le-a uscat soarele ea pe obezi 
Domesticesc eleelronli-n flții de azur 
Mal ieri, oamenii de-aiei adormeau pe mohor 
Cu capul pe al șeii ohlinc. 
Iar azi domolesc fluidul uțor 
Pe lirele de sub cerul țârii adine.

Sine DÂNCIULESCU

Zece din orvn-i tineri s-au scurs 
Și-ades mai primește-o scrisoare : 
„Cind te văd t Clnd mai vil ? 
Omul meu drag I 
Tinerețea ne arde cu focul drumurilor repezi 
prolilate-n răscruci la plecare...

Generoasă, viața Iul creții mereu peste diguri, 
Odată cu ele.
II îndrăgesc silueta incită 

cu caro s-a obișnuit vintul țl soarele.
Mi*a  fost dat să-l string mina
Și să-l privesc ochii ea ți cum am fl lest singuri.

Pluteșto in seninătatea lor cerul umed do Dunăre 
Și marea damoalâ a cimpiei...
Și ochii lui sint focurile agere 

din preajma taberei, seara,
Aizind printre cintecelo șl vorbele brigadierilor 

țârii - 
de pe păminl 

mâ primesc...

Pair. DRAGU

?
♦

Vinlul, cu îale țepoase 
£1 apropie, se apropie... 
Bruma, finii dropie,
Iți va lăsa in curind penele 
Peste poienile
Friguroase.

foomnă din toata puterile I 
In sat multul s-a prefă:ut in vin.
Iar clmpia. singură iți dospește averile 
De oameni dăruite din plin.
Toamnă puie Olt. peste sate...

...Șl deodată in clmpiile 
Am Intilnit primăverii! I 
Erou clteva iute, 
Aveau ochii frumoși ca frunzele de mladă. 
Erau tari ca pădurile abia crescute 
Șl dntau un cintoe de brigadă.

dezbrăcate

Croiau Im clmpia arsă de toamnă ți sură 
Minunea unui făgaș ;
Erau, tub cupola de igurâ,
Ca un foc uriaș.
Flăcările acestui loc t brațele lor 
Umăcoape ți hirlețe sclipeau mușcâtor 
Șl muțeau lulgerat.

..Carul de plumb, zările negre ți scunde, 
Aripa brumei prin cețuri îndeamnă... 
S totuși in clmple mâ intrab : Unda,

nde se ascunde făptura ta, toamnă 1

l*vdMM

ți □ cămașă da 
Plinâ de petice, 
unele peste al*  
albastre ți gal- 

nu numai câ 
oricui. dar 
tisul. Are ți 
lui Avrames-

Toricâ II cercetează cu a*  
tenție pe copilul Iul Avra
me seu. Băiatul poartă niște 
opinci mari 
pînzâ albă 
îngrămădite 
tele, negre,
bene, câmața 
atrage atenția 
Uimește chiar 
pălărie băiatul
cu. O pălărie mare, m vede 
cit de colo că in tinerețile 
ei pălăria a fost a altcuiva. 
Iar acum la bâtrinețe Jmpo- 
dobește'*  cu sau fără voia ei, 
bostanul unui copil. Infr un 
loc pălăria e spartă. Un 
■moc de pâr iți Iaci cu uțu- 
rințâ loc prin spărtură ți 
duce drept in sus către 
van. Pe Toricâ il apucă 
fel de milă pentru băiatul
Avrametcu.fe păcat câ aici. 
Io sfatul popular nu se afle 
ți Avrame seu I Ce țl l-ar mei 
lua Toricâ la întrebări I ..Tu 
Avramescule. ești colectivist, 
nu-1 așa t*  „Do, tint”. „Și 
dacă ești, de ce nu ți îmbra
ci copilul I De ce il ții oța 
zdrențăros f" Aic: Avrames- 
eu n-ar mai putea sâ răspun
dă nimic. ..Eu sint individual, 
□r mal spune Toricâ. dar ca
piii mei, zău câ sint mai 
bine Imbrâcați decit ai tâi- 
Și unde mai pui câ tu oral 
ți agitator. Umblai prin sat

Fotograful așeza aparatul 
pe cele trei picioare de 
lemn subțiri șl înalte. Ceva 
mal incola se a<lâ Ion G 
Radu. Sa pregătește pen
tru fotografie. Se piaptănă, 
— poete pentru a zecea oară. 
Ișl scutura haina și 
mereu pe scaun in 
celei mai potrivii 
Tot in locul acesta 
făcuse o fotografia, 
o sta se Intimpiase cu 
douâzecl de ani In 
Pâit rea za țl acum fotogra
fia aceea

la 
sâ 
țl 

câ

sa mișcă 
căutarea 

poziții- 
mai 
Dar 

vrea 
urmă.

ou munca de lămurim. Știi 
cind veneai le mine tă mă 
lămurești ?“. Păcat Insă că 
Avromescu nu vJne pe aici, 
pe la sfatul popular. Parcă 
ar presimți ceva.

Toricâ ce 'calea zd mereu 
pălăria bălaiului. Smocul de 
pâr caro țișneșta prin spăr
tură 11 învoMlețte, dor II țl 
întristează Intrutitve.

- Nu l-ol văzut pe »ero 
rașul președinta î ♦ - 
lorică.

- Nu l-ora văzut I răspun
se scurt băiatul ți continuă 
la răiforaacă in liniște un 
colet pe oara II avea Cu el-

- Ai cui ești tu ! dusa To
ricâ discuția mal departe. 
Parcă al fl al tai Avramoscul
- Chiar al lui «nt
- Ta-tu ce moi foca î
- Ce sâ focă f E da 

la gospodărie.
- Și ca loca acolo I
— Lucreazâ, ce vroi 

facă ?
- Lucrează ? E bine

val*.
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câ 
lucrează. Poete cumpără 
ți ție a pălărie nouă.

— Poate I râspu"de băia
tul ți citește moi departe In 
carat

iarâți tâcara Toricâ cec- 
ceteazâ acum opincile băia
tului. niște opinci teari ce 
seamănă foarte mult eu 
niște bâtei pe care le vă
zu sa al cindva la lipoveni

— Nu Se string opincile 
olea ! întrebă 
zim bl.

- Ce-I d-epl 
mari I recunoscu 
eimbî și el-

Bucuros 
era seu nu 
luat peste 
bi iarăși :
- Pălăria asta te pocețta 

de iot.
— Ce să fac î A sa 

rolul. Astăzi avem 
generală ți nl s-a 
venim costumați.
- ? I î I...
Afară vremea 

frumoasa. Cerul 
ca oglinda. Lui 
pâru toi uși acoperi! 
pocla albicioasă și 
pe fondul câreia se 
prostește niște ferma 
te. cârora, oricit te-ai 
străduit, nu le-al II putut da 
nici un nume.

