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entn n-a avut răgazul necesar sa elaboreze și o lucrare tearencă «e -uan 
proporții dedicată problemelor literatorii și artei. Si a regretai auft acest 
lucru. ..Ce domeniu interesant este istoria artelor 1 — t-a spas rt «data H 

I A. V. Lunaccarski. Cit ar fi aici de lutru pentru un marx-.st ! Un »-uc
I adormi pină La ziuă; am răsfoit o carte după alta. Si nu-a ear-i aW de rt- 
ca n-an; avut șj nu ao< avea timp să mă ocup de arii”. Aceste cavi

In evidență, odată mai mult, modeslia proverbială a marelui om. dc—rec» Lei 
lăsat aprecieri, de o covirșiloare însemnătate, asupra problemelor artei. Exit hm 
fală pentru rezolvarea consecvent științifică a prohlemeiar estetei. :ria unim'il deipre 
garacierul rcfiectoriu — in raport cu realitatea obiectiva — al iziaf-ui art*Mice ar ano- 
țipiul partinității comuniste a literaturii și artei — fundamentat de Leafa bn ctfafai 
articol Organizația de partid și literatura de pari - esfc. cam m stk. principâ 
Suprem in dezvoltarea literaturii și ariei real ist-social-mc.

In aprecierile sale privitoare ta unele prabieme abe arta. Lenin — preocvpal 
cel mai înalt grad de ridicarea revoluționară a poporalul la o viată materială și spir - 
tuali superioară, plină de bucurii — a apăsat in -ood deosebit asupra rwinlni socaL 
•ducativ al literaturii ș| artei. In cunoscuta convorbire ca Clara Zetbin. (aprtmiadn-gi 
indignarea țață de absurditatea creațiilor decadente. Lenio sob*<nfa Inalid că arta 
autentică, realistă, care aparține p:ponilui prin rădăcinile ei cefe mai afeart tr 
_SA UNEASCA nentimentde. ginerea și vomt*- «asetar largi de ■omeni ai ■ 
Msâ le ridice- (Hibl. noaslră G. S.).

însemnătatea excepțională a acestei Idei leniniste coastă In aceea că aprecierea 
dală scoate In evidență complexitatea tanc ți ei social-educative a artei. p«.ne ia mmioa 
caracterul ei deosebit dc cuprmzater. Intr-adevăr, artei aulentice ti csie progne capaci
tatea de a contribui la unirea sentimentelor, gindirii și voinței popor o tai. noteiazmon-t 
In telul acesta in mod multilateral la activitatea creatoare. Tocmai de acest locrg se 
tem clasele exploatatoare și esteticienii idealiști —• care sprijină pe ptao leoreivc Ifae- 
resele acestora - cind este vorba de poziția loc față de luncția sacial-edncativă a ariei 
|j teza subliniat! de Lenin este un ajutor prețios dat esteticii marxiste m demascarea 
teoriilor retrograde atit din trecut dt si din prezent. ..Subiectul poate fa lie luai a.r 
realitatea paperufui, dar tratarea nu poate să fie decll ideal-artistica. FAB4 NICI O 
HKtULUPARE PRACTICA (subl. ns. G. S.), alirma conservalornl Titu Maiorescw. 
El nu putea Irece cu vederea faptul că in a doua jumătate a seolutaj al X1X-lea. Tte- 
ratura realistă din țara noastră era In plină Inliorirc și se bucufa de o largă prețuire 
din partea poponrini, deoarece se inspira din viața lui șl-șl îndrepta spiritul critic m 
sensul stigmatizării claselor exploatatoare. In consecință. Malorescu era nevoit să 
scrie că subiectul poate li 'uat din realitatea poporului, dar se străduia să escamoteze 
tocmai faptul că arta autentică arc o deosebită valoare soclal-educativă. Acesta-i. In 
ultimă Instanța, sensul tezei mgoresciene că „tratarea nu poale să lie dedt idtai- 
arlistică. fără nici o preocupare patetică". O dovedește, dealtminteri. alirmația explicită 
a tai .Maiorcscu : ..Esența acesteia (adică ■ artei — G. S.) este de i îi o ficțiune, c re 
scoate pe omul impresionabil in afara ?i mai presus dc interesele lumii zilnice ortci- 
de mari ar li in alte«r»inți“ . . Esteticianul ifraLst conlesta contingen’e'e operei de 
arta autentică cu JUMUIalea ubiukva. in scopul de ■ tace să se creadă că
arta n-ar avea dtaOo* itoBre tab rapartal hmcțlrt tale soci al-educative.

De capacitatea pe care o are aria adevarală. in a contribui la tini'va sentimen
telor. gindirii și voinței poporului, se tem capitaliștii și eslellcienll hurghezi contem
porani clnd este vorba de F-ozițta lor fnță <1* creația artistică. In consecința, ei încu
rajează — ctim mărturisește Marcel Brio», leorelician burghez al artei «bstracle u 
..creație ex nih;lo care nu datorează nimic realității obiective". Plastica abstracțio- 
nistă șl in general creafiile aparținind variatelur curente ale artei decadente contem
porane au un caracter diversionist în favoarea intereselor de clasă capitaliste. Nu este, 
de aceea, de mirare faptul că in țările capitaliste picturi decadente, dintre cele mai 
năstrușnice prin absurditatea Iar, slot plătite încurajator de către bancheri cu sume, 
uneori de-a dreptul fabuloase. Se confirmă lorii odată, cm deosebită vigoare, aprecierea 
leninistă că „nu poți trai intr-o societate și să iii liber fața de această societate. Liber
tatea scriitorului, a pictorului, a actriței burgheze — sublinia Lenin cu peste jumă
tate de veac In urma — este doar o dependența camuflată (sau care e fățarnic camu
flata) față dc sacul cu bani, fa^ă de corupție, de întreținere"

Strădania pe care o depun scriitorul și artistul realist-socialist de a crea opere 
valoroase nu este un scop in sine. Ea este determinata de conștilața, pătrunsă de spiri
tul partinității comuniste, că operele pe cart le crează au an ral soc ia i-cd aca tiv deo
sebit. Viabilitatea oricărei arte autentice iși află justilicana in faptul că opera creată 
de artistul realist contribuie la unirea senlîme n tel or, gindirii și voiaței poporului. Cu atit 
mai mult capătă amploare și se adîncește luncția educativă a artei la orinduirea socială 
In care masele muncitoare iși clădesc In nud conștient viața. In care, condusă de partid, 
lupta oamenilor muncii pentru lichidarea exploatării, pentru progresul social, se ridică 
pe o treaptă calitativ noua; funcția ci sociala crește tocmai in măsură In care litera
tura șl arta reallst-socialistă sint „parte integrantă a cauzai generale a proletaria
tului", se subordonează luptei clasei muncitoare peatru construirea w^tfmmriaL con
tribuind cu mijloace specilice ta Înfăptuirea acestui feL Aprecierea pe caAl Lenin a dat-e 
primei opere rtalisî-socialiste — romanului Mama, al lui Maxim Gorki — este deosebit 
de grăitoare In această privință. Cm onoțic și căldură. Gorki subliniază In amintirile 
sale că la Congresul a| \'-lea al partidului- Lenio i-a împărtășit părerea sa despre ro
manul Mama. ..!-am spus că am scris cartea în graba. — iși amintește Gorki — dir 
n-am apucat să-i explic de ce m am g-abit. căci Len-n. dino aprobativ din cap. a lă
murit singur acest kieru: Fcarfe bine ca m im grăbit citi este o carte necesară ; mulți 
munatori au luat parte la mișcarea revoluționară :n dup spontan. inconHierrt. așa că 
lectura Mamei le va ti de n:are folos.

,.O carte foarte adnata", acest comp îi men!, ungând pe care I-a.*n auzit din 
partea M, era extrem de prețios pentru » ne"

Densa In conținut, aprecierea dau dt Lama este ■■ exemplu strălach de sezi- 
sare. in cazul concret al anei apere, de ceea ce înseamnă eficadtate arltstic-aducativă 
a operei realisf-socialiste atunci dnd scriitorii isi rnbordoaTi~ă creația țtiarilar luptei 
revoluționare a clasei muncitoare. Râspuuzîad direc; unei probleme fandamentalc pe 
care o ridica lupta clasei muncitoare iaapaăma eiplaaterii. romaaal Mama aducea o 
contribuție importantă la lămurirea, ia imagină ««, flawfenale. a laptntad că mișcarea 
revoluționară reclamă va proces de ridicare a menrifaritar de la • lupii spMtâaă la 
una conștientă. Tocmai ia acest sens, Lenin a subQmat — in rapmt cn mamenlnl istoric 
respectiv — actualitatea cunoscutei opera creata de Gurii. .Jxxirle bine ca iu-il grăbit 
cac este o carte necesară" — aprecierea dală de Leafa, departe de a fi a meurajare a 
superficialității In zugrăvirea realității, pune fa lumină responsabili taica murala a scrii
torului care știe sl-și plece atent nrecbta ia gta»d epacii sale. damtBiM-M oameni
lor muncii.

O «pera realtst-sodalistă exprimă, ia raport oi aspectele dt vîafl «flfaditc ve
ridic. aseaaeaaa riUpoosuri. asemenea rezolvări alo dtoațitor omenești, fa cart artistul 
concrctizindu-și cccșlMDt atitudinea aa partinica, adoce a cootrfeuție vfe. eaooționaM. 
in favoarea Înfipteirii idealurilor toadameatale ale oamenilor muncii. De aid rezultă 
In mud nemijlocit caracterul cu daosebve activ al coațmalufai operelor de artă rea ti <i- 
aocfallste. Aceasta este o idee pe care, in spiritul aprecierilor leniniste despre naiul 
educativ al artei, o găsim mereu saUiniata in docuoKote de partid de o rtcepfloailă 
însemnătate pentru orientarea marxist-leamăstă a scriitorilor și artiștilor realial-aoda- 
flșli. _In dezvoltarea și ioibogațirta cumutu opirituaie a scxaai>!ii -Jtfediale l'lcra- 
tura și arta ... coairiânie activ la formarea amulu. soaetațn cor* - te _ Se: îi toc a, 
oamenii de teatru, cineaști, muzicienii, sculptor.* și pietoni șină cb^teli — ai ajute 
și de acum ini iote ta mod actv par fatal m siasnl io educarea comtr;'l a oirreftilur 
muncii, in propagarea prncipiiLoc morala comi ^stcsebiiiiiaaB tovarășul 
N. S. Hrușciov fa raportul prezentat la Comgresol al XXI-lea extraordl^m al P.C U.S. 
Tocmai in sensul manifestării acestui caracter cn deosebire activ, tuacția educativă a 
artei realist-soclaliste ii cere artistului să nu se .distanțeze" de realitatea contemporana, 
mereu vie. mereu nouă, ci să mearga fa pas cn viața pe care, zagrăvind-o ta ceea ce 
are ea mai sentnllicatis. să creeze opere cn a loaltă valoare educativă.

Dar crearea de către scriitorul și artista! realist-socialist a unor opere care 
să poarte semnele distinctiv» ale epocii noastre, implică cunoașterea cu maximum de 
profaniime a vieții poporutai. a activ Biții sale creatoare. Constatarea care râmi ne la 
suprafața realității, documentarea din mers. «Ini incapabile să 
nou a| dezvoltării tenoroenelor sociale. Principala cerință a 
creația realist-sociaiistd. aname — contemporaneitatea — no 
asemenea căi. „Cind auloeul Iși coniac*a povestirile- anei teme 
'czulla cexa neariistk*, sublinia Leain. Iar opera lipsită

-

surprindă sensul istoric 
veridicității artistice in 
roate 11 realizată prin 

pe care nu o sta pine» te. 
de salaare artistică este 

prin aceasta lipsită de capacitatea dc a conlrlM la nnirta Mnlimeeitcloc. gindirii st 
-oințai poporului. Sini cit sc poate dc grăitoare cuvintele tovarășului Gh. Gheorgtiiu- 
Dej care — in recenta cuvinlarc ta conlennța organizației regionale dc partid Cluj — 
«trăgea alenția, ia spiritul învățăturii leniniste, asupra faptului ci acei scriitori cane 
nu se străduiesc M cunoască in profunzime viața și preocupările oamenilor muncii 
devin in mod inevitabil sterpi iu activitatea tor creatoare; ei pot slirni admirație 
ellinx a ci tor va snobi, dar poporul — acela cânii: trebuie să I te adreseze orice operă 

Je arta veritabila — ii respinge". Numai prin cunoașterea tradusă intr-o participare 
rfcctivp a artistului ta manifestările, pline dc patos revoluționar, ale vieții poporului, 
ci. artistul, poale crea opere profund veridice, cu o înaltă valoare soclal-educalivă. 
i'pcrc puse in slujba ^milioanelor și zecilor de milioane de muncitori, care alcătuiesc 
'Idăfea țării,’forța ei, viitorul ei**, așa cum 1-a denumit Vladimir llici l.enin.

__ — Gr. Smau

iaM.
Preiexitad ca profesorul 

Obiervalaniiai Ajlronamic 
ăia Buca/ețll împlinea ÎS 
ăc ani <€«] «Hulit fi vol
niceai înainte!) academia 
l-a invitat aa fla «arfei- 
lorit In aala ei st 
hatorMul aa a mai a*>< 
lacatra.

Inlr-adevar. la 1* ’•
hraarie a lra« la poarta 
le till apel Carul Mare, de 
arginl. armat ăt brițea de 
clcflar a Carului Mic.

Piolmneu. Gaiileu. bita- 
fora fl Opera ic veniaeră 
mai devreme, cu invitație 
tpeciata. l-am gaclt în- 
dreptlada-fi ceaiornicele 
de la mina dopa meridia
nul Bacurefti, tinde po- 
paieau Ifilllațl data.

■ elerofon d-ahla detca- 
lecase fl ti. Jegindu-și, cu 
căpăstrul. Pegasul de ptl- 
llnul din fata intrării. 
Ceilalți ae deteră Jos din 
cele doua cărucioare.

O dispata de preferințe 
Intlnlaie programul, unii 
acadamicieni voind să ia 
■n ceai In Casiopeea șl 
alții o limonada In Alde- 
haran. Căruț* de argint 
ne-a purtat In sus și-n jos 
prin emiilere. lemtccafi de 
vâslele peisagii diamanti
ne. dezvăluite de astrono
mii de la Filarel.

Cil au durat povestirile 
lor intpirale fl limpezi, nu 
>-a Ivii nici un căvcal, au
ditoriul simțind, dlmnotii- 
va, o Invigorare vioaie, 
cum nu ma< încercate de 
la leclura lliadei, sau dc 
clnd cu Ap* marc, cum i 
a-a mai apua. Sosita la o 
sarbatoare de 75 de ani, 
asistența a plecat întine
rită.

O al mo steri virginali 
plutea In aula Academiei 
fl atelele-șl ningeau pe
talele impalpabile pe zlm- 
betul. ai zice fericii, al au
dienței.

La elogiile iluminate ale 
foțtilor Iul ucenici, a râs- 
pum sărbătoritul, care a-a 
prezentat împresurat de 
aripi. Vorbirea solului ce
resc ■ fost de o incom
parabili frumusețe de dan
telă fi păienjeniș aairal.

Stadiul «ielelor 
iransfigurat Intr-aiit 
cit auditorii ie așteptau 
aa-1 vada zburind... Clnta- 
rul cuvlntulul șl sliala cu 
care marele învățat primea 
aplauzele fl tăcerile din- 
Ire ele, au dat dovada spi
ritului de știința proaspă
ta, la limita lui de azur 
cu poezia. Aceat bărbii, 
puțin la trup și mult ta 
simțire șl inlelect. așternes 
o delicata undă 
rie pe sulldele

El a Ieșit din 
brațele încercate 
de ralozotis, __ _..
cicfanienc. culese pe creș
tete de «iii, In hora plane 
țilcir din elernllate. Ne- 
malintilnlta, pură, inelv- 
blla bucurie I Lin om In 
cerul deschis, Intr-un pa
radis de giuvaere, umbla 
prin veacurile veciei, ca 
prin grădina lui, acoperit 
ca chiciuri de mărgări
tare.

Omul gingaș ae dtiamă. 
cu simplicitatea plugarului 
da Jm. numai Gheorghe |i 
Dumitrescu. Numai atit.

III
I I

Cu treizeci •• nouă de ani In • J. •» _ . ................. ........... ....
Congres al IntematextaHi Canamste. ta Masca a. I am l_.___ ‘-*,‘,'„',',^'7
//ici Lemn, întemeietorul si făuritorul de zi cu zi a ploeiosului Partid Comit- 

A* Uniunii
lumea biireagâ. «
In '.tipia fără odihnă și răgaz contra tuturor J cauzei croșet munci
toare. a continuat fi dezvoltai marxismul, a pregătii. organizat fi condus Marca. . 
Revoluție Socialistă din Octombrie fi a t*s. atărMvwW < >I 
socialist din lume. ,

Acest gigant el gindirii și acțiunii revoluționare era oniuL lc£ ufc/l «icMi.*. H I 
cel mai simplu, ce! mai apropiat de necazurile oamenilor simpli din țoale țările 
lumii și nu avea declt un singur gind, o singură preocupare; cum să i ajute să 
scaoe de jugul nemilos al robiei și exploatării, cum să-l ajute sâ-șl cucerească 
o viață mai luminoasă, mai fericită, mal frumoasă.

Glndu! lui era limpede ca cristalul. Cuvin tul lui era simplu și pe înțelesul 
t“turor, oricii de grea ar fi fast problema care trebuia rezolvată, Argumentația lui 
era de granit: nu mai aveai ce sâ-i răspunzi.

Autoritatea și prestigiul lui nu erau de natură fizică. Clnd apărea la tri- • 
bună se făcea a tăcere atit de adincâ, Incit puteai să auzi cărind un ac. îmbrăcat simplu, mai mult scund, eu o frunte 
care fugea parcă spre cer, cu niște ochi mici, cind rizind prietenoși, clnd plini de malițiozitate usturătoare, cind arunclnd 
fulgere, dar întotdeauna plini de dragoste de oameni și de viață, se plimba de la un capăt ta altul al tribunei. Și ochii 
tuturor din sală atirnau de buzele tui, de ochii lui, de fruntea lui. mergeau cu el de ta un capăt la celălalt al tribunei, 
toți vedeau rimbelul lui, simțeau marea lui căldură și Se supuneau prestigiului și autorității sale.

.Argumentația iui era atit de puternică, judecata lui ații de logică și de xtrinsă, dialectica Iul atit de precisa, incit 
piuă și adversarii cei mai înverșunați trebuiau să se dea bătuți. Și cind ie biciuia ciieodald — and era cazul — cu 
sarcasmul său plin totuși de bunătate, nu mai știai tinde să le ascunzi.

Oamenii li simțeau dragostea nemărginită, fie că erau .aproape, fie că erau departe de el. Și-i întorceau aceasta 
dragoste. El vedeau in Lenin întruchiparea lui Danco, eroul legendar din povestirile lui Gorki, care conducindu-și po
porul spre limanul libertății, prin pădurea întunecoasa și plină de primejdii, iși scoate întina din piepl pentru a-i lumina 
calea spre meleagurile însorite ale fericirii.

Lenin trăiește și astăzi cu aceeași forță In inimile a suțe fi suie de milioane de oameni ai muncii de pe întreg pă- 
miniul.

Opera nemuritoare a lui Vladimir IIici Lentn trăiește și cucerește ti Cu zi inimile și gindurite altor milioane de 
oameni in lupta pentru pace și socialism.

Leninismul trăiește și va trai ut veci.

CEL MAI MULT
PENTRU OAMENI

Al. Buican
Vice președinte al Institutului Ronic* 

. pentru Retațiile Culturile cu Slrlînălife*

Scriitorul și unealta lui
Literatura — Ca si arta In 

genere — oglindește viața, 
Scriitorul — urmind acestei 
definiții — ar fi omul care, 
cu o fire înclinată către a- 
cest soi de îndeletnicire dar și
cu o îndemlnare căpătată prin exercițiu, știe 
cum să polrivească oglinda In așa fel incit 
'iața să nu se reflecte in chip strimb și de
format, ci în toată plenitudinea ei, în ipos
taza ci adevărată. Aceaslă oglindire se sâ- 
vlrșcște deopotrivă in toți scriitorii și totuși 
in chip deosebit In fiecare scriitor. S-ar 
parca la prima vedere că afirmația aceasta 
cuprinde o contradicție. S-o dezvoltam puțin 
și vom vedea că contradicția dispare. Fap
tul constant, repetat mereu este acela al o- 
glindirii. Oglinzile înfățișate de scriitori nu 
slnt identice intre ele- Ar însemna să dăm 
o interpretare mecanicistă fenomenului li
terar dacă am lua termenul de oglindire în 
înțelesul pe care 11 are In mediul fizic. Intr o 
societate in plină transformare socialistă 
așa cum eslc societatea noastră, scriitorii 
reflecta această transformare cu țoale varia
tele ei aspect, dar fiecare potrivit firii și

talentului său. Să dezvoltăm și mai mult, 
afirmația. Ce se rellectă In chip consta^ 

este tendința generală adinei, fecundă, a 
transformării socialiste. Faptele pe care 
această transformare le provoacă, sini ne
numărate și diverse. Scriitorii tși vor alege 
dintre acestea acelea care li se par mai po
trivite cu lirea și cu talentul lor; mai mult 
decii aiit: felul in care sint iufățișaie accs 
te fapte va fi, In chip necesar, altul de fie
care scriitor.

Aceste constatări |»t părea 
și chiar așa și sini- Dar ele 
tăcute și amintite mereu. In 
lorii tineri trebuie să-și aducă
ori dc dte ori se așează la lucru. E firesc 
ca un scriitor la incepulul activității lui să 
șuiere influențe și să-și aleagă, printre îna
intașii lui, exemple și modele. Să m feieas-

AL PHILIPPIDE

eiementare — 
trebuie mereu 
deosebi scrii- 
aminte de ele

ci insă de imitație. A suferi o i ifluentă este 
una și a imita este altceva. Imitația, de obi
cei, st ns an iești prin copia însușirilor exlc- 
rioare, mai repede accesibile, prin înglnarca 
tonului, prin reproducerea manierii formale, 
a detaliilor de îmbrăcăminte, nu a celor de 
conținut. Imitația este un fenomen de aceiași 
natură cu moda. Influența se exercita Iu 
adine și prin calitățile de conținut. Mai mult: 
intre individualitatea iniluențatorului și in
dividualitatea iniluențatului trebuie sl existe 
o înrudire, pentru ca influența să se exer
cite In chip rodnic. Spre deosebire de imi
tație care repetă fără să adauge nimic, in- 
lluența irczeșle de multe ori personalitatea 
literară și o Îndeamnă către creația proprie. 
la ii ier a tuta originalitatea ahaotata qu exjs-

la, nu poate exista (cum nu 
există tie altfel niecâicri). Ne 
tragem întotdeauna din ceva 
care a fost și înnoim în chip 
creator ver~"temeinl—• —ceva 
deia existenL. nu din neaat.

sista 1n alirnilarca totală a gjip.-uniii(urilor, 
In modificarea acestora priu adăugirea mini 
ferment personal. Cu scrii’.- tlnăr poate și 
chiar trebuie să învețe dc ta alții cum șa 
construi a sjă unebha HteFară 
unealta altora și s-o ititrlbulfl 
asta e imdațîe 
făurească ]O unealta a J11!^ 11,0
comod, gata lâculij. acta alții Oglinda

5 dăe sâ’riu fa 
____ jtr^bulnfeze. pentru vă 

stearpă. Să Încerce sa-și, 
>i să n-o ja,

i cu 
care va rdflccta realitatea * W fie a lui, 
lucrata de.el luvuși- fii. tuai ales, să caute 
s-o potrivesc* lift, a a tel ai lai1 propriu?* 
„Paharul meu nu-i mbre? dar a eaharuî 
meu" spuife Mdsset 1 di văd acelețHteHf" 
clar fiecare cu olfi ochi: to{l reflectă realP 
tataa socialistă dar fiecare cu oglinda fui și 
nu cu alta’-Wrrrv r stn^urj' Wfjlnsîflite ~



DIN LIRICA 
FEMININA

Frtrt lifta el orice antologia 
lirică e un fel de coral In care 
timbrele vocilor deși distincte, 
deși de nuanțe deosebite, dau 
iluzia uitai armonii adinei, de- 
pluu.

Dacă privești mai atent lucru
rile ifl dai seama cd impresia 
aceasta se sprijină In fond pe 
concepția selectivă a alcătuitor u- 
Iul oricărei antologii bune, oe 
puterea acestuia de o extrage 
dintre nenumărate piese lirice, 
acele versuri care exprimă par
tea *ea mai luminoasă, cea mal 
vie, a creației poeților respectivi, 
acele versuri care exprimă cet 
mai bina pasiunile fierbinți ale 
oamenilor pentru frumusețe, 
dreptate fl adevăr.

Impresia unei consonanța poe
tice adinei șl tulburătoare e 
primul lucra pa care-i impune 
recenta antologie Din lirica fe
minină a Veronicâi Porumbaxu. 
I nmănunchiate cu căldură ți 
dragoste tn această antologie, 
poeziile scrise da cete 181 poete 
din pesta 40 da fări. transmit 
odată cu sentimentul da durere 
înăbușită, de revoltă și protest 
față da nedreptele ortnduiri ala 
trecutului tn care femeea era 
considerată da două ori roabă, 
sentimentul Încrederii Intr-un 
viitor luminos, sentimentul In- 
crederii în viață, ca ți mesajul 
de prietenia și pace ai femeilor 
din totdeauna și de pretutin
deni.

Ocolind lirica sensualist‘nar
cisistă a unei Bllitis, traducă
toarea se oprește la poezia îna
intașei acesteia, la poezia de ne
pieritoare vibrație o lui Sapho 
tn care axullanța dragostei se 
împletește atlt de frumos cu se
ninătatea atică- Filigranele poe
tice din lirica chineză feminină 
cu toată subțirimea expresiei lor 
iui reușesc să ascundă durerea 
surdă a femeii chineze, umilită șt 
exploatată cumplit cu secole tn 
zrrncd (Ban Cije-lui CIntec de 
jalt, Tzi Cijun Bocet, Ala Tzian 
Lan Orchideea pe care am pic
ta t-o, etc.), după cum grația de 
evantai a miniaturilor poetice 
japoneze, nu rarefiază sentimen
tul de apăsare ți singurătate, 
dorința de libertate a femeii 
nipone. [Cîntecrie anonime, 1st 
(Fujioara Ise Go) Clod țăranii 
ardeau iarba pe cimp.]

hi general poe2ia de dragoste 
din antologie, covirșitoare prin 
prezența ei. însumează creații 
majore care au înfruntai șl oo* 
înfrunta timpul. E deajuns să 
cităm, cu toate implicațiile lor 
deosebite, sonetele Vili fi XIV 
de Loca se Labe, terținele Ah rea 
dragoste de Elina Zalilie, Mu
stea da Marghiia AUgher (Im- 
tr-a foarte fericită transpunere 
rombioascd). Bărbatul da Mag
da Ison as pi multe altele.

Lirica de protest social, de 
luptă pentru libertate. înscrie 
poeme viguroase, revoluționare, 
mărturii patetice ale participării 
femeilor de pretutindeni ia lupta 
pentru eliberarea popoarelor da 
sub jugul exploatării ți ai mize- 
rieL Louise Michel, poet a fran
ceză. întemnițată după slngeroa- 
ea represiune a Comunei din 
Paris din 1871, încrezătoare tn 
izbtnda unei noi lumi scrie tn 
închisoare vibrantul poem Ga* 
realele roșii, rezumlnd elanul

nestins al comunarzilor: Marsl- 
licza totuși ne prevestea tar tu
ni / Era un roșu rasdril.

Lupta antifascist de dezrobire 
a popoarelor de sub călciiui 
fascist ca și lupta penlru pace, 
au înscris In tezaurul literaturii 
universale caalzmyorane numele 
a numeroase poete sovietice, po
loneze, italiene, germane, fran
ceze, romine, iugoslave, etc. 
(Vgra Inber, Marghiia Aiigher, 
Oiga Bergholtz. Desanka Mak- 
st mov ici, Maria Banuș). Deși nu
mai tn fragment, poemul Ție-ți 
vorbesc Americă 1 al Măriei Ba
nuș, se înscria printre piesele de 
greutate ale antologiei. Apelul 
adresat sentimentului matern ai 
femeii americane, călduroasa 
chemare la vigilență, deuin un 
înflăcărat mesaj de pace: „Sa 
nu-nceapă furtuni / Să nu cădi 
trăznetul / ... „Nimeni nu poate 
rupe deatinele noastre fn doua-.

Antologia nu e lipsită și de 
unele lacune. Preferința tradu
cătoarei penlru lirica de dragoste 
i-a îngustai uneori orizontul 
spre tematica socială. Poeta en
gleză Elizabeth Barrel Brow
ning (1806—1861). autoare In
fra altele a unei veritabile poezii 
de valoare antologică Strigatul 
copiilor (Tue Cry of the Child
ren) puternic protest Împotriva 
exploatării chinuitoare a capiilor 
de căifg fabricanții britanici, e 
prezentă In antologie cu sonetele 
portughezei, duioase Și intime 
clntece de dragoste. Evident nu 
obiectăm împotriva lor, dar pen
tru a defini mai clar portretul 
poet ei ți al altora In generai 
(spațiul nu îngăduie și alte 
exemple), era neuoie de o mai 
justă proporționare. De aseme
nea antologia ar fi clștig '* In 
oaloare dacă ar fi adunai mai 
multe poeme care sd clnte lupta 
pentru construirea socialismului 
ți a comunismului, tematică vie 
și majoră a actualității ce re
prezintă dominanta creației a 
numeroase poete din țările care 
zidesc pașnic o nouă societate.

Modestia Veronicăi Porum- 
bacu manifestată prin lipsa par
ticipării sale la acest coral poe
tic nu e de bun augur. Numai 
poezia cu care se deschide anto
logia, deși frumoasă, încrustată 
ca o orchidee pe frontispiciul vo
lumului, densă ca mesaj, nu su
plinește lipsa ci tor va dinire cele 
mai bune creații ale poeiei (in
diferent cit de grea ar fl fost 
auloselecția) din volumele Lirice 
sou întreg șl parte.

Oferită ca un modest dar de 
8 Martie femeilor din patria 
noastră, antologia Din lirici fe
minină. Iniția lucrare de acest 
gen In UI erai ura noastră, ră- 
mlne, finind seama de nivelul 
tălmăcirilor, o izblndd poeiicd a 
traducătoarei ți a poeziei noas
tre noi, ca ți un mesaj de pace 
și umanitate către femeile din 
întreaga lume.

VASILE N1COLESCD

D. Vttamaniuc:
I. POPOV1CI- 

BÂNÂȚEANUL
Chter dacă „ar putea «părea 

un abuz- — după cum se expri
mă autorul In prefața lucrării 
sale — monografia Inchimlă

scriitorului tagojan ..înainte de 
a avej altele, științifice, despre 
marii clasici-, este binevenită. 
Căci loan Popovici-Bănățeanul. 
cu iot cadrul restrin9 al operei 
(explicabil prin împrejurarea 
morții sale pretimpurii, la 24 de 
ani) este un scriitor, pe cit de 
interesant prin tematică, pe atit 
de puțin cunoscut cititorilor 
noștri dc aii. Autorul monogra
fiei a izbutit — după părerea 
noastră — să dea o Imagine 
completă asupra vieții șl scrie
rilor unuta dintre primii proza
tori care *-> ocupai de lumea 
meseriașilor, .dinlăuntrul ei-, 
care a oglindit aceasta lume in
tr-an chip veridic, ca munca și 
dilerențierile ei de clasă șl care 
— cel pu(in in una din nuvelele 
lui — a reușit să creioneze. 
Înaintea multora, figura munci- 
loruiul. complexă și convingă
toare din punct de vedere artis
tic. Cu drept cuvmt (deși argu
mentația se cerea lutrucitv* mal 
detailată. maj temeinică. In 
partea finală a lucrării) tav. D. 
Vatamaniuc a scos pe I. Popa- 
viri-Bi aățeanul de sub auspi
ciile curentului .Junimii- *au 
■ le semănători sinului — unde 
fusese așezat de istoriografia li
terară burgheză din trecut — și 
l-a apropiat de scriitorii grupați 
In jurul Contemporanului.

Meritele lucrării stau inainte 
de toate, inir*o temeinică Infor
mație. Metoda cercetării științi
fice ample — In jurul vieții și 
operei scriitorului — pe care • 
aplică In lucrările sale Institutul 
de istorie lileriră Șl talelor al 
Academiei R P.R . se resimte in 
monografia de îață. ferită de 
orice urmă de diletantism. Nu
mai așa, cu răbdare șl modes
tie. fără grabă, autorul a des
coperit o mulțime de documente 
Inedite pe care se bizuie In 
toate afirmațiile vale. In felul 
acesta lucrarea Interesează 
cititori chiar șl dincolo dc mar
ginile 
oricum, modest. Mal 
prima parte, aceea ta care e in- 
fățlșată viața Iul 1. 
Bănățeanul, lucrarea ni se pare 
faarle bine scrisă. Tov. Vataina- 
niuc izbutește să prezinte con
vingător, prinlr-un aparat critic 
solid, 
lui pe 
Viața 
aceste 
plină de inedit otnlru cititorul 
de aii. La Timișoara, |a Caran
sebeș. Beiuș. Brașov, dar mol 
ales la Lugoj, in orășelul acesta 
al meseriașilor șl al breslelor 
de veche tradiție, rom inii au a 
vtață culturală complexă. Intere
santă prin caracterul ei local. 
..descântaui>aer. am putea spu
ne. (Nu e old a mirare, așadar, 
că scriitorii dialectali s-ou Ivii 
mal cu seamă In Banat). La 
Lugoj se aflau societăți literare, 
muzicale, tealrale, „Inieiighen- 
ția- — măruntă de cele mai 
multe ori — se producea in 
presă: scria literatură, se pro
ducea la spectacole muzicale și 
teatrale, deci mișcarea culturală 
a vremii nu era deloc ignorată. 
Cunoașterea largă j limbii ger
mane punea In contact pe inte
lectualii bănățeni cu cultura eu
ropeană a vremii, iar patriotis
mul celor mai mulțl dintre el 
făcea îă fie mult popularăiala 
literatura romineoscă de dincolo

p«

subiectului — In line. 
■Ies In

Popovicl-

viața din orașele Banatu- 
la finele secolului trecut, 
culturală a rom in il or din 
orașe, îndeosebi, apare

de oiunfi. Unul dintre cale mai 
Importante aspecte pe care 
relevă 
pildă — prestigiul de cart

11 
monografie este — de 

ie 
bucura, prinlre bănățeni, opera 
Iul Vasile Alecsandri. Sosirea 
bardului ta băile de Ic Mehadia 
se transformă, la un 
dat. Inlr-o înălțătoare manifes
tare populară. Tot așa. intere
sante și dincolo de marginile 
subiectului, slnt Informațiile pri
vitoare |a starea soclal-polltică 
a rominllor de peste munți ia 
slirșllul veacului trecut- Bazat 
pe documente, autorul mono
grafiei arată clar care erau ra
porturile dintre burghezia ro- 
mină șl popor, pe dc o parie. și 
raporturile cu burghezia ma
ghiară. pe de altă parte, cil și 
atitudinea acestei clase fața de 
politica hababurgller, văzută 
față in tați cn politica statalul 
hurgheia-moșleresc remta. De 
asemenea, documentele slnt pase 
la conlrihuțle spre a se demon
stra stadiul in care se afla miș
carea muncitorească din Ardeal, 
la felul gcaita. monografia des
pre I. Popovici-Bănățeanul pri
lejuiește rezolvarea scor pro
bleme care interesează In taină 
măsură Interpretarea vieții șl o 
perei altor scriitori, precum Sla
vic! Coșbuc «ic*, despre care, 
piuă ta prezent, nu avem aseme
nea lucrări.

Partea a doua a lucrării, oare
cum In disproporție eu prima 
prin spațiul mal mic acordat, 
discută scrierile p raza torului 
Analizele. întreprinse compara
tiv cu alți scriitori înrudiți te
matic cu loan Popovicl-Bănă- 
țeanul. Ilntesc a fixa valoarea 
operei îl 'ocul ei la istoria 
literaturii noastre, așa cum a- 
răllsem mal sas. Observațiile, 
judicioase, se întemeiază pe 
coofiautul de idei al scrierilor 
discutate șl reușesc — de cele 
maj multe ori — tă surprindă 
Cu exactitate specificul operei 
prozatorului Convingătoare ni 
se pare, astfel, demonstrarea 
Ideii după care caracteristică 
Iul loan Popo viei-Bânăfeanu 
este nu ..Investigația psiholo
gică-. c| mal ales „observarea, 
din afară, a eroilor-.

Totuși in ceea ce privește a- 
naliză măiestriei nuvetlslulol. 
socotim că monografia trebuta 
să Insiste ceva mai mult, daca 
nu chiar Intr-un capital special 
consacraL Pentru cl. deși nu 
putem vorbi de I- Popovici-I*- 
năfeanul ca de un scriitor P« 
deplin format, ca un slil propriu, 
bine 
artei 
ceea 
mal 
leal

E 
principal al operei tai loan Po
povic). Bănățeanul stă in ..des
crierea vieții meseriașilor și a 
creării figurii muncitorului- —- 
ca și ta atitudine* sa amiclerl- 
cală. In ura fostului teolog |m* 
potriva , popimei", acest puter* 
ale aliat al burghezo-moșlerimii 
exploatatoare. Credem totuși — 
contrar celor allrmate de autor 
m prefață *— că monografia 
trebuia să cuprindă Intr-un ca
pitol special consacra!, analiza 
poeziilor acestui prim, șl cel 
mai interesant, posfeminesclan 
d« peste munți. In felul acesta 
lucrarea și-ar fi întregit pe de-

plin caracterul ei șliiațilic, se
rios Și profund documentat, pe 
care 11 are și care pe a te gtrvl 
de exemplu și altor monogra
fi ști-

ION ROTAIU
moment

Iannis Ritsos:
ARHITECTURA 
COPACILOR

Rod al unor vizite făcute

definit, discuțiile asupra 
prozatorului interesează la 
ce privește pe scriitorii de 
tirziu. la special pe erde-

faarte adevărat d meritul

In 
fara noastra, poemele Iul Iannis 
Ritsos dau cititorului romin a 
dublă satisfacție : prima — aceea 
pc cart o află totdeauna citind 
poeziile Iul Ritsos. a doua — 
aceea pe care l-o dau dc data 
aceasta poemele scrise In fara 
noastră, poeme închinate eroilor 
Doftanel, constructorilor, doi
nelor. Bucureștlului și Istoriei 
noastre.

Sentimentul că nu-i străin aici, 
că regăsește Grecia Intr-un dn- 
fec. Intr-o pagină de Istorie, In
tr-un desen pe o amforă, senti- 
menlul că venind In Romlnia fi 
e aproape nu numai țara noa
stră ci insăși lumea șl idealurile 
el — stat sentimente care stră
bat poemele cărții.