TohcA li

tint cam 
băiatul ți

câ fiul Iul Avra- 
pricepe câ este 
picior, Toricâ vor-

care 
repetiția 
spus sâ

foarte 
limpede

era
era
Toricâ I se 

cu o 
subțire 

jucau 
ciuda- 

fi

băm cit timp vrei să stal 
ața departe de nai ? De ca 
nu v;l. mâ. țl tu In gospodă
ria colectivă î

Radu a înălța! ți a cobe rit 
sprinten*la  de citeva ori. Va 
sâ zicâ frații Dodocea țl al 
lui Velbuncu erau agitatori. 
La el, la Radu, nu veniseră 
iacă agitatorii Tocmai sa 
pregătea sâ răspundă, clnd 
loncu Velbuncu întrebă :

Rodu'e, cind ai făcut foto
grafia asta ?
- Mal demult

Ori de cite ari - Mai demult ? Cam clnd?
el un vecin, nu se Nu mal ții m'nte ?
nu ta uite la loto- - Sâ tot fie douăzeci de
sâ nu Iacă ebser- ani de atunci-
Radu e cam In - Și de ca ești așa In-

cruntat, Radule, de ce n-ai
i ai fi zimbit și tu zimbit șl tu ? întrebarea a

venea
putea 
grafie 
vația
cruntat.
- Docâ 

puțin, ar fi putut ieși o 
grabe bună I spunea 
nul și trecea la alte discuții-

Dacă ar li zimbit I... Ușor 
de zis. Radu ține minte câ 
fotograful a fâcut cel puțin 
zece drumuri de la aparat 
plnă la Radu.

- Zimbețte. Radula I se 
rugase atunci fotograful. 
Zâmbește, omule, ce dracu I

Radu zlmbea. Era Insâ un 
zlmbot moale, țters șl pre
făcut. Plnă să se întoarcă 
fotograful la aparat Radu 
pierdea Iarăși zâmbetul.

— Ce dracu, Radule I se 
supăra fotograful. Unde Iți 
e zlmbetul! Iar l-al pier
dut I

Radu încerca din nou sâ 
zimbească. dar toata 
daniile Iul au fost lârâ 
un rezultat.

Mal acum clțiva ani 
oameni au venit acasă 
Radu. Doi dintre ai 
frații Dcdccea. iar cel de al 
treilea era
- Ce i 

v-aduce pe 
teresat Radu.

Sv Am venit sâ te Intre-

sâ zimbeas- 
cind avea 
opinci mari, 
părțile ți

t-a înscris ți el In
clnd 
gos-
Vel-

strâ- 
nici

lancu Velbuncu. 

lancule, ce visit 
la mine î s-a In-

rămas fără răspuns. lancu 
Velbuncu II pusese aceeași 
întrebare pe care l-o pusese 
de atitea ori vecinul. De ce 
nu zimbețte ? Fiindcă pe vre
mea aia nu țtia 
câ. Putea limbi, 
In p:cioare nițte 
sparte pe toate
clnd casa sta sâ se dârime 
pe el șl să ! omoare ?

Nu mult după aceea. 
Radu
podâria colectivă, lancu 
buncu șl frații Dodocea erau 
in al nouălea cer.

- Peste un an doi, o sâ te 
vedem cu caia noua I II a- 
Sigura lancu Velbuncu.

Și lancu Velbuncu avusese 
dreptate. Ion C. Radu ți-a 
făcut casâ nouă, acoperită 
cu țiglă. A luai vechiul aco
peri; - stuful țl papura - 
l-a făcut grămadă țl 1-a dat 
foc. A făcut un foc mare de 
toi. Au venit capiii din vecini 
ți s-ou jucat In Jurul foculu1. 
A făcut apoi curățenie in bă
tătură țl o chemat un foto
graf. Fotograful acesta care 
tat se străduiește sâ fixeze 
aparatul pe cele trei pi
cioare subțiri de lemn. Radu

TlNAR SCRIITOR
vreau răspuei, erai plecați la aer |l Italșta. 
Bogdan Aman m airatl ie Craiova ..căzut frlnt 
ți muții, ca ea al ba: ros pe un banc de nisip**,  
după cma ierte ef portei Eleaa Farago, care 
locala m areal «raș .Dacă n-ați H D*>  să mă 
susțineți ca aUta generoeitatc — adaugă el — 
dacă ua$ ștț că aici In Craiova a iști uo ăufW 
neobișnuit de raare. care veghează putreziciunii 
mele, aș netouai. aș fugi dip spital, pe oknp, 
oriunde, afară dintre ziduri ți bolnavi".

Intruclt doctorii II spun ci poete plecg 
ficl undeva convalescența, la munte, lucru 
care de altfel || aimle țl scriitorul. 
Amaru adaugi : „In adevăr, simt putina 
In mm«. at IT cit si mi aplnzur din nou 
mul firicel de vis șl de albastru ceresc 
nil-mi «int allt de slăbiți. Incit nu pot 
simt ca pe o minge desumflail**.

Bogdan Aiaaru ar ti suportat orice aHl boală 
>,orictl de fifravj" dar care ,,si nu-! paralizeze"’ 
pentru otita vreme. .Am fosl veșnic activ, 0 ac
tivitate acum rupU la ultimul urcuș cifre biruin- 
ti“. mărturisește seri Herul

Intr-alti scrisoare adresată aceleiași persoane, 
vorbind despre suferință. Bogdan Amaru spune 
printre altele ■ .....Despre dureri.,, am suferit și
eu atlt dt mult și am văzut atitea dezastre, fnclf 
aț putea sâ locuiesc nctulburaf și Intr-o morgă 

. printre cadavre. Sufletește am învins viața șl 
moartea. Sfnt pregătit penlru orice...“

Biruind intr-adevăr suferința. Bogdan Amara 
găsește Inel putere $1 acrie De pe patul de spi
tal, unde, prin Intervenția țl stăruința Elenei 
Farago. fusese primit țl îngrijit |n Crainva el 
trimite poete! .xHeva «figuri cralovene»**,  cu rugă
mintea de a le da Jurnalului, publicație care 
apărea In acel timp in Craiova

..Cred că peste o luni de zile voi putea părăsi 
spitalul, fără teamă de a mal cădea ia pat", 
scrie poetul protectoarei salt. Intr-o ultimi scri
soare din 7 septembrie 1935 cu toate ci încă 
Mii ara ,,un Irig profund, organic, prin picioare, 
mlini și cap" car*  d face sl tremure iarna".

Ir dorința dt a-șl reface deplin sănătatea ți a 
striga „am învins destinul !", Bogdan Amaru 
nici nu bănuia că peste un an moartea sa clro 
Ih realitate ne era declt uo asasinat săvlfțit de 
societatea burgheză asupra unui tlnăr scriitor, 
ridko o problemă sociali de prim ordin, pentru 
existența 
stanei ci

Drama 
declt un 
fer1cirea cei tineri nu o cunosc, Iar cel mai virst- 
nici Ișl aduc aminte de ca, ou slrlngere de inimă.

C. D. Papoitate

scrisului rom Ine se nerezolvata insă
abia In zilele noaslre.
tlnăruhil scriitor din trocul nu a rămas 
vis «rit, o tristă poveste pe care, din

NEAȚU
miinile 

lungi

Neațu umple paharele. 
Nimeni nu bagă do seamă 
câ-l tremură uțar 
căptușita cu bătături 
ți galbene.

Femeia curâțâ masa 
llriroltvri Și Io strings 
căușul palmei. Soacra, 
roata ți bisericMsâ, stâ 
pat ți oftează eu ochi- spre 
vin.
- Noroc ți bine-ați venit 

In casa noastră, urează fe
meia repetind 
botului.

Soacra se 
sprîjinindu-sa 
Cuptor.

-- Sd trâiți | 
b'ne I

Neațu acoperă paharul eu 
mustățile 
Boa să câștige 
la vorbâ. 
crezut ca 
raionului 
tocmai in 
nu o nici membru șl n-a sem
nat nici cererea pentru 
lectivâ ce alții.