Notații reportericești adesea, 
dau In versuri vibrante intensi
tatea unor trillrl. a unor reflecții; 
pentru că volumul acesta, scris 
in Romlnia. este deopotrivă o 
fereastră a fraternității — des
chisă spre lume, după cum slnt 
gindurlle poetului din marile 
clipe de răgaz.

Slnt aici un poem al Bucu- 
reștlului și citeva portrete ; un 
poem al Doltanei șl „lecțiile de 
poezie- — și In tonte răzbate 
glasul poetului cetățean Iannis 
Ritsos. cum l-am cunoscut din 
Poeme. Așa cum poetul a simțit 
aproplațl oamenii șl țara noas
tră. așa ne slnt nouă aproape 
versurile sale care surprind far
mecul cald și pestriț al Bucu- 
reștiului (..Noaptea, orașul 
se neică in zarve broașlelor / cj 
dragostea hi forfota săruturilor. / 
și-arcușurile — țigănești Încre
menesc pe viori i* ca degetele 
tăcerii pe buzete de curlnd săru
tate. / București e un oraș adine 
ca tăcerea. Un oraș care nu în
dură tăcerea și cyiti...-) versu
rile care prind Iureșul și înflă
cărarea Sfrbei („De ă-a rupt 
atruna viorii / și-mi slnt șerpii 
cintători / am ti clnt pe corzi 
de viperi / cel mai liber dnlec 
liber / Of. chiar Moartea de-o să 
vie / Nașă viețil-o fac sâ-mi 
fief"), versurile In care vibrează 
prietenia poetului pentru poporul 
umIzu (JUci și crengile umbrei 
freamătă Ia adierea dragoatei / 
Iar inima mea greacă se des
face ea un trandafir purpuriu f 
pe ramura cea mai înaltă a doi
ne:-).

Dar Arhitectura 
șl un volum de 
solilocvii despre 
gindurlle poetului 
podului cetățean 
umanității căreia
Rllsos vede In poezii ; „marile 
fluvii / care nu se opresc nicio
dată, înainte de-a ajunge la 
mare-, ter poeții „lucrează o 
fără pentru toți ochii-.

In acest volum sint adevă
rate arte poetice, exprimate mai 
simplu, mal Întreg șl mai ade-

copacilor esle 
reflecții, de 

poezie. Slnt 
activ — ale 
— In iața 

11 este dator.

vărat declt oricare altele ; „Prea 
mult albastru. Prea mult verde. 
Lipsește roșii / roșul cnut aco
peri; sub care se adăpostesc 
oameni. / rosul de pe vasele an
tice. roșul singetai proaspăt / te 
aminte; nu pierde din vedere 
roșul- ; »f In aftă poezie : „Ver
surile dac In tnlfnile tor o în
treagă cetate de continente. / 
Dincolo de fiecare ușă așteaptă 
o inimă. N-o uita / Dărui«șle-le. 
pentru a primi-.

Poetul trebuie să dea • poezie 
pentru oameni, să le dăruiască 
poemul care să arate prin ploaie 
„ca un deget — tocul soarelui- : 
o poezie care să Intrlngi inerția, 
singurătatea, tăcerea, așa cum 
trebuie să taingl lanțuri jl si 
înalțe Iranți. Idee* unei poezii 
care să-i elibereze și să-l temură 
pe oameni, merge, firesc, yl fn 
acest volum, ca pi la alte poerac 
ale Iul Rlls»s — alătur! de Ideea 
luptei pentru idealurile comu
nismului. tratemMălii și păstră
rii a tot ce e mai uman, mai 
frumos ui om. De aceea Poemul 
despre Doftana. cu care se !■- 

volum al. se integrează 
in ansambiol cărții-

cheie 
firesc 
Acesta este unui dintre cele mai 
frumoase >1 mal profunde piese 
ale volumului; poemul Doftanel 
poemul solidarității exilatului de 
la Makronisos, Lemnos și Ai 
Slratis, cu luptătorii comuniști 
rom ini, închiși latre zidurile 
Doftanel. „Două chei ca două 
oase Încrucișate, f fn liniștea 
timpului — zăngănită! lanțuri
lor / Un imens schelet de fier 
proptit In pieptul soarelui / Fia
re legate de gttul. la mlinile *i 
la picioarele tovarășilor- — 
imaginea închisorii *c amplifică, 
cuprinde sensuri mari și glnduri 
pentru oamenii care au fost în
chiși aici:

.Această tichie atlrnata In 
cuiul celulei / e o boită care i 
adăpqptit un cuget liber / o boltă 
pentru templul nou al vieții; la 
scobitura ei / e urma creștetului 
ras al unui tovarăș / e urtna 
sudorii șl singelui unui tovarăș-

Scrisorile comuniștilor, versu
rile zglriate pe zid. fotografiile, 
lanțurile, mirosul de igrasie șl 
obiectele lucrate de cei închiși, 
amprentele digitale — li amin
tesc poetului alte Închisori, ia 
care au zăcut tovarășii săi, el 
însuși: „Și aceste amprate di- 
gitaie. atlrnale pe zidul alb, / 
sini pinacoteca națională a ones
tității. Șî ale mele / se găsesc 
In arhivele Siguranței din Ale
na 1 Și poate că tocmai ele / 
slnt cele mai frumoase poezii pe 
care vi le ofer, tovarășii mei-

In poezia Iul lannls Ritsos 
fiecare lucru mărunt fiecare 
•biect fiecare geto Ișl au poezia 
iar, vorbesc, sensibilizează 
univers plin de prezența omului, 
dincolo de suferință, de tăcere, 
de tristețe. Așa înțelege Ritsoe 
poezia, el însuși „străbăllnd lu
mea și timpul-,.. ..t-aglnd <■’ 
gonul versului si vestind ir* 
goateo / așa cum, plnă in ' 
ma clipă, Vasile Roaitâ a -• 
minerul alarmei / pentru Intil- 
nirea mondiala a păcii-.

Poate cel mal firesc cuvlnt d« 
încheiere la această modeste 
prezentare a cărții lui Iannis 
RHsm. închinată țarii noastre, 
ar II — pentru autorul el — 
mulțumesc.

FLORENȚA ALBII

Literatura romină 
in R. D. G.

Lltaratura romlnl, clasică șl ac
tuală, a făcut obiectul unor nume
roase șl reușite traduceri 1n Repu
blica Democrat! Germani. Faptul 
oglindește atlt Interesul cresclnd al 
publicului cililor german pentru trans
formările soclal-cullurale din țara 
noastră după ultimul război și. de- 
aeemenl, nivelul ridicat pe care 
l-a atins literatura noastră ta ultimii 
cincisprezece ani. Nu ne referim, 
bineînțeles, ta transpuneri Izolate de 
nuvele seu schițe, de poezii sau atu- 
dli critice, InHlnite atlt de frecvent 
în revistele literare din R.D.G., cit 
la volumele compacte, țn prezentare 
elegantă, care au înfățișat periodic 
cititorilor germani Amintirile Ini 
Creangă sau Basmele Iul Vladimir 
Colin. Poeziile Iul Emlneacu sau 
Mărul de Ungă drum al Iul M. Be* 
niuc, Ciocoii vechi ți noi al lui Fi- 
limon aau Moromeții lui Marin Pre
da, Baltagul lui M. Sadoveanu aau 
Desculț de Z. Slazicu ele.

Recent, editura „Der Morgen- din 
Berlin a publicat a foarte util! șl 
Judicioasă antologie a proaai romf- 
noștl- Alcătuitorul ei, Dr. Jakob 
Paul Molin. un bun cunoscător al 
limbii și literaturii noastre, șl-a ta- 
titulat volumul Die Gldrksmuhle — 
Klassische rum&nisehe Er2ăhlungen 
(Moara eu noroc — Povestiri clasice 
romtneșii). Sub titlul eolectiv al cu
noscutei nuvele a Iul loan Slavic! se

t
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mal publici Tiranul (Alexandru LI- 
pușneanu) de Costaehe Negruzzi. 
Nenorocirile unui slujnicar de N. 
Fillmon, Prietenia unei cochete de 
Ion Codru Drăgușanu, Bucuriile și 
tristefile dragostei (Ciuma Iul Cara- 
gea) de Ion Ghlc*. Viața unei prin
țese (Doamna Chlajna) de Al. Odn 
bescu. Năzbltiile tinereții (Amintiri 
din copilărie) de Ion Creangă. O fată 
caută dragoste (Cezari) de M. Emi 
nescu. 0 făclie de paști și Două ia
zuri de I. L. Cacagiale și. In sllrșlt, 
Avarul (Hagl Tudose) de Barbu Șt 
Debvrancea.

S-ar putea discuta desigur de ce 
alcătuitorul antologiei s-a oprit asu
pra anumitor povestiri și dacă altele 
■ ie aceiulaș autor nu ar fi fost mal 
Indicate. Trebuie Insă si se țină 
seama că J. P. Molln a fost nevoit 
să evite opere apărute anterior In 
alte edituri cit șl faptul că a vriă 
să prezinte o Imagine cit mai varia
tă a literaturii romine clasice. Dacă, 
pe lingă aceste considzrente. urmi 
rim rind cu rind traducerea deosebit 
de cursivă, fidelă pin! I 
neres savorii original* a I 
sau Caragiale. căpătăm 
că traducătorul a făcut i 
cit de grea pe atit de ' 
cl Die GluchsmOhle vs 
rindurile cititorilor germani, 
puțin Inlțlați ta literatura romină. 
numeroși curtași dc a cunoaște și
alte creații ale scriitorilor noștri, a- 
părute sau in perspectivi de editare.

In această privință, cititorii ger- 
mani Bor fl. fără îndoială, ajutați 
pe prrfala, litografiile șlg notele cu 
cază Romul Muijeaati, 1 retor de lim
ba romină la Ltalvărsitataa din Leip
zig. însoțește* volumul. Trie opt pa
gini ale Introducerii conțin o foarte 
densă șl limpede expunere a circum
stanțelor social-politiei tare, la mij
locul secolului trecut, au făcut posi- 
bilă eflorescenta literaturii romine 
moderne cit șl o rapidă dar suges
tivi trecere In revistă comparativă 
* principalalor curente literare ro* 
mineșH ta cadrul mișcărilor de Idei 
europene. în ceea ce privește „bio
grafiile-. mal 
numele, stat 
studii asupra scriitorului respectiv.

Ele reușeac 
ne sumară dar de ansamblu asu 
pra literaturii noastre clasice.

Tot 1n cadrul operei de populari
zare a literaturii noastre In Germa- 
nia. ne-* parvenit 
lucrare. Este vorba 
Held im modernen 
man (Eroul pozitiv

la transpu- 
1 ni Creangă 
cerlitudlnei 
o operă pe 
necesară și 

! clștifia tri 
mii

mult declt le arați 
extrem de condensate

să dea o irtiagl-

și o altă noul 
de „Der positive 
ruminischen Ro-
In romanul ro-

Poezia $i proza din
SCRISUL BANATEAN

M ir cea 
se ta-

Ca numărul doi. ultimul apărut, lunarul timișorean 
marchează o arientarg mat sigură spre adeuărala Să 
menire. Cititorul acestei revista era desigur nemitL. 
[urnit pind acum obiervtnd că pulsul viu al raaliiățL 
Nu bănățene de astăzi nu pătrundea In paginile re. 
viatei darit arareori ți atunci mat ales prin poezii tn 
care autorii iar Ișt luau angajamentul să cin te oa
menii din părțile locului ți faptele lor. Numărul dm 
februarie, pe care li aoem acum in față, merită a fi 
discutai, tocmai datorită strădaniei pe care redacția o 
depus-o In această direcție.

Două materiale de pro2ă semnate unul de 
Șerbdnescu șl altul de Alexandru Jebeleanu
scriu pe linia acestor preocupări. Prozator cu o expe
riență care ne îndreptățește exigențe sporite Mircea 
Șerbdnescu publică in acest număr un fragment din 

. volumul de reportaje, intitulat Mlndră Timlșoară. 
F/agmanlul este interesant na, alea (n primele ea la 
pagini unda autorul încearcă reușind uneori să aur- 
prindă atmosfera unei zile de neuttal In Istoria țării: 
naționaliza nea. văzută de un gazetar timișorean aflai 
atunci ,.lo fața lacului", Slnt notafii caracteristice pen- 
tru starea de spirit a oamenilor deuenifi tlăpln'i In. 
t'eprinderiiar ți autorul știe să evoce cu sobrietate 
eUpela mărețe. Dur, din păcate, atunci dnd Mircea 
Serbânaacu vrea să surprindă .'.trăsătura principale' 
a industriei timișorene de lă naționalizare pfnd fa 
prezent, reportajul sau se transformă Intr-o dare de 
sMvnd ufca/d, hpatld de orice suflu artistic.

Ei te bme rd Mircee Șcrbdnescu se ferește de fraze 
mari, grandilocventg ți caută lm slij mai direct, mai 
comunicativ. Df asemertee socotim dreot un fațft pe- 
zHiv strădania reporterului de a informa cititorul șt 
a nu sa oierde In generalități. Dar această strădanie 
trebuie să se concretizeze Intr.un oestmlnt literar 
adecvat, dtn acest punct de vedere fragmentul su
feră. După cum o bună idee reportericească a poetului 
Alexandru Jebeleanu (aceea de a înfățișa realitatea 
de astăzi a wauf «al ălnd/mn socotit fn trecut unui 
di» cet» mat Inapmate din punct de tedere culturali 
•a pierde pe parcurs din pricina aceleiași metode ter. 
ea. de relatare fără nerv artistic a faptului de viața. 
Credem cd scriitorii din jurul revistei timișorene au 
datoria să elimine din reportajele lor despre viața dg 
astăzi o Banatului elementele care țin de consemnarea 
seacă, stereotipă. Pentru ci ceea ce tipsețte din aceste 
pagini estg tocmai omuL Si Mircea Șerbdnetcn ți 
AL Jebetaaaa aduc In reportajele lor nume țt na chi
puri de oameni. Si da aici credem că pornesc toate 
deficiențele unor pagini ce tși propun sâ evidențieze 
aspecte dint r a regiune fremătătoare de via fă nouă. 
Ori colaboratorilor revistei ..Scrisul Bindftan' cărora 
nu te lipsește nici talentat, nici pasiunea, pnț să 
realizeze acest deziderat. Aceiași efort, ti putem ur
mări ți In poezia publicată da revista.

Versurile grandilocvente. Inzorzonatg în gdteUie u- 
nel imagistice calpe, care nu poate ascunde dectl 
lipsa de idei ți sentimente, semnate de Ion Potopin 
na reușesc să spună mai nimic despre „dimineața 
reșițeond". Lufian VaJea. poet eunostui. 'evocă fn. 
fiorat o tragedie minieră de acum patruzeci de ani și 
versante sale ar avea densitatea cerută dacă n.ar 
conține uneia imagini nefericite: ..ne legănam tn co. 
li vie parc.am fi beți*, „Copilul minerului*, de același 

autor, este scrisă cu emoție șl sobrietate. Cele două 
poezii ale lui George Drumur. deși nu sini lipsite de o 
mișcare alertă și de suflu, se mențin totuși ta gene
ralități și par a spune lucruri deja spuse. Ca dealtfel 
și pastelul lui Dim Rachicl. Un poet cu realizări va- 
tofoase Haralambie Țugai se lasă și tl adeseori furai 
da retorism cam grandilocvent.

Am vrea să subliniem bunul obicei da a se publica 
lucrări din creația cercurilor literara ale regiunii, deși 
redacția ar fi datoarg cu unelg lămuriri suplimentare, 
atunci etnd na Înfățișează un nume nou.

fn această sumară trecere tn revistă am orea să 
arătăm cd tunarul din Timișoara va trebui să cOrttuvua 
efortul sdu da axare a literaturii publicate aici pe te
mele actuale ale vieții bănățene, fnsofindu-1 cu o preo
cupare tot atlt de constanta pentru expresia artistică.

mînesc moderni, datorată tot Iul Ro
mul Munteanu, lucrare prezentată In 
cadrul Institutului de Romanistică 
din Leipzig și publicată de Vissen- 
schaftUchs Zeitschrtfi de Karl-^erx. 
Uniuersităt Leipzig (Revista științi
fică a Unlversillțil K. Marx din 
Leipzig). Pornind de la Ideea că una 
din caracteristicile principale *ic o- 
perei epice sau dramatice este crea
rea unor eroi care si întruchipeze 
trăsăturile șl tendințele fundamen
tale ale epocii vrlnd, pe de altă par
te. să dezmintă Imaginea falsă (ras- 
nlndltl de unii filozofi romlnl Idea
liști) cu privire la poporul nostru 
văzut ca o masă pasivi, supusă re
semnării. autorul face o analiză pă. 
trunzătaare a romanului romlnexc 
din ultimii cincisprezece ani. penlru 
■ arăta cl trăsăturile eroului de tip 
nou slnt dinamismul, energia, patrio
tismul șl 
Cacor |a 
Rărăgan 
Moldova. 
la Ptine 
țille care înlesnesc odată cu 
lor

De la Mitrea 
1* Negura I* 

de io 
Măreț 
candi- 
trans

formarea socialist! a țării, șl apa. 
rlția eroului pozitiv al vremii noas
tre. Studiul face șl o Interesantă In
cursiune In problematica romanului 
universal contemporan, pentru a re. 
Hefa pe da o parte torța realismului 
socialist șl pe de alll parte origina, 
litalea contribuției romlneștl. la 
ceaslă latură este una din cale 
Izbutite ale sludlului.

Credem cl. pentru claritatea ' « 
pentru poziția fermi de pe care *-*' 
dezbătute problemele șl pentru apor
tul Informativ In cee* ce privește is- 
pectela generale ale romanului con
temporan, eaeul Iul Romul Mim. 
teatru Irebule publicat șl în romi- 
nește. dacă n-ar fl să luăm fn con* 
aiderațle declt necesități pur dldac- 
tlce.

umanismul.
Setea, de _
sat' la Trandafir 
de la Orașul de pe 

albă slnt examinate

Precizări

SAT AU A: Repararea uneltelorMATEI (linoleum}

A /Jrl1!

trebui să facem de acum 
acest domeniu, este lap-

In numărul din 18 martie <1 re
vistei Contemporanul, un redactor 
sau colaborator anonim ne atrage a- 
lenfia că s-*r cuveni să ne însușim 
„fără inttrzlere" inițiativa revistelor 
Gazeta literara fi Viata rominească 
privind publicarea dc articole despre 
Istoria noaslră literară, menite a 
contribui la operațiile de pregătire 
a Tratatului de Istoria literaturii rc- 
mine. Ceea ce ne miră In această 
foarte sumară notiță, care Indică ce

anume ar 
inainte in 
lu| că anonimul colaborator sau re
dactor nu s-a ostenit cel puțin să 
răsfoiască paginile revistei noastre. 
Ar II aflat de aici că in „Lucea
fărul- problemele de Istorie literara 
s-au bucurat mereu de atenție. Am 
aminti, celui care scrie fără să ci
tească, faptul că dacă reclamă să 
se publice „documente literare ine
dite-. să se semnaleze și să se co
recteze erorile de informații ale isto
ricilor literari din trecut, revista 
noaslră n-a așteptat apelul d-sale ci 
a publicat în mai puțin de un an și 
lumătate documente deosebit de grăi
toare privind apariția revistei Pro 
pățirea, aportul lui Mihail Kogllni-

ceanu In lupta penlru unirea țărilor 
romine. corespondență Inedită din 
Alexandru Vlahuță semnificativă 
pentru biografia autorului, două 
cronici despre Poemul Putnei de 
Mihai] Emines ou, conlribuțiunl la 
cunoașterea lui Alexandru Șahi*, 
fragmente din jurnalul Iul Ion Călu
gărul. Problem* influențelor pe care 
ne-o recomandă iarăși notița publi
cată in Contemporanul, 
șl ea abordată In
urmăreau prezența scriitorilor 
cărților sovietice In 
dinire cele două 
opera iui N- 
mină, despre 
al lui Cehov 
maghiare in

adăugăm 
detailate 
aă aducă 
studierea

Io si 
articole care 

preva noasira
războaie, despre 

V. Gogol 
Rebreanu 
șl despre 
literatura

In limba ro
ca traducător 
Contribuțiuni 
romină. Să

Deși ne-a fost dat altă dală să citim șl numere ale 
revistei Luminița destul de șterse, neatrăgătoare, nu
mere In care numele colaboratorilor m repetau su
părător. cel pe care-l recenzăm e spre bucuria noastră 
Izbutit, constituind o lectură plăcută șl mal ales In
structivă pentru micii cititori.

Trebuie să evidențiem in primul rind aria tematică 
foarte largă. Imbrățlșind aspecte diverse ale realității 
noastre contemporane. Se realizează astfel acea edu
cație multilaterală ■ copilului in spiritul moralei co
muniste, prin Intermediul operelor literare. Alături de 
lucrările unor scriitori cunoscuțl ca Kiss Jeno, Glca 
luteș. Tiberlu Ulan, Valeria Bolciilesi, Mlhal Sloi an și 
alții, revista are buna Inițiativă de a publka clleva scri
sori. intre care una a tov. Gheorghe Stă ne seu. d Ir ec Io
nii iehnk al fabricii de confecții „Gh. Gheorghlu Dej-, 
șl citeva ele unor cititori, scrisori In care se reliefează 
realizările obținute sub conducerea partidului.

Tot ca o bună inițiativă se înscrie șl publicarea unui 
fragment din romanul Un om Intre oameni de Camil 
Petrescu In care sint evocate citeva momente din co
pilăria lui Nlcolae Bălceocu. Prezența unor asemenea 
fragmente din operele tachinate vieții și luptei celor 
mai luminoase figuri ate poporului nostru s-ar putea, 
credem, permanentiza.

Bine venite sint și rubricile intitulate augesliv 
De 1000 de ori de ce, Meșterul descurca lume Fiii 
roliticoși.

Arest număr nu duce deloc lipsă de o proză bogată, 
pe leme de actualitate dintre cele mal diverse. In 
afara povestire! Gkăi luteș. cităm bucata Povestea 
copacilor șl a violului a scriitorului Ondrej Sec ora. 
proram >1 setațele Povestea șorțulelulul de Mlhal 
Stman și Aritaetică de Nina Siănculcscu. Cea din 
urmă îndeosebi, fără să fie deloc didacticistă. rM|i- 
zează efeclol educativ scontat

Deși numeorase. poeziile publicate nu satisfac 
ta întregime. multe din ele fiind greoaie și 
ahuadlnd In tomaiărl destul de abstracte, llpâlfe de 
plasticitate. Dacă redacția era mal exigentă, și mai 
ales dacă ținea seama de cititorul căruia I se adre
sează, revista poate că nu ar fl puMkat poezii cum 
stat cete semnale de Nicotee Bulgara șl Horla Aramă.

lcMfkient a lucrat redacția și cu Florența Albu a 
cărei poezie, deși ae-a surprins Iu mod plăcut prin 
prestau și simplitate, putea fl rimată la întregime 
pentni a ti nai ușor memorată de copil.

Poezii tame semnează ta revistă Kiss Jeno (In tra
ducerea Vuronkăj Porumbarul »l Tiberlu Utan. lin 
modei de poezie pentru cei mici ni se pare ..Aratul" 
de Ki>s Jeno.

Grafica șl paginația numărului sint vii șl sugestive. 
Bună este îmbinarea de desen și lotagralie folosită 
la ilustearea reportajului In vizii! la milionarii dfn 
Șandra.

Așteptam din partea redacției Lumimței numere 
din ce ta ce mal interesante. In care să se oglin
dească pregnant viața patriei noastre.

că prin articole ample șl 
revisi* noastră și-a propus 
panea m de coatrfbație la 
tradițiilor literaturii noas

tre realist-saciairste, după cum a
poate dovedi șl rubrica ce poartă a- 
cest nume apărată in paginile „Lu
ceafărului-, și in cadrid căreia a-au 
publicat articole despre revistele Cul
turi proletară, Era nouă. Reporter. 
Bluze albastre ? Dacă mal adăugăm 
că despre primul poet muncitor D. T. 
Neculuță s-a publicat • cronică lite
rară șl un articol stup Iu privind locul 
acestui scriitor ia istoria literaturii 
noastre ; dacă mal adăugăm laptul că 
revista noastră a închinat pagini În
tregi lui Mihail Emincscu. o pagină 
kil Gala G a lac t ion precum șl articole

ale lol Alecu Russo. A. Toma. Gri gore 
Aleiandrescu. in repetate rlndurl lui 
Cărui I Petrescu, (fragment Inedit de 
teatru, ale.) *1 a discutat problemele 
preluării moștenirii literare, că a rec
tificat dale greșite din istoriografia 
literară trecută (vezi Curierul de ambe 
sexe) avem dreptul să ne întrebăm : 
este vorba numai de recunoștință de 
cauză? Pentru că nu știm cum se 
poate califica trecerea sub tăcere a 
acestor articole care au încercat oă 
aducă o modestă contribuție la lămu
rirea unor fenomene din trecutul nos
tru literar, precum șl recomandarea 
de a face ceea ce noi tacem de multă 
vreme.

CRONICAR



L-am cunoscut pe Lenln foarte de aproape 
in .vara anului 1920, in timpul călătoriei Ia 
Moscova, unde am fost trims In urma bofa- 
riril unanime a congresului 
francez de ta Strassbourg.

Scopul venirii noastre la 
discuta 
li talan 
francez 
La 19 
ternafronale. 
s-aa in iii uit 
schimb de păreri.

Primai « Iul caviatat Lenia. El 
a •••'bit Ifllr-o mfainbita Bmbl franceză. SJ-a 
facepat cavi a Li rea adnemd mu 'urniri Partutahn 
aacmliit francez pentru haUrlrva dr a înțepa, 
convorbiri ca Interaațiaaala a II l-a □ acorda 
■mirii noastre o foarte mare Imporvunil șf spn- 
■ea riziod, <ă J*-a așteptat', draarate apre- 
clo mnlt iplritta revotafteoar ui proletari a ta fad 
1raace2. El au certa de la Mi să fatum de 
■dată revoluție. Problema se pMta ca total 
altfel Principalul coasta ia a prefiri, tari a 
pbtede o zi. caodâți'le ptalrw a fa 
cn la^oCrha fa peri all sau ai

— Pentru aceasta este otersar, 
si se creeze la Franța m partid. cace să educe 
clasa muncitoare >1 v-o ducă* pe aotad 9® 
rftrIL Pentru aceasta erte anule fin • |» 
ca adevărat marxistă. la partid 
existe o disc plai meri șaadru '** <*•

iad pentru cel cărora 1 K otarăte 
d« a etapa pouiarl de cm . I ra
ft ou parfid ca •

caașfllnțA. disefa

fringe re totală. A fost trimisă la Varșovia 0 
divizie de elită câxnandaLâ dc generalul Wcy- 
gand. Această divizie dispunea de un mare nu
măr de arme ucigătoare de tipul ccl mal nou. 
In Franța, docherii de ta Dunkerque au refu
zat să Încarce arme șl mitraliere pentru Polo

nia și Lenia ne-a rugat ^ă Iran 1 «I- 
tem a mulțumire fierbinte oameni
lor maneii din Franța.

Problema liniei cart trebuie ur
mată de guvernul muncitoresc-ță
rănesc nas după Infriagerea arma
telor potoacze era extrem de comi- 
RteU »i necesita o hotărî re extra
ordinar de prudentă După părerea 

se putea înainta Iu interiorul 
•■■ai ia cazul ciad 

polonezi vor primi 
ăi vor chema singuri 
rtfaV trefada ta te

CONVORBIRI CU LENIN
MAU ca CACHIN

Moscova era de a 
penii-

Partidului lOcUiiM

te te

* a Brii Tfaer 
_J«te laorta

V. A. SMOLIANINOV
membru al PC U.S. din 1900

problema legată dc 
intrării Partidului socjafist 

Iu Internaționala a IIl<- 
ialîe, conducătorii noii fa

la frânte ca Lenin. 
ca noi peurtn na

tai Leafa.
PaiM-i I 
V lîririi 
ciakaaalal 
ale. la car 
laaeilter pacea ia condiții toane

muncitorii 
ideea so- 

Armnti Ro- 
pr opusa P°" 
avantajoasa

Europa impe- 
atacat Repu- 

a poslbîlita-

a scat

ikrzin — m «a I 
ri zpanej ci

k-a eti-

noastri toate 
ut bate. Dar 
trimis unități 

aceea a pierdut. cum. du pl Infringe- 
rea trape rLaUștltar ia Polonia, la noi se va 
stabili a pate relativi; ne vom 
pentru a ac rerfiastml țara «I a 
dbitf.

Leala ne-a Întrebat ce impresii 
«cderii noastre îndelungate in Rusia. l-aht spus 
d «ora piatra de la această vizita cele mal 
admirabile amlntirL Am subliniat ci. in ciuda 
■aar distrugeri uriașe, cauzate de război, toata 
țara este plia! de enlnziasm. de încredere 
viitor, ge harblfle, care constituie chezășia 
gvr> a vklorid.

Lenin s-a bucurat toarte mult dc ceea 
l-am spus. El șl-a exprimat dorința ca 
Franța ii creeze pe cit pasibil mal repede 
un Partid cemunlst puternic și promise să-l ur- 

ărească succesele cm atenție, La sfirșttul con
vorbirii. și-a exprimat regretul că 
cu s-a putut tntilni cu noi mai de
vreme și să discute mai mnlt.

Inainle de a pleca din Moscova, 
Lenin ne-a dat să citim următoarea 
scrisoare, pe care o adresa prole
tariatului francez :

„Noi sin tem profund convinși că 
proletariatul francez va lăUri un 
Partid comunist puternic si va ocu* 
pa unul din primele locuri in fami
lia proletariatului internațional.

Nu se poate ca clasa muncitoare 
a Franței, cu minunatele ci tradiții 
revoluționare, cu cultura ci. cu ca
pacitatea ci de a se jertfi, cu admi
rabilul ei spirit dc luptă, să nu 
creeze un Partid comunist mare, 
tocmai acum, cind ori nd ul rea bur
gheză a intrat intr-o perioadă de 
a gonie.

Revoluția proletară din Rusia este 
continuarea Comunei.

Dorim din toată inima proleta
riatului francez si se organizeze 
Intr-un Partid comunist puternic, 
cum au făcut comunarzii, să por
nească la 
lismului.

Trăiască 
Franței I

Trăiască 
cez. puternic și unit f.

loloțl de ea, 
o face invln-

avem in urma

in 
si

ca
In

asedierea cetății capita.

clasa muncitoare a

Partidul comunist fran<

LEMN IN 1921
L

ucii nd in aparatul Sovietului Comisarilor Po
porului, am avut adeseori ocazia sâ asist la 
ședințele pe care le conducea Vladimir llici. 

Lo conducea cu măiestrie. let primul rind el respecta 
cu strictețe principiul democrației de partid. Asculta 
cu atenție po cel care vorbea și niciodată nu-mi amin- 

teic absolut de nici un coz ca Vladimir llici să-și 
permită să întrerupă pe cineva. Lenin nu putea su
feri discursurile lungi și lipsite do conținut La șe
dințele Sovietului Comisarilor Poporului fusese stabilii 
un regulament ferm : zece minute pentru raportul co
misarului poporului fi dacă raportorul nu termina, 
Vladimir llici nu-l întrerupea, ci ridica ceasul și-i ară
ta oratorului. Ordinea in luarea euvintului se respecta 
cu strictețe și însuși llici lua cuvintul in ordinea în
scrierii. Erau cazuri cind problema expusă de rapor
tor era limpede și nu necesita lămuriri suplimentare. 
Atunci discuțiile se suprimau. Niciodată, in nici a 
problemă, Vladimir llici n-a luat hetăriri de unui sin
gur. Problema se punea la vot și Lenin nu ridica 
mina primul niciodată.

Vladimir llici respecta legile sovietice fi na învăța 
și pe nai, colabora lorii, să le respectăm. La ședințele 
Sovietului Comisarilor Poporului sau ale Sovietului 
muncii fi apărării, pe masa lui se afla întotdeauna a 
cărțulie : „Respectați legile sovietice-* pe care el e 
folosea adesea. Sint cunoscute cazurile cind, drept 
răspuns la anumite cereri, spunea că problema a iest 
rezolvată de Comitetul executiv central unional și ol. 
ca Președinte al Sovietului Comisarilor Poporului, nu 
poate să calce hotâririle organelor superioare ale 
Puterii Sovietice.

Despre punctualitatea lol Vladimir llici s-a scris 
mulL El a fost in adevăr neobișnuit de grijuliu și da 
punctual. Vladimir llici n-a intirzîat niciodată la nici 
o pidință. Lenin nu putea permite ca din cauza lui 
•ameeii să-și piardă timpul. Ședinței* începeau în
totdeauna Ia ora fixată, indiferent de numărul mem
brilor Sovietului Comisarilor Poporului și ai Sovietului 
muncii fl apărării. Uneori, cel care in târzia un minut 
acu două minute deschidea încet ușa și se strecura 
pe scaunul lui. Dar nu te puteai ascunde nicăieri da 
privirea ageră a lui Vladimir llici. El ridica îndată 
ceasul fi-l arăta celui care intiniase. Dar dacă omul 
intirzia cinci minute, Lenin ii cerea îndată explicații.

Pe mine, ca și pe toți cai care lucrau alături de 
Vladimir llici, ne uimea neobișnuita lui putere de 
muncă și modul in care se pregâlea cind trebuia să 
io cuvintul sau să facă un raport

îmi aduc aminte cum se pregâttei Vladimir llki 
pentru cuvintarea po care trebuia s o țlaă la oi IX4ea 
Congres al Sovietelor. Prin Direcția secretariatului, al 
a scris și a trimis tuturor comisarilor poporului rugă
mintea de a i sa da scurte dări de seamă de două- 
trei pagini cu privire la activitatea comisariatelor 
poporului. G. V. Cicerin, Comisar al poporului pentru 
afacerile externe, l-a trimis o dare dc seamă da șai
sprezece pagini. Dorind „să-l ajut* pe Vladimir llici 
am hotârit să lac un relerat de douâ pagini din da
rea de seamă □ tov. Cicerin pe care l-am alăturat la 
aceasta. Și am fost teorie mihnit cind am primit re
latatul înapoi, Iară nici o însemnare, iar „lunga** dare 
de seamă a lui Cicerin era împestrițată de însemnă
rile lui Lenîn.

*
Fiind un om cu o severă disciplină înterioarâ, Vla

dimir llici era pretențios și față de alți. H ne spunea 
mereu : in primai rind să controlați îndeplinirea sar- 
cinitor.

El câtMa să obțină de la noi Ca această lucrare să 
se facă după tas sistem precis, care să asigure con
trolul real, verificarea efectivă. Lenin ne învăța aceas

ta teefaaa te <a tegdwn pvta tetete* <■ oamuaame- 
tele poporului fi cu ah< iastatuții fi să completeze re
gulat datele necesare ia cart a tocă. Cartateca a luat 
ființă fi credeam că lucrarea merge emrmaL Dar, pe 
neașteptate, asupra noastră s-a deilăMrii furtena. 
Vorbind cu cintre la tefaioa, Vfatfaair Bici sa inte
resă cum m aduce la ie deplin re mea dm hotăririta 
Sovietului muncii și apărăni. Cemnand poporului ra
portă vioi că lotfa a fost făcut ia termen si s-a adus 
la cimoștințâ socratarioluha Smiatetei Cemnanlar Po- 
pandui. Vlodimir Urnei a hafaal fa ceatretaia. A che
mat-o pe tea. Ulrich și a cana iișa lespecfanâ. Vozind 
lifo, Lenin se mcnmeă ; fișa era alcătuita Beglijoni, 
cu Ștersături, completată eecrteț, dar. mai a'es eu 
după model. Vludimu lari cancotă indota toate fi
sele și găsi că datate smt scrisa ta imfimptare, inte-0 
dezordine tatafa. Era mdigML Se intoane ia tarata 
său fi scrise îndată o scrisoare adresata mie. .Tre
buie ta vă pun ta vedere, Dumneavocsteă și toe. Zaks 
- și vă previn că dota următoare se vor aplica mă
suri mai severe - eă, venlkind lucrarea tov. Ulrich,

care urmărește da citava lues ied epi ini rea hateanlei 
Sovietului Comisarilor Papondtd p fanatu'ui «fanacii 
fi apărării, am găsit o mare dezordine . Vă tasărci- 
■az pe Dumneavoastră, impmmte cu iov. Zoks te ob
țineți ca lucrarea io H* bine pute la pvmct j dacă 
tov. Uizkh nu ra invăța, să a inlocuiți ți te gdsd> fa 
altcineva care va tace lucra zac tMCondrțtenat cu mul 
lă grijă.

E mai bine sâ se verifice e parte din hatăririle So
vietului Comisarilor Poporului fi aia Sovietului muncii 
fi apărării (după însemnările tacțillafilor sau ale fe
ților de serviciul dar să se verifice cu grijă pedantă. 
Obligati-vâ ca, de două ari pe lună, fi dumnoavoa 
slrâ fi Zaks, te-mi scrieți (scurt, in stil letegrteic) cum 
movgc munca de organizare a verificării cu grijă a 
sarcinilor.

In cax da insucces - se va elibera din muncă.
Alașex fișe curate, corectate da uaaa : ao curara 

să ta murdăriți, nu cumva să scrieți ceva de prisos, nu 
cumva să deviați cu a iotă**.

Nu ora prea sever Lenin 1 Nu. el era nrmnai pre
tențios pe bună dreptate. Fiecare din aer, cave a ta
ctul cu Vladimir llici, pacte oduze zeci de exemple 
care denotă grija lui, atewția loi. eu aș spune chiar 
amabilitatea lui. Nu de mt am găsit m Arhivă o 
scrisoare a lui Vladimir llici ta care roagă te mi se 
dea locuința, ca imui agi >:u la 
n-om "ftita du eiiitonta

Lefar se gbtdea te
In ou^tf! 1921, te 

lui C^.BB.falr Popor 
CormdOrmW PopORfa 
nnpăfa^eoa de o ne ea 
mreofaot Popa* 
dofari faazoer *i 
l*——» o ovul O 
de eceevii ^gdemnae a 
•u edacerJn eitorao p 
paamw a o duce la tfa

te ’922. te sfarBte hmm 
» m atio fa Govte po*#* 
., «espus de mult fipsa. de aceea mare ne-o
»• ., cind ta Direcția secretariatului Sovietului

C >nu m Popondui a «emit intr-o zi uravâloarea 
VGnOMto «

Dacă an vina, șieJața
M- 5-7.

Toate acestea trebuie 
maifi. d-euneoțo te-an i 
toate probtamele.

Itaevmob * 
mata nori 
interesează toarte mult. De la Gosplan trebuie 
un om caro se interesează foarte mult**.

Este greu sâ redau in cuvinte entuziasmul cu 
pregăteam cu loț*< materialele pentru Vladimir llici. 
cu care indaplineam indicațiile fi cererile lui, eipri- 
mata ta oceaitâ scrisoare. Si cind a început ședința 
exact fa ora indicată da Lenia, sala era arhiplină. 
Toți erau fatr-o stare noobișnuitâ de bucurie fi de 
entuziasm.
•in ca s-o
- Portă 

Ignatievna 
dintre hol

Mare fi sj 
fi ura pe du 
Vtadimir Bici, 
sfirptid ziiatat

ta ava 2-3, luni sau 11—1.

ta aranjați bina. Pentru 
ăuți materiale pentru

TUI TIU-BO
i__________________________

ALBERT R1S WILLIAMS
----------------------------- J LENIN LA

I

O
 dală eu Înaintarea nemjllcr a Inert)*! fuga străi

nilor din Rusia. Rujii erau puțin uimiți da fap
tul că străinii, care urlai toi timpul: „moarta 

hunilor t", au căutat să-$i ia tălfașișe fa *• : rame, 
tocmai cind acești huni au oenit elH de aproape, cd 
f uitai si ia bați cu aL

In aceste cita m-ara iascris In.Armata Roșie.
— Vd felicit t Ori ar ttebui nd rd spun in ențgle- 

{ește: ,.My felicitations', zise Lenin. In momentni 
e fafd. treburile noastre na merg tocmai bine Ve

chea armată nu ca htpșo. Aona armată e iacă in 
fașă. Chiar acum a capitulat Psboual. fără mei o 
rezistență. Aceasta este a crimă. Președintele 
iutul trebuie împușcat. Muncitorii noștri dispun de 
mult eroism și sint gata de Jertfă. Dar n-avem oa
meni bine instr uiți, lipsește disciplina. Si in felul 
acesta, in citeva fraie. mi-a preeentat situația de pe 
front și a încheiat:
t — Nu acem altă Ieșire, dadl pacea. Dar SocieieU 
pot lua hatărlrea de a coatutua răabmuL in orice 
caz. vă felicit că ați intrat In armata revoluționară. 
După lupta pe care a trebuit 1-0 dați cu limba rusă. 
Cred că o să luptați bine cu nemțiL

Lenin se gtndi o clipă, apoi adăugi :
— Un străin poate face multe, fiate cd veți pu

tea să găsiți și alții 9
Am spus cd ooi căuta să organizez un detașament. 

I In aceeași si. spre seară, detașamentul „Legiunea 
străină*' era organizai șl am Luceai un apel către 
toți străinii să intre In detașament. Dar Lenin nu se 
liniști. Pentru el na era destul că cineca face această 
treabă Importantă. El însuși urmărea cu grijă orga
nizarea „Legiunii străine**, se interesa de toate amă
nuntele. A sunat de două ori la redacția Pravdel. 
«Indu-i ta publica^apelul In rusește și englezește. 
Jlpoi a dai dispoziție să se trimită telegrafic apelai 
>n toată țara. Astfel, fiind un adoersar ol războiului 
|t luptlnd tmpotriva celor care Imbătau cu fraze 
revoluționare și vociferau, Lenin acumula forțe pen. 
Inr continuarea războiului.

£1. trimise un camion cu soldați, din .gărzile roșii

la eetaîea Petrppaeio.^ ck ordinul de a aduce 
clțiva general» coxzra*e.etafamari. tacfaiji acolo.

— Domrular, h ne adresă Lenin ciad aceștia in
trară tn biroal La. v-am chemat aici In colitele de 
erperți. Peîrogradut este la pencoL N-o ta fiți dtlt 
de buni să eloborafl tactica eahtară a apărării lta ?

ffanrralij ao ecceggat. _
— Hota, aid sint forțele aoast'e — continuă Lenin. 

arăți nd pe hartă patilia armatelor roșii și a rezerve, 
ioc. Forțele dașmanalai, jadeclnd după ultimele știri, 
se ațiă taie otcL Dacă eeți avea nevoie de alte lămu
riri. le veți primi

Generalii s-aa pas pe bscmi și spre seară au pre
zentat rezultatele LacrAnloc ioc.

— lor acum, vreun să-l rugim pe cetățeanul Pre
ședinte ai Sooietnlm Comisarilor Poporului, sa ne 
pună ta dispoziție a Încăpere mai confortabilă, l-au 
spas lai Lenia. generala.

— Regret foarte malt, dor na pot face aceasto acum,
răspunse Lenin. AMădală. numai nu acum, tacăpe- 
rea dmc, domnilor, ponte eă na e destul de confor
tabilă. dar Iși are asanlajul el: aste sigară ■

LENIN CA VIZIONAR Șl OM POLITIC
fn primăvara aaalai /9J9. ciad lumea Întreagă 

rtdea de ideea posibilității revolutivi in Germania, 
cind armatele Kaizernlm ti băteau pe alinți In 
Franța. Lenin. intr-a conoorbire cu mine, mi-a spus ■

— Căderea Kaizemlui este aproape. N-are s-o ducă 
nici un an. Aceasta se poate spune cu toată kota- 
rlrea.

Nouă Luni mal ttrziu. Kaizerul o țasl nevoit să 
fugă de minia înverșunată a poporului său. La ulti
ma intllnire cu Lenin. ei a scris in englezește 
această scrisoare și mi-a dat-o mie .■

„Trimit salutul meu eociatiștilor internaționaliști 
din America prin tovarășul american Albert Ris 
Williams. Sint profund încredințat că plnă la urmă 
revoluția socială rp bir tu in toate țările civilizaie'.

Lenin a scris acestea și - tăgade., optiada<>e

)i-vă despre congreenl cu privire la proble
ma zorii Gnd I Căutoți să luați parte. Mă 

luat

care

Cei prexeați Fau felicitat fierbinte pe Le- 
iftsânăloșjL
a răsărit soarele din noa 1 spuse Maria 
Glasser, eiprimind simțămintele fiecăruia

LIS TUHON

plin de-o ta căldură, 
făuritor

Nv-i om mai ban, mai 
de vremuri fi lumi noi 
învățătura ta, lumină pură, 
e piinoa hună-a noastră-a tuturor.

Cîntec 
despre Lenin

.1 SmotBaaseev I

2 octombrie. Marii, 3 octombrie, 
de ta orale 5-9. Cu paulă da

Sosesc ta 1 sau te 
■o- pian da. Sad-taa 
1 A ceas.

Preveafa pe luatei 
pauză, fa camevo d

Tiaripa n-a vend 1 Gnd vine, ședință aici CU cai 3 
locțidori.

LUCRU
Aunitf a dat A Na putea găsi cuvintul potrivit pentru 
..Fină ta aratar. / -<-• «pas fi ta a scris : „ultima* 
uigT-.

— Da, xpase eL revolufia m birul. Poate in cu- 
riad, dar podia — ft ta riUcă' odUi spre mine șl 
zimți... -■ poate oa fi natzbe de două decenii, in 
orice caz noi am Început. La—ea a intrat hotărlt in 
epoca războaielor p a motațiilor...

Lenin tmi tntinse scrisoarea și întrebă :
— Cind aveți de glnd sd plecați In America ? (era 

tn mai 1918).
— N-am stabilit încă precis — am răspuns.
— Dacă aveți de glnd. sd plecați prin Vladivostok, 

e mai bine să va grăbiți, altfel In Siberia o sa ca 
Intllneascâ armata americană.

In timpul acela era extrem de ciudat sd auzi la 
Moscova o asemenea declarație, fiindcă noi toți cre
deam că America este stăpinltă de sentimentele cele 
mai prietenești față de noua Rusie.

— Aria nu e posibili am protestat eu. Dvs. Știțt 
cd după părerea lui Raymond Robins, sint speranțe 
cd America ra recunoaște guvernul sovietic in 
rul cet mai apropiat.

— Poate că el gindeșle așa, spuse Lenin. 
netul Robins reprezintă bnrghezia americană 
raid. Dar politica Americă este condusă de 
Acolo conduce capitalul financiar. Dar capilalul fi
nanciar are neoaier de Siberia șl el va încerca să-și 
trimită soldații să ocupe Siberia.

Pe alunei nu puteam fl de acord In nici un fel tu 
acest punct de vedere... Dar la 29 iunie 1918. am avui 
f'osibititaiea sd odd cu ochii mei cum debarcă la 
Vladivostok marinarii americani, In timp ce monar
hi știi ruși, cehi, englezi și Japonezi smulg steagul 
Republicii Sovietice și ridică steagul tricolor al mo
narhiei prăbușite.

Prezicerile lui Lenin sa adevereau alli de des, In
cit părerea Iul asupra viitorului este foarte interesan
tă. lată In esență ce a spus Lenin. in cunoscutul in. 
Jerviu acordat ziaristului francez. Nada și in.
aprilie 1919 in publicația pariziană „Le Temps**.

uiito-

Cntn- 
libe- 
alții.

1

Ești apa, dramontal, trandafirul, 
cărbunele fi ioni planetari, 
ești rădăcina vieții, ești potirul 
izvorului eievn da locuri tari.

Ne-ai luminat prin muncă viitorul, 
mereu neobosit fi dirx, luptind, 
nicicind tu nu țî-ai înșelat poporul, 
așa cum el nu le-o-nșelat nicicind.

Ji-a lost viața numai strălucire, 
ca un luceafăr falnic pe-nserat
Ji s-a schimhat chiar moarlea-n nemurire 
dind viață pe pâmint cu-adevârat

Prin tine lumea iese din robie, 
războaiele prin fine astăzi mor. 
Iubirea la pentru popor e «ie, 
precum iubirea-ntregului popor.

Nu monument de lespezi înghețate, 
ci suflet cald no ești, anind in piept, 
iu, scumpe Lenin, marele meu Irate, 
conducător și prieten înțelept.

Pe-al tâu morminl, dau steagurile-n floare. 
Acei ce luptă nu cunosc răgaz. 
Cu-nvâțâtura ta biruitoare, 
ești zi de zi in mintea noastră treaz.

In rominețte da 8EN. CORLAOU

„Viitorul hunii 7 Eu nu sint prooroc. Dur un lucru 
se poale spune hotârit: stalul capitalist, cum este 
de pildă Anglia, se dizolvă. Vechea orinduire este 
sortită pieirii. Condițiile economice, generate de 
război, împing lumea către o nouă orinduire. Evolu
ția omenirii merge inevitabil către socialism. Cine 
ar fi putut spune acum clțiva ani că In America e 
posibilă naționalizarea căilor ferate, fie chiar și ca 
mâsurd de război ? Vedem de asemenea cd guver
nul american a introdus monopolul la pline pentru 
a folosi mai bine resursele ne pline in interesul în
tregit țâri. Toate ablecțiunile care se fac împotriva 
stalului n-att împiedicat rit nimic această evoluție. 
In adeuăr, trebuie găsite șl create căi noi de con. 
troi pentru a In tăi ar a lipsurile. Toate tncercărite de 
a împiedica statul de a fi puterea supremă tint za
darnice. Deoarece inevitabilul Iși face dmm datorită 
propriei sale inerții. Englezii spun : ,,Calitatea bu
dincii se cunoaște cind o mdnlnci**. Spuneți ce vreți 
despre budinca socialiștii, dar toate popoarele încep 
so guste tot mai mult acest fel de mlncare".

LENIN
Lumina roșie, care flșneșle de pretutindeni 

din sala Andreevski luminează universul. Cu- 
viniârile reprezentanților oamenilor muncii 
din diferite fâri, glasurile lor cutremuru glo 
bul: aceasta este Internaționala Comuniștii ia 
cel de al lll'lea congres al ei. Azi Kremlinul 
a devenit In adevăr simbolul diverselor cui* 
luri ale omenirii.

Lenin a luat cuvintul de ci leva ori 7d 
Congres. Vorbește foarte bine germana 3i 
franceza, gîndind ți cintârind fiecare
uUMJtil, iiauta lui Lenin In timpul cuvînlârii 
no raia ' Bfaic de profesor universitar. ln»a* 
cdailâ . olapljtate a J In ti f ei 
p6nnu~sTncțr și ca vainju Mraxti inlib
nil lntlmplâtor cu Lenin pe en/ddr și âm' vor
bit dteva minute. Mi-a atras atenfia asupra 
unor materiale cu privire la problemele Ori
entului.

De fiecare dată, cind Lenin vorbește în sala 
Andreevski. nu e pasibil su ie apropii de tri- 
bunG: peste tot, pe scaune și pe mese stau oa
meni. n-ar putea sâ cadă jos un măr. Cind 
se aprind luminile In sala, umbra mare a Iul 
Lenin. formlnd un admirabil tablou,* cade pe 
panou/^ și pe lozincile; „internaționala co
munistă", „Proletari din toate țările, uni|i*vâ‘ 1 
^Republica Sovietica Federativă Socialistă-. 
Această siluetă pe plnza roșie dă naștere 
unor sentimente neobișnuite și devine un 
simbol deosebii.

6 iulie 1921
★

Uzina „Eiect/opulere", vechile ateliere „Dr 
namo~. _

Se sărbătorește Revoluția din Octombrie- 
Scara, ia solemnitate, se adună muliu lume. 
Muncitorilor — acești oameni cinslifi — le-a 
iași dai să vadă șl să suporte multe In viafa 
iar: adunuri muncitoreșli împrăștiate dc ca
zacii sălbăticii, greve ca niște uragane, lupte 
dlrze cu dușmanii, nu pe viață ci pe moarte. 
Da/ azi. cind se sărbutorește Revoluția din 
Octombrie, îi cinstește atlla lume. Funcțio
nari, muncitori, familiile lor. grupuri-grupuri 
vin șuvoi spre uzina.

La oricine ai privi, vezi că toți au o dispo* 
zifie neobișnuit de înălțătoare. Dar pe neaș- 
teplate, 11 văd pe Lenin ridieîndu-se la 

tribună. Toți cei din sală tind grămadă Îna
inte. Timp de clteva minute se pare câ uimi
rea nu va avea stirșit. Dar liniștea nu durează 
prea mult: e spartă deodată de urale, de 
aplauze, care zguduie pămintul și cerul,

Privirile muncitorilor cată înlr-un singur 
punct: sini fixate asupra Iul Lenin. Incordin* 
du-și auzul plnă la limită, ci ascultă cuvlnla- 
rea cu atenție, cuutînd să nu scape nici un 
cuvin!. Folosind exemplele cele mai simple și 
pe Înțelesul tuturor, Lenin orală limpede câ 
Puterea Sovietică este Însăși Puterea oameni' 
lor muncii, iar conștiința acestui adevăr crește 
In sinul maselor muncitoare zi de zi.

„Omul cu arma — care stlrnea groază in 
trecut in conștiința maselor muncitoare — nu 
mai slîrncșlc groaza azi, ca reprezentant al 
Armatei Roșii, ci este apărătorul lor“-

Ultimele cuvinte ale iui Lenin se îneacă 
în ovații furtunoase.

Adunarea s-a terminat. Majorilatea din cel 
prezenți se Îndreaptă spre sala unde se ser
vește o masă sărbătorească.

Seara Inchinală, de uzintf, anivcrsurli Revo
luției din Octombrie a iosi In^r-adevăr 
solemnă...

noembrie 1921



„Mdrțtșor** este numele unui crlmpei din 
oraș, așezat geografic la Sud-est de miezul 
lui și cuprins tn brtul de măguri din dreapta 
Dîmboviței.

Istoric, Mărțișorul făcea parte din moșia 
Mavrocordațtlor care au ft ridicai pe la o mie 
șapte stde șt ceva mlnăstirea Văcărești...

Mărțișor mai este și o stradă, croită printre 
căsuțe și grădini de pasul domol al diona 
generații. Pe-aici, pe undeva, prin Mărțișor, 
au venit din Inflmplare sau poate chemați de 
cine știe cine, vreo dțlva olisnt, lucru dove
dii: puțul „La trei olteni", care a dai apă

și Cărțulii și In nenumărate „Bilete de papa, 
gal** sau „tablete*...

— Singur n-aș fl putut răzbi... Dacă n aș 
H anul-o pe China cu mine, nu știu ce s-ar 
fi ales de capul meu. Nram luat împreună 
imediat după întoarcerea mea din străinătate 
șl făcurăm, oasâztcă, cincizeci K- ani de căs
nicie... O viață de om /

Anul I960 ne aduce o triplă aniversate .* 
tata 60 de ani, mama 70 șl amindoi, 50 de 
ani de oi ață.

Baruțu T. ARG HE ZI

*
Arghezi nu și-a iubit niciodată nici manu

scrisele șt nici literaturo. O pălind l-a inie» 
resat olița timp rină ce a fost acoperită și 
odată terminată era gala-gala s-o arunce.

Zdreanță, bâtrln acum de aproape douăzeci de 
ani. se așeza sub scaunul lui. Hoțu — cu botul 
lui in bolul ghetelor. Zmeu, mai sfios, pe că
rarea de nisip. Din sensibilitate in sensibilitate, 
de la o mingîiere pe nasul dm sau pe spina
rea dreaptă la condei, de la o vorbă blajină 
la un vers, întreaga stare sufletească a Mărți
șorului s-a transpus In literatură. Pe limbai 
mai științific asta s-ar numi interdependență, 
injluența mediului, reflectare, sau nu ștui mei 
ce. Versurile citate poate că spun din acest 
punct de vedere moi mult decit o critică lite
rară:

unghiuri 
se des- 
îndemn

f 1

L-aii văzui cumva pe Zdreanță 
Cei cu ochii de faianță ?
£ un dine zdrențăros
£ liocos, dor e frumos ,.

★

Zmeu', dog de vlnâloare. 
E frumos la arătare. 
Falnic, sprinten și semeț 
Nu e cline de cotețe.

limpede ți race pînă de curlnd. Mal e și neică 
Dumitru, gorjanul, dulgher, așezat cu căsuța 
pe o răspbtite, peste care el împlinește curlnd 
veacul dimpreună cu băbuța iui, baba Votca-..

Ml-ajuc aminte de Mărțișorul de acum vreo 
treizeci de ani, tind in locul ulucilor și al că
rărilor era dmp, erați seaeți și din tind fn 
eind mori turme de ol călătoare.

Mai mtli a fost o căscioară de lut. cu un put 
adine înfipt In ptniecul dealului și un metan 
oe care-mi aduc aminte câ-l chema trișa... 
Din .jeeniru* marna și tata au venit cu noi In 
cimpul gol și au început să construiască. Tata 
tși lăsa ziua condeiul și-o ajuta pe mama care 
a fost și inginerul și arhitectul casei șt al 
gospodăriei. An după an și timp de aproape 
douăzeci de ani, căscioara s-a făcut casă, iar 
casa, căsoaie. Sus, la cucurigu, două turle 
și-a terasă, în fur balcoane sau ferestre largi, 
acooeris pac ir nit ca la munte și ziduri albe 
ca laptele. Țiglele au tmbătrtnit In spinarea 
casei, zdravăn clătinată de clleoa ori, de cu
tremure ți de bombardament. Pe grinda mare 
din vad se moi văd încă inscripțiile dulght. 
rilor și ale zidarilor: Castache, Dingă. Iepu
re, care au lucrai ia casă.

Activitatea de scriitor. Argheri și-a împle
tit-o aift de slrins cu Mărțișorul, incit as în
drăzni sd spun că fără Mărțișor poale că 
multe pagini de literatură n-ar fi apărut nici
odată, după cum fără osteneala condeiului, 
mărțișorul n-or fi puiul sâ fie. Liniștea adiftcă 
a nopților cu ferestrele deschise, t»aduceau 
mirosul pămlnlului,* depărtările, sclipirile o- 
roșului: grădina, ciniece de greieri ți bălțile 
din oale, orhestre Întregi de broaște și de 
brotăcei Prin Uuadă zburdau iezii caprelor 
albe. Clinii Întregeau atmosfera de mare fa
milie a omului frate ca ei, cu toate orătăniile 
Io un ioc. ca vrăbiile și cu porumbeii. Cile a 
miță, cind Alba, tind Ha. tind Linx sau 
Schija, călcau încet pe tinicheaua ferestrei, 
chemind In zilele de frig pe tătuță și pe măi
cuța lor să le deschidă geamul și să intre 
la căldură. $i au intrat cu toții In literatură.

*
Camera de lucru a lui Arghezi este de a- 

bicei o Încăpere mică, simplă ca o chilie. 
Zic, de obicei, pentru că (aia tn casa din 
Mărțișor a lucrai in diverse încăperi, and 
sus. tind jos. in față, ori spre grădină. O 
masă de brad, un raft cu cărți, un pai cu ma- 
caiul țărănesc. douâ-trei tablouri. Cam așa 
era Întotdeauna.

Pe masd o alică de pămlnl cu condeie, cre
ioane si titeva vene. O călimară, dicționarul 
ilustrat „Peiii Larousse", manuscrise, ceașca 
de cafea fi scrumiera.

Arghezi a lucrai in cea mai mare parte, ne 
liniște, noaptea. Fereastra lui veșnic iluminai i
airăgea M un magnet din beznă cărăbușii, gî- 
zt!e și fluturii așteptați sd cadă amețiți din

sauhora lor In daniela străvezie de păienjeniș 
jos. ca să fie tnghihti de broaște.

Pe rlnd, ieșind din condei și tretind din 
manuscris In cerneala tipografică, s-au ivit 
din Mârtișor pagini de literatură, proză și 
vers adunlndu-se In peste treizeci de eolume

Coșul de hlrtil a intrat de nenumârde ori In 
foc. fără ca cineva Să știe ce avea In el.

O voce venită de undeva, dintre studențl, 
poale dintre cărturari sau necărtu/ari, întrea
bă destul de des: „vreau să știu cum scrie 
Arghezi ? Te rog spune-mi și mie" ?

Unii cred cd scrisul e o tehnică... Dacă țU 
tocul mai aplecai sau mai drept poți sd soni 
mai ușor In proză saa tn versuri. Alții poartă 
chică, spetind că vor fi mai inspirați. Nu e 
nimic adevărul: scrisul cred că este un dar, 
ca al clntărețului. ca al zugravului, ca al cio- 
plitarului^. Țoală problema este sd scoți din 
fărima pe care o ai In tine cit mai mult.

Din vorbele lui Argheri se înțeleg aspecte 
și perspective. Nn manuscris, de pildă o ta
bletă, niciodată n-a ieșit din primul creiona]. 
Pagina ștearsă și adăugită devine de cele mai 
multe ori de necitit. Alteori, ideea este reluată 
după o zi sau două și nu trece ia dactilogrn- 
fial fără o ultimă puricare.

fdeea trebuie muntiiA mult pe hlrtie— 
Iți trebuie timp și răgaz sufletesc... In fileta- 
tură e bine să nu te grăbești.

Mulți ani de-a rlndui. In Mărțișor, U lăsam 
pe fata seara la masa lui și-t regăseam dimi
neața cind ne trezeam deodată cu cocoșii, lu- 
crlnd mai departe. Cile ore din douăzeci si 
patru ? — In vremea coiaborărilor cotidiene, 
la gazete, tind articolul trebuia sd fie gafa la 
timp, aproape că nici nu mai dormea. Cite 16 
șt 20 de ore se scurgeau pe neștiute pe lingă 
penița condeiului.

Niciodată Arghezi n-a fost și nu este mul
țumit de lucrul lui. II știu întotdeauna stâplnii 
de sentimentul că nu și-a făcui pe deplin da
toria. Datoria de fiecare zi și-o înțelege cu un 
accent mai aspru și pe un ion mai dur. Nu 
area sd se lase fonvins nici de mama, nici de 
noi, nici chiar de medici, că nu i-ar strica 
măcar o săptămlnă încheiată de odihnă Mali, 
O zi-două de nelucru îl obosesc mai mult...

Un caiet cu scoarțe albastre pe care dacă 
l-am răsfoi Intre patru ochi cu ciiiiorul, fără 
ca tata sd știe — lui nu-i plac indiscrețiile in 
manuscrise — sau altul pestriț cu eticheta tn- 
gălberufă de vrea șaizeci de ani trecuți, cu 
însemnări aproape zilnice, cu aprecieri, ori cu 
tife un uers. am vedea că poartă, abia deslu
șită, cile o inscripție latinească: „Nulla die 
sine tinea"... adică nici o ri fără o linie, tra
dus tn conștiința lui Arghezi, mărar o vorbă 
scrisă In fiecare zi. Cite vorbe scrise, cile rin» 
duri, cite pagini s-au scris oare în aaroape 
Șapte decenii? Strădania lui Argheri se pare 
că n-a rămas fără rezultat.

In Mărțișor an venit peste umerii familie», 
întotdeauna strlnsă in dragoste și In muncă, 
și vremuri bune și vremuri grele. Grădina, în
grijită de ctie-și patru. Înflorită și curată, a 
fost pentru amlndouă siiuathte un refugiu su
fletesc șl o alintare In același timp. Nici tind 
a fost răscolită de bombe, grădina casei noas
tre n a fost tristă decit o ti. di s-a risipit 
fumul șl cit s-au adunai doburile.^ Un vișin 
bt fața casei și-a lăsat umbra de nenumărate 
ori ceste manuscrisele lui Argheri. Cind lucra 
ziua in grădină, veneau lingă el ți dinii.

a
A orbii de boală grea 
Notai tatii, ți-aț fi vrui 
Sd-t găsesc un leac, cetxi.
Aiia un vraci nu l-a avat...

Tot pe sub vișinul care acum nu mai este. 
Ar g he a se vedea oara cu musafirii cosei, 
prieteni de demult si prieteni de literatură- 
Venea mai des pe vremea tind Mitzura și ta 
eram mai mid, pârVdeia Gala Galaction șM 
făceam să se dea ca noi In sertndobul de 
Lemn si să ne spartă snoave. Figura bri era 
imorestonantâ ca barba aibă care-4 ședea fru
mos. Pălăria mare pi neagră era ca marginile 
largi si mai ales cișmele grele pe care le 
purta ne făceau să-l credem un tel de staroste 
al aticilor din basme, care se asemănau ut 
eL N. D. Cocea, V. Demetrius. Dem. Thaorio- 
rescu și Galactica se adunau cUeodaia ca 
toții ți umbrele serii M prindeau aooestmd la 
Mărțișor- f. C. Vissenoa. scriitorul țăran thn 
Dîmbovița. înnopta uneori pe la noi. vorbind 
și povestind tot soiul de InOmptâri frumoase 
sau urtie de prin sate. Odată, pe vremea ănd 
tata era lathis la Tg. Jiu p maic&mea era 
plecoia cu Mitzure săi vizileze la lapdf. a 
venit Vissarion.

— Săți spui cum l-am 
văzul prima oară oe Ar
gheri... Poale n-ai să mă 
crezi, da așa a fost... 
Venisem de la Coteșii la 
București și mâ aflam la 
o circiumă la poalele mi
tropoliei, La masa de ală
turi erau cițiva băieți si 
un popă tinăr. Am ciulit 
urechile la ce vorbeau 
ei- Popa vorbea așa de 
frumos și spunea cuvinte 
ații de înțelepte, că-mi 
venea să sâr la el ti sd-l 
pup... Dar. vezi, el era in 
gtubea fi eu In ițari... Pe 
vremea aia unde se pome
nea un popă, dar mi-te sn 
călugăr, intr-o tirdumăff 
Mă dau binișor pe lingă 
unul dintre ei p»l întreb- 
..Ct'ne-t. nete uliță, popa 
ăsta, ră lore !• mai 
vorbește de la inimâ"7... 
Ala mi-a răspuns că e 
diacon ui mitropolie si 
câ-l chiumă losif. dar ri-d 
spâne si Argheri... M-am 
uitat năuc la ei p M/d-l 
udz ți acum...

Mir ii forul a devenii r« 
timpul un lei de mică oa- 
trie. în care toți deooatri. 
rd luam parte, după pu
terile noastre, la treburile 
fiecărei ale. Tot bi ,Wdr- 
țitor. torăaiea Mtzura a 
debutai oi crriamd * ea 
acuarela- Înclinația spre 
desen a tatii sa transmis 
Milzurri, iar Mitzura de 
mied începuse sd smingă- 
lească hlrtuL. Studii după

pe $uP vișinul cart acum nu mai exit.

natură, de mișcare, perspectivă, 
noi si o formă nouă de desen 
tușeau din mina ei sub același 
scris Si pe caietele ei: nulla die sine ti
nea. Pornită din Mărțișor și infățișlnd crlm- 
pete de viață ale gospodăriei, o expoziție de 
desen și de succes In același timp, tn fosta 
sală Promeleu, deschidea Mit2urei un nou 
orizont. Paralel cu desenul, dansul și teatrul 
au furat-o tnsd de la șevalet și au dus-a pe 
scenă—

Dacă ar fi să vorbim de ea, copilăria noas
tră este însăși evoluția Mărțișorului cu nevoi 
și bucurii. Nu este crlmpei de casd ori fărlmâ 
de gospodărie care sd nu fi trecut printre 
degetele iăluțului și ale măicuții, ia care se 
asociau plăptnde și ale noastre, ca o ucenicie 
necesară de viață- Odată cu cartea, principiul 
creșterii a fost să meargă și munca dusă de 
brațe și nu putem spune că educația n-a fost 
una dintre cele mai bune. Franțuzeasca mer
gea perfect cu gospodăria, după cum lectura 
te completa ușor cu greblatul tn grădină.

— Am dus-o destul de greu, după cum 
ffi’H și voi, și un singur lucru ne-a ajutat 
să ajungem pină aici: am ținut mult unul 
la altul. Din dragoste și cu dragoste am rea
lizai ceea ce vedeți și voi... Și să-ți mai 
spun ceva, continuă tata. Toată literatura 
mea nu face cit o ciorbă sau o tocană de-a 
Paraschivei I

— Cum pune Chiva capacbl, se cunoaște, 
adaugă taia, sdruilndu-i mina la sflrșitul 
mesei.

>

Semnificația 
unor traduceri

CRONICA DRAMATICA

„Școală de măiestrie 
literară"

ir
Sd spunem că s-a făcut seară In Mărțișor. 

Au tăcut și vrăbiile, s-ou cumințit și porum
beii fi la tngtnalui zărilor cu noaptea, a mai 
rămas pe cer a fărlmă de lumină. E luceafă
rul. Sub el și peste zarea Întinsă de la poa
lele Mărțișorului peste oraș, salbe de sclnlet 
sclipesc și se înmulțesc parcă Înmiit din scli
pirea lui.

Nu alerga prin iarbă, că deranjezi lăcustele. 
Nu striga prea tare, câ ți vor răspunde din 
turle cucuoălle. Stai liniștit și uiiă-te peste 
oraș. PriDefte din Mărțișor noaptea cum 
Bucureștii cresc pe dimensiuni nebănuite. Nu 
te sfii: desprinde-te ușor îndărătul timpului 
Si înțelege de ce Argheri s-a retras de bule
varde fi de haos și s-a cocoțat pe deal, Și 
ceea ce vezi și ceea ce înțelegi In Mărțișor, 
păstrează In inima ta.

Ajuns la noi la a patra edi
ție, romanul lui G. Câtinesca 
Enigma Otiliei ■ apărui nu 
de mull pentru prima dată tn 
librăriile sovietice, In traduce
rea ha lurl Kojeanikca, cunos
cut din numeroasele Mmâari 
In rusește din literatura noas
tră. si a lui D. Spotianskt.

Precedai de a prezentare 
generală a personalității cul
turala a autorului, traducerea 
urmează claritatea și profunzi
mea frazei romineșit.

Tirajul fabulos indică apre
cierea dată asupra valorii a- 
ceste] opere de către forurile 
sovietice competente și dra
gostea și interesul din partea 
publicului sovietie pentru cub 
tura- noastră națională.

La puțin timp după traduce
rea In rusește, romanul Enigma 
Otiliei de G. Călinescu era edi
tai și In limba franceză La 
Nef de Paris editions In tăl
măcirea lui A. Georges Boe* 
(earui. Traducerea aproape si
multană tn aceste două itmbi 
de circulație mondială a unuia 
dintre cele mai bune romane 
roninesti, dovedește interesul 
stîrnit In străinătate pentru 
una din operele semnificative 
ale academicianului G. Câh- 
nescu.

Aceste traduceri 
viabilitatea oe care
certifică an de an unei opere 
fundamentale a epicei romî- 
neșii.

Enigma Otiliei, scrisă In 
timpul elaborării unor opere 
fundamentale de critică și Is
torie literară cu perspective ne- 
bitllnite rină atona, aporii- 
ntnd aceluiaș autor, nu era o 
revelație și o descoperire a 
romancierului Călinescu, pentru 
că talentul literar din Viața 
lui Mlhai Eminescu și Viața lui 
Ion .Creangă H ducea spre a 
operă beletristică In înțelesul 
curent al cuvtntului.

O ediție nouă la București, 
traducerea ei ia Moscova și la 
Paris, transformă actele edi
toriale tn indiai prin care Oii- 
lia ne amintește că a dispărui 
numai figurativ din strada An* 
tim. dar Că ea continuă să tră
iască ai ci ca si peste hotare.

Eroul pozitiv
in dramaturgie PERSPECTIVA Șl IDEAL

dovedesc 
timpul i-o

luceaiarul

Privită în evoluție istorică, orcble- 
ma eroului pozitiv di 1 teatrul romi- 
nesc actual capătă noi semnificații 5< 
înțelesuri. Pentru că dorința de a 
crea un erou deosebii, care să con
cretizeze Io datele caracterului aău 
idealuri și aspirații Înalte, a (ost pre
zentă șl In dramaturgia noastră din
tre cele doua războaie. Gelu Rusca- 
nu. Domnișoara Nastasia, sau chiar 
iUirotu. ca să ne oprim numai la 
ctteva ticuri mai caracteristice. în
truchipează un ideal de cinste șl in
tegritate morală, de dorința de a de
păși existența meschină $1 mediocra, 
de a se opune necinstei și grosolăniei 
burgheze Dar fiecare din acești eroi 
tși Incheiau destinul lie resemnln- 
du se și cuiurtdindu-se in apa stătută 
a unei existente amorfe, lie apcllnd 
la soluția definitivă și tragică: si
nuciderea. Soarta acestor icarl cu 
plumb In aripă era de fapt o conse
cință a colicii limitate a autorilor, 
prizonieri al propriilor contradicții. In 
împrejurările sociate respective. Toc
mai acest lapt ni-1 mărturisește Că
rnii Petrescu atunci cind evocă eta
pele desăvlrșirii „Jocului ielelor": „A 
doua versiune a fost scrisă pe la mij
locul lui lume si cu ea m-am tnciltit 
In jocul inextricabil ai antinomiilor in 
așa măsură, că întocmai ca și eroul 
meu, n-am mai putui sâ mă desprind 
pentru lot restul vieții de „tocul idei
lor* lnirevâ2ute in sferele albastre ale 
conștiinței pure, care mi-a apărut Încă 
de pe alunei ca „jocul idelor" (Ad
denda la falsul tratat. Teatru, voi 
111. 1947). Citatul este revelator și 
cred că ne oleră posibilitatea să in- 
Irevedem cauzele pentru care eroul 
cu un profil moral deosebit din lite
ratura dramatică dintre «le două 
războaie mondiale a avut un sflrșit 
I ragic.

0 privire istorică asupra problemei 
ne va a iute să Înțelegem și noutatea 
revoiuțiouară a tipurilor de eroi pozi
tivi dm dramaturgia

lă. Eroul 
tnaiurgia 

treilea și 
caracterizează» chiar si 
cele mai avansate Intru-

noastră aciua- 
cinstit din dra- 

decemilor 

al patrulea

al

se
in

chipăn ale sale, orin lipsa uoiâ 
ideal social dar și a unei oer- 
spoctive de viață. Dramaturgia 
noăstră a mat assrenea tipuri care 
prin forța înfruntării cu mediul txx- 
ghez $1 dorințele clocotitoare de eli
berare depășeau .AnviașiC din Drot a 
acelei vremi. Gelu Rutcanu. Domni
șoara Nastasia sau Silvestru Tranda
fir cad răpuși alunei cind ultimele 
licăriri ale speraoța s-au atins. La 
ei ctxba de invohtie este mult mai 
bruscă. Toate aceste tipuri atlt de 
deosebite Intre ele au canină, c*. m 
spuneam, neputința de a vedea din
colo de marginile ixiui orizont foarte 
apropiat și In fond circumscris la aria 
socială a vieții de ahoicj. Pentru 
Domnișoara Nastasia v*ui nutrit cu 
afîta ardoare nu reprezintă mai mull 
decit evadarea din mahalaua promis
cua a Veseliei In strada luminoasă șl 
curată aliată. In închipuirea el, fe 
cartierul Pooa Nan. Pini la urmă Iți 
va da seama că lot’ll n-a fost decit 
o Iluzie: „N-am mei găsit nimic din 
ce-a fast odinioară! Case rruadarg. eu 
Oameni răi șt femei bețive ca pe la 
noi, noroi..." In fend. Domnișoara 
Nastasia este victima unui mirai- Iar 
perspectiva ei se reduce la cadrele 
unei existente tot atlt de meschine. 
Sinuciderea eroinei lui George Mihail 
Zamlirescu nu aoare 
cerință îireascl.

La alte dimensiuni 
implicații psihologice
tite, Gelu Ruse a nu (Jacul ielelor de 
Camil Petrescu) trăiește de fapt a- 
ceeașl dramă. Parourglnd și el ex
periența ne Im plmini unul idea! — și 
anume acela de dreptate — In so
cietatea burgheză. Gelu Ruscanu cade 
victima aceleiași lipse de perspectivă 
în înțelegerea vieții. Deși avea In
tr-un fel condiția revoltatului („Efa 
prea inletigent ca să accepte lumea 
asa cum este") Gelu Ruscanu 
să-și vadă împlinit idealul său. 
mod absolut, fără a ține seama 
împreunările sociale ți Istorice
crete. ..Orgoliul său nemăsurat" era de 
lapt expresia individualismului Intll- 
nit șl la eroina lui ZarnRtescu. Ne-

deci! ea a ton

sufletești și cu 
■uit mii sub-

gînd o întocmire socială rău alcătui
tă. ei se prăbușeau penlru că nu a- 
seau capacitatea să întrevadă viito
rul și căile de realizare a Iul. Prici
na eșecului vine de lapt de 1a această 
singularizare a eroului, de la lipsa 
unui racord intim Intre idealul erou
lui și cel al societății întregi. Dom
nișoara Nastasia, 6eki Ruscanu ca și 
Carmen Anta (Ciuta de-Victor Ion 
Popa) sau Silvestru Trandafir, slot. 
In fond, oiște izolați, el nu simt fn 
împlinirea visului reazimul celor din 
jurul lor. Lupta lor Indlriitl cu des
tinul n-are de fapt un suport In da
tele concrete ale realității. Ei vor să 
urce pe crestele fericirii, dar pășesc 
pe nisipuri mișcătoare șl cu fiece în
cercare de a ieși la liman nu tac alt
ceva decit să se cudunde și mai adkic 
In abitul vieții burgheze.

De fapt, aici vedem limitele realis
mului critic ki literatura noastră pri
vind construcția si destinul eroului. 
Specific dramaturgiei noastre este 
însă faptul că eroii aceștia provin fie 
din mediul periferic (la George .Mi
hail Zomiirescu sau Mihail Sorbul) 
fie din cel intelectual (la Cărnii Pe
trescu sau .Mihail Sebastian). Proza 
afirma aceste caractere mai ales din 
lumea Hrănească (vezi Vitoria Lipan 
șl în general eroii 
Mihail Sadovcanu).