O singură dotă □ stat 
vorbâ cu primul secretar

ARE UN OASPETE

Cuvintele bar.

|l sâ fii numai

mari ți cenuțil. 
îndrăzneală 

Niciodată n-ar fi 
primul secretar al 

de partid sâ vinâ 
casa lui, câ doar

cc-

de 
țl 

asta s-a intimplat In toamnâ. 
Lucrau vreo două sute de 
oameni la înălțarea digului 
din Lunca Jiului. In calea 
viiturilor de o pe. Clnd s-a 
prevestit semn de furtună,

ie piaptănă Iarăși Pentru a 
cita 
ține

câțiva au scrii în care țl 
încăput sâ îndemne boii spre 
case. El sa înfipt înaintea 
carelor :
- Unde plecați, mâ ?
— Dă-te la a parte, a stri

gat unul.
- Muieri sintețî. 

oomeM I Ploaia vâ 
mâ. seu lenea t

N-au mal plecat 
decit dai din satul 
Norii s-flu împrăștiat țl lu
crul a continuat pinâ tirliu, 
după aprinsul locurilor pe 
maluri.

A venit atunci primul se
cretar ț| |.a strins mina :

- Te-al ținut bine „uiemis- 
tule". Un pumn de oameni 
ea dumneata ți răsturnăm 
pâminlul...

L-a fâcut ..utemlsC pe 
om la cincizeci ți cinei 
ani. Poate il ține minte 
alunei-

Și, cum ie face că tocmai 
acum n-are in casă n*cl  eir- 
nați nici țuncâ sâ pună pe 
masă. De l-ar da femeii In 
gind sâ Iacă niște scaverzi.

Femeia Insă, stă uitată eu 
paharul In mină. Soacra. II 
măsoară pe primul secretar 
de sus plnă jos. intrebîndu-se 
dacă, intr-adevăr, omul aces
ta puțintel la trup ți Cu glas 
subțire conduce- raionul.

- Ne-ați găsit cam prost, 
se scuză bătrânul. Știți... 
cum primăvara...

- Ați nimerit in 
oameni nevaiați - 
femeia.

Bărbatul tușește,
șterge mlnios mustața. Adică 
ce daca e sărac î In casa 
Iul nu poate intra un prlm- 
secrelar ? Doar n-a să 
ducă la bogătani ?

- Eu nu intru decit la prie
teni In cosă.

Neațu trage adine aerul 
In plâmlnl șl mingile paha
rul După o pauză primul 
secretar adau gâ î

au

mă, nu 
gcnețte.

ol. 
de 
de

a-

decasâ 
se jelu’a

apa! iți
oară î Nici el nu mal 
minte.
Zimbeție, rogu-te I i-a 
fotograful pe neaștep-spus 

ta te
De ce să nu zlmbeascâ ? 

E lucru uțor. L-au învățat 
frații Dodocea ți lancu Vel
buncu iă zlmbeascâ.

Petre Surupâceanu

ie

aen WllUliX

Crlitccha ARNAUrU

rf)attidului
Fartidu-ața m-a învățat pe mine : 
Să fiu mai tare ți mai drept ca spada, 
Ca llacăra să ard pentru mai bine
Și in duțmanl sâ țtlu s-arunc granada.

Torent sâ fiu ce-ți zvirla-n jos cascada. 
Asurzitor - nu lac cu unde line. 
Fartidu-așo m-a învățat pe mine i 
Sâ fiu mal tare ți mai drept ca spada

Șl patriei, cu amforele plina 
De dragoste mereu iâ-1 lac 
Sâ lupt ți să mucesc cum se 
Veghindu-i pacea, munca țl livada.

dovada. 
cuvine

1

*■ Ara venit Findcâ
-I rog ceva..
- Sâ mâ rugați dumnea

voastră pe mine cava t
- Da. am sâ te rog sâ În

ham] cori la căruță. O sâ 
mergem mal mulți de-a ici 
d'n sat sâ-i vizitâm pe colac- 
liviftii din Intorsurc. Plecăm 
cu vrac zece căruțe.

— Am merge, dar avem 
un cal cu vâtâmâturâ *e  <*U  
ș*țâ.  minți femela.

Neațu se încruntă șl e prt- 
rt pe sub sprâncenele ise 
foaie. Mustățile li tremurară. 
Semn câ începea să se su
pere.

- Cred 
apăsă al

Femeia 
pînl.

- Vreți 
colectivă..- țtlu eu I

Mustățile iar tremurară,

- Hei, tu femeie, coutâ-ți 
vorbele I

Soacra tresări prefăcută 
ți iuâ paharul de pe masă :
- Știi ce zic eu 

Z'c sâ ne 
sărăcia câ 
Cu ea. Cal 
pe pâmint. 
pe lihnea oileltâ... •

Primul secretar Iți 
degetele prin pâr șl 
râspunsul :

— Noi comuniștii nu 
dim ața. Știi ce ne-am 
Oameni*  au dus*o  prea 
multă vreme șl ne-am holârit 
sâ punem umărul sâ lacom 
un rai pe pâmint. Și dacâ 
au s-o ducâ oamenii bine 
n-eu sâ se supere sfinții...

Mustăciosul iți umplu pa
harul. Il plăcu răspunsul.

Soacra Iți 
stafidrie.

— Nu*f  râu 
neata. De ce

Femela iți 
cu privirile. II ere ciudă 
începea sol Inveseleascâ 
discuția ți incorcâ sâ limpe
zească lucrurile :
- Eu. după cita mă 

cepul, cred că nu-l bine sâ 
focâ omul ce nu știe.

- Eeee, nu țtii, fâcu Neațu, 
nu ți-am spus eu î

— Parco tu știi ca lumea 
- se amestocâ soacra in 
vorbâ, oflă ți câutâ paharul.

Primul secretar zlmbî, o 
cercetă pe soacră cu och:i 
Iul mici ți voi, corcind sâ 
desprindâ cam cit atlrnâ pă
rerile el In familie țl vorbi 
mai mult pentru femeia lui 
Neațu :

— Eu cred câ nenea Neațu 
a cam început sâ priceapă

>1

Desene de MÎHD VULCAVESCO

DOCTORUL
câ s-a inzdrâvenit,
P«
nu

cuvinte, 
se putu

să-l trageți

stâ-

spre

maică ? 
lâsațl pe noi cu 
ne-om deprins 

care a duce râu 
o sâ fie fericit

» 
trecu' 

cintârl

gin- 
zis t
r6u

frecă miinile

cum spui dum- 
nu bel. maică! 

certă bărbatul 
eâ

laie

ce înseamnă socialism 
□sta este foarte bine.

Neațu se simți acum 
de-a-ntragul in apela Iul 
ridică paharul.
- Noroc, tovarășe
— Mulțumesc, dat 

multe treburi astăzi.
- Unul I se hotărî 

să Insiste,
Primul secretar se ridică țl 

Io strinse miinile :
— Mai stăm de vorbă la 

Intarsura.
Femeia nu răspunse. Soc 

era se uită cit vin a 
mas in conâ.

In curte, Neațu se 
clteva orL privi norii
tari de ploaia, dar mai mult 
vru să observe plin de mln*  
drle dacâ erau pe uliță oa
meni care sâ vadă clno-a 
fost in casa Iul.

p«
ii

prim I 
mal am

femela

mal i6-

opri de 
□ducă-

Lucian Zatti

— Bunâ dimineața.
- Bun venit.
— Mâ cunoști ?
- Am auzit câ ești de vreo 

deuâ trei sâptâmini pe ac*.
— E drept.
- Haide, treci pragul. E 

mult de cind nu ne-am vă
zut-

— Mult. Dar, poate...
- Haide, mai schimbăm 

cita-o varbâ. N-ai imbrâtinlt 
de loc.
- Nici tu.
- Bltrinețea nu se vede, 

se simte...
Am urcat împreună dru

meagul spre casa ascunsă 
Intre ramurile dese ala po
milor. Drumeagul acella e 
cava nou, îmi zic. Pe alei se 
revărsau apela In focare pri
măvară. Făceau mlațtinâ, în
verzeau. foiau pe de-asupta 
țințarti in roiuri. Mirosea •> • 
greu... In tot' satul se »le- 

-pTndea mirosul ^reu de :pâ 
stâtufâ. Cosa Iul Nilâ <«a 
puțin moi sus de viitura ooe 
lor. Locul grădinii, mai rid», 
cat țl îngrijit. O adevărată 
grâdinârie. Flori puține, tn 
schimb tot felul de zarzava
turi șl legume.

— Luăm noi de la 
tivâ, nu-i vorbă, că 
din belșug, dar aci. 
casâ... Doar dai fuga, cind 
ți-e de trebu'nțâ. clnd al 
poffâ...

Inalnlâm In susul drumu
lui. O adevărată alee. Fru
mos. am spus ou.
- Docâ s a înfrumusețat 

satul I .. N-a< văzul ? Păi 
ogrăzile noastre sâ stea ața! 
Frumos In sat. frumos la 
clmp, frumos sl acasă.

A rls Nllâ. Un rls ușor, 
prietenos țl deschis. Nu-I 
cunoșteam astfel. Eram obiș
nuit sâ-l știu zgirclt la vorbâ 
și aspru. A luat-e grăbit îna
intea mea și s-a oprit sus in 
capul poteeb.

- Aî mei sini peste baltâ 
la floarea-saarelui. E toată 
colectiva acolo. Eu nu mâ 
simt prea bine. Reumatism... 
Un picior, mina. Ce sa facil 
Se adună. Azi ceva. miine 
ceva... Haide, cutează. In 
adevăr. In capul potecii mâ 
oprisem stingherit șl priveam 
cuprinsul ogrăzii și cele 
două caso. Una in dreapta, 
alia In stingă. Vechea casâ 
a lui taieâ-său nu mai era. 
Sub umbrarul larg din fața 
caselor, la fel ca dcâtuire 
și așezare, mese cu fețe din 
mușama peste cele do plnzâ 
cu olesâturi. Scaune eu 
spate. Nilâ m-a privit fugar 
cu coada ochiului, m-o 
b;at cu un ușor tremur 
graiului.

- Șeșl. Am niște vin. 
nimerit bine. E vremea < 
sulul. Sticlele slnt In 
llnâ. Io rece.

- Ai fâcut o fîntinâ I
Da. Cărau 

tocmai din vale, 
ele. bietele, cele 
și-cu rupt șalele.

M-am așezat, 
mi-au fug«t înapoi cu 
zeci de ani- Trecusem 
clasa a IV-a. Era prin octom
brie. Nllâ a pătruns cu greu 
la școală. N-ovea cârț], n e- 
voci nici caiete, nici creioa
ne. nimic. Era desculț. Erau 
mal mulțl desculți. Numai 
clțiva mai înstăriți se Incâl*  
țau d'n vreme. Ceilalți cind 
ningea.

L-o scos la 
toarea era o 
bâlrinâ.
- Vorbește, 

Nllâ f Spune 
n-o știi ?

Nllâ nu spunea nimic. In-

colic- 
avem 
lingă

im-
al

Ai 
cule- 

fin-

apâ 
cărat

femeile 
Au 
bâtrlne, de

Gândurile 
trei- 

ln

tablă. Invăță- 
damnljoarâ

Nllâ. N-auri, 
lecția I Ori

torcea capul spre cai din 
băncile din față, dar acolo 
arau cei avuți. Nu-i șoptea 
nimeni. Și domnișoara, cu 
coatele rezemata da perva
zul ferestrei, privea alorâ 
cernerea măruntă, deasă șl 
rece a ploii.

— De ce taci, Nilâ. Nila I 
Ai sâ te-nsori din clasa a 
IV-a. De ac*  are sâ te ia in 
armată, dobitocule. lași a- 
iarâ I

Domnișoara se desprindea 
de pervazul ferestrei, venea 
spre Nilâ. Scotea de sub ca
tedră a nuia mare, numai 
noduri.
- Ține I
$1 domnișoara tomnatică, 

gindlloare, melancolică, ve
nea, leagănindu-ie pe tocu
rile înalte ele pantofilor, spre 
N:lâ. Peste palmele Iul în
tinse curgeau dese,, din ce 
în ce mgi deșe Javituțile de 
nuia...

- Treci la loc, Nilâ. Treci, 
boule I Sâ înveți lecția, auzi?

*- N am cărți, dcmnițoorfi. 
N am nici caiete... N-am 
nici bani, domn:țoarâ I

— N o să-ți dau eu-.. $i 
pe mîini de ce nu te-al spă
lat, Nilâ î Sâ văd unghiile I 
Vai. val, val I Și Iar curgeau 
nulelele. De data asta peste 
buricele degetelor, peste mii
nile pifipinde.
- Nu vin de acasă, domni

șoară. (punea el, răzbit de 
durere.
- D« unde vii T
— La domnu" Mare... M-a 

trimis de cm curâfat la 
grajd...

Domnu' Mare era tatăl 
domnișoarei,.,

- Stai jos. Și domnișoara 
tomnatică și visâloore, cu 
nervii descârcați, trecea din 
nou la fereastră șl privea 
cernerea ploii. Fredona din 
cind «n cind cite o melodie. 
Visa, tn vreme oe Nilâ cu 
genele pline de lacrimi și cu 
palmele umflate iși 
durerea intre din|li 
toii. .

— Uite țl doctorul, 
pe Nilâ ipunind șl 
pindu-mă din amintiri.

— Doctorul ?! Am sous 
mirat. Ai un bolnav î Ad-câ/ 
tu.,. Reumatismul... De ce 
n-ai spus câ așteptai un doc
tor ?

- Stal, stai... Nilâ zlmbea 
$1 privea In calea doctorului, 
un tlnâr care urca pe pote
că sprinten șl plin de voie 
bunâ. Mâ ridicasem din 
scaun gata sâ plec.

— Bună ziua I răsună gla
sul doctorului. Iml întinse 
mina, o mină s'gura șl cal
da, o mină □ unul om obiș
nui! tă dea mina cu oricine-

— Ei, cum a 7 întrebă el 
privind de jur împrejur. Bine? 
Mal bine acum ?

— L om întrerupt eu. Nu 
voiam. N-om știut câ...

- Ei, dar nu te scuza a-

rodea 
incloț-

II auzii 
•ntreru-

lita, prietenei E... fiul maul 
Interveni cu zlmbetul cald, 
înflorit pe obrazul care se 
colorase deedctâ, Nllâ.
- Doctorul. Celălalt e In

giner minier.