Dar revenind la 
leresant de reținut 
întotdeauna zborul
Urni sau pentru urni din ei spre un 
necunoscut feeric, cutremura pe cel 
care singur s-a încumetat lără să 
cunoască drumurile si țelurile omeni
rii. $i atunci se vor Întreba ca Celu 
Rusca nu : 
fie trăită, 
cir pit sau 
îndurerai 
„...nici o
dată din drumul et".

Eroul pozitiv de astăzi al literatu
rii dramatice realist-socialistc are 
înaintași In acești oameni care au a* 
firenat atunci idealuri de dreptate șl 
demnitate. Comună va li integritatea

din cxxnr si hi

1n- 
ci

In 
de 

con-

dramaturgie, 
este $i holul 
acesta sore Inii-

,.Mai mentă v»afa asta sâ 
dacă lotul ti se dă atit de 
îndoielnic T“ sau vor spune 
ca Ah rin Miroiu că: 
stea nn se întoarce nicio»

morală și dlrzenia de caracter întru
chipată Io diferite personalități artis
tice. Dar pe cind eroul literaturii dra
matice dintre cele două războaie se 
prăbușește In luptă cu forțe ostile, 
complet opuse țelurilor sale, eroul 
teatrului de astăzi ișl împlinește idea
lul și visul desdvirșindu-și armonios 
personali lalea. Dar aceasta pentru că 
eroul pozitiv al dramaturgiei rea list- 
socialiste (Anton Naslai, Peîru Ar- 
joca. Ioana Baga. Spiridon Biserica, 
Tocna Căbulea), stăpln pe destinele 
vieții sale. I$! construiește un ideal 
In concordanță deplină cu idealurile 
clasei care a oferit omului perspecti
va eliberări safe. Aspirațiile sale slut 
aspirațiile societății noastre și el 
luptă penlru împlinirea unor deside
rate ce fiind ale sale sini ale tuturor 
celor ce merg alături de el, sub con
ducerea partidului. De reținut afeturi 
de aceste caracteristici este și faptul 
că eroul pozitiv al dramaturgiei noa
stre realist-socialist?, simbdizlnd for
ța milioanelor de oameni descătușai, 
nu mai are sentimentul chinuitor al 
însingurării, ci conștiința nezdrunci
natei solidarități In lupta pe care o 
duce. In timp ce eroul vechii drama
turgii pierea In luptă cu societatea 
burghezi eroul noii dramaturgii 
luptă pentru ca idealurile societății 
socialiste să triumfe. El nu mai nu
trește himere ci visuri realizabile pen
tru că drumurile Sale sfat laminate 
de învățătura partidului celor ce 
muncesc. EI arc perspectiva faptei 
sale de zi cu zi, Iar Inlre idealul său 
ca om șl cel ai societății, există o 
perfectă osmoză. Ceea ce înnobilează 
și ridică pe o treaptă superioară ca
racterul eroului pozitiv al dramatur
giei noastre de astăzi este sentimen
tul răspunderii sociale a omului Cum 

se concretizează aceste trăsături mo
rale In cltcva din personajele cele 
mai autentice ale noii noastre dra
ma lurgii, ne propunem să urmărim 
Intr-un articol viilor.

Revista Voprost literaturi a 
inițiat, odată cu începutul aces
tui an de activitate o rubrică 
nouă și originală: Școala de 
măiestrie literară. In cadrul «* 
cestej rubrici de larg interes și 
de mare importanță revista și-a 
propus: „să contribuie la dez
voltarea tinerelor talente. în 
drumlndu-le spre o legătură 
strînsă cu viața, cu mediu! în 
care trăiesc, eduetnd In tineret 
spiritul de râipundere pentru 
munca literară, pentru calitatea 
ei". E vorba oare de o școală și 
lecții, ca să spunem așa, „prin 
corespondență", menite sâ în
vețe pe tineri cum să devină 
poeți, prozatori sau drama
turgi? Desigur că nu. „E loarte 
puțin probabil să poți „Învăța" 
pe cineva sâ scrie — arată re* 
vista in cuvîntul său de prezen
tare a rubricii. Scopul nostru 
este, în primul rlnd, de a pre
zenta experiența de creație a 
clasicilor, a maeștrilor literatu
rii sovietice-.. A învăța nu în
seamnă a Imita, d a-țl însuși 
procedee de măiestrie".

In primele trei numere pe anul 
în curs, In cadrul rubricii au 
luat cuvfntul clteva din cele 
mai de seama personalități ale 
literaturii sovietice din zilele 
noastre, precum : I. Ehrenburg, 
Boris Polevoi, S. Marșac, Aseev, 
V. Kojevnicov, A. Arbuzov, V- 
Rozov, Alexandr Bek. Nume cu
noscute și apreciate de cititorii 
din țara noastră și de cercurile 
scriitoricești pentru care această 
rubrică poate prezenta un real 
interes- Diferitele puncte de ve
dere formulate oglindesc speci
ficul dezvoltării și a preocupări
lor literare ale fiecărui scriitor, 
poartă amprenta propriilor lui 
căutări în procesul de creație. 
Foarte variate și cu numeroase 
ilustrări concrete, deloc rigide 
și fără intenția de a impune re
guli și norme, amintirile, sfatu
rile. considerațiile expuse in ru
brica revistei Voprost literaturi 
reprezintă un schimb de păreri 
și de experiență, foarte util și 
rodnic, Intre generația mai 
virstnică a literaturii sovietice și 
•chimbul ei de mline.

Astfel adreslndu-se acestui ti
neret I. Ehrenburg afirma: „Scri
itorul In afară de viață, are o 
singură școala : literatura și în 
primul rind cărțile bătrlnilor 
scriitori'- Autorul Furtunii măr
turisește că ori de cîte ori tine
retul îi cere sfaturi, el il în
deamnă să citească, să adlnceas- 
că operele clasicilor, să pătrun
dă In laboratorul lor de creație: 
„Din ciornele clasicilor putem 
învăța foarte mull... Studiul cior
nelor nu ne arală numai cum 
se construiește o frază, el ne 
dezvăluie însăși natura artei*. 
Dar a învăța de la clasici — a- 
rată I. Ehrenburg — nu înseam
nă a-i copia. Arta contempora
na nu poate repeta aidoma solu
țiile și realizările predecesorilor 
ei „.. penlru noi e foarte impor
tant să căutăm o formă nouă, nu 
o larmă In genere, ci o formă 
care să corespundă conținutului 
artei. Nu numai orlndulrlle so
ciale sau concepțiile științifice 
evoluează, evoluează și limba
jul artei... Nu se poate scrie un 
poem Închinat colhozurilor în 
forma în care s a scris EVGHE
NII ONEGHIN'. Subliniind că 
legile după care evoluează arta 
sfnt altele decit cele după care 
evoluează societatea sau știința 
și că nu e vorba „de progresul 
sau desdvlrșirea formei, cl de 
schimbarea el, Ehrenburg con
chide : „trebuie să găsim forme 
noi, care să corespunda ideilor 
pe care vrem să le exprimăm. In 
artă forma este Inseparabila de 
conținut, de aceea nu putem cu
lege ceea ce a rămas de pe ur
ma veacurilor trecute”.

O idee îndeaproape înrudiți 
afirmă și A. Arbuzov. „Timpul 
aduce schimbări In tehnologia 
creației. Noi repetam adesea In 
formule generale unul șl același 
lucru: „Invățațl de la clasici”. E 
neîndoielnic câ avem ce Învăța 
de la clasici dar trebuie să luăm 
din creația lor. ceea ce trăiește 
șl astăzi

Despre legătura cu viața, des
pre tematica de actualitate, des
pre suiiul contemporaneității, ca 
sursă principală de inspirație.a 
scriitorului a vorbit, alături de 
alții, Boris Polevoi.

„Ce bogăție lără margini de 
oameni minunați, cu suflete mă
rețe, puternice, se deschide tn 
fața scriitorilor lumii socialiste, 
dacă ei au un ochi ager, o ure
che ascuțită, o Inimi largă. Ce 
situații noi, uimitoare, cita con
flicte noi, poartă cu sine fiecare 
zi din viața noastră! Iată unde 
găsim o comoară nesecată de 
teme, subiecte, imagini pentru 
noi toți șl tn primul rlnd pentru 
scriitorii Începători'.

Datoria și In acelaș llmp feri
cirea scriitorului ,,e de a fi" fu 
miezul vieții, de a observa iouI 
In momentul nașterii sale, de a-1 
relata cu glas tare și In felul a- 
ceata de a contribui la afirmarea 
Iul*.

O legătură neîntreruptă și 
loarte intensă cu viața este sa* 
crețul biruințelor lui Alexandt 
Bek, după cum el însuși ne-flj 
mărturisește. Relatarea iuccinJ 
tâ a împrejurărilor care au dug 
la apariția cltorva din operaldf 
sale (Kurako, Șoseaua Voîoka- 
lamskulul, Viața Iul Berejkov), 
dezvăluie limpede rolul hotarI4 
tor al materialului cunoscut șf 
cules direct din viață, înrluriraal 
binefăcătoare a pulsului viu al 
contemporaneității. E demnă de 
relevat $i de imitat ideea ^cabi* 
netelor memorialistica" — ce atl 
luat ființă In U.R.S.S- din LndemJ 
nu! lui Gorki — adevărata te*- 
zaure, colecții de mărturii aiul 
oamenilor despre epoca lor, des4 
pre munca lor, despre conteni 
poranii lor.

El insuși maestru al traduceri
lor și traducător cu o vache șl 
bogată experiență, S. Marșak a 
împărtășit citeva păreri in pro
blema tălmăcirilor. Chiar dacă 
cercetările de ordin teoretic 
despre arta traducerilor ar fi
fost mai numeroase 
substanțiale, părerile 
Marșak tot și-ar fi 
interesul și valoarea

și mai 
lui S- 
păstrat 
datori

tă contribuției pe care scri
itorul sovietic a adus-o in 
frontul acestui gen special de 
activitate literară. Dar cum pro
blemele teoretice și cele de mă
iestrie a tălmăcirii sint încă de
parte de a fi fost pe larg dezbă
tute și cu atlt mai mult pe deplin 
elucidate, e lesne de înțeles a-
tenția cu care se cuvine să as
cultăm spusele lui S. Marșak. 
Subliniind greutățile ridicate de 
tălmăcirea unei opere si totoda
tă relevlnd și importanța activi
tății de traduceri, Marșak inșii’ 
tâ asupra realizării, a artei în
trupării unei opere literare in
tr-o limbă străina : „Limba tra
ducerii trebuie să lie toi atlt de 
bogată și de curată ca și limba 
unei opere originale.. Traduce
rea trebuie să fie o operă da 
artă adevărată Șl această arta 
ca oricare alta presupune cău
tări, soluții fericite ș| riscuri I* 
nevitablte

Auspiciile sub cațp se desfă
șoară noua rubrică a revistei 
Voprost literaturi, menită sâ fia 
de un real ajutor In lămurirea 
problemelor de artă literara, fă
găduiesc și pe viitor alte noi și 
interesante contribuții.

Tatiana Nkalatcu

Aurora CONțESCU

Eu etnt de-a ici
Eu cin! da«BÎci, din sinul verzuilor maandra 
ce-și scutura In toamna frunzișul mort ața 
ca pielac-mbâtrinitâ a unei salamandre, 
in|earsâ-n țârna neagră, asemenea cu ea.

Eu dnt de-aicea, unde sub brazda tâscolitâ, 
in ume prâvâlite sub ziduri de cetate, 
stâ, sub rugina vremii, apusa lume seitâ, 
cu vechile blaxoana sub oildâri treptate.

Eu cint de-alcea, unde-ncercârile incerte 
aduc din largul zilei pe truditori la mal, 
cum vin pescuitorii de perle, sâ deșerte 
lumina somnoroasâ a laerimei de-opal.

Ei trec, lârâ s-c știe, in drumul câlre casâ. 
pa sub băltirea vastâ a sufletului meu, 
in care un grâunte din forța iot imi laifi, 
și iau cu ei, pe frunte, un fir de curcubeu.

li știu : aceleași vinturi ne dor și na dezmierd^ 
mi nd ria mea, alături de-a lor se-nolțâ-n șea, 
Din flecara cută a frunții lor fac coardă 
din liacara zimbal, pa carul meu, o steo.„

Valerlu Ripaanu



Semnele rele ale veacului celui de curlnd Început 
fi® scena Istoriei se înmulțeau, Vremea Imperiallsmu. 
ui intra însoțiți de plăgile groaznice pe care odatâ 

Durer le înfățișase intr-o gravură încărcată de sem- 
nilîcații. Cei pairu cavaleri ai apocalipsului: loamea, 
molima, judecata șl moartea.

Organizațiile muncitorești șl partidele socialiste 
din țările Europe] constiiuian nuclee de forțe noi 
car*, crescind fără oprire șl In ciuda unor momente 
d« descumpănire, se pregăteau să înfrunte lumea cea 
veche tntr o crincena Încleștare. Chiar din primii ani 
al secolului, ca o profeție ■ semnului snh care el 
avea să se desfășoare, ci nd centrul mișcării revolu* 
(fanare se mutase din apusul in răsăritei Europei, 
a izbucnit in băl rina ti apăsata Rusie, revoluția bur
gheza, democratică. Anij IMS 1997 cu infringerile. 
victoriile și invațămalele for au fost ani de strfagere 
a rindurilor, de încercare șl citire a forțelor revo
luționare ruse, dar mai ales de fixare a ideologiei 
marxiste snb Îndrumarea directă a lui Leoie. latre 
1902 și 1905 apăruseră lucrări teoretice lundaasen-

nant Inspirată de problematica țărănească. Conteni, 
poranul adusese o preocupare masivă In legătură cu 
viața satului care devenise un fel de punct obligator 
de program penirti toți aderenții curentului. Sub in- 
rhirirea creșterii mișcării muncitorești care agila pe 
prim plan tot problema agrară, se înregistrase, după 
1890, a pă Ir tindere a aceleiași tematici in opera mi
rilor seriilor] ai timpului. Alecsandri, ultimul scriitor 
din generația sa, văzuse noua mizerie și noua luptă 
a țărănimii pe care el le crezuse încheiate la 1864 
șl scrisese in 1888 poemul rămas postum Plugul 
blestemai. Caragiale in Năpasta și ArcndijUl romln. 
Vlahuță In Socoteala și La arie. Coșbuc in Noi vrem 
pâmint (peniru care a șl lost socotit prinlre instiga
torii răscoalei din 1907) aduceau noi și Impresio
nante variații pe această temă care amenința sa 
devină clasica prin permanența ei.

In pragul secolului XX, chiar curentele antirea
liste, semănătorismu] șl poporanismul nu încercau 
decit diversiuni pe marginea aceleiași realități amare, 
propunfad false soluții, ca de pilda, exaltarea tra-

nuită de o fiscalitate excesivă, de autorități nepăsl* 
1o«9.-. ‘ A ♦ . A :

Scrisă se pare încă din Ianuarie 1907, nuvela foi 
Spiridon Popescu, Moț Gheorghe la expoziție, cu
prinde an fel de preludiu al răscoalei, prin impli 
carea subtilă a motivelor ei talr-o fabulație aparent 
plină de baz. Eroul, prin uimirile lui naive, pro
nunță verdictul societății coatemporane, îflșiată de 
un decalaj fatal latre clasele dominanle și cele 
oropsite, intre tax ti ■iaerfe.

Fabula ini Raaeti, Plugul și fonta. varhtad in 
tilcari transportate despre reprimarea răscoale), altar, 
șeșie ca imaginea faratefai ^ta wci jtirfTit J Ci mu. 
oricui osindit / Să pură pe aprtesta nsg.-"

Schița lai pani Iu jar. Maoar o batata, e c«a 
puternică prin șaaai elegiac care fanatește ftaatal de 
viață al nnni bă trio sătean C* ti giaeșle lectorul In 
maldărul de cadavre, vfclmne ate rrpre fam ii.

In Laceafărul nr. 7, dta I aprilie. Qtiaeian Goga 
dl fa tamln* Rngăcufie. ecms al nhtati lacrtacx- 
■Jri de singe, urmată fa ■■■Inii 9 dm I maL de 

lavr-t. mertartore * afaziz-

AL. A. PHILIPPIDE
la 60 de ani

Omul dt cultură Alexandru A. Philippide 
împlinește M de ani. Semnătura sa a apărut 
In anii imediat următori primului război 
mondial tn paginile unor reviste cu orientare 
democratică. — îndeosebi In Viata Moml- 
neiscl. Poet Cu a sensibilitate deosebită, au
tor al volumelor Aur sterp fi Slinci fulgerate, 
Al. A. Philippide a fost prezent ți In critica 
noastră literară dintre cele două războaie cu 
articole fi studii critice in care erau evidente 
— in ciuda unor neclarități și conțuzil — idei 
prețioase, de respingere a curentelor deca
dente. de afirmare a idealurilor umaniste, 
cărora poetul le-a fost totdeauna credincios. 
Pe aceeași linie se înscrie și afirmarea neîn
cetată a valorii si irăiniciei literaturii noas
tre clasice.

AL A. Philippide este unul din intelectualii 
care s-au apropiat cu dragoste si entuziasm 
de noile realități sociale din țara noastră. 
Numele tău este cunoscut astăzi milioanelor 
de cititori, datorită muncii sale neobosite 
duse tn acești W ani. pe tărimul traducerilor 
din clasicii literaturii universale. Școala ra- 
mlnească de traduceri numără pe AL A. 
Philippide printre reprezentanții săi cei mai 
străluciți. Multe din valorile literaturii am- 
versale au fost puse la Indemlna maselor 
largi de cititori prin exceptional de valoroa
sele traduceri semnate de acest mereu tlnăr 
poet fi om de cultură. Să amintim aici ope
rele lui Pușkin, Lermontov. Schiller. Goethe, 
Haine. Leo Tolstoi, Jules Valles. Cernifevski. 
A. france. Th. Mann. Baudelaire. I oilaire 
etc. Prin aceste traduceri. Al. 4. Philippide o 
adus a contribufie de seamă la cunoașterea 
In adevărata lumina a clasicilor literaturii 
universale.

In același timp. AL A. Philippide ■ partici
pat ta desfășurarea revoluției noastre cultu
rale prin articole, studii și prefețe despre 
marii scriitorL Adine prefuitor al literaturo 
sovietice, despre exemplul căreia in (aurirea 
noii noastre literaturi a scris tn mai multe 
rlnduri, AL A. Philippide a publicat traduceri 
din marile opere ale scriitorilor sovietici.

Tinerii scriitori din țara noastră prețuiesc 
tn persoana Iul Ai. A. Philippide pe intelec
tualul de înaltă cultură, modest șl exigent, 
care s-a situai prin atitudinea și scrisul său 
alături de cauza poporului nostru pe drumul 
socialismului. Dragostea sa fală de literatura 
nouă realist-socialistâ și de ttnăra generație 
de scriitori s-a concretizat și se concretizează 
prin articolele pline de căldură publicate in 
ultima vreme tn paginile revistelor. îndem
nurile și sfaturile sale sini îndemnurile șl 
sfaturile unui scriitor crescut la școala litera
turii clasice, cu a bogată experiență artistică, 
ce înțelege drumurile sănătoase de dezvol
tare ale literaturii realist-socialisle și dorește 
din tot sufletul sâ contribuie ta înflorirea ei. 
De aceea, articolele lui Al. A. Philippide au 
un larg ecou tn inimile celara cărora le sini 
adresate.

Activitatea multilaterală a acestui Intelec
tual patriot a fost prețuită la adevărata el 
valoare numai de regimul de democrație 
populară. In acești ani l s-a acordat înalta 
distincție de laureat al Premiului de Stat. 
In anul I9M. Al. A. Philippide a fost ales 
printre membrii corespondenți ai Academiei 
R.P.R.

Revista Lucea firul urează distinsului său 
colaborator, poetul și criticul AL A. Philippide. 
ani mulți și rodnici, dorindu-i să fie mereu 
prezent in primele rlnduri ale bătăliei pentru 
înflorirea literaturii noastre realisi-sociallxte.

LUCEAFĂRUL

CREȘTEREA TENDINȚELOR
MILITANTE IN REALISMUL
ROMINESC IN PREAJMA LU11907

taie ale marelui călăuzitor și aamme Ca i d« făcut 9 
(1902), Un paț înaMte. dr«. hkj -aj?Oi (I9M) și 
Două tactici ale șoca* mmertua d*
mocratică (1985), iar ta mii aceșau »-tai serificat 
Ideile și principiile tacticei revolnltimart.

Literatura, ca întotdeanoa, a răslrtaș ffate farttilt 
oamenilor și li^te tar, și n-a fost a laflmplare că 
anul 1995 a Însemnat pentru Rnsia și pentru Mnria 
iHeratnriî universale annl ineepntnrifor irillianahti 
socialist, «oul apariției ram inului Mata al Ini Ma
xim Gorki. D« altfel, problemric culturii și flerataril 
s-au bucurat de o mare atenție din partea Ini Lemn 
in vremea primei revoluții, din priclon Imumnltăfii 
lor educative covjrșiloare. Acestea arena memren să 
ridice masele din beznă, să le enodnefl npm **n|ă 
activi și liberă. Marea farlnnă rrvotațimmră rusă a 
fost deci atit prin acțiune, cit ti prta sdnotofte. o 
pildă dinamizatoare pCtitru toata Enmpa. dar fa 
special pentru țările d*o imediata veemattae a caăn- 
salulul imperiu.

La noi în Romlnia, vn prtreent aproape cento- 
mi tent lapte dt istorie »i cnlterâ cart denotă tariu- 
riri sigure ale evenimentelor mai inatate meu|taaule, 
devenite exemplare pentru toate măscărite dt elibe
rare socială. Tovarășul Gb. Gheorghiu-Dej arăta ta 
raportul prezentat la 1 M-a aniversare a întemeiere 
Partidului Comunist din Romlnia că Uncep.nd cu 
crearea primelor cercjf: rjn.-.torețti, cursul iatrrge 
dezvoltări a m.<car.*. ziisfe muncitorești este in
fluențat de cursaf rvșrfr • revolut io rar» dm Ri- 
sia..." Și tot cu același prilej, anal *zfadu se cauzele 
răscoalelor țărănești, se spunea: ^Ascațirea centra- 
dicțiilor de ctasă provocate de această situație ca 
impulsul revoluției ruse dm 1905. a apnn» vihătaii 
marilor răscoale țărănești d:n 1907". Proletariatul 
nostru, tfalr insă, lără un partid politie revoluțio
nar. n-a știut sa coadneă răscoalele, și acestea au 
lost înecate In singe. Exptrie^a for a slujit Insă 
faptelor viitoare, far literatura noastră a lareguitraf 
o creștere a problematicei sociale, a atitudinilor mi
litante, feme din partea scriitorilor.

In ierarhia problematicei noastre sociale, cbesliu. 
nea țărănească se impunea cu o gravitate cresciridl. 
De pe ia 1880, in răbufniri aproape periodice d« mi- 
nle șl disperare, masele țărănești Iți exprimau huo- 
tic, reorganizat, dar tragic, suferințele unei existențe 
de mizerie aproape subumană.

Sub povara cap Ieșit «are a unei întreite apăsări, a 
boierului, a ireudașulul șl a admântatrațtei de stat, 
țaranul, .-talpa țării**. Iți lira limfa istovită, stoarsă 
de pnte(*< pe lannrita străte* a căror muncă nn-i 
asigura decit un bordei sordid ti o hrană ce abia-l 
ținea iu viață, ret de pelagră și *Me teii sociale. 
Această figură tragici a țăranului romln. repetată in 
milioane d« exemplare pa întinsul țării, ajunsese să 
canstituie un tel de «specific națfoaaJ'' pe care l-a 
fuat tonta aria vremii.

Iacă de pe la I8M litendnra începuse să fit domi

tflfomali«analul sau saHtaaierea datorie! Inlelectu!a- 
im fa a rtaka prin enltară satai din care a plecat. 
Așa se explică totuși popularitatea printre sertoaru 
rremfi a aceatar cart me. in ciuda tră&ăiarilar for 
•dentogice reacțaaaart argatrve : ele prm
ceea « aduceau in miezul luxați a] dneruaa*; tar. 
nefericirea mamite țărănești.

1997 a teaemmai. teluric, tin teza tartare încercă
rilor anmrîaare, izUaie. sporadice, de pr state, intr-o 
vgvătaâe de răzvrătire uriașă înălțată 
■roafasi^ fa dnnădrjde, ca • tag 

■nfaț m afara faptei. $i oarbe j 
tar iunpre an tei ari Impede facă. Kcasta 
tare 1 paul ană a unor dureri mfamare ce na 
loam fi Indurate, a tmt păli tă printr-o jertfă singv-

Ca ti ta Rusia, io tamiaa eveniMalcfar crime, 
peisajul IMcratwn noastre capita o persperfisa j»? 
emil tea mm targa și mai stimul, cum poale de la 
ÎMI an oe anal aetifaise Scrutorii. zgadmli profund 

de umanitate tmeiia eala de vbnita sociali patemăc?. 
Printre primi răspunde Ifoăîlemm. «Mar la aammrri 
de pe martie al V t: . . ev o crcntea hte
rara, Țaranj* :n hterj’.ra scrKI intr-ws
freamăt de indignare, mattațilă de «mțtaaie »cct«*. 
le paiemăEc iadreptate împotriva Ini Maiantsca. m 
refuzai acceptării maur mamenle de 
țHaeea fără na lui la Aleesamdri și ca 
Iul Caragiale, Vlalață și Dt.'arra 
roit ci leva instafaanee pline de • 
țărănimB Criticai fetește apoi In i 
unei țărănimii .decorat >e". ialreți 
de către oficialități la serbări șl 
cțuzia articolofei stă intr-o întreba 
grava ci descumpănire ; , /*■ 
lui, de aci încolo, dictatura 
vine o altă întrebare, daca < 
cest moment pic poporal-:

-,sau alle morțiî ?** _«
Tarburarea, mlnia, Incerfitudi 

învălmășitele rlnduri pline de gr 
rrie critic Intr-o clipă de comp- 
recolta insiogerată secera ti de 
Ini Ibrlileanu e parcă an mrnn I 
In numerele următoare ale \ > 
cealăruiul. ab* Socri*-‘--raki. cefiteai mt 
buni scriitori ai vremii.

Mihail Sadnvennu. Paul Bujor, Spiridon Popescu, 
George Rnneti, tint prezenți in paginile Vieții ro~;. 
n*>ti ca hacățl deosebite ca factură, ca timbru, ca 
atmosferă, dar legate toate prin acerași tematica * 
viața întunecată de suferința a țăranului, intr a zi 
■"> z' navară a Ini Sadoseanu aduce imagini din ma
rile și inăbușitele dureri ale populației rurale, chi

mii poeMri la manea cauxă a 
hmdl. a mfenlfltar

$L Ol ImH. cu mtifatat fel- 
tluriee. mutei ie mmbaife ia 

fai C-<bt2 MriliciM 
ta S/titalic-v< An 3> aprdte. 
de auUHtnfartn grazavf a n- 
riașatim ama papular care se 
f^enetee Un vazatara amari m 
tar AL ViomU înfășoară ta

a m

t_e.»
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do rrontaui mau, «aTufab 
etatear* Macle caca 

haMna*. fa ard •> t« odri 
fa a -ai cate*-, mm

mruo Mtevpgte >1 fav fate 
d «fapr1 tete 1 r tepta ta< o 

ul canaan Idri soluție, acolo, 
nes o: materiale «• morale ale 
MFiju-a temelie, singura rea- 

d« a || a stalului național 
nc. o lame cate știe tnzi bine 
a vitele decit ce va sS zică a 

trăi ca oamenii serițneț te : „Noi vrem acum nu doar 
ptelnt' ram șl pa mint și omenie T...

Rnținele dar fzblln arele Imagini surprind șl slfl- 
irlitaazâ ciulele Izbucnirii vulcanului suferinței 
Inlr-o concenliare domni de marele prozator.

Pamfletele Iul N. D Cocea din Romlnia munci- 
' om dole flnfarmele. Ca Bietele s-la deschis.
* Ote tef*. acrise In stilul polemic, susținut,

ra. . «iduc a notă deosebită, foarte intere-
• tett - tete iide o viziuni emnună asupra sufe
rințelor lor, pe țărani $1 muncitori El vorbește despre 
..nenorocirile țărănimii decimată de foame șî de 
gloanțe**, despre împilările suferite de muncitorimea 
orășenooscă. despre „plugari ai țarinelor altora si pro
letari din uzinele capitaliste" pecare*i dorește strânși 
In rlndarile socialismului. Daci mai menfi-mlm train- 
zia la proletariate! rus, sugrumat singeros (de către 
marele duce Vladimir), înțelegem direcția viatului

cronica literară
Dacă lileralura noastră realist socialistă 

s a îmbogății, in ultima sreme. Cu nu
meroase opere a căror temă este pregăti
rea insurecției și înfăptuirea actului isto
ric de ia 23 August 1944. tematica luptei 
pentru preluarea puterii politice de către 
clasa muncitoare e mai slab reprezentate, 
sau. In orice caz. insuficient explorata. 
E O temă importantă, căreia scriitorii noș
tri U oor acorda, desigur, atenția ca:-.-- 
n'Aâ. urmărind, pe planuri largi soci de. 
ecourile acestui act revoluționar, rolul Im 
hotdriior In evoluția unor destine umane, 
conflictele ți deznodăminte ie pe care le-a

£ meritul lui Corneiiu Leu de a fi a- 
bordaî prinlre primii această iernă intr-o 
nuvelă de o remarcabilă realizare artis
tică: Singele și apa. Acestei creații, care 
împrumută titlul întregului volum și care 
conține latent germenii unui adevărat ro
man. 1 se adaugă adele, inegale ca reali
zare. dar însuflețite de aceeași strădanie 
de o reflecta viața clasei muncitoare In 
literaturi. Căci fa centrul tuturor nuvele
lor. cunrinse in voiam stă figura mu.na- 
tocului, zugrăvită In diferite momente is
torice țl fa diferite ipostaze. Eroii celor 
cinci lucrări: Singele și apa. Fiu! risipitor. 
Mama și directorul morilor. Tovarășul 
Roșea și urmașul aia. Cicatricea, prin evo
luția Iar sugerează rolul htdarltar pe et^e 
l-a avui ți-l are clasa muacitoare, condu iă 
de partid, fa variatele domenii de aciivt- 
tate ale vieții noastre noi.

Fără a Împărtăși teoria după care spe
ciile scurte ale genului epic, schița ți nu
vela, ar fi un exercițiu pregătitor peniru 
o specie moi cuprinzătoare, pentru roman, 
socotim, totuși, cd o band psrtr d.n pie
sele însumate ta acest ooium s.nt i-..'o 
mare măsură crochiuri ta vederea eiabo- 
rării unul nou roman. Autor, la o vie stă 
tinărd, a două romane: Ochiul diac. »< 
ti Virata de aur. Corneiiu Leu nu-fi dez
minte nici aid vocația de romane er. Or
ganizarea materialului, factura epică a ac
țiunii. natura unora dintre eroii care «a 
acumulai un anume sentiment al hmpv u. 
mai pronunțai decit eroii unei auvele. ne 
îndreptățesc — credem — observația. Cea 
mai docență, in acest sens. este, fără L-*.- 
doiafâ. scrierea Singele șl apa. ta care 
slnt înfățișate ludele muncitorimii din 
Constanța pentru instalarea unui primar 
comunist. Ceea ce impresionează mai ta
tii ta ampla nuvelă a lui Corneiiu Leu 
este forța de a înfățișa mișcarea maselor, 
puterea de a Insufla cititorului canuings- 
rea că ele fac adevărata istorie. De aceea, 
tot timpul. In centrul acțiunii stă imagi
nea lor vie. dinamică, din care se ridică 
treptat și ta mod firesc luminoasa figură

a comunistului Drăgan. care, cu sprijinul 
judefenei de partid, devine expresia nemiț- 
locită a vieții ți idealurilor ou mc mi or 
munCis;

„De la ferestrde tuturor caselor li în
soțeau prh'in. ii urmăreau priviri, li isco
deau priviri. Iar de pe ușile multor case 
ieșeau alâturlndu-li-sc alțt și alți oameni. 
Și coloanele deveneau imense, amesteci nd 
In marșul tor hamali ți sudori și ni fu Hora 
și rujart ți învățători și cizmari 3! electri
cieni și marinari și «levi de licen și femei 
cu copii in brațe șî ostași rliberați și ță
rani din suburbii și insalizi și zidari și 
tipografi și profesori și lustragii șl cefe
riști ș; romlni și armeni și grec! și turci 
ți lipoveni șl macedoneni șt găgâuți ți 
șepci și pălării și basmale 51 capele și 
capete cu pâr blond, cu pâr negru, cu pir 
castaniu, cu par alb, cu păr cărunt zeci 
de feluri de culori, sute de feluri de haine.

de I. 1). Bălan
tui județului, a cdrai singură notă speci
fică este ticul lingvistic „taneințeAex", so
lemnul și preddențuilui bllblii liberal Ta- 
națoca forgu. jcme au putea face lega
tara Intre propozițiuni. pentru că domnia 
sa. cerea Irit fiiad de profesie, era obișnuit 
doar ca replicile scurte ale tocmelii !a 
obor". eiegaMnl, abilul inginer ISegăr- 
cescu. care vrea să spargă unitatea cli
sei muncitoare cu ajutorul declasatului 
Cimu. cel ct-și vlnduse. fără scrupule, pe 
bani pesim. conțiunta. tnirind in rindu- 
riie partidului liberal, peniru a orbi ochii 
lumii. Ce adevăr sinistru conține sfatul 
dai de inginerul 'Segărcacu acestui pro
letar cu conștiințe de burghez ți di de 
bint-i caractenxează pe amlndvi: „Uite

de ansamblu (atmosfera generală din 
port, din oraș), apoi liniile mari privind 
mișcările psihicr a^ oamenilor, niște ano
nimi ru replia îndeajuns de impersonale, 
pentru ca treptat, treptat ad intre ta amd- 
nunte capabile să diferențieze, «d indivi
dualizeze. ca ta cele din urmă <d stăruie 
cu elemcnle caraderi2olarii pentru contu
rarea ftgarii personajului central Gavri.ă 
Drăgan.

Evoluția psihologică a acestui personaj, 
de la o timiditate inger.uă. de la îndoiala 
față de a răspundere atit de mare, la o 
superioritate morală, care reliefează, prin 
contrast, meschina aroganță a personaje
lor burgheze, imoralitatea politicienilor 
partidelor așa eis Jsiarice“: „Pil noi, 
avem intr-aderar de organizat o lume — 
iff spva* Dragon cu sentimentul clar al 
menirii clasei muncitoare; ăia aveau de 
forat!"

CORNELII- LEU:

Singele și apa
mr: de c>Ș^r: șt un < glas care iz- 
bu-'Oea în crale revănlndn-v asupra în
tregi: pcfrijisule, cobor r—,* na 1a apa 
rit. fnfruntixKifl-se cu vafariie mohorite și 
amest^inc’j-se cs negiu.!« -Jeg^fiaritor 
ei de cositor.

„Trebuie «i îe arăt ;s '*?-** încrederea 
for", h: s~nsr? Lk , priv.n-
du-și picioarrie incaițate-n bocanri

Prin cap ii vfj iau tot felul de ginduri : 
o să facem comitete de control in fabrici... 
o să-i obligăm pe potrom s-aducă al - 
mente . — ‘âcami — oare tint țărani pc- 
aici ? — țăranii să pună oii na pe 
generalului Macki. care-a iug^t—*

Incuind adecvat reaUl^lle sozinie. ro
zătorul a izbutit sd reflecte artista rc.c- 
(ia dialect'cd dintre erou ți masă, sd con
tureze personalitafea fui Drăgan în m.j- 
tocul mulțimilor, ta manca de hbnurire 
a oamenilor, in frâmintarea iubețului lor 
revoluționar, condus ți îndrumai dc 
partid. Chipuri prea bine conturate, fa 
sensul unei adinei individualizări, nu In- 
iltnim pînâ spre sfirșitul nuvelei: sini 
schițate fugar. In cfteva linii, figuri ca
ricaturale din tabăra reacțiund. cum este 
lașul și perfidul- colonei Candr ea, prefec-

ce vreau să-ți spun : sfatul meu este să 
iei banii pe care ți-i dă primarul, dar să-i 
tagi in buzunar, nu să te apuci de negoț 
de pește. Pentru că dacă te apuci de ne
goț de pește, nu mai ai nici un haz. Noi 
avem nevoie de muncitori, dragul meu ; 
negustori de pește avem clți vrem !... Și 
stringindu-i mina : vezi, vezi că sint cin
stit și-ți arat adevăratul preț pe care-1 
ai..."

Acestor figuri jalnice, cărora vremile 
noi le-au arătat anacronismul, li se adaugă 
Anghel Trifu. ziaristul venal, oportunist, 
fără scrupule și fără principii, avid de 
senzațional gazetăresc. Lichelismul lui s 
satirizat In scena tn care masele popu
lare. fa frunte cu comunistul Drăgan 6 a- 
vriid. forțează porfile primăriei pentru a 
instala noul primar. în acel entuziasm 
revoluționar al maselor, demagogul gaze
te ..striga ca-n cură de șarpe: Tovarăși. 
stați, tovarăși, nu mă-mpingeți, tovarăși 
vreau să imortalizez acest moment**. în 
ceea ce privește arhileclonica nuvelei, Cor- 
neku Leu procedează intr-un mod nimerit, 
ingenios, descriind mai Intii impresiile

„C.. ir'uaaga cooștirața a datoriei pe 
care o avea, păși hotârit pe parchetul 
cabinetului s^n. ajunse la birou și, așe- 
z:ndu-fle In fotoliu cu toată siguranța 
omului care are de făcut o treabă adevă
rată. apasă pe butonul soneriei" chemind 
secretara pe.-Jru a-i dicta o ordonanță „în 
numele clasei muncitoare din oraș".

Pe aceeași Knie valorică se Înscrie nu
vela Mama și directorul morilor, oglin- 
(ffnA m Aual noua con-
știință u muMOtBrilor, sentimentul respon- 
sahihlCțcz, atitudine; nouă, înaintată față 
da .-cn.-.omia grija de ea ca de
propria gospodărie.

In toate paginile nuvelei, bine scrisă 
:: bine canslrmtâ. ^.v’iează acest spirit 
nou și o • 1t ^eiie. care-i face
pe erdl dragi cititoru’ui, adevărate modele 
etice.

Nu la fel izbutită ni se pare ampla bu
cată Fiul risipitor. îi dăunează nuvelei in
suficienta substanță epică, lipsa faptelor, 
a acțiunilor ți înlocuirea lor cu vorbe, un 
anume caracter dic—:‘_:, care pironește 
nuvela la nivelul unei parabole moderni
zate. De altfel, nuvela e mult prea evi

dent tributară, de la titlu ti ptad la con
strucție, parabolei biblice. Troian, fiul 
unui muncitor din port, plecase, cu mulți 
ani ta urmă, sd cucerească fericirea in 
țări exotice. Mirajul fMăogdțiru rapide te 
arată fals ti ianpnsxbiț. Treuaa se află, in- 
ir-o zi din anii regimului nostru, pe km 
vapor care transportă guano In apus.