Șlsfan Bossun



CHARLtS WHITE (llA): (UmI!

Care sint obiectivele 
principale șl mediate 
ale Consiliului Supe
rior al Ațezimintelor 
Culturale ?

CONSILIUL SUPERIOR

ne

ce-i GHEORGHE LAZĂR

AL AȘEZĂMINTELOR 
CULTURALE Șl AJUTORUL 
SCRIITORILOR

De vorbă cu tov. CONSTANTIN PR/SNEA 
ministru adjunct 

la Ministerul Invâțămmtului și Culturii

literatura
DE SENZAȚIE...

De cur tod, ■ avut loc In Statele 
Unite a Conferință de presă oarecum 
neobișnuită. Neobișnuită, mai Intii, 
pentru că nu «« ținut nici In 6«a. 
toanele hotelului Weidorl A stor ie 
din New York, nici ki Casa Aibă, 
nici la Centrul Preset dlr Hollywood, 
așadar In nici unul din locurile unde 
se țifl îndeobște «.șemenca întruniri. 
Conferința de presă U «re ne refe. 
rim sua desfășurat îri închisoarea ca
ii (or n ian ă Sen Quin tino. Neobișnuită 
ta fost această conferință șl pentru 
cl fn cadrul el tiu a vorbit nici di
rectorul Închisorii (despre metodele 
de disciplinare a cocidamnaților) nici 
medicul (despre Îngrijirea sănătății 
dcținuțitor), nici preotul (despre a- 
fuiorul moroi acordat pușcăriașilor). 
Conferința a fost convocată dc un 
condamnat Ig moarte, cunoscut In 
toată America, răufăcătorul Caryl 
Chessman.

Este clar cl ia aucnumita confe
rință a-au pus efteva Întrebări și 
s-au dat unele răspunsuri. SI Incer. 
căni » le recreoa pe baza dalelor de 
care dispunem. Chessman, astăzi tn 
v Ir st II de 38 de en!, a fost Judecat 
Aa 22 mai 1948 In cadrul unul proces 
senzaționol, care e ținut In marc 
tensiune magistrațil, ziariștii și pu. 
bl Icul. Din dezbateri o reieșit că a. 
cu za tul «ăvlrșise o oantitatc rcma.r. 
«bilă de crime dintre care cităm : 
12 răpiri, 3 acte de perversiune sexu. 
all, 2 violuri, un atac la o bancă etc. 
Făptașul g fost condamnat de două 
ori la moarte, o dată la muncă sil
nici pe viață șl de dtevâ or] la pe
depse cu Închisoarea, fnsumtnd, una 
peste alta, vreo 60 de ani. Deși acest 
cumul dc aanacțiuni cerca urgenta 
lor ispășire, infamul — toăușl — a 
supraviețiMt, fiindu.f din 1948 și ptriă 
aslăzf mereu amlnată (apeluri, re
cursuri, apeluri la apeluri, recursuri 
4» recuDSuri), moartea prin gazare. 
Se mal Inttmplă, deși foarte rar. 
F.șll nepotul unul suapus, seu ești 
poate unchiul ausptxsulu!. Ai un mi
lion de dolari ta bancă sau ești pe 
cale să-l obții. Chessman nu poseda 
însă nici unul din aceste puncte de 
sprijin: era singur, părăsit de banda 
din care făcea parte, fără familie, 
liră avere, fără apărare. Și ața. sin
gur și stkșlt cum so aila după pro. 
c«, era pregătit sufletește să pășeas
că. sub ochii reporterilor, tn camera 
'de gazare. Abandonase de mult orice 
nădejde, credea mal puțin ca orietnd 
în destinul Iul $1 suprema sa spe
ranță răvrfnaa aceea ca totul «1 se 
termine dt mai repede. Cind, lovi, 
tură de teatru, în censul a! doispre. 
zecelea, eoarta a intervenit oprind 
execuția, puntndu.șl mina protectoare 
pe umărul încovoiat al condamna, 
tulul ș| preschimbtndu-1 existența.

Înainte de a sonda tenebrele, M 
fost dat lui Chessman onoarea șl 
satisfacția de a deveni, pentru un 
timp. _ „scriitor-. Ceea ce am spus 
acum nu este o glumă a condeiului 
nostru, cl o glumă destul de Izbutită 
dacă ruw fj prea crudă, a modulul 
de viață american. Luat eub pro tec. 
ție personală de un editor puternic, 
șl cu „idei", Chessman s-a tnlors 
buimac tn celulă șl. sub piază seve
ră, o Început să scrie roniane. Poale 
că, din clod In ctnd. e ridicat, pentru 
o clipă, condeiul și « meditat la glo
rie și la bucuriile intime pe care le 
oferă scrisul. Poale că, din cind fn 
cfnd, SjȘ glndit 4a Imensa generozl. 
tete umană a editorului. Poete că, 
din clod In ctnd, a cugetat la aceas. 
tă ultimă și pasionantă aventură pe 
care o trăia de astădată spiritul său 
In patrulaterul confortabilei celule 
eare-1 fusese în mod speciei amena
jată. Alai sigur este Insă că nu * 
avut vreme să ehlbzufască la țoale 
astea. Trebuia să scrie „romane". E- 
vident, autobiografice. Șl mei alee, 
evident, de mare succes la un anumit

public crescut la școala celor mal as
cuțite senzații : un public pentru care 
un scriitor aflat 1n libertate este su
ficient dc banal, de anost, de lipsit de 
experiență ; un public căruia numai 
uti om albit feți tn față cu moartea, 
zl de zi șl ceas de ceas, mai poete 
aă-< spună cew.

Fulgerător, așa cum se Înalță șl 
cad Ui mare rachetele la Cap Cana. 
vena1, sa croat gloria literară a ..acri. 
Itorului“-gangeter. Din condamnat la 
moarte — om de litere : din epavă 
debiKoiati — cetățean cu cont la 
hanoi ; din ucenic stigmatizat el 
crimei — maestrul el respectat: lată 
o evoluție oare stimulează glndlrea 
celui preocupat să definească o «a. 
cletade și o etică.

*
De te o vreme, s-a produs însă o 

ac him ha re tn earierd lui Chessman, 
schimbare ce q determinat de «altfel 
șl conferința dc presl de la Sen 
Quintino. De la o vreme, judecătorii, 
oare amlnsseră Ir clteve rin dur! 
execuția, se sunt îndemnați dc con. 
știință să nu maf prelungească o a- 
gonie cere, chiar dacă e celebră, nu-l 
mal puțin o agonie. De La o vreme, 
editorul, oareJ frecventa adesea pe 
„scriitor", 11 evită. Nici nu-l greu aă 
eviți pe cineva care a fntr-o Inch!- 
soare.

Zi mSetul Iu] Chessman a Înghețat 
pe buze. MtmUe oare au compus 3 
romane tremură nervos. Acest om, 
oare se obișnuise cu gtndul că va 
trăi, care fusese învățat "A teci din 
despărțirea de iumo o savantă mo- 
ctalitate de « persista tn viață, iar 
din jocul de^a v-ați ascunsele^ cu 
neantul o strategie a succesului, 
simte fn Jurul său surlsurl Jenate și 
făgădutnț! cere seamănă cu un adio.
“Ce s-a fntfmptat cu Chessman ? 

au întrebat îngrijorați reporterii con. 
vocațl 1n celula 244 T.

— Nu mai suport această conspi
rație. a răspuns ..scriitorul". Vor aă 
mă ucidă...
- Cine, Judecătorii ?
“ Nu, editorii I
Intr-adevăr. «e pare cl editorif. 

oare ac blteau pentru Chessman Co
rnul șl opera) nu se mal hat. Ori, 
daci un editor american nu se mal 
Interesează de un seriilor, asta în
seamnă, In zece.cazuri din zece, cl 
scriitorul respectiv a încetai să mal 
intereseze. Este, se pare, cazul iul 
Chessman. . Scriitorul" nostru șl-a e- 
puizat experiența de -vtațl. a încetat 
că mai producă. Violurile, furturile, 
răpirile «cumulate de'-a lungul vieții 
<au fost absorbite toate, da, vai I ioa. 
te, absolut toate, dc paginile avide 
aJe celor trei romane. Pentru el r*a-  
frulea roman nu mal,există substan
ță. Pentru tal patrulea roman nu se 
mal găsește deci capita.!, Aht Unde 
61nt violurile de altădată ? De opt 
ani de zile, fără contact,cu terenul. 
Caryl s-a rupt de viață. De aceea, 
condeiul 6ău nu mad are ce mărturisi. 
Șl apoi, Chessman nu-șl ținea pro
misiunea. Făgăduise să moară frică 
de la primul roman $i amina mereu. 
Tot ce mal putea să facă pentru „li
teratură" era să piară pentru co 
astfel, cărțile sole să poată apărea 
cu o banderolă' care să ie confere o 
autenticitate, să degaje un fior. Era 
absolut tot ce mal putea face pentru 
„•rtă".

— Păcat! “ a murmurat editorul. 
Șl pe buze i-a înflorit un 2tmbet 
triat. încă un scriitor terminat... Și 
cind spun terminat...

Și astfel Caryl * Chasamati va face 
probabil. în sffnșit, acordul cu vocația

B. Elvin

In fața Consiliului 
superior al așezămin
telor culturale se pun 
In chip imediat clteva 
probleme de mare în
semnătate.

Ritmul de dezvoltare 
al activității cult urate 
a devenit așa de ra
pid Incit pregătirea 
cadrelor de activiști 
necesari azi. dar mai 
ales in perspectivă, a 
rămas mult in urma 
necesităților vieții.

Studierea complexă 
a acestor nevoi de ca
dre în perspectivă cit 
și a profilului acestor 
activiști de care satul 
nostru începe să ducd 
din ce In ce mai mare 
nevoie, este una din 
primele probleme pe 
care consiliul o va a- 
borda.

în al doilea rind, 
consiliul to studia di
versele forme de acti
vitate culturală de 
mare eficacitate — 
cum xtrti conferințele, 
brigăzile 
cercurile profesionale 
și de cultură generală, 
pentru a putea reco
manda măsuri de îm
bunătățire, de ridicare 
pe o treaptă superioară 
a acestor forme, care 
cuprind astăzi sute de 
mii de auditori. Cine
matografia va trebui 
probobil să joace un 
roi deosebit tn cadrul 
acestor forme și va 
contribui — cu sigu
ranță — la creșterea 
interesului maselor tn 
proporții și mai mari 
față de aceste mani
festări culturale.

Trebuie ținut seama 
de faptul că tn viitorii 
ani accentul principat 
tn viafa culturală a 
satelor va râdea tn 
mare măsură pe cine- 
ficare.

Mișcarea artistică 
de amatori din fora 
noastră a atins tn mo
mentul de față un ni
vel cantitativ, și In 
parte și calitativ, care, 
fără să ne producă o 
stare de amețeală ca
racteristică succese
lor, ne pune tn fața 
noastră mari probleme. 
Slntem datori, și nă
dăjduim că vom iz
buti cu ajutorul con
siliului să rezolvăm a- 
ceste probleme.

Munca cu cartea la 
sate, cu toate succe-

tele obtirtuie bt ulti
mii doi ani mai ales 
— suferă încă de mari 
lipsuri.

Și In ceea ce pri
vește numărul de citi
tori, de cărți ciute și 
mai ales in ceea ce pri
vește confinutul mun
cii cu cartea.

Consiliul nostru va 
examina aceste pro
bleme și sint convins 
pe deplin că va găsi 
solufiile cele mai po
trivite.

In ce fel va lucra ?

științifice.

Consiliul se va în
truni In ședinfă ple
nară o singură dată 
pe an. Secțiile se vor 
întruni însă de cite 
ori va fi nevoie. Deo
camdată. pe baza pla
nului de muncă întoc
mii pe 1960. în cursul 
lunii 
mina 
lor.

In 
va întruni secția cui- 
iuraleducativă pentru 
examinarea probleme
lor legale de munca cu 
conferințele, brigăzile 
științifice, cercurile 
profesionale și de cul
tură generală.

în cursul aceluiaș 
trimestru se vor în
truni secția artistică 
și sec fia biblioteci. 
vede că tot timpul a- 
nulul consiliul va avea 
de lucru.

mai ic va exa- 
problema cadre-

trimestrul UI se

Cum vedeți dumnea
voastră ajutorul pe 
care ar trebui să-l dea 
scriitorii și oamenii de 
arta in general ?

Scriitorii și simenii 
de artă pot și mai ales 
trebuie td dea 
ajutor. C'inosc mulfi
scriitori si mul fi oa
meni de artă entuziaști

jrt mare

spripnitori ai - muncii 
culturale de masă.

Sini unii care 
dau acest ape or spo
radic. Iar alții, 
drept pu(ini, sint foar
te ocupați și nu ni-L 
dau de loc. Cu sigu
ranță noi slntem vino- 
rați de aceasta. Fie 
ca înființarea consiliu
lui nostru să fie și în
ceputul unei mai mari 
mobilizări 
tuahlor In 
tei mișcări.

Și-acum
Avem
sens mai mult pentru 
sate Pentru săteni. In 
publicațiile Așezămin
telor Culturală sd se 
găsească fruntea con
deielor- .Avem nevoie de 
piese de teatru cu su
biecte din viața, din 
bucuriile și frămintă- 
rile sadelor noastre de 
azi, din lupta și succe
sele noastre pe calea 
nouă, socialistă a sa
telor din Republica 
noastră. De clniece șl 
poezii, care sd vor
bească despre eroii zi
lelor noastre, care 
făuresc cu mlinile lor, 
sub steagul Partidu
lui nostru 
precum aa 
tru dinșii 
cei ce ne 
nouă mline.

Aș dori ca fiecare 
dintre noi. cel ce am 
avui norocul să ne în
călzim mai devreme 
la soarele științei, ar
iei. culturii, sd întoar
cem măcar ctt de. cit 
din ceea ce știm către 
cei care așteaptă acest 
lucru cu mare dragoste 
de la scriitori și 
poefi. de la pictori șl 
actori, de la regizori 
șl de la oamenii de 
știință.