In intenția autorului, nuvela urma ti 
înfățișeze a problemă de conștiință; din 
păcate, tasd. tocmai adlneimea psiholo
gică ii lipsește. Traian n-art. de fapt, 
nici o problemă care sd-l preocupe șt sd-i 
frămlnie sincer; îon. fratele său și tatăl, 
bdlrinul marinar, cu atit mai puțin. Discu
țiile dintre ei sini superficiale, efortul de 
a l convinge sd rămlnă in țară se rezumă 
la fraze generale:

— „Rămii, zău rămîi. Trâienicâ 1 — ii 
spune băirlnul. Nici nu-ți Închipui ce 
viață frumoasă ducem noi acum... Uite 
carnetul meu de pensii uite și hîa cu care 
In fiecare an stat trimis iz băi. Ți-o spun 
eu. eu care, știi bine, am căutat in fiecare 
port un trai bun".

Acestei nuvele, ca ți celorlalte două din 
volum — Tovarășul Roșea și urmașul său și 
Cicatricea — li se cere o mai mare adin- 
cime a conflictului, o structură epică mai 
bogată, o redactare mai îngrijită. Aceasta, 
ca atit mai mult ca dt In celelalte auto
rul atinge o ținută matură, care-i așrază 
printre scriitorii cei mai reprezentativi ai 
generației lui.

înnoitor carc-ș] întinsese aripile șl asupra țării 
noastre.

Dar încheierea anutui răstea lei or nu va stinge inte
resul pasionat ai scriitorilor pentru uriașa nedreptate 
skvlrșită dc regim, pentru problemele sociale in ge
neral, și operele literare drect «au numai aluziv le
gate de evenimente vor continua să apari : 1.1. Ml- 
roacsco va da Furtuna Veteranul (martte 1908). 
A. Mirea, fa 1908, va introduce fa Caleidoscop — 
Scrisoare deschisă unui nsefe și 1907. Spiridoa Po- 
pe*CB «a scrie Rătăcirea d n Stoborifai (IM9). I. C. 
Vissarioa Lupii șl Epilogul răscoalei (1115) ele. ele. 
șl iMglrațta scoasă dta cruntele fapte va coofinaa 
pini tirafa.

Fada fai N- D. Cocea va apărea ta ■artle 1910 ti >■ 
cavioial îalrodadiv «cri it anii va stabili a comparafle 
grăitoare: ..Cei vechi iți frsasniitcau din mină In 
mini, dm generație In getierație, foca] pacru. Ca și 
■-.taț-i. 1b ziaa erlei de a treia aniversări a matei rii- 
coalc țărănești, la aifimele ntiringed ale incendiilor 
din prinaăvara anufoi 1907. aprindiem Facla aceasta*. 
Iar la 1911. la paanflelal antiMonarhlr Ornai cu 
cctai viaetL Tndor Arghezi a»ea să scrie i -Tzebuieac 
«te** nnete ca acestea *i anele șâ repetate regelui d« 
*>eti« Nănriaui. aii ciad se Implinete cinci aoi de la 
Mccrișal de singe dta 1907... $i el știe cu foaie 
scruta aata ei poporul nasiro a lacăpot pe calea 
r ev «tot u tor sociala, că o revoltă cheamă altă revoltă 
ca si o vital ace..." Cavioieie acestea sl Multe altele 
ib acestor anrliiori șl ale altora spate ritos, tlră sa 
la>« ambră de îndoială, Încotro se mergea In viafa 
^hllcă șl fa lilerafară fi cc roade se așteptau In 
vlMnr. Și caa s-aa limpezit țefarile sac ia le fa vrt- 
mea aceasta, așa s-aa limnrit șl cela lilerara. In 
concep|u despre arta se produce acum o precizare 
de poai|li, are lac o arieatare idealogkă nouă sab 
stanul acelorași fariuriri nise dar șl al n*cesltiffl!ar 
orale. C Ihrăileaun, mergtad pe aedaș drum, con- 

i>uni să afinne. dar cu mal multă putere, caacepffa 
sa despre arta cs tendință pe care o opune susțl- 
uăiorter artd pentru arta, vătafi acum ca claritate 
de d drop! partizani ai vechiului social. >1 Neclintirii 
stărilor de lucruri dta viața publică (O nouă concep- 
. - 1 rrti • »» “ V. rum. 1M7 — nr. II — nolem- 
taie).

Șl GaJa Ga lac tio ■. acum șl mal tîrziu, va între
ține a eomcepție înaintată, valoroasă despre artă, pe 
care a va alimenta din aceleași surse Ideologico 
foarte avansate, caasiltuite dc creșterea năvalaică a 
mișcării socialiste. Și el va face, ia Imagini artisti
ce, anal ne lioe ale stării precare a maselor la nai și 
va Ironiza plia de durere pe susținători] aȘazIsd se- 
ainătăți olimpice a arfiștlfar (Oglindă ca a noastră 
ti Ad vergi non redenntem — 1911).

Iar N. Cocea, vestejind modernismul in articolul 
Spre 1*1 viitoare (Pagini libere nr. I. 1908), ves
tește ăia marasmul contemporan apariția Înviorătoa
re a artei mri: „Ici și colo, prin pîcla deasă a aces- 

-• *re->Dri trăite se Întrevăd zorii artei viitoare, tot 
astfd cum pe luciul întina al mlaștinilor otrăvite de 
paludlsm. răzbat din adincuri nuferii verii".

Aceste cite va spicuiri doar dlnfr-un fenomen lite
rar mult mal larg fi mal complex petrecut In anii 
marii răscoale țărănești și a urmărilor el, tiu slnt 
decit consecința firească, pe plan suprastructural, a 
intensificării luptei sociale și a descoperirii poten
țialului revoluționar a| maselor populare din Romi- 
uto, falfaențată desigur șl de ecourile revoluției dta 
marea țară vecină de la răsărit.

Astfel, păstrind proporțiile, s-a produs șl la noi 
a sporire a tendințelor militante, o înțelegere mult 
mai adinei a sarcinilor unei literaturi In care co
manda socială se impunea ca Imperativ al unei noi 
etape Istorice anunțlnd zorii arfei viitoare, legate de 
vkloria revoluției proletare,

Zo« Dumltretcu
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Radu BOUREANU

Calul negru
Goneam intr-a «olgâ albastră. 
Spinări de colina bulgara 
Pămintal, sub trec ara o noastră, 
Geologica valuri spre .Tara.

Treceam prin străvechile sate 
Pe unde-a fost ciuma turcească 
De mult prăvălită pe spate, 
Sdrobitâ sâ nu se trezească.

Goneam in caleașca modernă, 
Tarafuri cintau bulgărește ; 
Iubirea cu capul pe pernă 
Spre Venus privaa cum sclipește.

Venea o baladă pe unde, 
O veche baladă bulgară, 
Din- freamăt de coarde profunde 
Pe dor și pe jale de țarâ.

Spunea de un cal de cărbune. 
De fulgere din iatagane, 
Și ura sburind sâ răsfaune 
Ochi negri și grei de codane.

Goneam înlr-o volgâ albastră 
Și smuls din furtuna da strune 
Vedeam galopind la fereastră 
Un viu armăsar de câiuun*.

ArLanase
Azi la Timovo pe dealuri
Soaiele lumină toarnă
Și-o răstoarnă vintul valuri.

Cu olane de rugină 
Stă in limpezime satul, 
Moartea limpede-i deplină.

Vechi temeiuri il durase,
Rase-au fost și vieți și case, 
Sus, pe deal la Arbanase.

Crunt tăiase osmanliul
Pinâ-n șapte zeci și șase ; 
In spre noapte curge nul

De pustiu, de vint, de soare, 
Sare vintul peste case-n 
Arbanase, cade, moare.

S-a deschis o poartă veche 
In iatacuri vechi bulgare 
N-are timpul glas, ureche ;

Nu aude lumea moartă, 
Spartă e-n tipare vremea ;
S-a inchis o veche poartă.

*

Casa vechi fa Arbanase ;
Șase-i amicul, lumina 
Se incurcă-n negre plase.

In iatacuri vechi bulgara 
N-are ceasul limba veche, 
Glas, ureche, timpul n-are.

Treptate de lemn, uscate, 
Neurcate, gem cu viul 
Geamăt de dureri uitate,

Nu ta suta ciorfcagiul 
Cu chimirul plin de aur 
l-au urcat pe scări sicriul,

I l-au coborit pe trepte j 
A râmai in timp chimirul ;
Poate aurul s-aștepte...

Aur stins la Arbanase ;
Printre crengi - bani mai de soare 
Cad pe ziduri vechi da case.

I
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C
ula Iul HăpSIeață (recuse valea, prin Meal. Nu 

mai batea toba $1 nici nu mal striga. Nici nu 
mai era nevoie, de altfel. Salul fusese pus ]n 
mișcare deacum.

— Aslam! place, mi I le-a spus el oameni
lor cind a ajuns la școli. Bine c-ațl venit I Dacă 
nici acum n-o limpezim, atunci n-o mal limpezim 
niciodată !

Și a făcut loc prin mulțime, să-l caute pe lonu lui 
Cărbune.

— Faceți loc, mă I Faceți loc !
De voie de nevoie, oamenii au Început să se dele 

la □ parte, murmurind. Cula Înainta prin mulțime, 
purtîndu-șl căciula lui buhoasă și spartă pe deasu
pra capetelor.

— Ficați loc. mă 1 I aceți loc I
Apoi tot el 1 schlmhat-o și s-a întors pe neaștep

tate către uliță.
— Da|l-vă la o parte că vin... Da|l-vă la o parle... 
Se auzea pe undeva sunet argintiu de zurgălăi.
— Vin... vin. . vin.. Îs cu sania., vin...
Mulțimea s a clătinat șl s-a bulucit către uliță. 

Cula șl-a aruncat toba in Șanț și a sărit pesle gard, 
ea sâ iasă Înaintea săniei.

— Dați-vă la o parte ,. faceți loc... Feriți-vă...
Oamenii care erau mai aproape de gard și au vă

zut sania, au începui sM murmure
— Da unde-1 prefectul ?
— Nu-I vedem pe prefect 1
— De ce-o venit numai domnu' Henegariu ?
Cula a ieșit înaintea săniei șl a vrui să prindă 

calul de zăbaluță, să-l oprească. Domnul Virgil Hene
gariu i-a făcut semn să se ferească și a atins 
calul cu corbaciul. Sli in picoare in sanie. Înalt 
și drept, și ținea lipitele cu mina stingă, că era 
ciung de dreapta. Cula I-a ascultat șl s-a ferit. Că
pitanul a întors sama și a strunit calul, scurt, 
trăgindu-1 de tăplec. Pe urmă s-a suit pe jilț, ca să 
vadă mai bine in jurul sau Cula a sării ta cat și 
l-a domolit, rinjind slugarnic.

— Stai, mă puiuțule, stai cuminte...
Căpitanul și-a trecut MpJeele pe ciolul iniinil 

drepte șl și-a tras căciula pe ceafă, cu stingă.
— Oameni buni 1 a supus el Încet. Apropiațl vă și 

nu fiți Îngrijorați, Domnul prefect s-a dus in Dirja, 
eu am venii aici. Apropiați-vă, vă rog. pentru că am 
să vă spun clteva lucruri importante. Nu vă sfiiți. 
că nu ne cunoaștem de lerl-de-alaltăleri...

— Asta-i așa...
— Păi, da...
— Vă știm noi, cum să nu...
Căpitanul și-a iiiingilat mustăcioara satisfăcut.
— Bine fraților I Haideți încoace, sâ stăm puțin 

de vorba...
Oamenii s-au apropiat, murmurind.
Căpitanul a mal așteptai puțin, apoi a început să 

vorbească pe îndelete, liniștit. Din ceea ce spunea el 
reieșea că numai comuniștii erau de vină pentru că

Fragment din romanul „Cordovanu”.

luceafărul

lâncrănjan

Hlpl-

te . 
^•4.

se încăieraseră ai noștri 
cu dirjănenii șl pentru că 
nu erau Încă lucrurile lă
murite cu reforma. Fără 
să strige, fără si vor
bească urlt șl fără să in
jure. ca de obicei, căpita
nul a retișll să-și apropie 
mulțimea, încetișor, pe o- 
collle.

La început nu i-a apro
bat declt Cula Iul 
leafă :

— Așa, maria 
Chiar așa... cum 
Lumineaza-ne, ci
săracii, sin tem proști sl 
neajutorat i.

Au început apoi să-l 1- 
probe șl alții, mal Incri 
ori mal tare.

— Asta-I cam așa... co
muniștii...

— Pil cu pamintu’ de 
cind o tot clocesc...

— Vor si ne Înșele, ci 
bine zice...

— O fi ei al dracului, 
da aici ține cu noi...

— tl de-al nostru, mi, 
ți ne șlle necazurile...

— O luptat pe front 
și-o loot decorat...

— Nu-I un coate-goale 
oarecare...

Cipilanul vorbea liniștit 
șl Ic a rit a oamenilor ce 
trebuie să facă. II ațâța 
împotriva comuniștilor, șl 
le spunea că aatul va pri
mi pimlnt tot de la cei 
care l-au împroprietărit 
In 1920. 
rabdare, : 
puțină.

— Un 
buie să-l 
dăugat el liniștit. Și a- 
nume. dumneavoastră tre
buie si știți că comuniș
tii țin cu lucrătorii din 
tabricl. Aceștia sint oa
menii lor. Pe dumnea
voastră, pe țărani, vor să 
vă prostească, 
țarini In ochi să 
beasci. Să luzii 
la asta, ca să nu 
ziți prea lirziu...

— Vor să ne 
obiceiurile...

singur lucru trc- 
ințelegețl, a a-

V-a rutul 
vi ar- 
aminte 
vi tre-

«irtce

IERNII
— N-au Încredere In aol, In țăranL
— D-ai« lac atita larmă...
Căpitanul s-t uitat hucuros In jur.
— Inlocmai. dragii mei 1 întocmai !
— Da dumneata cu cine țll. domnule căpitan ? a 

Întrebat pe neașteptate a muiere, de undeva dia 
curte.

— Eu? a tresărit căpitanul. Cu cine sa țin eu?... Cu 
dumneavoastră, cu țăranii.. Se înțelege de la sine... 
Șl dumilale, dacă nu ți-i frică, hal încoace să stăm 
de vorbă pe țață, deschis.

In curte șl-n uliță s-a făcut liniște.
— Vezi bine că nu mi-l frică a spus muierea. 

Mie nu mî-o fost Irlcă niciodată de unul ca dum
neata. Și nici acum nu ml-l frică. Palru miini da
c-a 1 avea și tot nu mi ar 11 Irlcă. Și dumneata, de 
altfel...

In fața mulțimii a ieșit, holărilă șl amenințătoare, 
Nîca lui Indrciu. vecina.

— lată-mă, domnule căpitan, a spus ea batjocori
toare. Aice s 1

— Foarte bine, a răspuns căpitanul. Să vorbim 
deschis...

— Să vorbim, domnule căpitan, dt mal deschis.
— Sint de acord.
— Dacă ești de acord, spune-le oamenilor ăștia cu 

dne ții dumneata...
— Eu Am mal spus o dală... Știe luată lumea.- 

Eu țin cu dumneavoastră, cu țăranii...
— Atunci de ce-l cințl In strună Iul Adalbert 

Korn ? De ce te duci in fiecare zi pe la el ? Spune 
aicea 1

Căpitanul a Încercat să schimbe foaia :
— La urma urmei, nici n-ar trebui să stau de 

vorbă cu dumneata 1 a spus el minios.
— Chiar așa domnule căpitan, a sărit Cula lui Ha- 

păleață. De ce sa vă fnșira|l la vorbă cu o proastă ? 
Asia știe una și hună : să lete copii îi ca o lepu- 
roaică. L o pricopsit pe săracu Indreiu...

— Taci, măi hodoroagă...
— Zurultoarea dracului 1...

— Llngăule I... Hăbălăule
Unii au Încercat să le la apărarea, căpitanului și 

lui Cula, dar n au mal avui răgaz și rind la cuvint. 
Muierile, cite erau de față, au început să strige șl 
să se agite.

— Și noi avem dreptul, mă..
*— Știm șl noi cite ceva...
— Voi ați fost plecați șl n-ați aflat cite am păti

mii noi cu domnu' căpitan... II cunoaștem noi bine.
Cipilanul a cerut liniște, dar nu l-a mai luat ni

meni in seamă. Nica Iul Indreiu, vecina, s-a suit pe 
gard șl a început să strige.

— Dragele mele, suratelor] Dumnealui, domnu* 
căpitan, in-o bătut intr-o zl cu cravașa, pină cind 
m-o învinețit N-am vrut sa mă duc cu el șl l-am 
zglriat pe față. Șl atunci, el m-o bălul. S-o răzbunat, 
clinele, lepădătura, murdăria lumii șl.a pămintului I 
Așa că eu zic c-ar fi bine să-l judecam șl noi o 
jiră, pentru tot cc-o tăcut...

Căpitanul s-a dai jos din sanie șl a vrut să se 
strecoare printre oameni, l-a ieșit o muiere In cale 
și l-a intnrs înapoi.

— Nu fugi, cucoane, rogu-te !.,. Acum sinlem toate 
aicea... Poți să ne lei la rind... Cind ne trinieai

slinga 
giw».

nemulțumiri... 
ie pot intlm-

șl aici 'i se

prin cucuruzi ti prin șanțuri fi pe unde ne prindea!, 
erai mai curajos... fi mal vesel... Da’ la mai slal un 
pic... Poale ie jugatiim... Poale ci-|i luăm scu;e1e, 
amintire, sovcnlre.»

Speriat, calul începuse si ie amuceaică, In 
și-n dreapta, căullndu-șl loc de Ieșire. Nu-și 
Rotogolul din Jurul săniei se strlngea mereu.

— Eu. spunea căpitanul «gitlndu-ți ciolul 
drepte in aer, speriat — eu... care in-am purtat cum
secade... Intodeauna... au mal fost țl 
Ic Știu eu, era șl firesc,.. Intre oameni 
pla mullc !

Știa cipilanul despre ce era vorba 
apere nu îndrăznea.

La un in de zile dupi ce fusese numii adminis
trator la moșia demonului Adalbert Korn, rimisese 
văduv. Nevasta II lisase șl se dusese in lume, cu un 
ofițeraș de cavalerie. Na-i vorbi el șl-nalnle de asta 
i-a ficut singe rău. Nu era lecloraș din sal cu care 
si nu se li culcat, ieșea călare pe ci mp in vremea 
lucrului, si se plimbe. |l chema pe cel care voiau si 
meargă cu ea prin zivoaie șl prin cucuruzi. Intr-un 
find șl-au bătut joc unii de ea șl au lisal-o lati Inlr-o 
mlrlșle ; fuseseră vreo aece. Cipilanul, cind a auzit, 
a venit $l-a luat-a acasi. la curie, N a hi Iu t-o șl 
nici n-a certat-a, dar nici sa lași din curiea dom
nească n a mal lisat-o. Femela a rlbdal dt a răb- 
dat, apoi a plecat șl nu s-a mal întors. Domnul Vir
gil Henegariu s-a dus dupi ea. A căutat-o pe la 
Sibiu șl pe la Brașov și n-a găsit o. A plecat supi- 
rat șl a-a întors mlnlos. Șl-atunci. ca să uite de ne
caz. s-a apucat de hăul șl de petrecut, A început si 
se agafe de felele șl de muierile din sal. Pe unde 
le Inlilnta. le Irlntea la pimlnt șl le punea poaltle-n 
cap. Băgase «pzlma-n ele.

Acum trebuia «ă deie «ocateali mulțimii șl nu 
știa pe unde si-șl sedați cămașa. Se alipise de cal 
și nu mal zicea ulmiC-

— Sinteți nebune, tuf striga Cula Iul Hăpăleațt la 
muieri, Sinteți Intr-o ureche. Nu dațl cu zapadi ! 
Daci v atingeți de domnu' căpitan, v-atlngețl de 
mine...Nu trageți de el.. Nu pune mina tu... Asla-i 
erou... Pupa soarelui șl maica dumnezeului vostru 
șl-a cui v-o făcut.. Proastelor șl nebunelor... Măi 
fraților, măi oameni bani, măllli...

S-au mal găsit șl alții care i-au ținut isonul: lonu 
lui Căhune șl încă vreo clțlva,

— Lă«a|l-I...
— Dațl -I paee—
— Ce-aveț! ca ome ?
— Ce v amcstccafl val ?
— Muierile să stele acasă și să-și vază de
— Ce s-amesteci ?
— Di-le. mi...
— Nu-I fisa, mă 1
— Trage-o de poale, mă.
— Pișc o!
— Trintițî-le In zăpadă !
Prafllind de zăpăceala care se stirnise. căpitanul 
lisat calul și s-a strecurat printre oameni. Muie

ri. să-l prindă, Șl-n urma 
apare.

treabi I

a
rile s au bulucit după
muierilor s-au grămădit șl oamenii, unii si-l 
alții si-l bușească, la Înghesuială, si se răcorească 
pentru cine știe ce pricină veche.

— Pe eM
— Prlndeft-I!
— Dațl I Trageți I

s-au repezit să-l 
nea.
el, miăă.„ După

Nu-I lăsați !
Gnl ■ «cap at din învălă

tuceai! aceea, căpilanul era 
ln«ingerat ai dezhrăcal; nu 
mai avea «curți pe el și nici 
haina u-e mai avea fi nici 
vesta ; nimic nu mai era în
treg pe el.

— Dupi ei. Nu-I tăsați 1 
Prindeți-1 si-l jugăniza 1

Muierile 
iahațe din

— Dupi 
rilIL.

Căpitanul a vrut «-• ce
tească pe ia pad. O clipi a 
Mat pe lac șovăitor. Apoi a 
hut-« și mal repede la pi
cior, aitiadu-se din cind ia 
cind in apoi, speriat, îngrozit, 
la fata cri 1 mei t-a oprit iar. 
S-a uitat In |ur. scurt, apoi a 
sărit repede pe treple li a in
trat înăuntru. In crlșmă. ri
ver! nă ușile in urma lui-

Sirlfilele mul]iaili s-au 
mai domolit ți a-au schimbat.

— Sări pi la porfl. mi!
— Să nu le-ac hid a I

— Intrațl prin curie 1
— împresurați! 1
Unii s-au grămădit la porțl. Alții au început să 

bată cu pimnii in obloanele crîȘraei Dar Ironim nu 
se arăta la față.

— Să spargem cetatea asta a crișmaru'ui. mă 1 a 
strigat unul care era ma> aprins.

— S-o spargem!
— Aici s-au strins Iuți haull comunei I
— Sa-I luăm și pe hîrciog la rost ’
Din urmă s-a apropiat, cu calul căpitanului de 

zăbaiuță. Cula lui Hapaleața.
— Voi sinteți nebuni, mi! striga el Intr-una. Nu 

știți ce faceți... Vă luați după riște muieri...
Muierile care erau prin apropiere s-au întors către 

el șl-au început să-l ieie la rest. LI s-au alăturai 
apoi ș| oamenii,- pe rind și pe apucatele. Obloanele 
șl porțile lui Ironim au lost lăsale in pace. Mulțimea 
s-a bulucit in jurul săniei, ocărindu-l pe căpitan, pe 
domnul Henegariu.

— Cutruchl-l-ar dumnezeu să-l culruchească !
— Pirjoli-1 -ar...
— Pirli-l-ar...
— Trebuia s-avem grijă de el...
— Trebuia să-1 slișlera...
— Trebuia să-l călcăm In picioare...
Calul căpitanului alerga de-a lungul uliței, cu 

o bucală de sanie după el. Muierile fi copiii il 
intorceau mereu din drum și nu-| lăsau să meargă 
nici In sus, nici in jos. Șl-I loveau toți, rizind, chiu
ind, suduind Cu ce aveau in mină*l loveau, cu cite 
o bucală de scindură, luată din sanie, cu cite-o ru- 
dița. Cu ce se nimerea 11 bateau. Calul necheza 
și scincea șl bătea din picioare. înnebunit.

— Dați In el. mă I...
— Bateți-I, că ăsta-i calu' căpitanului, al mișelului 

ăluia care-o măcelării copii pe front !..
— Rupețl-i picioarele !...
— Dațl pe el ]..,
Alții, mal miloși, încercau să*l domolească
— Nu-I mal chinuit! 1...
— Lăsajl dobitocu*, mă I...
— Ce dracu !..,
— Sinteți oameni!...
— Lăsați-I I.» Dați !._
— Dațl 1... Lăsați-I !...
De către Gurguleu s-a apropiat un om slrigînd.
— Vine Mitru, măăă 1... Cu toată județeană !... Cu 

pămintu. mă !... Domnu’ Henegariu ne-o-nșelat cu 
niște hectare!,.. S-aude, fraților?,,.

S-a stirnlt o leacă de zăpăceală, la început.
— Ce Cum ?...
— Cine zice că vine?..
— Nouă nu ne trebuie decit pămint 1...
— Asta-i a noastră, că noi. de cind ne știm, cu 

pămintul trăim ]...
— Și dacă nici de-atita n-avem parte, atunci ii 

rău 1...
Calul căpilanului tremura ca piftia. Sta lipit de un 

zid și scincea și plingea Oamenii au mai aruncai 
cu cite ceva In el. in grabă, fără să se mai uite 
dacă-l nimeresc sau nu. Pe urmă au pornit-o pe 
uliță la vale, către Gurguleu.

— Haideți încoace, mă I a strigat Mllru la ei. de de
parte. Haideți numa-ncoacc, că acum sint bun șl cu, 
ceara 111 am li voastre, mă, că voi, ml, sinteți mal răi ca 
copiii!.., Vă luați după toată lumea I... Mă, dac-afi 
ști voi cum stau lucrurile cu moșia, ma I... Acuș o 
să vină tovarășul Maxim — s-o dus prin Dăineșlî 
că-n vale-i rău și n-o putut trece I... Ce mai, lova- 
rășu' iMaxim o să vă spună ce-i șl cum. cu căpitan»’ 
șl cu domnu' Korn 1... E| știe mal bine!.,. Haideți 
numa ncoace Haideți după mine !... Ceara voastră 
de hircloji, că vouă, ml, o să vă mince țarina 
capu' !...

In iața crîșmel, Mitru s-a oprit. Odată cu el s-au 
oprit șl oamenii, dlndu-șl coate, folndu-se. S-a ținut 
apoi altă adunare, acolo In drum, pe nepregăllle. 
Deschiderea a lăcut-o Mitru iui Spi nzură-Fname. așa 
cum s-a priceput, cam anapoda ce-l drept.

— Haideți numa-ncnace. mă 1 a continual el. 
Haideți mai aproape !...

Oamenii s au strins grămadă, cu încetul, clipind 
mereu din gene, șoptind, bolborosind. Se ivise soa
rele Intr-o goliște și zăpezile începuseră să strălu
cească. ascuțil $1 mărunl. șl lor nu le era la Indeminâ 
de loc.

— Ce zice ăsta, mă ?
— Cu ce noutate a venii ?
■— Cu pămintul ?
— Șl cu mal ce?
Bodogăneli și tropote nu se mal auzeau. Și nici 

vorbe aspre Numai șoapte șl loșnete. Șl bijbiiell 
moi. nedeslușite. Imoase. Se părea că toată lumea-l 
obosită după luga dinainte, după dezlănțuirea aceea 
neașteptată.

— Da' ăsta de ce ne la la rost, mă ?
— Cine l-o tocmit ?
— L-a rugat caireva ?
Murmurau unii, pe-aici șl pe colo, dar de plecat 

nu plecau. Din contră mal veneau șl alții, să audă( 
«I vadă, să afle.

Mitru Iul Splnzură-Foame a prins curaj și-a în
cepui să strige la ei.

— Vedeți, mă? spunea el din ce In ce mal tare. 
Pină la urmă tot la ale mele ați ajuns! Degeaba 
v-ațl ferit și-ațl murmurat! O să vină șl tovarășii' 
Maxim — acuș o să fie aici — și-o să vă spună 
ce-l șl cum și cu moșia șl cu păinlnturlle I El știe 
mai bine !... Și eu știu mă, că ml-o spus el da voi 
pe mine nu mă credeți, că voi vă socotiți mai deș- 
tepți, mă, și-ați fost Invățațl să judecați oamenii 
după boi și după jugăre, mă...

La marginea mulțumii, pe undeva pe Ungă gard, 
s-au auzit chicoteli și rlsete.

— Iscălitura de primar ]l-ai alcătult-o. mă ? a în
trebat unul, un oarecare.

Milru a-o încruntat și s a uitat urit la mulțimea 
care forfolea iu fața lui.

— Nu mi im aicăluit-o I a spus el mai Încet. Eu 
nu știu să scriu, mă 1 Da o să-nvăț! Să nu credeți 
voi c-o să stau In coada allora pină i lumea șl pă
mintul I

Dintre oameni s-au ridicat, de Ici de colo, alte în
trebări.

— Atunci de ce ne țll cuvlntărl ?
— Ce vil aicea s-o Iad pe grozavu'?
— Da ce crezi tu că slntem o adunătură oarecare ?
— Să vină Maxim al tău să ne spună ceva, dacă 

are ce
Milru a început să se burzuluiască. înfrigurat, mi

nios.
— Uilațf-vă aicea, mă 1 a strigat el Iarăși, ară- 

tlndu-le abecedarul acela soios, cu care umblase și 
pe la Sebeș. Să nu credeți voi că eu o să stau cu 
mllnila la sin !... Eu. mă, in clteva ani vă bag In 
buzunar pe tați...

Oamenii au început să rida, cei mai mulțl cu rău
tate, ori așa intr-o doară. Mitru s-a Inluriat și mal 
rău Dt la strigăte a trecut la înjurături și ia ame- 
aințări.

— Vă bateți Jac. mă, că val așa ați lost Invățațlk. 
Da «ă au credeți val că eu, mă._ Tu-vă soarele vesU. 
O ii chem jaudaril, mi. dl vai. mă. sinteți ai dra
cului și ttarieți reacțiunarl^. Șl „ret re gării” I Și 
mfȘri!

Mulțimea a început Iarăși să fiarbă. De către Dâi- 
nești s-a apropiat, pe partea cealaltă a satului, du
duit înfundat de motor. Dar oamenii n-au mal pus 
seama pe asta. S-au grămădit către crișmă, hărțu- 
lndu-1 pe Mitru cu tel de fel de întrebări. El nu se 
lăsa >1 le răspundea, scrlșnind, injurind. Spunea, 
printre altele, șl lucruri care-l puneau pe ginduri pe 
unii. Vorbea șl despre necazuri care nu erau numai 
ale Iul.

— Degeaba, mă 1 zicea el răspicat. PuleJI să vă 
băieți joc, puteți să mă-njurați, puteți să tăceți ce 
vreți I De-acum înainte n-o să-ml mai Închideți voi 
gura, nici mie. nici allora carc-s de-o seamă cu 
mine, mă. și care nu cutează să-și «pună durerea pe 
față pentru că nu știu ori nu le-o ajuns cuțitu' la 
os!... Da* mie mi c ajuns, mă, viță de chiaburi și de 
hircloji, robi ai pămintului. slugi al țariniiTu-vă 
dumnezăul șl soarele vost!... Ridețj de mine că nu 
știu să scriu și să cetesc I... Păi eu o să mine abe
cedarul, mă. așa, cumu-1, soios, urit !... I] zdrumie 
in măsele 1-.

Printre oameni șl-a tăcut ioc. venind din susul 
uliței. Maxim, secretarul județenel.

— Ce s-a intimplat, fraților ?... De ce vă certați?... 
Vă injurii.. Dar de ce?.. Că nu știe carte? Dațl-ml 
voie!.,. Face|l-mi loc!...

îndată ce-a ajuns în lață. In gollștea din jurul 
mrsel, Maxim s-a intors către oameni și l-a inlrebat 
daca el știu toți să scrie și să citească. Oamenii s au 
mai potolit, rizind. dindu șl coate. Mitru lui Spln- 
zură-ioame a prins iarăși curaj șl-a sărit jos de pe 
masă.

— Uîte-așa se intlmplă, tovarășe Maxim, nu mă 
pot înțelege cu ei!— Sint căpățlnoși!«..

Maxim nu |-a luat In seamă A aruncat jos. In 
zăpadă, țigara din care nu fumase atei pe jumătate 
și s-a cățărat repede pe masă.

— Ei. ia spuneți ml, oameni huni, dumneavoastră 
șllțl toți si scrieți șl să cilițl ?

Tier berea mulțimii a continuat să scadă, ca un 
val care s-a izbit de an țărmure prea tare.

— Apei că nu știm nici noi, chiar toți...
— Mai punem și deștu* cileodatâ..
— Și-o mai slovenim, ce să zicem...
— Da' noi nu facem pe cocoșii...
— Siam la loca' nostru..
Maxim l-a lăcut semn lui Milru să stele mal la 

o parte șl să aștepte. S-a uitai apoi pesle mulțime 
inlrebălor, cercetător, fără nici un pic de teama. Era 
un om neinlricat, după cile se părea, deși era mă
runt de slat și șters ia înfățișare. Avea o lață lată, 
sprincene groase, împreunate, ochi mici șl slredeli- 
lorl ș| era puțintel cam crăcănai. La Îmbrăcăminte 
nu strălucea de fel, din contră, era îmbrăcat cam 
pestriț. Avea pe el o scurtă de pănură ieftină șl 
groasă, o șapca de piele, niște pantaloni cazoni. Nu
mai cimele-i erau noi-nouțe.

— Dacă nu știți să scrieți șl să citiți toți, atunci 
de ce vă bateți joc de unul de-al vostru, de-aici. din 
sat?

Oamenii, cei din lață mal ales, au Început s-o 
deie către juslîlicărî și către explicații: c-o li. c-o 
păți, că Mitru l-a injurat — șl nu numai acum — 
că-l necioplit și-nrăit — șl cile altele. Maxim șl-a 
tras șapca pe ceafă șl a lăcut un anumit semn, cu 
mina : ,.Să trecem peste asta'*. Pe urmă a început 
să vorbească despre alte lucruri, răspicat, apăsat, 
ca omul care știe ce are de spus șl pentru ce se află 
acolo.

— Despre scris șl despre citit o să mai vorbim 
noi I a spus el scurl, Acum trebuie să ne ocupăm 
de altceva, șl-anume, trebuie să lămurim lucrurile 
cu împărțirea păminturllor care v| se cuvin, prin 
relorma agrară. După cum știți șl dumneavoastră, 
moșiile boierești au fost împărțite In toată țara 1 
A coin unde s-a pus cineva de a curmezișul, oamenii 
au intrat cu forța, cu sprijinul direct al muncito

rilor I Șl-au luat in primire ceea ce li se cuvenea, 
după dreptalea cea adevărată ! Aici, la dumneavoa
stră, lucrurile au râmai puțin in urmă ț Nu se poale. 
Insă, să mal sica așa ! Partidul Comunist vă dă lot 
sprijinul ca să primiți șl să luați In slăpinire, pen
tru totdeauna, păminturile domnești! Moșia Iul A- 
dalberl Korn, partea care vl se cuvine dumneavoas
tră pin reformă, a încăput pe miini hoțești I liti- 
plrțenla care a-a făcut, nu 1 cea mai bună 1 In a- 
lară de asia. Irehule si vl spun că o altă parle, 
destul de însemnată, a foni sustrasa de la Împăr
țelile I Căpitanul Vlrgli Henegariu zice că o cum
părat, pentru el șl pentru Irale-slu șl nu mai știu 
rentru cine, două sule de hectare. Încă din toamna 
trecută! Dumneavoastră 11 credeți, câ eu unu' nu 
pot si-l cred de loc ?!

Oamenii s-au hurzuîuît șl-au Încăput să se scar- 
plne In cap.

— Noi ? .. Cum a să-1 credem ?
— Da ce, sintem Inlr-o ureche ?
— la auzl-l. al dracului harinăsar!
— Cu ce să cumpere ăsta atita pamint ?
— De unde-o scos atlția bani, ci ăsta ar fi fosl 

In stare să bcie și luna de pe cer?
Maxim s-a Imbllnait șl-a zimbil.
— Pai vedeți ? a continual el rttal incel. Și dum

neavoastră vă țineți de nlzbltil 1 Vl lisați ațlțați 
și să vă bateți cu dirjăflenii. degeaba, fără nici un

Ion CRINGUIEANU

Cîntec pentru 
dragostea 
pămintului

I 
...Pâmintul a dorit 10 iflrula stalale, soarala - 
l-au lipsit In urcuș
Aripile largi, 
Brațele tari 
Și picioarala..-I
Dar șl-a ridicat mârila, oamenii, munții 
Și brazii - severii, 

albaștrii, cărunții...
Holda murmurind imn de soare ți piine 
Urca din pâmint 
Cu palmele pline...

..-Cind plopii crețteau, ea dreptatea, in clnt, 
S-au stirnit furtuni
Și Ierni pe pâmint...
Dar plopii au suit naclintiți ți inciți 
Cu fruntea in «tale, de cer rezimațl, 
Ca tâcliile albe, - minunalâ-mplinire ; 
Semn câ pâminlul e curat in iubire, 
Semn că dragostea învinge furtunile-..

I

Al. I. ZAINESCU

Ochii
Era un joc fantastic de piele ți de stele, 
Frumos părea sâ fie dar prea da tot sever 
Se-ncovoiau salcimii ca sub o grea povară 
Și-nlățurau inele de flăcări către cer 
Și casele ca bete se-nlănțuicu afară. 
Cădeau pe brinei In stradă ți mai dansau 

pe brinci.
Dansau inliorate ți fără de vioară, 
Dansau ca pe jăratic ți stelele adinei.

Frumos părea sâ tie dar straniu era jefiul,^^ 
Câei păsările rele purtau in pliseuri focul, 
Și-1 răsturnau pe boltă și-l lAalurnau in I
Și dânțuia pămintul, un dans necunoscut,
Și casele ca bete se-nlănțuiau afară,_______ 1
Dansau înfiorate țî fără de vioară,' I
Dansa cenuța-n aer ți crematoriu, zarea, 
Zvirlea săgeți de flăcări cu zgomot 

înfundat, 
Dansau prin preajmă dealuri, salcimii ți 

cărarea, 
Dansa anemic corul in aer suspendat — 
O, cum dansau cu toate in ochiLaceia mari 
- Dai simțuri de lumină prelințî intre 

pleoape L.. 
Dece-ai fl plins atuncea, ți aii II pling amar, 
Cind le îâresc privirea in inimă, aproape fl

Severă ești privite alunecată-n sus 
Și revârsatâ-n codrii de sonde ți de schele. 
...Copilăria-mi plinge adesea in auz, 
Căci achii-aceia-s ochii copilăriei mele.
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rost, in timp ce alții iți văd de interesele lor, în spa
tele dumneavoastră, așa cum or lăcut-o infotdeauna! 
Căpitanul Virgil Henegariu spune că are acte pe 
pămintul care l-o cumpărat ! Adevărul c că s-a Ințelc9 
cu domnul Adalbert Korn, să salveze o parte din mo
șie. ca să v-o vindă mai pe urmă cu bani grei! 11 pri
vește ! Noi nu știm nimic de asia. Noi nu sprijinim 
nici im fel de aranjament 1 Noi lucrăm după drep
tate. Partidul Comunist a venit și o dat plmînt ță
ranilor ! Țărăniștii șl liberalii au încercat s-o în
curce și-acum ca șl-n 1918. Noi ne-am opus ți am 
îndemnat oamenii să-și ieie In primire ceea ce H se 
cuvine. Și am mers in fruntea lor, dacă a fost ne
voie I Șl a fost nevoie, de nenumărate ori, In ne
numărate locuri. Unui prieten de-al meu, cu care 
ucenicit la Arad, i-a găurit capul un legionar. Trei 
capii iu rămas după el. Uitați scrisoarea nevesti-si...