LA CENTENARUL 
ȘCOLII

a inlelec- 
jurul acts-

la concret, 
nevoia să se

— o viață 
visai-o pen- 

fi pentru 
vor urma

doua șc®*lă  romlnească In ca- 
A pita la patriei noastre, purttnd 

numele celui ce a întemeiat 
școala In limba raentnâ : Gheor. 
ghe Lazâr, a împlinit de cu. 
rind

Actul de 
din primul 
mine, prin 
din 7 decembrie 1889. care Instituia 
al doilea gimnaziu In București, a- 
fară de cel existent de la Sf. Sava. 
Art. II prevedea: „Gimnaziul al do
ilea. ce este a se deschide de îndată 
cu acest an scolastic, se va denumi 
gimnaziul lui Lazăr, In memoria ră
posatului doctor George Lazăr. care 
a restituat limba romtnă tn dreptul 
său de limbă de studii și a fost re- 
Intemeietorul școalelor naționale din 
acest principat. Datu-s-a In capitala 
noastră, Iași, la 25 ale lunel noiem
brie. anul mlntulrel una mie op! 
sute cinci zec| și nouă șl ce! Intli 
■al Domniei noastre tn Principatele 
Unite".

Școala noastră, al cărei centenar 
II aerbăm, este rodul politicii cultu
rale dusă In timpul domniei Iul Ale
xandru loan Cuza. Oflsul dat la 
lași tn decembrie 1859 tșl găsește 
precizarea In Monitorul Oficial nr. 
10 din 14 ianuarie 1880. unde Elorla 
Instrucțiunii Publice publică următo
rul anunț:

„Se dă In cunoștința publică că 
luni. în 18 ianuarie curinie. la ora 
10 dimineața se va celebra deschide
rea noului gimnaziu al lui Lazăr. In 
casele D-lul Gh. Măcescu. de la Jig
niți. Culoarea Roșie nr. 35".

Șl In adevăr, la 18 ianuarie 1880 
a fost prima zi de cursuri a școlii 
noastre, adică acum o sută de ani. 

gimnaziului s-a dus o

un veac de existență, 
naștere al școlii datează 
an al Unlrfl Țărilor Ro
ot ioul domnesc nr. 518

găsesc 
biblio 
ajunge 
elevu.

sărbătorit 
18 ianua- 
Semlcen. 
mal 1910.

noastră organizează ex, 
studii In țară. Avrlgul Iul 
Lazăr a tost vizitat In va- 
primăvară a anului trecut.

Plrvan. Istoricul. 
Alexandru Graur, 

la limba latină, 
elevi care au 1m-

torit, nu de mult, semicentenarul

rodnică activitate. Numărul elevilor 
sporise. Incit localul nu mai era de 
mult corespunzător. După mult zbu. 
cium din partea conducerii școlii se 
obține locul pe care se găsește școa
la noastră azi, in primăvara anului 
1890. tn noiembrie 1890 a.a inaugu
rat noul local.

La 18 Ianuarie 1892 a-a 
pentru prima dată ziua de 
rie, aleasă patronul școlii, 
fenarul a^a sărbătorit la 2
In 1931 liceul Lazăr și-a mărit clădi
rea cu o nouă aripă, căpătlnd ast
fel înfățișarea lui actuală. Profesori 
entuziaști au predat tinerilor elevi 
de pe băncile liceului Lazăr: Spiri
don Popescu, profesor de matema
tici. autorul nuvelei Moș Gheorghe 
la expoziție și Rătăcirea din Stobo*  
rărU ; Gh. Popa Lfcsseariu, profesor 
de limba latină : G.C. Longlnescu la 
flzlco-chlmlce : V.
la limba latină : 
azi academician. 
Printre numeroșii
bogățit sau continuă să îmbogă
țească cultura Ș| arta romlnească șl 
au primit învățătura In această 
școală cităm pe Camll Petrescu, AL 
fred Alesaandrescu, academicianul 
Tudar Vianu, academicianul G. Că
li nescu.

Tradiția valoroasă a școlii din tre
cut ae păstrează și se dezvoltă In 
anii 
Școala 
activ i 
linii 
prin 
1948, 
funcției cultural.educalive a statului 
socialist.

Școala noastră șl-a deschis larg 
porțile pentru cel pe*sie  3000 de e. 
levi al cursurilor de z| $1 ai școlii 
serale, dt și pentru elevii tară frec
vența. In șco'l*  noastră o grijă deo
sebită ce acordă fiilor 
prin ore 
penfru a-l sprijini să 
lași In clasa lor. așa 
sint fruntași In producție.

Localul a fost amenajai, 
cerințelor unui fnvățranint 
cu laboratoare, săli speciale 
grafie, științele naturii, sport, cabi
nete metodice, cabinete pe speciali
tăți. Politehnizaxea școlii noastre se 
realizează prin 
In care lucrează 
zent avem șase 
trotehnice, două 
mașini-unelte (tn cura de 
clasă lucrează la uzinele 
Dun, 
uzinele Grlgore Preoteasa, 
parte din elevi tac practica

regimului democrat popular, 
noastră azi este un factor 

al revoluției culturale, ale cărei 
de dezvoltare s-au conturat și 

reforma învățăm lotului din 
care a concretizat un aspect al

ducție. tn aăptămlnile afaetate aces
teia.

Disci plini le umaniste 1ș!
malerial In bogata noastră 
Itcă. Prin aceste disciplina ae 
la dezvoltarea multilaterală a
Iul, ajutlnd la Integrarea 1u| In 
viața colectivului și la stimularea 
acțiunilor In cadrul organizațiilor de 
tineret.

Organizațiile de tineret din școala 
noastră au viață Intensă, legată de 
vlrsla șl preocupările elevilor, fiind 
un sprijin al procesului dt învăță*  
mint științific și de educare comu
nistă a elevilor.

Școala 
cursll de 
Gheorghe 
canța de
In luna noiembrie ISSfl. elevii au vi
zitat Doftana șl Sinaia. Elevii, prin 
excursii, cunosc frumusețile șl bogă
țiile patriei, martie șantiere |i uzine, 
gospodăriile de stat, oamenii făuri
tori al patriei socialiste.

Excursia școli! noastre In Bulga
ria, In cadrul schimbului de expert, 
ență cu o școală din Sofia, a prile
juit consolidarea prietenie! cu popa, 
rul frate bulgar. Elevii școli! noas
tre trăiesc cu intensitate evenlmen. 
tele. Sărbătorirea celor 500 de ani 
de existență documentară a orașului 
București, prin vizitarea muzeului de 
Istorie a orașului și a șantierelor ar
heologice, prin cercetarea documen
telor. stampelor, a Bucureștiulul in 
literatură sau In arta plastică, I
pasionat. Dc asemenea au tresărit de 
emoție la fiecare succes al cuceririi 
spațiului Interplanetar.

Succesele clvllur noștrii la olimpi
adele matematice, la concursurile de 
llzică șl cele literare, la întrecerile 
sportive, slut aspecle ale instrucției 
și educației comuniste, calauzlle de 
Partid, 
cililor 
patriot 
ria de
a cuprinde In razele ei toate noțiu
nile pe care elevii le cuceresc.

Serbările centenarului școlii noas
tre — care vor dura fot timpul anu
lui școlar — sint Ilustrarea veșnicei 
tinereți a bătrlnel noastre școli, a u. 
nei vieți ce pulsează continuu In ge
nerațiile mereu tinere, din ce In ce 
mai aproape de Idealul pentru care 
luptăm : fericirea omului Intr-o so
cietate fără exploatare. Intr.o lume 
a păcii, a cuceririlor științei, cultu
rii și ariei.

.a

de meditații
de muncitori, 
ți conaullațil, 
ajungă frun- 
cum părinții

potrivit 
științific, 
de geo-

exlstența atelierelor 
elevii. Plnă tn pre. 
ateliere : 
mecanice

două elec- 
ș| două dc 
dotare). O 

Mao-Tze
iar școala eate patronată de 

unde o 
In pro-

Sporturi minore - concluzii majore
în ultimele doua saptâmlni ale acestui 

sezon „mort"4 (adicO — larii fotbal!), spec
tatorii bucureșteni au fost literalmente... 
troeniți sub avalanșa unor gale sportive 
de mare anvergură, începind cu faimosul 
duel Dinamo-Dukla Praga și sfirșind cu 
partida de hochei Sparlak Brno-Selecfiona- 
ta categoriei A. De fapt, nici nu e vorba 
de un sflrșit propriu zis, ci dc un mic hr 
termezzo, de marii pină slmbâtă, cind s au 
disputat primele jocuri 1n cadrul Intllnirii 
tinerelului șl studenților din țurile balcano- 
adrialice.

Bilanțul perioadei respective este mai 
mult decît satislăcâtor. "Victoriile la bas- 
chef și la handbal In șapte, Jnseamnu de 
fapt laurii consacrării in domenii in care, 
pinâ mal ieri, nu puteam emite pretenții 
la supremație pe arena internațională.

Intr-adevUr, Dinamo Tbilissi este cam- 
pioana celor mai buni baschetbalist} de 
pe bâtrînul continent, iar cehii șl danezii 
reprezintă — prin prisma recentei confrun-

CRONICA 
SP O RTI VA 

lâri de la Copenhaga — elita handbalului 
mondial.

fnchipuiți-vu cu am învinge Real Madrid 
la fotbal, pe schiorii austrieci la coborlre 
sau echipa U.R.S-S. la haltere — și veți 
avea, prin echivalență, dimensiunea e- 
xaclă a performanțelor in discuție.

Situația la hochei este, evident — dile- 
rită; mai avem multe de învățat de la 
maeștrii crosci: de la cehi, de la sovietici, 
de la suedezi. Turneul formației din Brno
— care. Intre noi fie vorba, n-a strălucit
— ne-a relevat un oarecare progres al ju^ 
câtorilor noștri; timid, nesalisfucâlor — te 
tuși un progres incontestabil. Avem neve 
ie In continuare de adversari puternici, de 
profesori necruțători, care sâ ne baiu zdra-

Miment din meciul dc handbal Dinamo București — Dukla-Praga

van Incâ un an, doi, trei — apoi... Apoi — 
vom vedea!

Handbalul și baschetul, sporturi așazls 
„minore*  — ne oferă, In această privință 
exemple cu valoare de principiu. Ar ii de 
dorii să tragem concluziile corespunză
toare 91 pentru ramurile majore ale mișcă
rii noastre sportive : pentru fotbal, box, ci
clism — Intre altele.

Prea adesea am vuml evoluind pe sta’ 
dioanele noastre formații de club cotate 
mediocru in soccerul european; fotbalul de 
clasa nu se învață de la a paisprezecea 
clasată in campionatul italian sau In liga 
engleză...
„Cupa orașului București*  la handbal de 
sală, siirneșlc asociații și Întrebări legiti
me : pe cind o competiție similară, cu Par 
ticiparea unora din cele mai bune echip 
de iolbal din Europa! Oare Îndelunga noc 
stru rămînere în urmă la capitolul sporlu*  
lui cu balonul roiund nu se explicâ și prin 
lipsurile calitative ale calendarului Intern 
— internațional!

Obiecția mi se pare valabilă și pentru 
ciclism — vezi participarea ia circuitul 
R P.R. și celelalte competiții de lung kilo' 
metraj — ca și pentru box, unde gala de 
astăvaru cu llalia rămlne un eveniment 
izolat, „rara avis*  In ultimii doi trei ani. 
Otice s-ar spune, e cam greu dc înțeles de 
ce pugilișlii noștri de frunte susțin cu re
gularitate meciuri inler-țări și intcrciu- 
bun peste hotare, în vreme ce „așii*  rin
gului european amalor apar la noi abia 
din an in paște.

Nedumerire cu allt mai Îndreptățită, cu 
cit rezultatele ultimilor ani ne situează de 
drept Intre primele cinci naționale de pe 
continent.

Cit despre importanța unor asemena re
uniuni „ia noi acasă“, mj se pare inutil 
să insist. Comparați pentru edificare re
zultatele turneelor de basket, handbal șl 
hochei din ultimii dol-trei ani...

Vorba titlului — sporturi „minore*,  con
cluzii majorei Nu-i așa!

Dan Dațliu

Sint bucuri*  nnaslrl. a das- 
ce păstrăm făclia cărturarului 
George Lazăr și avem dato- 
a.l intensifica lumina, pentru

Prof. Adriana Nlculiu
Școala medie 22 „Gh. Lazăr*'  

București

CUVINTE POTRIVITE
ȘL ÎNCRUCIȘATE

Cu capu-n piept...
OBIZONTAL • 1| fiepi 4a cap da ■ala- 

■ atlclaa — 11 |l! la pJ«p! îl (la aavola) 
aa Clin o «1 Ie ; 2] TI M pura pe pt«Pt 
Hi pleided capei (aiț.) — Cap la a1a«l 
lamMlel ; 3) 9i«p|l capatlaofi ; 4| Varboi 
aoatalglal capelei chei ; Haâ iaaaallca 
la Coi bac — A puia cap lUelor aoni 
plapl flaJben : •] Ceai a zel a unor capele
de den ell ; J) Eia apt — <1e|l n-av«a aripi 
|iaa.) — Carp coataadeal (Tapfreaaaa a- 
mealnla cu al 1al«gjllal«a capwlal nxal 
gazelor care II laaul!aaa| i || A Joi oil te
nant I — BalnghiJ nani cap adorall... 
de-a-npidoaialaa : 1| Era „capelelor da
ihidla- «ie !■! Da Vinci ; ii] Kăal... ctt 
capul la ]oa — Spală Capul luael Spe- 
raa(« — Mor decapitat... ; II) Cu petici 
— La palartl al ia revoca.

VEKTtCAL : 1) A (ti. pa vrcaaa ro-
■aafcl „La pieptul meu*  — Pieaca da la 
poale |l na ie aala la cap — Opată co- 
sică de Planqnella dla repar IwlaJ raba- 
aiat perainent : ZJ Poetul ian Hoțea la 
arilcolu! uaul etilic grăbit — iMtrufianl 
înrudit eu mandolina ; 3| Cu capul vi alele ; 
I) Muaresc pealru capaiule aoaalte i t) 
Zale paalru plcplarl coalmporana (dini- 
auliv atag.) ; fl) Vetbnl llralal ca palia 
capele — Poltin aodla (anta aa-i dla ca
pa! mau...) — Pronanela aecraiaralnl da 
redacție : 7) Motivate caragialeicâ a
loraai capulei aău. ari. Mal aiaipla, de
butul actrlfrl Taall Cnlava i a] „Mole' 
ataci la (da călătoria latr-ua ora*  aaglaz ce
lebru prin cerebrali) — liaiakla elupilul; 
9) Praiall — Bepalala ; 1(| Rafia, dar
lâri cap <1 coadă — Țiae plapl wahienJe- 
lor ii pte leali or — Beai dlatr-p pieptă
nătura : 11] Natrin — Aia piept-
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