Secretarul a scos o carie poștală din buzunar și-a 
arălat-o oamenilor.

Dacă vă spun asta, n-o fac ca să mă laud cu 
orice preț. Noi, comuniștii, nu ne ocupăm de-așa 
ceva. Partidul nostru ne învață să nu ne batem cu 
pumnii In piept. Noi trebuie să conducem poporul 
pe o cale nouă, dreaptă, omenească. Asta trebuie s-o 
facem noi. Dumneavoastră, de pildă, țăranilor care 
asudați pe ogor, noi trebuie să vă deschidem ochi! 
șl să vă arătăm care vă sint interesele...

— Da cu pâminlul cum rum Ine pină la urmă, tova
rășe ? a inlrebat un om, ca din intlmplare, moale.

— Cum să rămlnă ? Să-1 stăplniți sănătoși I De-aia 
am și venit cu aici !

Desen de IULIAN
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BALOGH LUDOVIC

IOANICHIE OLTEANU

D
 «corul n-are Mimic deo

sebit. dar locul acesti n-a 
toii alea Intim pi ător. Clm- 
pli Transilvaniei eate o le
giune cu veche tradiție — «te 
peste șas« decenii — In 
cultura atee lei de aahar.

Iar producția la hectar e aici cu mult 
deasupra mediei pe (ari. Cu veche 
tradiție In cultura sfeclei, dar nu ți 
Iu can sumai zahărului. ața cura ar II 
lost logic... Agrara Cimpie, cu Negu
rile el de vite șl cereale, traversata 
In lung >1 lat de call mărunți al 
cânilor, era de lapt una din cele rail 
înapoiate regiuni ale Transilvaniei. 
Cine La baiul surpaturlle *1 rtpafc 
uicrate. cine a trăit In șalele el de p«- 
minl șl a colindai ..hodaile*- toș liter 
blrișl. nu poate si ulle traiul raapru 
al oamenilor ei. Sclrțiiaa carele cu 
sfeclă prin noroaiele toamnei, dar za
hărul se cumpăra aici „de leac- ; rar 
ie Inllmpla ca producătorul, lăudatul 
„econom de pamlnl**, sa-și permită 
luxul de a înnoda Intr-an colț de ba. 
listă douâ-trel bucatele din substanța 
aceea miraculoasa, care eras Impar- 
the copiilor ca o comoară din alta 
lama. „Un kilogram de Mhlr nnuZ 
pe cap de loc ui lor al satelor" (șl 
aceasta numai pentru familiile de 
„■.litrii înstăriți !">. calcula un lor 
oficial In ma i și cifra era valabila, 
desigur, pentru satele din toata țara 
Romlnta parc a 11 lost *1 din acest 
punct de vedura In urma catar mal 
multe țari din lume — cu ceva îna
intea Turciei ți Chinei, dar depășită 
sensibil de lugoaiavia. Ungaria. Ore. 
cil. Iran, Egipl. Tallanda (Tailan- 
da !.,.).

$
1 totuși, Industria zahârw. 
lui are, In Rom In a, o hta 
rie relativ lunga pe care 
amatorii o pot afla In cele 
citava lucrări de spnclali- 
litaie. E drept, nn de pe 
vremea blocusuluf aapo- 

i leenian. Iu împrejurările cărata se 
nația de fapt industria eurapeaaă a 
ta hiru lui din sfecla. Din perioada 
aceea de tatonirl datează cel moli un 
opuscul bizar, mărturie a interesului 
pentru acts! produs ce începuse a li 
cunMCuf ți la noi : „Dlssertațte a lui 
loanrț Burger M. D. despre zlhnr, . 
scurtați si pre linjbn Rumfneaac* pre 
fftutl “ Co toate ci autorul ne asi
guri ci zahărul da lugastrn și 4r 
„tplel dc cucuruz- e ..ioana diaree * 
celui galben. untosului za har ce e d .i 
cetină (trestii idnlt se aUmenOalâ”. 
I afirmație la agrțiaul cârean adnee 
drepl mirlurle „îsperirnwr ,:r-le sau 
ispitirile” lui HermtostedițlM. „pe rore 

t le-o tacri la anil I7S* și ian asupri 
jliflistrului 41 le-au sestit Ir Bar? 
Ifn“ț. Istoria nu I a hnplrflșlt entu
ziasm ul pentru virtuțile jngastoulal și 
ale „teicilor de cncnruz”. Vulgara 
sfecla mediteraneană, după multe de
cenți de cultivare el înnobilare, n-a 
dovedit singura la stare a suporta 
concurența cresclndă a trestiei araeri. 
cane Industria lahlralul se dezvolta 
abia după legea prolocționrato d-u 
1873, dar In mai bine de optzeci de 
ani d« dezvoltare haotici, s a ajuns 
la un consuni anual de a kg. pe cap 
de locuitor ți de unul singur pentru 
populația rurala — dar șl acela, nu
mai pentru „sătenii înstăriți'* '

Socialismul a moștenit prin urmare 
o industrie de zahăr înapoiată șl de 
capacitate redusa : 'șl nici aceea folo
siți integral : posibilități puține de 
export |culmea Ironiei : exportam !). 
Iar consumul Infern, cum s-a văzul. . 
Cu noile dotări >1 reutilari. cu spori, 
rea suprafețelor cultivate cu sfecla, 
s-a ajuns In l*3f ta o producție de 
212.000 lone zahăr. ceea ce ioseamna 
pesle 13 kg. pe cap de locuitor. Acea
sta din urmă cifră nu reprezinte 
lotuși consumul, care e completat tu 
o anumita cota de Import. Tocmai 
pentru a nu mai fi ncvoiți sa re
curgem la Import — ți aceasta in
cepted chiar din i960 — Partidul a 
luat hotărî rea de a se <misirul cele 

■ două fabrici noi. de la Luduș ți B11- 
cecaa. șl de a se asigura o astfel de 
sporire a producției, Incit ti ne per. 
mita ca „fn anul I9&t si ajungem 
la un consum dc zahăr de 20 kg. 
socotii pe cap de locuitor, tați de 
5,6 kg. cil era fn 1938 — șl si dis
punem In acetagi tlinp de însemnate 
conțiiIți pentru export”. (Gh. Glieor. 
ghlu-Dej. Expunerea licuta la țe. 
dința plenarii a C.C. al P.M.R. din 
26-28 noiembrie JSăfl). Acesta exte 
deci actul de naștere al fabricii de 
ta Luduș, care a pus literalmente in 
mișcare nu numai adormitul „enip«>. 
rlu de lemne ți cereale” Cu „tlrgu- 
rlle mari dc vite”, dar ți întreaga 
Cimpie, — „deluhusă” da. dar mal 
mult Înapoiata ți ținuta In mizerie 
dcclt „roditare".

clădirile : a tel icra. bale, ra^nl. Or
zuri. dar na at «ad aMaieri rirter^c 
de baracL ața d» taauiltarc vu tau» 
rulri arteaTw țantnr. ca tauemrae.- 
araacala la pripa pe ziduri, cu Sn>*e 
de canea asfaltat uraitale de dat • 
pieaxaa de viat.

*— Punte că In arata ca <1ț>va a*u — 
lași spune iagmerul >cf al puelwv^n
— nai ine 1 perlatata|», ara !■ peace, 
dai așa cura pare La pruna wd»r> 
nai logic — dar numai ta print ve
dere. Adică : ara li studiat pra*cV<-
— bun! Cărei abiect v«l pr^nam]-
Hala de ta bricele Asraara teu±i 
dc 1abr<ațic ' Se tnbuk4u*. va kk. 
1Mb de munci toci r_^_”------ 1 3? 4-
barnci a cite SC dc »îr.>
zeci pentru aleftera și ramganu %'•» 
erau bani iroaafi Ttaap pxram - S-> 
am procedat altf-t IX;- jjr=«c i 
labricll. lat trr^= 1 *T
blocările de tacnaage i vira»»’ 
salariați; ara început a». btova. 
riie ți ue-am in-tatal ;î.un' >. :•». 
lari abil ta șpagat be^fa.nuto JU 
dvvarto ——a 4v itoto" *>*
noastre, de ma 2 -■ r -* fts - ' "
lele >1 uHlațete lou_‘ ca r"'-
pria aaaitra rastalara a . antene?', 
am lasat ta arm to? ce aa ar asM 
Imediat otn. aoraa.
chtar daca era verbe de r-
de baza ale iabv<u. C~k. iir»-* 
lucrezi ciad te *>11 la *•-- . ±. L>
tlae acasb. ți aHM dud t”r *->T- -=a» 
imperiul prartoeramtoc. 1» -2 ».
mutai de calraarala Xma
de spațto decJ am ritm mă-fana 

no>. ca f la pceala, u V n
dc aut triate.

întreg areal dtatera de teem a pae- 
lupus a planificare ngtr^as^ șt a cra- 
lahorzrc slriesa cu proiectantul, !n 
scopul alegerii celor mal tadaLiie so
luții. in fitecție «te • -*•’ r*ld al 
coti sr neț Ier Hali i..^^tad li rid", 
cata In lu^lc Ba «arte. g.a rapMta- 
la alteraaQ^a batara —^a ,
lansare • nai rwțas^j un - M ,

an Laraatr-BLtea te iperaata La
s« dMarashr ta nara oBn x, x-4 
ca aa ra»-ar fi spusa natftada:, >

— . Dter aami. tp —
Cent toata aerat ara toca harta riraj*-. 
de$i lacepelal de etatea ra temilaU < 
Irapruraula acrul m* -m-xc «e.-»’ 
prin ranițe, de aceea la|e=c?i > toarta 
la tocai lui — numai c« 
a ara fi făcut n tai ic Demararea riyî 
da. eltaitearea perioadei de pragdl^»-. 
au lost asigurate dc begiouea dc par
tid, la îndemnul cama. >aati«rulm I 
«.iu creat de la tace pal toate comL- 
fiile: spațiu de locuit ta castelul d n 
Ghejl șl fn Luduș, MM tren «perul 
penlrn munci lorii de pe linia Zaului. 
zeci de mii de ore dc munca voltm- 
lara, etectuale dc «ludențil din Cluj. 
Așa se tace ca astazi, la opt-noua 
luni de la atacarea lucrării, di rec Io 
rul ți tehnicienii fabricii de zahar au 
fost instnlați in birourile lor dci i . 
tive. s-au fnulal In locuințele lor 
defirti!Ire In timp ce abia acum «e 
moriteaîJ unele ulllaje, iar altele «Int 
inej pe drum...

Ar mal II de adăugat un amănunl 
fn legătura cu aspectul general a) 
șantierului, arnanunt asupra căruia, 
evident, n-a fosl nevoie sa -ml atrag.i 
atenția Inginerul Găvozdea E vorba 
de laptul ca, aci. drumul spre șantier 
nu e tinptnzlt. cum se tiilimplă de 
obicei, de rolul acela de precupețe 
care dau o imagine dczolanla peisa. 
julul, prin vecinătatea meschinei ți 
lamentabilei lor Întreprinderi particii. 
lare, cu coloșii Industriei socialiste. 
Deduc că autoritățile locale, așa cum 
au organizat din timp mărirea supra
fețelor cultivate cu sfeclă de clteva 
raioane, au luai din timp toate măsu
rile cuvenite pentru buna aprovizio
nare a muncitorilor.

antierul acestei fabrici 
mai poate fi vizitai clteva 
luni Inel. Fabrica, in stare 
sa devoreze 2U0 dc vagei», 
ne de sfecla pe zi, va Intra 
deci tn funcțiune. Cum

s-a putut ridica o fabrici de aseme
nea proporții Intr-un termen atll de 
scurt ? Clei astă vară, pe locul unde 
acum se înalță uriașa hală de fabri
cație. te secera flrlu. Petrccind pe 
țznlier abia clteva zile, nu nta voi
încumeta al dau un răspuns com
plet, dar am aflai o scrie de lucruri 
care meriți a fi tmpărta$!lt cititorilor*;
pe de altl parte, bislțl observarea as
pectului generai ai șantierului poate 
spune multe, daci nu chiar despre o

principii «1 practici noi
Ceea ce ta Izbește fii primul rlnd 

la Luduș este lipsa aproape totali a 
barăcilor. Pe cete 20 de hectare se
înalță sau sini In curs dc conslrucfic

■ea* w '••• A te w
«W W •* baMMrabrân* M te tete 
ran rra<«an» Items tnteM taMte

mmra ara n «nan m rar.
brad m^uraraW raMMdte pnte 

ateu pteb ta inaraa «te
db era rabran te tos mam to * da*e

«Mb n temmara* dnunudb teaauo mvm

E
n Mg • Crater* w dhbbpd

l raatete < • araram aate^- 
van r aba v. m adm a te 
ram* rate» ham a vrara

pv te P”vmd MOW 
pondera £ra t*M • x- ” • a te M. 
Mte aa «an cras Mra traMad rac*e

’«■ laa^no

btaMteb mjra*nra țg araaa*MM te 
frvairai *Mhraadm

B
ineînțeles, nu toate lucru, 

rile au mers ți merg pe 
roate. Șantierul e țanliei 
șl, mal ales la începui. In 
perioada de „rodaj*", clnd 
se lucrează cu un mare 
volum de muncă nccalifL 

cală, direcția ți organizația de partid 
au oarecare batale de cap cu cazurile 
de încălcare a disciplinei ; fnltrzieri, 
lipsuri de la lucru, abateri dr la nor- 
mele elementare ale muncii. In timpul 
țederii melc la Luduț, ncchibzuiuța 
unui lăcătuș, muncitor bun altfel, care 
s-a laconiit la două capete de «cin- 
dură, aproprlindu-ți-le sub lorma unei 
elegante «anlu|e, confecționată pe șan. 
fler, fn orele de lucru — zăpada nu 
ie topise tuci — a provocat o furtună 
de proteste In ședința organizației de 
partid. Cumunlțtil nu puteau Iote*a 
un asemenea gest — un lleac In apa
rență — unul tovarăș de.al lor Alt caz. 
mull mal grav, al țelului serviciului 
dc aprovizionare, care suslrasese „cu 
acte In regula” 200H kg. dc lemn-, 
urma să fie dezbătui ți $3 sc ia 
masurile cuvenite Pe de alin parte, 
cum sămlnța birocrației n-a pierii de 
lot. se nial înregistrau Inltrzicri In 
predarea documentației, opriri soliei, 
tatc dc proiectant In vederea unor 
modificări, piedici tn aprovizionarea 
cu gaz metan (necesar, iama, pentru 
turnarea bctannlul). iranaporlari 1u- 
crucițate. haotice, nerentabile. E de. 
ajuns un exemplu pentru a «e vede.» 
plai unde poate merge modul te a 
rezolva birocratic o problemă; hala 
de lzbrlcațte, clădirea cea ■«! raare

Taruta's • crtiji te «rab *• *

vu Lkk» ta toeeevt ■■ JTi a
la rzjrine : Bugu rarara-At».-a n«-
r»M rarin e;?—r»»«j f «acera»d« 
puzterie a rivjerit dm «m l_an tteu: 
viul ta «I au intrai ta t*3-"ț
cu ■■ știu ce trge te peulecfu a a?» 
iar : ar fi taci ud d gue>l>L teir ■■ 
laghii uricr. An băgat mtaa ta «nta 
int reprimiri ii ți i-an fatal aa trama- 
loriu special - arz-u fracul ' Dur iraUral 
□ fost degeaba, nu razhean: arteau 
un vagon și răsăreau rare In tac. ca 
un blestem. In sffrșit. căra aceasta 
este. In linii mari. Istoria puzderiei, 
sau mai degrabă, preistoria el. Pentru 
că adevărata istorie incepe a dată cu 
apariția lui Csegezt.

Acest Csegezi arc o vorbă pe care 
o lansează numai după o prealabila 
prcgăllre psihologică a inter loca toru
lui, cnnlorm tuturor regulilor retori, 
cel anllcc :

— Tovarășe, dumneata vrei să-țl 
construiești o casa.

— Eu ? Tc-nșch-
— Nu ; zi că vrei 1
— rog. fie.
— Buuun ! Iți construiești o casă 

vasăzlca. Șl ce faci dumneata tatii 
ți-ntll, daca eții bun sâ nii spui ți 
mie ?

Aici o sclipire de satisfacție trece 
prin pupilele acestui om cărunt dar 
sprinten ca argintai viu și de o for
midabila locvacitate, care aplică In 
felul lui maieutica sucralica: parca 
țl-a ghicit răspunsul și au se poate 
împiedica sa savureze de pe acum 
triumful zdrobitoarei replici cu care 
te va pune definlliv ta păminL

— Ce fac tntfi ? Cred ca procur raa. 
tarlalele necesare.

— Materialele ’ (Atu*) De urate? 
— Le cumpăr de fa teponit.
— De la depozit* * . ICa și rara aș 

fi spus cea mai mare eraortehnte dta 
vîâța mea) Prima greșraLt ' Cran rara 
mare greșali : teatrarabd iu« arase • 
Nemaipomenit ! A>iia«a raaaueran nraș- 
tri, domnule !

Regrel sincer că L-tan ates pe tara. 
paticul Csegezi intr-o 1 imigra »tara 
de amărăciune și universala teunăare. 
ca In iața implacabilele- 'atera

— Bine, dar .. (ca sa rai rraraMU 
tez, cit de cit) ce trebuie să tac .*

Asta era vasăzică : traaia d-scaVa 
fusese o manevră menită » — «raudpr 
întrebarea, odată cu recuMM-ăeata 
Implicita a Incompcteoței anei* atara- 
lute In materie dc construcții, p a 
pregăti răspunsul :

— Domnule. — pardon : tovarășe! 
(Vocea «e îmbunează. I rasa lari te tetei 
se desliad raperctplibiL ca șl cura 
« ar fi găsit lotuși o licărire de spe
ranța. • slaba șansă te scăpare de

Aș li tara naț arata că,
cMar La au existat încercări
da utilizare a a era toi deșeu incomod : 
pe tar*i ra«raaruta. «ef Bird se poale 
sedraa na ebrae*. te lkactoelită ta masa 
careta an kraa raubiliaate măruntele 
așchii de rtaapă : dar ...

— Noi mb aran pe altă linie, 
spre Material de ttraplărie. Imi spune 
inginerul : acesta era prea complicat 
și cerea aida- cnuihiter. Insă după 
terra "narau tabrirâ te zahăr, atelierul 
de aflara erate a să ne riming nouă 
F vraa Inăăranra cu ajutorul lui, prin, 
tre aitrte. riacnaraa pe timp de iarna, 
obligatorie ta rani. prin specificul 
■nuntii. Nn rani vorbesc de economii ! 
va lori lîcare a ea Iar MM de tone de 
puzderie, o «ă ne aduca economii de 
BM de ai de tei anual.)

Gherarghe Csegezi are. cum am 
spms. palăraa draurastraticl și v edi
ta iaterlnenăur * denigrator virtual 
al aaainașnacni lui ralierii prime, sau 
cei pu|ra * sceptic. Dar scepticismul 
trebuie corateatut : moarte scepticis
mului * VizBăra deci expoziția de pre
fabrica te. mutat lud de incinta unui 
■■zeu te antichități, plin cu lespezi 
■aehre de divane forme șl mărimi, 
du pe «rapralaia carara lipsesc numai 
rai«»• bite i. .raciale ; intram In ate
lier. erate ta retortele hlrșliloare ale 
<1 auro a bri taiere, vegheate dc fideli 
I» «*entra|i ucenici vrăjitori, care 
au irocM te mult pragul prim al 
-Jutțterfi”. se consumă tainele unei 
btun afctaraii •) : a|ungem. In sflrșil 
ta ptăe-te .gata uscate, asupra cărora 
ranpMnd nefrită toate violențele po
sta" te ; ie ciocănește ușor cu degetul 
și-rai luce semn sa fiu atent la rezo
nanța. arunca uaa |o« șl calcă pe ra 
rliral- ș| apasat. ca intr-un dana ritual

") Ale cărei principii am cutezai o 
te răpi; te dau nici pentru u2u1 curio 
silor : puzderie, ciment, apă, silica1 
le sodiu, cloruri de calciu (accelera, 
tor de priză), sulfat feros (accelera- 
’.ar șl moartea insectelor 1)

-db «Mte* p **■ garant a tag”»

las. sw» w b up* Mar
Cran** rate advM rusadu

tenta Wuteto m iBtaF* nate*u 
. ezite* ta te tors petei

«uraMtet * ămraau «a *-* * •

ta antoiua te» <4 »e Pesta In
NU; lb- * ta*w»e> «. luarea

D
ăr .-miastria” nu e o în

sușire numai a Iul Csc- 
gezi. In atelierul Iul, ca 
gi pe tnt șantierul, există 
zeci șl ante de tineri, cai 
nial Ciulțl coborițl dintre 
lăut He șl saldmii zgircițl 

ni CimpieL da pe valea Slngerului. 
a Lrchințri. a Dileului, care se iniția, 
ia in tainele științei și lehnjcll șl Iți 
pun lot sufletul In aceasta primă mare 
cunsirucție a locului. E o 1 de virat.t 
năpustire a Clmpiei, uti exod volun
tar de la nrgara hadăiler ți a rlptlor 
sarace. spre secolul XX, spre Indus, 
trîa socialistă. Olaru Cornel, llagău 
loan s-au calificai aici ; Petru Ban, 
un llnar masiv, colțos, încuiat, ase
meni eroilor lui Țic, a cofcorit acum 
clteva luni de sus, de pe lingă Sâr- 
maș și a pus mina pe hlrleț ; dove, 
dlnda-se unul din muncitorii cel mal 
disciplinați, a fost ales In biroul or. 
ganizațlel de U.T.M., apoi In comi
tetul U.T.M. pe șanlier ; azi a dat 
hlrlețul pe ciocan șl se califică in 
meseria de forjor. Lazar Vasile, din 
Miheș, deși are numai 23 de ani. e 
constructor cu vechime, îtlmat ți cu
noscut in Luduș ; brigada Iul de tine
ret — fruntașa pe șantier de luni 
de zile — economisește, printr.o bună 
organizare, o treime din lemnul nece
sar pentru sprijinirea malurilor ta ca. 
nalizări. Cum nu voi putea macar să 
enumăr pe toți tinerii de pe șanlier 
care ar merita cel puțin o mențiune 
pentru vrednicia lor. ma voi opri In 
unul singur : dlri exemplul Iul ie va 
vedea, «per. șl cum vine un llnar spre 
industrie șl cum I se deschid înainte 
toate porțile.

...L-am văzut întii cățărat tn vtrhil 
unei scări, ciocănind un știu ce pe 
sus. la niște fire. Fluiera ceva, sau 
mal mult mi se părea ; un nimic, dar 
cu nișle modulații care se potriveau 
undeva, răspundeau unui tipar vechi 
din dedesubturile memoriei. Ridic 
ochii ; un băiat, ce mal.

— Ma 1
— Ce ?
— Da-te jos !
Coboara tuțtel cu luțtel, nici Incei, 

nki repede ; exact ca omul care EL e 
acasa. Slăbuț, negrlu, 17 ani, ochi 
verzi, pantaloni „pană**, bocanci, 
șapcă săsească bleu.marin șl pulover.

— Ma. tu ești luancl ! 1
— Da. (Cuviincios șl firesc: vag 

inlrlgal de Ideea că s-ar fi putut pune 
o clipa la îndoiala faptul).

Fantastic ! Acum doi ani, ml se 
pare. Intr-o vacanță, trecea dc șapte 
ori pe zi cu carul cu gunoi spre Ridi
cata. așezat gospodărește pe ceglau : 
— Cea, Bmnbișcă ! Seara, clnd se În
torcea cu ultimul car durgalind gol 
din osii șl tenghere pe drumul țării, 
slalea In picioare pe leasă — 13 ani 1 
— șt pe deasupra sălciilor amețite de 
fum, printre hămăituri rare de clini 
ftămtnzi șl glllitul sondei, se Înălța 
In răstimpuri lirul curat și pilplitor 
al unul fluier de 0111 trudit, dar cu 
inima tmpacaia.

— Ce-i cu tine 7
— Ce să fie ? Nu-i nimic.
Nu-i nimic ! Șl zimbeșle. Sta In 

țața mea cu un clește In mina, de 
parcă nu s-ar II Intlmplat nimic, ne. 
nilrlndu-se de nimic, ca o dezmințire 
vie a acelor agreabile relatări literare. 
In care troglodiți pitorești evoluează 
ca niște somnambuli printre mașini, 
îcuturați de un acces permanent dc 
spaimă amestecata cu extaz.

— Cum al ajuns aid ?
— Bine. Cu trenul.
Cine crede că a vrut să facă o glii, 

ma, se înșeală. Băiatul acesta e prea 
linăr și prea al vremii s ce stela ca să 
poală concepe ca S-a Intimplat ceva 
care n.ar il Intru toiul in lirea lucru 
rîlor atunci clnd el, sau Petru Ban 
sau nu știu care altul, au puț biciul

la cal îl au veni!. cu 25 de tei 
in balaur p ci • pune M o 
crrraata dte ataabia la gaatuan- 
iaa_ «a ceraitruiaeea una dta culc 
■ni randarae fabrid din Ram! 
■ia. dte jre psvrțUc careta var iași 
anual 25 de raii d« tone de la
har. Învelii ermetic la pungi de 
vylaa. A stall b j- AdfcJ n>.. 
par șl staapfti Tracta o dată pe 
slgtrralal, pe la pearl a fdl. clnd 
SsMi dapi Mhbnbari ți pro 
«tal Me (. f lațiia II știți 
dnrauMVeraatra. a' Ini To ader (l- 
inn'*): Hal. ma. ca acu
ta i de ani !* S a stat pe gin. 
duri, dar trebuia sA.i ajungă 
riad ai la LrtieraL S-a diu ta
Gteenrghița. președintele, sa-idea 

n blrlra ca-l știa de baiat hun șl că 
graa^radărla n-are nimic contra, a mai 
IvJi una te la Brașoseinu. învăța, 
turul, pentru U.T.M. șl dus a fost.

— $l-aea<B ?
— Beraus cu nevasta.
Berans e fratele mal mare. Orfan de 

■arau te rate, tainei șLa pierdut și 
total acura vreo paUradnri ani. Aici 
l-raa cazat ia Gbeja. apoi La S.M.T. ; 
iau dai la hala mare, pe mina lui 
Supurau Domliri : Iricana, descarcă 
«tetei, eterate haleai. Merge : BM de 
tei luranr. rin«raaIngrat, ctab. Juia ti- 
■eretalra» dans și toata GJmpla adu. 
neta atei A Intrat In vorbă cu Șlaflgc. 
un geamgiu toaleta : — ȘfR sa pui
fearabrl? — Nu. — Hat ta te-nvăt 1 
S- a lucrat eu ei la aaiMral mncanlc. 
Dm asta ■■ era meserie : geamuri ! 
Sa >ui geamăn ' Niște sticlă, acolo. 
Un prteten lacra la meșterul Veprich t 
înaintașii, teatrala, tot păienjenișul 
«incIric ! Aanln-I da luancl I Un lir. 
nravenn. Band, a.a calificat tn clteva 
luni, te cu IM mai mult șl umblă prin 
tnntj straiirala ca fteia propriul bti- 
auaar. 51 ei, geamuri ! Pai geamuri 
pane șL* crapii, daca vrei...

— En le ian. li apune Vcprich, și te 
frac am. dar nul sin tem j/fi instalații : 
altă mtacafe de pește. I a-ți transfer 
te la al tăi șl vino.

Ușor de tis. dar maistrul fanta — 
„caattracforul general” 607 — nici nu 
vrea s-auda : bun to.iiat, el stea ta 
hlrleț.

Ne-am împotmolit, b.itrinule geam, 
glu ! Ee-1 de tăcut domnu' Ștangc, 
că-i bai cu luănel 1 Pune geamuri, lu
crează ca șl pin* acum, dar încleștat 
șl.ncruntat. Nu e nimeni in acest 607 
sa-l puna pe umăr o mină bună ?

— Uite ce e. mă băiatule : te dud 
la lartta jl-i spui, clnd or fi șl alții 
de lață, așa și-așa, și-așa...

luănel și-a luat lnfiiia-n dinți :
— ...Domnu* lanla, dumneavoas

tră slnteți împotrivă; neglijați, 
împiedicați, subapreclațl !

— ! ! !
— Tinerelul astăzi e chemat si...
Nemaipomenit ’
— Na, mă șl du-te ’
Dcclt un clonțos — luănel ! ! — 

mal bine lără. Ori poate că lotul a 
(ost numai o încercare ?

Acum lucrează la Veprlch ; o să 
dea examen de electrician. E dc 
palru luni pe șantier. Cum a ajuns ? 
Cu Irenul.

... Bine, luănel. Se vede că am 
rămas in urma, sau am tnceput sa Im- 
bătrlnesc, cad cel care se miră slnt 
eu, nu tu.

*
înaintarea de care vorheam mal sus, 

a acestui Uncrel al Clmpiei, nu c un 
simplu «alt către tehnica, sau către 
cei 200 ori 300 de lei In plus; e un 
salt in toate direcțiile, și arta c una 
din citadelele care urmeaza a fl cu. 
cerile. Cu o scara înainte dc plecare, 
am asistat pe șantier ta un spectacol 
de teatru ; da, teatru, la Luduș, unde 
aproape singura distracție a ărgațllor 
de pe vremuri era „rexul”. biliardul 
acela cu găuri de la casină, prevăzut 
cu un automat bătrinesc. In Jurul că
ruia se aduna lumea tn zilele ploioase 
«au In lungile seri de Iarnă.

Sala cantinei gemea de lume. Dc 
la spectacolul dat de „lucratorii** unei 
instituții locale, nu lipsea nici luănel, 
nici Csegezi (pe care, de altfel, II hi. 
tllncam dc clteva ori pe zl, in abso
lut (nale punctele șantierului, mereu 
agitat șl pornit, mereu avlnd ceva dc 
explicai, argumentat, condamnai ; nu 
m-aș fi mirat dacă cineva mi-ar fi 
spus ca e înzestrat cu miraculosul 
dar al ubicuității). Erau prezenți dul. 
gherii lui Vaslte La2.ir, cu cizmele lor 
de gumă, cu care lucrează In interio
rul canalelor : belanițtii, zidarii,.. 
Piesa reprezentată, .,Tudor I. Tudor” 
— de Tăutu, dacă nu ma Înșel — nu 
era chiar o capodopera, iar .,asistența 
regizorala” a unui profesor de ia 
școala medie din localitate, deși eu 
idei îndrăznețe, vadea o inexperiențâ 
absolută in materie de tealru. Dar, 
cu toate acestea și indiferent de suc. 
cesul pe care-1 va II repurtat sau nu 
lucrarea pe scenele Capitalei, pnt 
declara că rar mi asistat la un triuml 
alii de categoric ca in seara aceea ta 
Luduș, Un cronicar dramatic ar il pri
vit cu un ochi foarte critic relativul 
simplism ăl conflictului, liniile îngro
șate ale caracterelor, ca și libertățile 
pe care șl le permiteau actorii, Intro, 
ducfnd pe alocuri unele detalii toponi
mice familiare ; cil despre decor, sini 
convins că l-ar fl zmuls exclamații de 
dezaprobare. In ce mă privește, furat 
de foamea de artă a acestor oameni 
și de creditul acordat oricui încearcă 
să le-o prezinte, mărturisesc că amur, 
mărit spectacolul, dc pe masa unde 
ma cocoțasem cu încă vreo palru- 
clnci tovarăși, cu o perfectă bună ere. 
dlnfa șl Inclntare. Nu m.a deranjat 
nici golănescul „bis", proferat din 
fundul sălii, intr.un moment de mare 
tensiune dramatică, de un familiar, 
se vede, al galeriei carulva teatru de 
oraș (strigatul n-a provocat nici cea 
mal mică urmă de ris, fiind luat drept 
un omagiu llresc) ; după cum nu m-a 
deranjat nici iaplul că. in timpul unei 
încăierări, duse prea departe, se vede, 
tot decorul de brazi veritabili sc pră
bușea cu hulei la pamlnt. Eroii, cu 
acrul cel mul natural din lumr. tă
ceau o pauză in asemenea momente,

rcconaliluiau cu grijă losla pădure șl 
Iși rriuau îndeletnicirea continulnd ia 
ve pocnească de-a blnelea.

A fost urmărit cu atenție In deosehi 
zelul III, unde c lichidată o bandă 
care pregătea compromiterea unui 
«ridat șl asedlul-unul mic șl izolat dc. 
potil dc muniții. Regla de culise «e 
vede ca a depus prea mult zel In 
crearea impresiei de autenticitate, mai 
alee a luptei, căci la un moment dat, 
in timp ce pe scenă era relativa liniște 
(iar iu sala, nici nu mai vorbesc), 
clteva explozii formidabile, repercutate 
șl amplificate de perețlț prefabricați 
din paiterle ai cantinei, zguduiră 
toata clădirea ca un cutremur, arun* 
clnd pe cei aproape 1000 de spectatori 
luțr-o stare de Înfiorare și deplină 
buimăceală.

Desigur, aceasta nu e frică arta, e 
un mod criticabil de a o prezenta și 
de a o accepta. Rețin însă setea lor- 
mlctablla dc cultură a acestor oameni, 
care.) face să-și dăruie cu sincer en
tuziasm aplauzele unei echipe mo- 
dcate de amalorl ; element nou pe 
aceasta Cimpie, unde teatru nu exista 
de loc. iar cartea pătrundea numri 
prin „Calendarul săteanului”, scos de 
KrafM șl Drotlef din Sibiu, sau prin 
„Biblioteca puporală a Asociațtunll”, 
<<>lporta|| de „laclleșl*. vechil li
brari al satelor. Ar însemna să repet 
lucruri cunoscute daca aș spune că 
In regiune nu e sat tăra bibliotecă, 
sau că aici, ■ pe șantier, zeci de citi
tori vin zilnic la club să împrumute 
cărți. Ar ti Îmbucurător Insă să aud 
ca librăria din centrul Ludușului — 
4.5 kilometri de aici — 1 deschis pe 
șantier un chioșc de cărți și reviste, 
sau cA teatrele și operele din Cluj, 
din Turda 4au din Tg. Murea — trei, 
respectiv doua ore cu Irenul — șl.au 
propus să dea barem an spectacol pe 
lună, fie și tn sala cantinei. Căci arta 
amatorilor, ta nivelul pe care.f mal 
păstrează pe alocuri șl aalăii, trebuie 
înțeleasă ca o clapa pregltltoarc spre 
ar ta veritabilă, în măsură să pregă
tească cetățenii luminați al societății 
socialiste.

U
n șantier e o lume în
treagă dc năzuințe, de 
eforturi, de victorii ; un 
colectiv care n.apucl să 
se închege bine că și e 
nevoit sa se destrame. Dar 
aceAst> „destrămare*1 se 

puliece ta un nivel superior 
închegării : oamenii lasă In urmă uii 
bun definitiv cișllgat, un monumental . 
muncii șl lacuriiiței, $1 apoi, pleci rid, 
nimeni nu mal c ce) dc la început. Ac* 
țiunea colectivului, munca de educare 
a partidului l-a schimbat ; din pălmaș 
a Jacul un om care mit ne o »a albă 
nevoie de teatru veritabil, de concert, 
dc studiu șl care n-o să se mal mul. 
țumească cu exploziile șl artificiile 
năucitoare din culise; Iar din mese
riașul care azi consideră că n-o să 
piară lumea dacă fură o scindură de 
pe șantier, un păstrător atent al hu
nului public. Rlndurlle de față dau o 
imagine palidă a acestui proces de 
fiecare zl ; pe de altă parte, alnt o 
scrie de oameni pe șantier, cu rol ha
turilor In acest proces, ca Petru Șcr. 
bănuț, organizatorul de partid, sau 
llie Biceoc, directorul, de care nki 
n-am amintit. Numai figura acestuia 
din urmă, sînt convins că l-ar cuceri 
pe un romancier : tost lăcătuș, la 
„Steagul Roșu” ml sc parc, avlnd de 
suportat și I rect nd cu bine, cu aju. 
torul partidului, prin cele mal perfide 
atacuri pe care le poate încerca in anii 
nușlri dușmanul de clasă. Blceac are 
axtazl ceva din aerul unul „lup de 
mare1' pe care 11 ciștigă, probabil, de 
la o vretue, toți constructorii pasionați, 
Construcția industrială c o muncă 
cel puțin la tel dc complexă șl 
dură ca șl marinărlfut. care cere 
ușurlnja de mișcări șl cutreierul prin 
cete mai diverse domenii ale ști
inței $1 tehnicii : de ta metalurgie la 
aria aplicată, de 1a planificare Ia cea 
mal pretențioasă psihologie. El bine. 
Biceac rare aceasta ușurință, această 
putere -de orientare imediată, pr care 
i-o da unui muncitor comunist expe. 
riența. fermitatea, perseverența șl 
claritatea țelului, acest al șaselea 
simț, dacă vreți, care-1 făcea, In limp 
ce mă conducea pe șanlier, nu numai 
să descifreze Inlr-o cărămidă ullald, 
tn poziția unei macarale sau pur șl 
simplu in telul de a se mișca, de a 
vorbi, al oamenilor dlntr.o secție sau 
alta, o defecțiune, un impas, o stag
nare, dor să șl ia măsuri Imediate.

Acest colectiv se va „destrăma” cum 
spuneam : tn urma Iul va rAmfne aici, 
la marginea Clmpiei, cea mal modernă 
fabrica de zahăr din țară. Fără să.l 
exagerez Importanța, trebuie să spun 
totuși că acesta fabrică va avea ur
inari hotaritoare pentru dezvoltarea 
regiunii șl In primul rtnd a Ludușu
lui, Satul acesta, cu ciudatul său aer 
oriental, pe carc-1 dau poate colbul și 
mugetele d« vite In zilele de tlrg, ori 
sacalele irasc de măgăruși și călărite 
de cite un țigan bărbos, va deveni — 
a devenit deja — un oraș. Școli noi, 
sail de spectacole, blocuri de cile 
două și trei etaje se înalță de pe 
acum pe valra Mureșului ; apă, as. 
falt, canalizare, lot ce deosebește ora
șul de vechiul llrg înapoiat, devin din 
acest an bunuri ciștlgate. Se studiază 
proectul construirii unei fabrici de 
lapte praf $1 al alteia de dulciuri 
(era normal).

... Așa că alunei etnd vtnzătoare» 
Iți va întinde kilogramul de zahăr pre- 
ambalat, să-ți amintești, cititorule, de 
labrlca de zahăr din Luduș —> primul 
pas decisiv spre industrializarea 
acestei regiuni — de oamenii care au 
cunstruit-o Intr.un timp record șl a 
căror munca n-a fost de loc ușoară.

lucearărul



TRIBUNA 
PROFESORULUI

Discuțiile angajata în revistele ți 
gcratele noastre, pa marginea pre
dării literaturii romină în școală, sint 
pe deplin justificate de importanța 
considerabilă pe care o are acest 
obiect de studiu în domeniul instru
irii ți educării tineretului. Desigur, 
literatura exercită asupra elevilor o 
influență ceva mai complexă deci! 
celelalte obiecte din planul de Invâ- 
țâmint. Ea cultivă la elevi sentimen
tul dragostei de patrie, le dezvoltă 
imaginația creatoare ți le oferă, In
tr-o formă agreabilă, multiple cu
noștințe asupra lumii ți vieții — le 
face educația estetică ți cetățeneas
că.

De aceea, profesorul de limba re
mind nu trebuie să vizeze, In mun
ca sa, numai informarea elevilor, ci 
ți formarea unor oameni noi, mindri 
de trecutul glorios al poporului In 
lupta oculară împotriva împilării ți 
luptători entuiiațti pentru socialism.

Interesante sint cele mai multe 
dintre sugestiile ți soluțiile date in 
legătură cu predarea literaturii ro- 
mine in școlile de toate gradele. 
Toate procedeele ți metodele propu
sa sînt utile ți pot contribui la îmbu
nătățirea predării acestei discipline- 
Se pare insă că s-a neglija! tocmai 
esențialul: măiestria profesorului de 
a utiliza la timp, cu eficacitate ți 
adecvat fiecărei lecții întregul arse
nal metodic. Este ceea ce in mod 
curent, in ultima vreme, se numețte 
măiestrie pedagogică. Despra aceas
ta insă mi se para că s-a spus prea 
puțin.

Daca, in general, măiestria peda
gogică poate fi considerată ca o ar-

„IUBIȚI

CARTEA*

A. Tyardovski:
VASILI TIORKIN

în romînește de Cicerone 
Theodorescu

Fastă' Tiorkin tine de de. 
parte, din basmul folcloric, în
rudit cu ai nostru, amintiri- 
dti-ne de isteții și omenoșii 
eroi ai tui Creanga. Fiu cre
dincios al patriei sale, el por
nește la război ca sâ-i pedep
sească pe cotropitorul porniri- 
tutui patriei: „Da, peste ză
pezi, spre-a dineul 1 Scumpei 
Rusii-n adevăr i Se tot duce 
Vasia Tiorkin / Ca pc neamț 
sa-1 batii măr".

Fațâ-n țață cu hainul agre
sor fascist, soldatul iși pune 
la contribuție, alaiuri de iscu
sința armelor și pe aceea a 
vorbirii caustice, moștenită de 
la eroii poveștilor din vechime, 
întrebările adresate dușmanu
lui mustesc de ură, dar și de 
o ironie care izbește cum tre
buie aroganța și nerușinarea: 
..Te grăbeai după „hazaiciT ? I 
..Ouă. maică? Laple, maică?/ 
1-auzi cc onoare 1 Nu î / „Di.mi 
și dă-mi“ Da cc ești tu ? / 
Cu-o bătrină. te simți fare ? / 
..Dă-mi și dă-mi !** Da cc-ai 
crezut? / Că Rusia ți-e da
toare / Dc mincare și băut 1"

Vehemența satirei populare 
se adună ca într-un pamflet !n 
care agresorul josnic și anti
uman e potopit sub valurile 
negre ale disprețului și indi
ferenței: „Cine ești? Nu mă 
privește I Al cui tală. fiul 
cui... I Cm ? — Ești doar la 
cliip, firește / Strop dc om In 
tine nu i !“

Lui Tiorkin, care strigă tije- 
lius la atacuri „Pentru patrie 
-nainte I", „ilu dc glorie li 
pasa 1 ci do viață pe păuiînt". 
El nu e fire sumbră de război
nic inzâuat, nu se închină lui 
Marte nici chiar atunci cind 
poartă arma pe umăr. Viteazul 
ostaș vrea să-l îndepărteze elf 
mai curind pe cotropitor spre 
a-<J regdsr condiția normală a 
optimismului său înnăscut. 
Tiorkin e, cum ar spune Alec- 
sandri. ..un hltru bun dc clumc“ 
și admirabila traducere a Iul 
Cicerone Theodorescu credem 
că păstrează foarte mult din 
farmecul original.

Caustic față de dușmani, 
perslfliiui moartea ce plndește 
in război ia fiecare pas. Mini 
Cu prietenii, flăcăul Tiorkin 
are și momente de duioșie, 
de adincă emoție, ca In acel 
moment de neuitat cind se In- 
fâptuieșie eliberarea patriei. 
Vibrează acolo simțirea cea 
mai adine omenească ce n-a 
putut să treacă fără să fi sor
bit din bobul curat al unei la- 
crime: „Anii amarurilor
toate I A trecut copii iubiți 1 I 
— Ce-i cu tine, Tiorkin, frate ? 
I Plinei I i — Se-iiilmplă. să 
trbiți...-

Prin eroul său atit de popu
lar. poemul Vasili Tiorkin se 
înscrie printre cele mai de sea
mă opere create de poeții so
vietici In timpul râzboiulut. 
Dacă ar fi sâ ne referim nu
mai la cete clteva fragmente 
de scrisori pe care le repro
duce autorul tn comentariul 
istoric de ia sflrșitut volumu
lui și toi am înțelege ce uriaș 
ecou a avut Vasili Tiorkin In 
inimile miilor și miilor de citi
tori, pe atunci ostași pe fron
tul antifascist. In tot locul. 
Vasta făcea să înflorească en
tuziasmul si încrederea în vic
toria finală.

Poemul Vasili Tiorkin oferă 
un strălucit exemplu de ceea 
ce reprezintă forța unei idei 
inspirată de mase și care, prin 
condeiul scriitorului, ajunge sâ 
rucereascâ masele.

Al. Sănduleicu

Măiestria 
profesorului

lă deosebita do adaptară la fiecare 
lecție ți de utilizare, cu indemînare, 
a celor mai potrivite metode ți pro
cedee pedagogice pentru a face ac
cesibile elevilor chiar problemele 
cele mai dificile, măiestria profeso
rului de limba romină implică, in 
plus, șl o mare iscusință in realizarea 
emoției artistice in sufletele tineretu
lui țcolar. Se vorbește frecvent des
pre măiestria artistică a scriitorului- O 
operă realizată cu măiestrie nu poa
te II analizata cu indiferență, rece și 
formal. Adevăratul profesor de lim
ba romină rocreeaiă, de fiecare da
tă. in fața elevilor, opera respecti
vă. In aceasta constă in mare parte 
măiestria sa. Profesorul este ți el 
un artist- Sa încă un artist care in
terpretează, in condiții speciale, ro
luri dintre cela mai variate ți mai 
dificile.

Literatura este reflectarea in forme 
multiple ți variate □ realității incan- 
jurâtaare, a trecutului ți chiar a vii
torului spre care aspiră omenirea. 
Creația beletristică presupune acu
mularea, in sufletul scriitorului, a 
unor simțăminte in așa măsură, incit, 
la un moment dat, sfârimâ toate ba
rierele care le țineau încătușate, du- 
cind la exteriorizarea lor, la comuni
carea în afară prin intermediul cu- 
vintului scris.

De aceea, pentru justa înțelegere 
a valorii oricărei opere literare este 
necesară stabilirea unei comuniuni 
sufletești intre creatorul ei ți între 
cititori. Intre scriitor și cititor se 
produce, in timpul lecturii, un feno
men similar celui din vasele comuni
cante. O parte din viața sufletească 
ți din experiența scriitorului trece, 
prin intermediul operei sale, in sufle
tul cititorului. Spre deosebire insă de 
acest gen de vase, in care comuni
carea este mecanică, in domeniul 
literaturii totul este condiționat de 
starea sufletească a celui care pri
mește, do cultura sa, de afinitatea 
de idei și sentimente dintre scriitor 
ți lector.

Dacă pentru cititorul matur prob
lema prezintă aspecte variate, în 
funcție de loc, timp, împrejurări, con
cepții, pentru tineret situația este 
oarecum diferita. Avid de informare, 
darnic să pătrundă cit mai curind ți 
cit mai profund secretele vieții, ușor 
educabil, cu o experiență proprio 
mai puțin bogată, tineretul caută cu 
plăcere literatura, din care iți poate 
satisface setea de cunoaștere ți cu
riozitatea persistentă. Acest lucru 
trebuie sâ-l aibă în vedere in primul 
rind profesorul de limba romină. El 
trebuie să utilizeze cele mai variate 
metode și procedee pentru a captiva 
tineretul pentru creația literară. Este 
nevoie, mai ales, de acel alturism, 

In ultijnul timp; presa mâ
ni festă un interes deosebit la
id dc conținutul procesului dc 
Invâțâmint din școala medic 
dc cultura generală. Cum era 
dc așteptat, manualele ocupa 
locul central In cadrul discu
țiilor. Articolele publicate In 
ultimele luni, precum și dările 
de scamă privitoare la Con
sfătuirile de la Ploești și Cra
iova cu cadrele didactice și c- 
levii. prezentate în paginile 
Luceafărului, ilustrează o 
preocupare permanenta în ca
drul școlii pentru alcătuirea unot manuale didactice co
respunzătoare nevoilor actuale ale învățăm In tu lui. .ș dn
discuțiile organizate de M.I.C. șj Editura didactkâ, In anii 
precedenți. cu cadrele didactice In diverse localități dm țara 
In jurul manualelor de școală, au reieșit multe sugestii bune, 
de care, in ultimul an, s-a ținut seama la revizia unor ma
nuale sau la elaborarea altora noi.

Odată cu aplicarea H.C.M. din 1956, privitoare la trecerea 
la Invățămintul de cullură generală de la 10 la I) ani, In 
fața M.I.C. și a Editurii didactice au stat sarcini deosebit de 
grele, in privința Întocmirii programelor școlare și a manua
lelor didactice lnlr-Un timp scurt.

Elaborarea manualelor trebuie să răspundă unui complex 
de cerințe științifice și pedagogice. In unele domenii. Edi
tura didactică a fost nevoită s-o ia înaintea institutelor știin
țifice pentru editarea unor manuale de școală, fără să se 
aibă la dispoziție tratatele respective din care să se ainteti- 
zeze noțiunile de hază tn cuprinsul manualelor. Ex.: manua
lul de Istoria literaturii romine d. XJ-a, Istoria R P.R. ci. 
Xl-a, Teoria literaturii cl. VIII a, Geografia patriei d. Xl-a 
ele.

Legarea cunoștințelor teoretice de practica construirii so- 
clalismului, pasul cu ritmul dezvoltării științelor, caracterul 
educativ al conținutului manualelor, accesibilitatea tor etc., 
sint probleme mari, cerințe de care la toate manualele ar tre
bui să se țină seama în timpul elaborării lor.

In cuprinsul celor cîteva sule de manuale școlare elabo
rate de Editura didactică in 3-4 ani de zile, indiscutabil că 
sînt șl greșeli — uneori de informare, alteori de interpretare, 
iar alteori de ordin didactic pedagogic.

Multe dintre deficiențele de detaliu au fost înlăturate în 
anii anteriori cu ocazia reeditării sau reviziei manualelor. 
Editura didactică a salutat șî a mulțumit întotdeauna celor 
care au adus critici judicioase manualelor, ținînd seama dc 
ele la edițiile ulterioare. Dar, prin anumite locuri, se mani
festă și o manie criticistă, negativistă, de a critica cu orice 
preț manualele, fără argumente temeinice, care fosă nu poale 
fi nimănui de nici un folos.

Multe cadre didactice din (ară, și constatăm aceasta și ca 
prilejul consfătuirilor de la Ploești și Craiova, și-au mani- 
leslat fierbinte dorința, In diferite ocazii, de a participa la 
elaborarea manualelor de școală. Surprinzător este însă fap
tul că In ultimii Irei ani, deși s-au organizat concursuri des
chise de întocmire a manualelor didactice, lotuși cadrele di
dactice s-au prezentat într-un număr mult prea mic. Pentru 
manualele de Limba romină cl. Vll-a, Istoria literaturii ro
mi ne cl. IX-a șl a X-a, scoase la concurs, nu s-au prezentat 
declt 2, 3 pină la 5 concurenți, din lucrările cărora, de multe 
ori, comisiile n-au putut premia nki una tai vederea publi
cării.

Editura didactică s-a preocupat In permanență de întocmi
rea unor bune manuale de literatură romînâ pentru clasele 
Vlîl-Xi. Problemele, foarte complexe, au întirziat realizarea 
lor în condițiile cerute de nevoile stringente ale învățămintu- 
lui. Manualul dc teoria literaturii pentru clasa a VÎIl-a, tipă
rit în 1956, luat în ansamblu, depășește puterea de înțelegere 
a elevilor. De aceea, Editura didactică a luat masuri ca să 
întocmească un alt manual de teoria literaturii pentru cl. 
VllI-a, care să fie dat spre folosință in anul școlar 1960/1961. 
Și pentru clasa VflI-a, ca și pentru celelalte clase de ia me
diu, se renunța la Culegerile de texte separate, tntrucît s-au 
pus bazele unor manuale In cuprinsul cărora să figureze Șt 
lexlele cerute de programele școlare respective pentru analiză 
literară.

Manualul de teoria literaturii va avea cel mult 150 de pa
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gini de prezentări teoretice, cu comenteWId Uxteloc laoWUj 
iar textele ce urmează să fie analizate, incluse in manual, 
vor însuma un număr de cca 200 ele pagini. Prin măsurile 
luate, In locul comentariilor Întinse istorico-!itarare pe margi
nea textelor analizate, mai potrivite pentru on manual de 
istorie literara decît pentru unul de teorie «literară, se vor da 
snccinte prezentări, care să ducă la definirea noțiunii res
pective de teorie literară. Se va renunța la întinsele prezen- 
lări ale istoricului unor specii literare, manualul viitor linvH 
lindu-se doar la clteva dale, absolut necesare, asupra unor 
specii vechi și cu o largă dezvoltare în domeniul literaturii 
universale.

Autorii și editura sc vor Strădui să dea definiții Cit mii 
clare și accesibile pentru vîrsta elevilor de clasa a Vlll-a. 
De asemenea, prin programa respectivă s-a renunțat la unele 
noțiuni de teorie literară grele, urmlnd ca ele să fie studiate 
temeinic In clasa a Xl-a, cind elevii vor avea capacitatea de 
înțelegere a respectivelor fenomene literare șl cind vor stu
dia iiteralura realistsocialislâ. Pentru ilustrarea unor specii 
literare s-a recurs la literatura contemporană, spre a-1 da un 
caracter mai educativ manualului.

Actualele lucrări de Istoria literaturii romîne pentru cla
sele a IX-a și a X-a, folosite de mai mulți ani in lnvața- 
mint, vor fi înlocuite cu altele, elaborate pe măsura nevoilor 
claselor respective. Cu toate crilidle aduse acestor manuale, 
Imediat după apariție, ele. totuși, au fost de un ceai folos 
școlii, atit elevilor cit și cadrelor didactice. Procesul de recon, 
siderare a literaturii noastre clasice, preluarea critică a moș
tenirii noastre literare nu se realizează într-un timp prea 
scurt Cum cu ani In urmă acest proces se găsea încă într-o 
primă fază, prezentarea acestor scriitori la un nivel și pro
porții care să depășească cerințele stricte, Imediate, ele școlii 
medii era necesară. Profesorii și elevii au putut avea la dis
poziție prezentări de ansamblu asupra scriitorilor, care li pot 
orienta just asupra modului cum trebuie privită activitatea 
lor literară. Aceste manuale au însă serioase deficiențe de 
ordin pedagogic. Reducerea lor ulterioară la proporțiile unor 
manuale veritabile ar fi însemnat o restructurare masivă. De 
aceea Editura didactică a luat măsuri să facă noi manuale. 
In care sâ lie incluse și textele pentru analiză literară.

Pentru anul școlar 1960/1961, In clasa a IX-a va ii dat 
spre folosință, cu titlu experimental, un nou manual de isto
ria literaturii noastre. De asemenea, tn prezent, se lucrează 
la un nou manual de istoria literaturii romine pentru clasa 
a X-a, în care va fi prezentată materia pină la 1920.

Probleme deosebit de grele a ridicat manualul de istoria 
literaturii romine pentru clasa a Xl-a. Periodizarea literatu
rii, sintetizarea întregului peisaj literar de la 1920 pină în 
prezent Inir-un număr relativ mic de ore, trierea șl ordinea 
scriitorilor pe care sâ-i prezentăm monografic, prin caracte
rizare generală sau numai citați, prezentarea operelor lor. 
cind critica și istoria literară nu șl au spus încă ta sulfcieata 
măsură cuvîntul, au reținut îndelung atenția autorilor al edi
turii, ducînd astfel la întîrzierea apariției acestui manual. 
Un complex de fenomene literare în perioada dintre cric 
donă războaie mondiale — curente, orientări, confuzii — au 
necesitat un timp Îndelungat pentru clarificarea lor. Lipsa 
unei istorii literare ample penlru această perioadă 9-a reiim. 
țit adine in munca autorilor la elaborarea acestui mana al.

Institutul de literatură șl folclor sl Academiei R.P.R. * 
întîrzial editarea unei asemenea lucrări.

De asemenea nki Uniunea scriitorilor n-a sprijinit ki sufi
cientă măsură munca Editurii ‘didactice tn elaborarea mâ
nui Irior dc literatură romină.

Pină in prezent, prima parte a manualului a fost elaborată 
și se găsește la tipar; Manualul va apărea și va ii folosit de

tfev] henfriî recast idarea materiei el pentru examen ut ri- ma
turitate.

Partea « doua a mânu a kite?, care tratează perioada de 
după eliberare, este In curs de definitivare la autori. Se depun 
eforturi pentru finisarea ei și penlru publicarea In curind a 
manualului integral.

Avîndu-se în vedere complexitatea problemelor, neprezena 
tale încă pe larg într-o amplă istorie literară, respectivul ma
nual încearcă să contureze profilul Integral al literaturii 
noastre de după 1920.

Analizlnd observațiile cadrelor didactice de la Craiova și 
Ploești referitoare la manualele de limbă șl literalură romină 
pentru clasele V-VII, le-am găsit îndreptățite. înlăturarea 
naturalismului lingvistic din fragmentele cuprinsa In aceste 
manuale a preocupat pe autori șl Editura și s-a căutat să 
se evite asemenea texte care nu au ce căuta tnlr-un manual 
de școală. Dacă mai sint încă fragmente care nu sînt repre
zentative pentru ilustrarea și reconstituirea temei operelor 
respective, aceasta se va remedia în edițiile viitoare. Suges
tiile în legătură cu noi teme care ar trebui introduse In pro
grame șî manuale Iși vor găsi rezolvarea In măsura în care 
numărul de ore afectai disciplinei respective va permite 
aceasta.

Neconcordanța dintre manualele de istoria literaturii romb 
ne pentru clasele a IX-a și a X-a și programele de școală, 
este 1n oarecare măsură justificată prin aceea că refacerea 
manualelor n-a putut să țină pasul cu revizuirea programelor 
in fiecare an.

Recentele discuții purtate pe marginea manualelor școlare 
de limb! și literatură romină au scos la iveală necesitatea 
ca și alte edituri sa țină seama, in activitatea lor, de nevoite 
imediate ale Invățămintului. Atit cadrele didactice cit și ele
vii au nevoie, pe lingă manuale, de antologii literare — pro
ză și versuri — din operele scriitorilor sfudiați în școală, ca 
să te stea la dispoziție In afara celor analizate In clasă. Da 
asemenea, de un real folos ar fi culegeri dc articole de cri
tică literară privitoare la scriitorii prevăzuți în programele 
școlilor medii de cultură generală. Sint mulți elevi dornici 
de a adinei, de a cunoaște mult mai mult decît le oier! ma
nualul. Publicațiile mai vechi sau mai recente, din diferitele 
reviste, nu sînt accesibile tuturor elevilor. Asemenea culegeri 
de texte literare și articole de critică literară sînt foarte utile 
pebtru Invațămlnt și chiar pentru marele public.

De asemeae* și critica literară ar fi necesar să țină seama 
de problemele dificile din istoria literaturii noastre care se 
predau In școala medie și sa.și concentreze mai mult atenția 
asupra lor spre a te adinei, clarifica. Intenția Vieții roml- 
fleștl de a prezenta ample articole asupra unor curente lite
rare este lăudabilă, dar ca trebnie realizată grabnic. Șl nu 
numai atit. Este necesară dezbaterea acestor probleme tn con- 
ti oua re pentru elocidarea lor, căci In general se ia de bun 
iot cc ae pedriică Ia asemenea articole dacă nu se vine curind 
ca clarificările respective. Zecile de mii de elevi și cadre di- 
ăudke ronrideră, pină la o definitivă panere la punct, arti
colul dia Viața r—iurată despre Semănătorism ca ultimul 
anini asapra acestei probleme.

Ia etapa acfculă, clod în cadrul Editurii didactice m duce 
o iatemă activitate pentru revizuirea și îmbogățirea mânui
telor didactice elaborate ultimii patru ani, dările de seamă 
publicate de Laceaiărul asupra consfătuirii cu profesorii și 
elevii din Ploești și Craiova, precum și celelalte articole pu
blicate anterior, ce sînt de un real folos. Continuarea acestei 
acțiuni ajată In mare măsură activitatea Editurii didactice 
și, indirect, kivățămlniu] general.
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de acea dăruire de care este ca
pabil scriitorul în momentul creării 
apere! respective. In circuitul scriitor, 
profesor, elev, interpretul sentimente
lor ți al ideilor care străbat opera 
literară este profesorul. Da aceea, 
apare ca imperioasă legătura psihică 
între aceștia. Există multiple posibi
lități de realizare a acestei legături- 
Cea mal eficace insă este lecția. Nu 
este pentru nimeni un secret că, ața 
cum sint opere ți opere, există lec
ții șî lecții. O lecție bună vizează 
toldală instruirea ți educarea elevi
lor. Ca iâ-și poată atinge scopul, 
ora de literatură trebuie să tic e- 
t rac ti vă, vibrantă, bine studiată ți 
mai ales bine condusă — să comunice 
de la inimă la inimă, da la profesor 
la elev. Profesorul trebuie sâ iacă 
să vibreze inimile elevilor la unison 
cu a scriitorului in momentul creaței. 
Pentru aceasta, este necesar să tră
iască el însuți intens opera respec
tivă, să o pătrundă in toată pra- 
fuzimea ai, să seziseze cela mai 
noinsemnato detalii, sâ nutrească o 
simpalia sinceră pentru scriitor. Este 
necesară o documentaro bogată, o 
expunere dară, frumoasă, sistemati
că, îngrijită ți mișcătoare. Numai 
ața se pot realiza atit instruirea e- 
levilor, cit ți emoția artistică necesa
ră însușirii profunde a operei și a 
convingerilor autorului ei.

Realizarea emoției artistica nu 
este atit de simplă pe cit se pare. 
Ea este condiționată în primul rind 
de o lectură expresivă, pe care ni
meni nu o poate face mai bine de- 
cit profesorul. Elevii, oricit de bine
voitori ar fi, numai in rare cazuri pat 
realiza a lectură cu adovârat expre
sivă, care să trezească fiori în su
fletele tinerilor ascultători, Lar le 
lipsește nu numai experiența, dar și 
autoritatea, prestanța in fața clasei. 
De aceea, de cele mai multe ori, 
lecturile făcute de elevi sint defec
tuoase. O astfel da lectură nu se de
osebește prea mult de a vioară deza
cordată, care nu va putea niciodată 
sâ redea adevărata melodie a unei 
apere muzicale. In zadar ar încerca 
cineva sâ exprime toate subtilitățile 
unei simfonii a lui Beethoven sau ale 
Rapsodiei l-a a lui Enescu, folo- 
sindu-se de asemenea instrumenta. 
Și-or putea închipui cineva câ ar 
reuși sâ facă să vibreze sufletele sen
sibile alo elevilor printr-o lectură 
monotonă, neexpresiva, stingace 
chiar, atunci cind este vorba de cele 
mai emoționante creații poetice I 
împărat și proletar. Luceafărul, Că
lin, Scrisoarea a lll-a, Sergentul, 
Dorobanțul, Plugul blâstemat, Lidice, 
Băicescu, Lazâr do la Rusca ș.a. nu 
se pot preda ca un capitol oarecare 
despre carbon, sulf, hidrocarburi, a- 

glinzl concave, magoetiim Mc. O po
ezie trebuie tă fie Mmai simțită șl 
trăită, in pnmul nod, de pielesor. 
Numai atunci va reuși să cemanica 
elevilor int.-oaga sensibilitate ■ poe
tului concentrată in poezia exami
nată-

Am avut adesea prilejui să urmă
resc din tunul clasei, ce simple spec
tator, numeroase lecții do literaturi. 
Au fost one la cane n-am știid ce si 
admir mai iutii : ietermaina bogată, 
justețea și esaclîlatoa intospretirii 
sau lectura exprashâ, claritatea ex
punerii, limbajul alei și prestanța 
in fața clasei I Ne e dală am încer
cat, alături de elevi, fiorii huriți da 
o lectură frumoasă și mișcătoare, 
deși cunoșteam bine și de maiH vre
me opera citită. Am plecat din cla
să cu inima plină de Mtiifacție. Ori
ce lecție izbutit! mke task stimă șl 
admirație. Ea este o dovadă da ata
șament față de școală și de cler, de 
înțelegere a misiunii nobile e profe
sorului. Am avut, insă, și unele dezi- 
luiii. Alături de elevi și, lără ti 
vreau, solidar cu oi. nu mi-am putirt 
itâpini plictiseala In timpul unor ore 
interminabile, monotona, lipsita de 
viață și de entuziasm. După o ast
fel de ară, aveam senzația că acele, 
pe catedră, In urma profesorului, po
ezia cea mai frumoasă a rămas cio- 
pirțitâ, abandonată ca un cadavru 
inert pe masa rece a unei săli da 
disecție. Am simțit in suflet o pro
fundă amărăciune. Mi-a fost dat să 
urmăresc uneori, din fericire mai pu
țin frecvente, și lecții searbede, in 
care profesorul, codind opiniei clasei, 
se preocupa In special de luarea no
tițelor de către elevi, re du ci nd lec
ția la o dictare aproximativă a unor 
generalitâți, lipsite adesea do orice 
interes.

Lecțiile monotone, schematice, lip
site de elan, subordonate scopului 
imediat - nota — nu sint numai in
fructuoase, ci chiar dăunătoare- Ele 
formează in mintea elevilor o falsă 
concepție despre viață și despre 
muncă, ii îndepărtează de literatură 
și, in special, da poezie, ii privează 
de înțelegerea profundă a fenome
nului literar.

De aceea, consider câ, mal pre
sus de orice, este nevoie de măies
tria profesoralul, de dragostea lui 
penlru literatura romină, de elenul 
său creator in fiecare oră de curs, 
de documentarea sa bogată șl da 
□ cea dăruire continuă, singura ca
pabilă să transforme pa profesor in- 
tr-un maestru, nu intr-un meșteșugar 
oarecare.

Prof. Ion Popeicu
Șcaalv Bedla ..Ch. Laxaz*- 

București

lacepînd dc le I decembrie 1959, revista „Lucea
fărul” a publicat In fiecare nu mir o pagini dedi
cați problemelor limbii și literaturii romine din 
școlii. In luna februarie redacția revistei noastre o 
organizat do ui consfătuiri cu profesorii și elevii din 
Craiova și Ploești. Ca urmare a propunerilor șj su
gestiilor făcute de cadrele didaclke, elevi, istorici și 
critici literari. In coloanele revistei „Luceailrul", 
Ministerul învățământului și Culturii — Departa
mentul școlilor — Direcția pedagogică și Editura 
de Stat didactici și pedagogic! ne-au trimis două 
acrișori pe care le publiclm In pagina noastră.

Răspunsul Ministerului

Învăfâmîntului

și Culturii

Apreciem în mod deosebii inițiativa 
revistei ^LuceațăruT’ de a sprijini 
Ministerul Invățămlniulul șl Cull tir ii 
prin discutarea principalelor proble
me ale predării limbii și literaturii 
romine In școală; de asemenea, con
siderăm îndreptățite cerințele cadrelor 
didactice și ale elevilor adresate Mi
nisterului Tnvățămtntului ți Cull urii, 
redacțiilor unor reviste, Uniunii scrii
torilor etc,

importantele problema ridicate In 
aceste consfătuiri var prilejul șl un 
rodnic schimb de experiență între ca
drele didactice ți antrenarea lor la 
participarea tot mai vie In. rezolvarea 
lipsurilor cere mai există tn preda
rea limbii ți literaturii romine.

In prezent. Ministerul Inoâțămin- 
fului ți Culturii se preocupă de ela

borarea noului ma- 
uujI de „S'oțiuni 
de teoria literatu
ri z", de tipărirea 
Istoriei literaturii 
romine clasa a 
IX-a pentru anul 
școlar 1960(1961, de 
dejinliuarea și tipă
rirea manualului de 
Literatura romină 
clasa a Xl-a, In 
cursul acestui an, 
de îmbunătățirea 
programelor școla
re ele-

Pentru anul șco
lar 1960JI961, în 
noul manual „No
țiuni de teoria lift* 
raturii" clasa a 
VIU-a, se va pune 
accentul pe teoria 

genurilor literare șl se vor res- 
tringe problemele dificile din ca
pitolul de teorie generală i pen
tru clasa a IX-a, îrt afară de Isto
ria literaturii romine, redactată de 
tovarășii G, Călinescu, L Vitner, Ov. 
iS. Crohmălmceanu, — primul manual 
elaborat tn mod științific, în lumina 
concepției materialiste —, va apărea 
și un nou manual. Manualul de lite
ratură romină clasa a Xl-a, redactai 
de tovarășii: M, Gaj ița, secretar, al 
Uniunii scriitorilor din R.P.R., Al. 
Piru, D. Mlcu, Gh. Ursa, se va tipări 
In cursul acestui an. Prima parte a 
manualului, care cuprinde literatura 
romină pină la 23 August 1944, se 
află sub tipar.

Pentru ca cele relatate de „Lucea
fărul" sd ducă la îmbunătățirea 

muncii șl să nu producă derută tn 
rlndul cititorilor, afirmațiile făcute 
șl problemele ridicate trebuie să fie 
bine cunoscute și sd corespundă rea- 
lliățll.

Din materialul publicai tn coloa
nele revistei „Luceafărul" nr, 6 din 
1 martie 1960, reiese că unele cadre 
didactice nu acordă atenția cuconiță 
programelor școlare, notelor explica
tive care însoțesc programele, nu 
citesc „Gazeta Inuațămlnfufor,

Astfel, tovarășul Romulus Pupu. pro
fesor de limba rusă, din Ploești, na 
știe că pentru anul In ears, progra
mele școlare, closete VIH—X, prevăd 
ore de recapitulare a principalelor 
cunoștințe gramaticale. Aceasta do
vedește lipsa de colaborare Intre ca
drele didactica ca specialități apro
piate, precum șt faptul că tn consiliul 
pedagogic al școlii, problema expri
mării corecte a elevilor n-a fast-d 
preocupare timp de o jumătate de an.

Era bine ca profesorii de Umba re
mind să-1 fi informat pe too. ‘Pupii, 
chiar tn timpul consfătuirii.

Too. profesor Ion Negreanu din 
Craiova lși exprimă mirarea că ope
rei marelui scriitor revoluționar N. 
Băicescu nu-i stnt rezeroafe decîi 2 
ore de predare. Ne întrebăm, după ce 
programă lucrează tovarășul Negrea- 
nu, deoarece nici fri anii frecuțl, nici 
tn prezent, scriitorul N. Băicescu nu 
se studiază fn 2 are, cl tn S ore. Dt 
asemenea consider că nu este indi
ferent faptul că activitatea tcriiîo- 
rulul N, Băicescu se studiază in 
clasa a Vl-a, a VH-a, precum șt la 
istorie, astfel tncît personalitatea 
scriitorului este conturată tn minlea 
elevilor la sfirșitul școlii medii.

Too. 1. Popescu, profesor la liceul 
„Gh. Lazăr" București, arată, U 
„Contemporanul" din 27Jll,li$9 șl 
tn ^Luceafărul* din 1.11.1960. ca o 
lacună a programei școlare cară- pre
vede 18 ore de gramatică ta clasa 
a Vlll-a șl cite 9 ore la clasele a 
fX-a și a X-a, că nu precizează cum 
se Por repartiza aceste ore fl ce se 
aa preda tn cadrul lor.

Cităm din Nota explicativă a pro
gramei „Noțiuni de teoria literaturii" 
clasa n VlU-a, ediția 1959, pag. 7f 
,Jn vederea consolidării deprinderi
lor de ortografie ți punctuație, pro
grama prevede 18 ore pe care profe
sorii te var repartiza pe irimastfă. In 
aceste ore nu se vor face lecții ta- 
reiice de gramatică, ci numai Ucid 
practice aplicative; dictări, analize 
gramaticale, șxerclții prostime de 
ortografie și punctuație".

De altfel, această indicație se re
petă și tn programa pentru clasa n 
IX-a șl a X-a. ediția 1959, pâg. 9 — 
Nota explicativă.

In „Gazeta Invățămintului" «A 535 
din 16 octombrie 1959, în arilcofal 
„Pentru o exprimare corecltt", șa dau 
sugestii cu privire la ara ținutul 
acesta/ ore de gramatică.

Elaborarea unei programe școlare 
pentru 18 ore de gramatică Ia clasa 
a Vlll-a. sau pentru 9 ore ta clasata 
a IX-a și a X-a, ar fi dus la obliga
ti vital ea respectării prevederilor ei, 
la transformarea unor ore tn tecțU de 
gramatică — obișnuite ta clasele Vr- 
VII — șl la neglijarea aspecMor 
variate de la o clasă la alta, de la în- 
vățămtniul de ti la cel seral. Con
ținutul acestor lecții trebuia ad fia 
dictai de realitalea concretă a fiecărei 
clase, de lacunele din cunoștințele 
elevilor.

Totuși, ținînd seama da propune
rile bune făcuta da cadrele didactice 
cu privire la conținutul acestor are. 
în programele pentru anul școlar 
1960/1961 aceste probleme vor fi mal 
amplu dezvoltate.

*

Considerăm că este dificil să supui 
aprecierii elevilor o programă șco
lară, lucrare a cărei discutare oom- 
portă o viziune de ansamblu asu

pra materiei cuprinse, o pregătire 
ideologici și de specialitate.

Apreciind interesul redacției Am- 
ceafărur pentru problemele școlii și 
sprijinul prețios acordai ptnă acum, 
vd trimitem alăturat un exemplar din 
programa nouă a claselor IX—XI.

Avem convingerea că observațiile 
și sugestiile pe ca/e ni le vefi trimită 
ne uor sprijini In definitivarea pro
gramei pentru anul școtar-1960*1961.

Prof. Conitanțo MmkA
Inaptelor principal da tn»<- 
lamlnl din DIl«<4(« padigofl- 
el — Mlnlattiul lavațasaJatu. 

Iui |i CuilurU,



Cind am Intrat de eurlnd Intr-o 
■sari la Observatorul astronomic din 
București, știam că nimeni din cei 
care intră aci In ultima vreme, de pe 
strada, ca eimpii profani, nu se in
teresează numai de ora siderala sau 
de timpul uniform (pe care-l poate 
afla și prin radio.de dteva ori pe 
zi). Din 1956. oamenii au început ta 
se intereseze de astronomie ca de o 
știință predică, de la care așteaptă 
nu numai dezlegări de taine stră
vechi, dar și informații precise de 
natura celor oferite de botanică, fizi
că, geografie sau — de ce să nu în
drăznim a spune? — chiar de antro
pologie. Ce s-a Intlmplat totuși :n 
1956? Primul corp ceresc artificial 
lansat de om In cosmos, Intiiul sate
lit artificial al Pamlnlului, creat de 
oamenii sovietici, a fost lansat In 
anul următor. Dar itica In anul an
terior se puteau citi fa reviste atit 
de multe comunicări și reportaje ști
ințifice despre zborul cosmic, Incit 
populația lumii civilizate participa 
aproape public la așteptarea lansării 
primilor cosmonaut». Treceam fn 
1956 — anul „marii opoziții'* ■ pla
netei Marte față de Pâmint, pe bule 
vandul Ana Ipătcscu și am văzut 
coadă tn față Observatorului astro
nomic popular. Oamenii stăteau liniș
tiți In rindul ce se urca din slrada 
pini In cupola observatorului, lâclnd 
coadă pentru a căpăta imaginea 
vizuală, dc clteva clipe, a planetei 
Marte I Cine, ademenise populația 
harnică a acestui oraș să-și rupă 
din timp pentru a privi spre stele? 
Adia din acel public ceva ca o 
boare: poate simțăminiul colectiv, 
manifestat In tăcere, al omului nos
tru contemporan despre puterea sa. 
poate convingerea lui că peste puțini 
ani. cineva, o rudă sau un prieten, 
îl va saluta de pe un ecran de tele

SEMNIFICAȚIA UNEI COMEMORĂRI —
50 DE ANI DE
LA MOARTEA LUI

Se împlinesc, la 21 aprilie, 50 de 
anț de la moariea lui Mark Twain, 
scriitorul care. împreună cu poetul 
Walt Whitman. > dat cea dinUl ex
presie literară aspirațiilor democra
tice și particularităților naționale 
ale poporului american. Au existat 
și pină la ei. In America, o seamă 
de scriitori valoroși, ba chiar șl 
unul genial. Edgar Allan Pot, Insă 
mal toți ar H putut figura la loc de 
cinste in istoria literaturii engleze. 
Atit Washingion lrvlng cit șl Na
thaniel Hawthorne sau Herman 
Melville au lost mari scriitori de 
limbă engleză, născuțl și crescuți in 
cea ma| engleză dintre provinciile 
continentului nord-american, — nu
mită cu oarecare le me! Nous An
glie șl situata In răsărilul Statelor 
Unite.

Mark Twain a-a născut la M no
iembrie 1835. inlr-un sat din ținu
tul Missouri, pe atunci unul din a- 
vanposturile vestice ale tinerei fl 
dinamice] națiuni americane, care-șl 
dobindise destul de recent indepen
dența. De lapt, nu Mark Twain s-a 
născut atunci in salul acela, cl un 
anume Samuel Langhorne Clemens. 
Hui unui judecător ghinionist, care 
plecase in Vestul țării pentru a-șl 
căuta norocul. In IMS. Judecătorul 
Clemens s-a stahlllt împreună <=u 
familia Iul, destul de numeroasă, in 
tlrgușorul Hannibal de pe Missis
sippi — marele fluviu care avea să 
joace un rol atit de însemnat In 
viața și in opera Iul Mark Twain.

Locuitorii tlrgușorului erau In 
marea lor majoritate miel fermieri 
șl miel negustori, dar unii dintre ei 
aveau șl veleități nrislocraUce : ai
doma plantatorilor din miazăzi, se 
făleau Cu obirșla lor „nobilă" ți 
practicau rasismul, deși infr-o lormă 
ceva mai blinda și asupra unul nu
măr mal mic de sclavi negri decit 
dispuneau proprietarii marilor plan
tații de bumbac din sud.

Educația copilului a fost făculă in 
spirit purilor I* școala parlicularl 
pe care a Irecvcntat-o, de bine dc 
rău. vreme de clțiva azil, precum șl 
la „școala de duminică" unde era 
trimis adesea de părinții săi- Dar 
jdevăralu] său dascăl a lost marele 
fluviu, care l-a predat, In cu lotul 
alt spirit, lecții gratuite de geogra
fie, de Istoric contemporană și mal 
ales de etică, Irezind In sulletul Iul 
dorul de liberlale șl respectul pen
tru libertatea altora.

Copilăria a luat sfirșit pentru el 
la vlrsia de 12 ani, cind > rămas 
orkn de lită și a lost nevoii să-și 
dșlige pil nea. an ga jindu-sc ucenic 
tloogral la o gazetă locală Curierul 
din Hannibal. Peste vreo doj ani a 

vizor, chipul aceluia 
pleci nd de departe.de 
dincolo de tarlul iono- 
slerei, de pe malul 
unuia din secretele 
canale marțiene. Ani 
adulmecat cu volupta
te acest simțămint ca 
legănare de zefir și 
am înțeles cit de noa 
și de magnific este 
timpul căruia ne bw- 
curăm a fî părlași 5: 
constructori.

Cind in 1957. în 
leagănul prunei revo
luții socialiste •: pe 
tarimul unde s-au des
chis înfierile primele 
cor de ale timpului co
munist. a-a consiruit 
și a zburat cu succes 
pe Iniția orbita cosmică pr.»al aos- 
tru astru făcut In laboratoare ur
iași oameni care sukjxra tiâarâfțf 
In multe țări să vadă o p:aae<a 
străveche, au slăvit iacă • dara ;an 
In care toate eforturile au 
unic a| fericirii 51 demur 2*: «■*- 
neșli.

Ce ne interesează aii la ohaana- 
torul de pe strada Colitei dc Argind. 
pe noi toți, burareștcnl ca meaw *e 
noastre și profani In știința aștrilor, 
mai mult declt ca Icul te t«r««w» «epa 
calendar și oră. mai «uit *ee: Ne
ghida rea avioanelor ? Na ne r*..j» 
exersam elasticitatea ia atei ki ne 
urmele Iul Hector Servndac sau ■> 
Aelitei. Autooi care ne-au Iurte la’ 
cu romantismul unor viziuni ma da
la nțuile, ori an riguroase, s-au La
ton demult ia Geea să se relrias- 
forme ta hidrogen, carbon șa a*or. 
Din tăcuta cupola se urase nade 
realități ale cnstaouumi.

schimbat patronul, devenind Iwcrf- 
for tipograf la gazeta pt care iace 
pusa s-o «diteze halde săn mal 
mare. Oriau Clement. Din ciad te 
cind. acesta II lăsa să-șl încerce 
mina șl ca redactor de știri locale.

La vtesta 4e 18 aal. Samuel Cle
mens i-a cerut vele maki-si să 
plece de-acasă pentru a-șl cănta de 
lucru in St Louli. unde se stabi
lise o soră de-a lui. Vreme de pa
tru an| și a cișllgat existența ca H- 
pogral te orașele St. Laois. New 
York. Philadelphia. Cincinnati. Keo
kuk șl Muscatine, apoi, fntr-e zl d'« 
primăvara analul 1837. s-a îmbar
cat pe un «as cn destinația New- 
Orleans, marele pori fluvial din su
dul Statelor Unite, de unde spera 
să pornească mal departe, spre A- 
merica de Sud. Auzise că. pe malu
rile Amazonului oamenii se irabo- 
gățesc rapid, din negoțul cu cacao-. 
N-a ajuns insă la țărmul Amazanu. 
lui. pentru că, pe bordul vasului pe 
c*re se Îmbarcase șl-a schimbat 
gindtil. hotărind să rămfnă pe Mis
sissippi și să invețe meseria de pi
lot. Horace Bixby, pilotul vasului, 
s-a învoit să-l la c* ucenic pe Ungă 
el. In schimbul unei sume de bani. 
Ce a însemnat această mc en ic le pen
tru viitorul seriilor, se poate vedea 
in multe din cărțile sale, Îndeosebi 
m cartea de evocări șl de reportaje 
intitulată „Viața pe Mississippi" și 
in capodopera lui ..Aventurile Iul 
Huckleberry Finn*.

Războiul civil, izbucnit te primă
vara anului ÎMI. a pui capăt aces
tei etape hotăriloare a vieții viito
rului scriitor. După cllcva săptă- 
minl petrecute In rindurlle uneia 
dintre unitățile periferice a)e ar
matei sudiste (pilotul »e întorsese 
la Hannibal, tlrgușorul copilăriei 
sale, unde predominau elementele 
pro-sclavaglste), Samuel Clemens 
s-a lecuit pentru țoală viața de mi
litări* șj, decit să lupte mal departe 
In slujba stăpinllor de scla»L > pre
ferat să plece In Far West împreună 
cu tratele său, Orion. Acesta, mal 
orientat politicește decit el. imbră- 
jlșâse cauza Nordului antl-adava- 
glst și fusese numit de eurlnd se
cretar a] guvernatorului din Ne
vada. un nou teritoriu din Veslul 
îndepărtat, care trecuse sub Juris
dicția guvernuluj central. Molipsln- 
du-se de boala căutătorilor de aur 
și de argint din Nevada, Samuel 
Clemens a agonisit o nouă expe
riență de viață, ca miner ș| .pros
pector", apoi ca reporter la un ziar 
din Virginia City — cel mai mare 
centru al industriei miniere din Ne
vada. La 2 februarie 1863. acest 

ziar, lnlllulat Territorial Enterprise, 

De alei, de pe 
strada Cuțitul de 
Arnint, astronomii 
din București au 
urmărit cu interes, 
șl științific și fra
tern. mersul celor 
trei sputnici șl zbo
rul ukulor al bioni
cilor.

Am intrat tnlr-o 
seara la observa
tor și un astronom, 
o tovarăși In ne
gru (nu mi s-a pă
rut un doctor 
unt. cum aș fi 
zuLo poate 
dată], mi-a 
Lat o panglică 
gă de hklie, 
care, de a lungul 

Fa- 
cre- 
alta 
ari. 
Iun*

P*

Victor
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a publicai pentru prima oară un ma
terial semnat „Mark Twain' — un 
nume care s-a încărcat Intre timp 
cu atltea semnificații. Incit oamenii 
l-au uitat înțelesul originar, foarte 
modest. ..Mark Twain" era una din 
expresiile folosite pe Mississippi 
pentru a Indica adinei mea lluvlu- 
lul ! dacă un vapor avea sub ci doi 
stlnjeni de apă. pulea naviga in 
bune condiții, de aceea strigătul 
„mark twain" (..marchează doi") 
era bine venit. Multe din reporta
jele sallrlcc ale Iul Mark Twain au 
lost reproduce In presa din San 
Francisco, unde in curind, in pri
măvara anului 1864. a plecat șl au
torul Iar. Acolo. In capitala prospe
rei Callfornll. Mark Twain a păirun^ 
pentru prima oară Intr-un mediu li
terar. frecventind societatea unor 
scriitori c* Artemus Ward sau Bret 
Harte, cere-șl clștigaseră o oare
care faimă ca umoriști. La cererea 
lui Ward (pe cife-1 cunoscuse incă 
in Nevada). Twain a trimis unei 
reviste din New York o schiță umo
ristică intitulată .Jim Smlley șl 
broasca Iul săltăreață" și astfel, la 
18 noiembrie 1865, numeroși citi
tori al revistei newyorkeze Satur
day Press au făcut la rindu-le cu
noștință cu Mark Twain. Intre timp, 
războiul civil s« terminase șl oa
menii simțeau nevoia să ridă. să se 
destindă după încordarea șl suterln- 
|ele celor pafru ani de lupii slnge- 
roasa intre Nord și Sud. Sudul scla
vagist fusese inlrlnt. Iar această 1n- 
Iringere dădea acum capitaliștilor 
șl Industriașilor din Nordul țării 
posibilitatea de a-șl extinde doini- 
na|!a dc ja oceanul Atlantic pini 
la Oceanul Paclllc.

La începutul anului 1867, Mark 
Twain a părăsit pentru totdeauna 
„Vestul sălhallc* lndreptlndu-se spre 
răsăritul Statelor Unite, pentru a 
îmbrățișa noua lui carieră, de umo
rist Clteva luni după sosirea Iul la 
New York, umoristul s-a îmbarcat 

așternut? Timpul nostru îșl mani
festă realitatea atit de temeinic și de 
convingător, Incit chiar informația 
minimă nu mai laaă portiță îndoielii. 

Mă udam. In acest Observator din 
București, Ia instrumente optice, plan
șe sau orologii și mi-am adus aminte 
cum chiar șl mitropolitul Dreoftel. 
preJucrind In versuri Psaltirea, acum 
trei veacuri, nu s-a putut împaci !n 
text cu mentalitatea retrograda a bi
sericii. șl cunoscind secretul luminii 
selenare, a adăuga de la el :

Ai tocmit și luna să crească, 
să stază, 

de la soare lucoare 
și rază . ..

cind stăteam la o masă 
benzile pe care radio- 

îurprinaeserâ muzica 
noilor sfere, și mă gindeam la forma 
de fus a galaxiei noastre, a cărei 

S1 și ia

In vremea 
Si priveam 
receptoarele

pe un vapor c*rt eteetaa • croazieră 
în Mediterana 7 înainte de a pleca 
din San Francisco se Învoise »* 
trimită unui ziar local reportaje de 
călătorie. Aceste reportaje, striate 
ulterior inlr-o carte Intitulată „A- 
geamiii In străinătate*, i aa aparii 
și ma] mult lalma umerisiulul. vă
dind totodată fl meritele iul dt 
„moralist". Reintou fn patrie. Mark 
Twain a lost primit (cC-l drept cu 
greu) in „lumea bană", ingăduin- 
du-l-se chiar să >e insoare cu lilca 
unul bogătaș din orășelul Elmlra. 
de Ungi New York. Olivia Langdon, 
devenită Clemens, a încercat să-l 
„domesticească" pe bădăranul de 
p- Mississippi, mal ales cu ajutorul 
religiei creștine, ale cărei precepte 
le învățase șl el. clndva, in „școala 
de duminici" din Hannibal. Cu 
țoală bunăvoința Iul (o Iubea nes
pus dc mult pe Olivia), Mark Twain 
n-a putut fl ,.salvat". Șl intr-o bună 
zl l-a mărturisit nevesti-si că nu 
mai vrea să citească din biblie cu 
glas lare In liece dimineața.

Mark Twain n-a devenit, deci, sub 
Influenta Oliviei șl a mediului bi
got șl burghez in care a pătruns, u* 
fllUlin lățarnlc ș| conciliant. Evo
luția Iul. din momentul cind s-a 
stabilit In răsăritul Statelor Unite, 
intîl la Bulfalo, apoi In orășelul 
Hartford, atestă o direcție cu totul 
contrarie. In ciuda mediului ..select" 
șl In ciuda unei glorii care-l asigura 
o prosperitate personală destul de 
mare, Mark Twain a devenit din ce 
în ce mal radical In scrierile șl In 
convingerile sale Etapele acestui 
proces de radicalizare sini marcate 
de operele sale, care de aci înainte 
se confundă cu biografia Iul (deși 
unele detalii ale bingrallei rămln 
Inferioare și exterioare operei, bună
oară penibilul episod al experienței 
de businessman, încheiat cu un fali
ment șl mal penibil), lată clteva din 
aceste etape ;

I) Romanul satrfe scris In cola

nre. dar sint la această rotație șl 
fluctuații și încetiniri, datorită influ
enței combinate a Soarelui si a Lumi, 
iar mările (o, marinarii știu 1) iși 
freacă apa de fundul vast, așa că 
astronomii urmăresc, mi se pare, 
timpul...

Dar munca astronomilor t multioll. 
și de multe ori publicul n-o silă. Pu 
bilete nu știe de pildă că astronomii 
care stabilesc orele, nu pot să fina 
seama de ore. Că numai sub cerul liber 
se poate face astronomie, și, indife
rent de temperatură, fără mânu® Fo
tografierea unei nebuloase durează 0 
ora și un sfert, iar instrumentul optic 
trebuie scăldat de la o extremitate la 
alta In aceeași temperatură. Iar dacă 
nebuloasa pozează ItNr-o noapte de 
ger. șuruburile lunetei care sint line 
și care na suportă altă atingere decit 
a mllnii goale de astronom. aduc .n 
degete fiorul înghețat al nopții side
rale.

Căldura na aste inlenoara: vine 
din pasiunea pentru cunopterea 
exacta a rraiiUțit caKDasolui.

Diatogarde din observator a-au 
agasat pe interlocutoarea man ia ne
gru. nici pe aatranomil raspunaălar 
de timpul sideral sau de liaipte uni
form. deși eu șhaoi aureai ceva ssai 
malta aitronoanse dadt Meusp. eroul 
hu Latina din Saaaoaata- Mi s-a 
rapiicat ca răbdare și noul reper pea- 
tm posiția lăteetor. de dted a-a aflat 
ca acuatena tamăru se deaiaaeaza și 
poziția sleădor tntonae rautetată ;a 
nebuloasele exiragalectce: uri s-a 
\artat și de ca'atognl de stele slabe 
1a care tacrmxâ obooi storul: aa

■M na* otetaw* ••
•cnadtesaaar ■* oftai 9 tas*v 
piyiad anăKHMaaktae Mutei ii a 
t««e testai. W oftteruftâur 
•■tai «atei «atei •>•■ ataMte 
tactap pa car» a cflbtani >ru<#pu 
M lă Ammu dl Vrte*_a^rri. 
fttetat anao buaSaară L«n9 as • «n 
•Aa» tatetaft e poftutei sa W •• 
•Wbaata *arw. tar Mutat* |t- 
' « fs » •» tata M «atau, te ta

fta w» b gv«>4 e* ce» a ta scote 

» «gtatatatalar te *taltar da ta 
teaca ■* • de s 'aaț t tatab 

ae * ad tanau ba nrcsMuatad < ■► 
taptrai di .—l^ll> Mutat tags 

tas.; tata* ateata •* tauur duaeaM

* Btad *ta tasta te naotandba as-l 
teu» **■ te

Stata că anărataUtai de la Obser 
•atateta •* BtaWtaft un aa* ■»

da toutrec.-eter tri

— Statare praaagarM areărim d* 
r*as uawi Maaatfr reiteițifor 
*-•■ Mtwt taregwtra chrer ciad ace>- 
r-a zrirraj de p4di deaaupran In
sei șt prohab^ ireueie tunaseră re- 
"tertaie dc xreasJftri). Observarea 
<*k1 ■ saM-ffler ■r’Wteiaii ne ajută 
In VMul formai Pimf aiurai. rări 
forms plantei acu sire Ba e ume- 
*wa : arVla saWilului deviază une
ori de la luna ei teoretică, și astfel 
s-a șutat locob., de exemplu. că Pa 

borare cm Charles Dudley Warner și 
publicat la 1874 sub titlul „Epoca 
atirîLi* — un titia care a rămas 
lormala deltaltari* a mmI Intrigi 
epoci Oh iatarta Statelor Unite.

2) Cele dona romane ■!« copilă
riei șl adoteictaițel 1 „Avm(urile lui 
Tom Sawyer* (1876) șl „Aventurile 
tel Huckleberry Eten' (18R4).

3) Romanele isterice ..Prinț al 
cerșclar* (1881) șl „Un yankeu îs 
curtea regelui Arthur" (1880).

4) Cartea de reportaje șl note de 
drum Intitulată ,.De-a lungul Ecua
torului- (1887).

3) Numeroasele namilele antilta- 
periailste acrise In perioada IIOG — 
1810 și publicate doar In parte prin 
revistele vromii. — ca da pildă: 
„Statele Uaite ale LinșaXjtaî", 
„Omului care trăiește In beznă*, 
„In apărarea generatei^] Fan stan*.

Spațial aa ne Îngăduie să anali
zăm aceste lucrări, care reprezintă 
culmile creației Iul Twain și Ilus
trează la același timp cvaluțla as. 
cendantă a amarulMl său. de la 
gluma taoleoilvă la satira socială 
cea nai ascațlU. Străhătind acest 
drum (pe <are-I atestă șl multe din 
tehlțele sala scurte, vrednice de ■ 
li pomenite alături de capodoperele 
citate mai sus). Mark Twain a-a •- 
liberat treptat de «urneroasele pre
judecăți șl itezil moștenite sau că
pătate de la mediul ambiant

Fără a cunoaște socialismul știin
țific, marele scriitor american a tă
cut societății capitaliste, și îndeo
sebi „modulul de viață american**, 
o crllkă pătrunzătoare, care ie a- 
prople in multe privințe de aceea 
formulată de marxism. Luciditatea, 
cinstea, bunul simț șl curajul de a 
spune lucrurilor pe nume, l-au de. 
terminat pe Twain să se despartă, 
rîzlad șl făclnd șl pe alțfl să rldl. 
de a orindulre nedreaptă, care. încă 
pe vremea lui, ae dovedea a îl. Is
toricește. de domeniul trecutului. De 
aceea, nu e de mirare că opera lui 
slirnește șl astăzi Iurta apologeților 
capitalismului (dovadă Interzicerea 
mal mult sau mai puțin periodică a 
cile uneia sau alteia din cărțile sile 
In Statele Unite). Inel pe clnd mal 
era in viață, Mark Twain a cunos
cut din plin această furie șl a în
frunta t-o cu curaj. După apariția 
pamfletului său anilimperialist 
„Omulu] cart trăiește în beznă" 
(publicat ia februarie 1801 In re
vista North American Review) unul 
din ziarele proimperialfate l-a cali
ficat pe Mark Twain drept „trădă
tor**—

Puțini contemporani al lui Twain 
■u Înțeles adevărata esență a umo
rului său. printre alții Bernard 
Shaw, care-l acria In 1007 cu ad
mirație

,.Sint încredințat că viitorul cro
nicar al Amerlcll va aocotl opera 
dva, tot atil de indispensabilă pe cit 
tint tratatele politice ale lui Vol
taire pentru un Istoric al Fran
ței".

La 30 de ani de la moartea Iul 
Twain, aceste cuvinte prolifice se 
cuvla completate cu cifrele astro
nomice care reprezintă tirajele a- 
tlnse de cărțile Iul in întreaga lume 
(șl îndeosebi In lumea socialismu
lui) ș| care exprimă grăitor popu
laritatea șl actualitatea crescindl a 
marelui scriitor american. Numele 
Iul, care evoca Ja început doi stln- 
jenl de apă, evocă astăzi milioane 
dc cililor] care învață șl de la el 
să miniMiscă arma risulul pedep
sitor.

Petre Solomon 

mfnhil e mal turtii la Polul Nord 
decit la cel sudic...

(Mă gindeam tot timpul că aici ar 
fl — adică in fiece observator —■ ma
cazurile viitoarelor rule interaafrale. 
și de icaaa m-am grăbit aâ compar 
astronomia cu gtograîia. ceea ce am 
văzut îndată ci nu putuse fi un com
pliment).

— Nu, asia e o greșalâ. Geografia 
e o știința descriptiva. Astronomia 
nu e numai aht.

Dar eram convină cl nu greșisem 
cu totul: intenția de laudă a ramas 
In mine totuși intactă, căci geogra
fia descrie ținuturi cercetate cu 
ochiul și cu piciorul, ceea ce astro
nomia de aii Încolo, mult mai 
bogate in cuprinsul ei. va îngloba 
In planurile sale.

— Să vă Inlreb, cum aș fi între
bat la începutul adolancaiței. daca 
existe Mâneci pe Marte, adică mai 
exact: marțiem, nu mă încumet...

— Dar viață pe Marte s-ar putea 
să exiate, He și In forme elementare, 
a ii mbit astronomul, if irșinduml fra
za pe care «am gata a-o suspend.

Ne-a întrerupt cineva care aduaaae 
o telegramă.

— ComeU ? a întrebat aproape ru 
mdiferență tastarăți In negru, cum 
ar fi zia ^antofr iau ..benzină". 
Mi-jmh adia armote numaidedt că 
vornicul Ureche notase in anul IS77 
că Jnir actataș an s-au «ătal pre 
ceriu stea ca coadă, ce l zic unii c*v 
aaeta* și m-am gfndit la ironia de 
■ui drriu a lui Grigare Alexandrescu 
a|lțata de iflconabtența „astrologilor 
ca lutaaa îngrozesc* rind scria In 
1SS7 « apwtola ..cometei anonsate 
paatni 13 tame". Dar nu era cometă. 
SoatM tal ie parc un instrument 
optic nou. sau altceva

— Ce vești ne dă obaervatorul 
peatru timped apropiat ?

Aswowoenul s-a Ivit, au de Între
bare. d de precuari. Dar fa cuvin
tele „crearea condiiular peatau placa
rea Otaalaî ia ooaaoa" am simții c«- 
Srtwdta'.Ie pe care numai timpul Ma
in magnific te le poale dă.

I

OTILIA 
CAZIMIR

teta oare a ocrotit cu scntinunlelc a delicata 
ittnig uruoenuiui moruni, flortft, si uit, ^'>ortlr. 
a dodicot o mart parte din croația sa co^ Irut n 
COpulOf.

f Btaia ctiar aud osie un cadru inttm scriitoarei.
/taRgute(ia te ingMud. uimirea cu care redescoperă universul, ța/i- 

tuia cu care umaniuaid natura, umorul ce iibucnaște spontan ca 
rlstd ansi capii» putemion memorie afectiod ce pune pe primul pian 
.rața rreirrrti cuHoafterea seneoriaid. Irăsdiuri caracteristice ale 
artei Ofiliți Cabmr, sint tocmai calitățile esențiale ale literaturii 
pentru copci dictate de particularitățile pst ho io pice ale micilor 
ciHtaei.

In privința eficienței artei destinate copiilor scriitoarea aftfmâ 
pfui poetule sfrinse in ultimele volume: Baba Iarna mtră-n sat te 
Poezii, ur punct de vedere prețios: jocul, fucărta. sint cele mai pa
in mie forme prin care literatura pentru cei mici se poate integra 
universului infantii.

Și poeziile Otiliei Caeimir sint autenltce jucării,
Versurile.jucârii împrumută realităților noi pe care le fac cunos

cute un aer familiar, ocrotind tn felul acesta primul contact al co- 
pdului Cu viața. Fiecare poezie devine un joc fn care unioersul se 
apleacă cu prietenie tsi intimpmd copilul.

Poeia miniaturilor deși tnjuțișeazd natura c» o liune de basm, nu 
folosește eiemerite hiperhoiiie, preferind lumea mfrunid. firul de 
iarbă, floarea de păpădie, furnica. Pregătind a atmosferă iahnid, 
suHtoa/ca trează copilului sentimentul de cunoscut, de acasă, chiar 
in lumea nouă, necMnasPutâ, in care-l poartă. Iarna este n bdbufd. 
mop elnIul dereticând prin cer. risipește steluțele pe pdmfnt sub for
mă de ninsoare, răchita prea sd se ascundă: „l-e rușine de copii / 
Că din truguri aurii, f l-au ieșit în loc de Hori AUțișori".^

Tot ce aparține firii, manifestă In poeziile Otiliei Ctndmie dra
goste pentru copii. Păsările lasă din zbor dte un fulg ca să le fie 
pdtuțul mai moale, iepurașii trag sâni oara In care-l aduc pe 
Moș Gerilă, greierușii le țiriîe colinde, albinele — picături de 
soare — te pregătesc mierea. Sen time nl ui care se degajă din aceste 
poezii asta ușor» diafan. Către atmosfera sentnâ, vioaie, conduce fi 
met'ul scurt și ritmul sprințar al versului.

Otilia Cazimir, finind seama de o preferință a copiilor» creată cel 
mai adesea mici Intimgri cu sfirșitut neprevăzut și cel moi ade
sea plin de haz. O gâind siâ la îndoială: „Că din șapte puișori, 
șase-s galbeni-gălbiori / (Ghemotoace de beteală), 1 Numai cel de 
la slirșit / A ieșit / Mai ponosit I i $î se-nlreabă speriata 1 / — Nu 
cumva-1 de ciocolată ?-..*

Pățania liliacului fiandnd ce se avlntd să prindă 0 steluță cibd- 
toare. confundlnd-o cu un licurici, sau a fetiței care încearcă a 
amară dealube Dâdnd un licurici ta lumina zilei, sau pățania bă
iețelului lăudăros luat la vinâtoare. care se sperie de un iepuraș, H 
ajută pe copil să tragă învățăminte prețioase că nu tot ce zboară 
se mânlncd, că aparențele sini adesea înșelătoare. Astfel, prezerdind 
lntlmpiarile cotidiene ale universului, poeia trezește bt sidlelid co
piilor primele atitudini morale.

Otilia Cazimie se apleacă cu duioșie nu numai asupra dramelor 
universului mic, compasiunea sa adreslndu-se ialuroe celor slabi șl 
dezarmați. Volumul întuneric (Din însemnările unei doctorate), 
inspirat din viața satului de altă dată, adresat maturilor, se des
chide. acuzind orlndmrea socială a oremit, prin drama unui copil. 
Neputința medicului de a-l sal ta de ta o moarte groaznică, expri
mă sentimentul de revoltă șt neputință al scriitoarei de a schimba, 
de a curma-starea de tnapaiafe, de trduneru:, in care se zbatea salul 
tn trecut.

Consecventă unui principiu pedagogic solid, după care focul este 
mijlocul principal de manifestare al copilului, scriitoarea nu se li
mitează Ln Lucrările sale la crearea unei tdmosfere de joacă, ci des
criind anumite jocuri, atitudinea copitlor fată de ele, face, din a- 
ceasta, metoda principală de caracterizare a micilor eroi. Dovadă 
stau povestirile sirinse ln Albumul cu poze — so/'M de tablouri 
inste ale vieții din trecut a copiilor — unde toți eroii sini surprinși la 
joc. Jocurile sini felurite, copiii feluriți, doar sentimentul care se 
degajă este unic, de compasiune pentru jocurile triste ale copiilor 
slrtuiți de societate. Chița. care are numai șase ani dar e „lată de 
mînlstire* n-are voie să se joace .,cl-l rușine* p n-are voie sd clnte 
dacii pe nas, călugărește, cd altminteri se face foc și o huește maica 
Achilina. Cruzimea acestor obiceiuri minâstirești ce siluiau însăși 
natura este luminată de autoare in clipa ln care Chița prinzând a 
nunge rătăcitd începe sd o bată intr-un ritm nebun, joaca transfer- 
mindu-se Lnlr-un dans sălbatic. in vlriejul căruia arwțitd fetița reafir
ma aspirațiile elementare ale omului câire frumoz, frumos pe care-l 
află Iniii in joc. Dar mina chirală a maieu AchUina pune capăt feri- 
arii de o clipă a fetiței. Prin asemenea imagini scriitoarea surprin
de sub o /urnind orbitoare monstruozitatea prefăcătoriilor schimni
ce ști.

Jocul iui David, micul negusferaș de castane coapte (Coapte, gata 
coapte) care-si tirâște taraba Cu marfă imaginara uitindu-se speriat 
in toate părțile, căci el „este deja evreu* sau jocul lui Hani, copi
lul orfan, lipsit de căldura unui cămin, care oferă in ioc unui oisic 
bolnav tocmai dragostea care i-a lipsit lui. fi-i ogoaie murmurin- 
du-i un cintec de leagăn, dureros de naiv, campus de el: „Taci că 
vine tata, măi Pisoi* I Taci că vine mama, măi* ; sint toi atltea 
drame concludente ale vieții copiilor din societatea bazată pe ex- 
oloatare. Tocmai prin asemenea imagini ale trecutului, prin con
fruntarea lui cu prezentul, din contrastul lor. copiii cititori al Otiliei 
Cazimir învață să înțeleagă $1 să prețuiască prezentul.

Dragostea pentru copii a descifrăm șl ln osteneala pe care 
Otilia Cazimir a pus-a spre a tălmăci fe limba noastră lucrări va- 
loroase ale literaturii pentru cei mici, cum sint operele lui Arcadit 
Gaidar, S. Marșak. Serghei Mlhalkou, A. Barto șa.

Contribuția Otiliei Cazimir ln literatura romind pentru copU este 
remarcabilă. Scriitoarea a actanl. ln numele copiilor țâră copilărie, 
societatea nedreaptă a tretuiuiui și cu o mare forță de plasticizare 
a fixat ln tablouri de neuitat tot ce coate face mai frumoasă viața 
celor mid.

Dar copiii generației noastre, cărora clasa muntifeare te prepă- 
leșie o lume Mr-adevâr de basm, așteaptă din partea prietenei lor, 
scriitoarea Otilia Cazimir, clntece. poezii si poueșii mai multe, inspi
rate din viața lor fericită de astăzi.

— Sl fenomene praviiibila «xa«l ?
— La 15 februarie 1961, la ara 10 

dimineața, o eclipsă totală de soare, 
fenomen rar pe teritoriul țațli noas
tre.

Așa dar, Luna are să |j arate 
Soarelui fața pe care nouă vrut 
iă ne-o arate, dar pe care totuși am 
văzut-o. Ei nu ni se va mai părea, 
ca lui Miron Coi fin, „întunecarea 
10arellii.. foarte groaznică întune
care*. Cronicarul spune: „S-au întu
necai soarele Intr-acel anu, fn luna 
lui iunie, cu mare groaze, cit pierise 
soarele cu puțin nu țoală lumina 
(acuma, eclipsa va fi Insă totală), 
tocmai amiadză-dz] șl mul ți oameni, 
neștiindu a lă feri de o întunecare 
ca toeia și privind la soare multu, 
au pierdut vedirea In toată viața 
loc* Azi nu aintem Inal In 16B6, șl 
cine n-are ochii ari de soare (deși 
acaat fenomen enle rar) îșl va afuma 
o bucățică de geam.

Prin dreotd lunetelor observato
rului de pe strada Cuțitul dt Argint 
trec sateliți și planeta făcute de 
oameni.

Intr-o bună ii, vor trece rachete 
purtlnd spre alte intre, nu persoane 
tabulate de imaginația romancierilor, 
cl oameni reali, coamonauți curajttei 
și savanți, cărora patria lor, deschi
zătoarea aceaiui formidabil drum apre 
cosmos, le va transmite fn fiecare 
clipi glasul ei de Inibărhătar* șl da 
salut.

Cred ci am să mi întorc la acrei 
observi tor poate un număr de ani 
să mă uit cu tulburare șl mtndria La 
racheta In care va naviga fiul mau. 
sau altui din penerație lui. mult mai 
vlgaroi declt Elans.

Urmașii noștri vor citi «1 inferau 
ptau cărți pe care noi încă nu le cu
noaștem. cărțile primilor călători ere- 
miei, așa cum noi am citit cartai că
pitanului Cook aau memorialul lui 
M>kkjho-Madai

De aid, din observa lor, ae pot ve
dre. de doi aci. aatelHi art ha ah ai 
rachete pl»mblndu-ae prin coamca. Dt 
akl se văd sputnicii șl galeriile.

I

lucia OlUanu

radio.de
departe.de
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Destinderea internațională 
înregistrată tn ultimele luni 
se datorește incontestabil 
inițiativei sovietica de a sta
bili contacte nemijlocite Intre 
conducătorii politici ai Ră
săritului și Apusului și de a 
se fixa dala unei tntllniri in
tre „cei patru mari". Cedlnd 
presiunilor opiniei publice 
doritoare de pace, rezervele 
occidentale a trebuii sd cadă. 
Așa incit, mai mult ca oriclnd 
In istoria diplomației conteni, 
porane. .schimburile de vizite 
Intre șefii de state și de gu
verne au luat proporții și un 
ritm cure traduc conștiința 
impasului la care a dus raz. 
bbiut rece și pe care mij. 
toacele tradiționale ale dis

cuțiilor dintre cancelarii nu.l 
pot .rezolva. Ce dovedește a. 
ceastă puțin obișnuită frec, 
venlă a discuțiilor la nivel 
înalt 7 Câ omenirea să
tula de încordarea adusă de 
cei. cincisprezece ani postbe. 
Uci, îngrijorată de riscurile 
continuării cursei înarmărilor 
și -de șoarla civilizației, a 
Mslutat iniȘiatlua sovietică fi 
a carut insistent oamenilor ei 
poliiici să caute cele mai pa- 
to-ioite și mai rapide mijloace 
de restabilire a încrederii șl 
da promovare a coexistenței 
pașnice.

Nimic nu confirmă mai pu
ternic .această ferma dorință 
a popoarelor, dedt sincerul 
entuziasm cu care ele au sa. 
lutat prezența lui N. S. Hruș- 
ciov printre ele și care a 
culminat, zilele acestea, tn 
triumfala primire din mărea, 
ța metropolă franceză și din 
provinciile fermecătoare ale 
FranțeL Această .primire .a 
constituit o caldă recunoaș. 
tare a eforturilor neîntrerup
te ale guvernului sovietic 
pentru consolidarea păcii, 
fact care sa concretizat In 
cuvintele președintelui De 
Gaulle In dineul de la pala
tul Etysle: „Politica dv. șl 
politica marii Sk't pescar* o 
CpnduCeți este A 
destinderea lAl 
te duCe trjra
stabilirea unei Înțelegeri" .4- 
ceastă recu 
Câ, In auzul 
urmărește c 
atenție des

petal tn multa milioane da 
exemplare Și tot atltea forme 
In decursul câlătarlei iul N. 
S. Hrușciov tn Franța. Dar, 
intensitatea el a fost una și 
aceeași in Place de I'Etoilc 
sau printre docherii din Mar. 
silita, printre agricultorii din 
Pau sau muncitorii din Lllle. 
la Bordeaux sau Dijon, lu 
Metz sau la Rouen, printre 
spectatorii Operei și membrii 
Camerei de Comerț pariziene 
ca și printre foștii comba. 
tunți și membrii rezistenței. 
Desigur că francezii, care u- 
răsc plictiseala și șablonul 
aproape toi altt de mult ca 
și războiul, au adus In pri. 
mirea oaspetelui lor un gust, 
a fantezie Șl un umor dc 
care n.au dus nici o dată lip
să. De la veselele monoame 
studențești, care au străbă
tui foburgurile pariziene 
scandlnd „Hrufclou, bip. blp, 
ura I" (amuzantă aluzie la 
semnalele sputnicilor) și ptnă 
la marchizul din Bordeaux 
care. oferind premierului 
sovietic o sticlă de vin „Me. 
doc" din recolta 1594 (data 
nașterii lui Hrușclov), l s-a 
adresat ta Umba rusă, spu- 
nlndu-l că 
hun"; de la vlnzătoril care.și 
lăudau periscoapele șl pină 
la jdrand - din sud-vest, 
care au prezentat oma
gial înaltului vizitator specii 
exemplare de cereale sau 
animale; de la mulțimea 
care aplauda emoționant pe 
colina Mont Valerian (unde au 
fost asasinați mii de pa Ir io fi 
francezi) și plnă la spectato
rii reprezentației folclorice 
dia curtea, castelului din Ar
les (centrul străvechii culturi 
meridionale). toți francezii 
și-au manifestai, ca rdtimd 
și originalitate, slhipatid Pen
tru premier ul[ 
crederea In Ipialitatfa poli
ticii marii țâri a âocidAmălti. 
Hi dacă pe americani, căra, 
ra. le n^ oamenii ztmbitari, 
zf^ibetuF\ul fT\Hrușcioa

- <X-------ama-
Iril, răs- 

pline de vervă ale 
xpeldM^ fermecat

timp dincolo de anii războiului. In evoluția lor ulterioară. 
Varietatea tipologica cu atit mal dificila cu cit perso

najele piesei aparțin aceleiași categorii a germanului de 
mijloc șl — Intr-o «tera proxima — aceleiași lamllii. diver, 
sllatea mobflurilor și a argumentelor, cit șl Intensitatea 
conflictului crează cl-imatul spiritual necesar vehiculării ide. 
Por. Ca șl teatrul brechtian, cel al lui Kruczkowxkl predis
pune la meditație esupra problematicii existenței umane.

De aceeași factură este șl piesa Julius $1 Ethel, drama
tizare a celebrului caz «1 soților Rosenberg, care In iunie 
1tS3 șl-au găsit sffrșltul pe «caunui electric. Din nou 
prompt In a releva un epizod dintre cele mal edificatoare 
ale înfruntării dintre fascism șl democrație, dintre forțele 
reac|iunii șl ale progresului și pacll, Kruczko«skl ișl rea

lizează piesa ta numai 
cileva 
rabiln 
IS53

Nici 
o afectare nu alterează 
luminoasa apologie a 
demnității umane, a 
vieții călăuzite de o țin
ta nohita. din această 
piesă, in care protago
niștii principali — 
Ethel și Julius — Iși 
trăiesc In fața spec ta
iorului uHimele ore ala 
vieții. Totul se reali- 
zeazâ aici, in aceaafă 
exfremă concentrare a 
timpului devenit prin 
scurgerea Iul martor, 
Judecător șl, in cele 
din urmi, strigat trium. 
fător al vieții prin 
moarte.

La fel ca in majori
tatea operelor oale, «a 
In Gardian șt țăranul. 
In Pene <le păun șl lB 
dramaturgie. Krucz. 
kowskl apelează ta do
cumentul autentic — 
Scrisorile soților Ro
senberg — care devin 
axul central jI piesei. 
Vorbind despre gene
za acestei piese, Krucz- 
kowskl mărturisește că 
1-a urmărit multă vre
me ..replica pozitivă, 
eroică a fenomenului", 
pe care-l etichetează 
de ..sannenbruchlsm", 
ca sinteza a problema
ticii din Xe/nții. Remar. 
cabil e Insă «altul pe 
care-l realizează Kruc. 
zkowskl cu aceaslă pie
sa din sfera eroismu
lui Individual spre cea 
a universalismului po. 
lilic șl etk.

de libcrtalc. Kruczkowski

declarațiile oamenilor poli
tici și din manifestările opi
niei publice, este foarte 
mult- o vădită apropiere tn. 
tre cele două puteri, o mai 
bună ■' înțelegere a punctelor 
de vedere respective, o mai 
imperioasă convingere a ne. 
cesitâții colaborării, o mal 
clară viziune a posibilități, 
lor da consolidare a pocii. 
„Pacea tn Europa trece prin 
alianța dintre 
vielică și Franjo, 
semen ea alianță 
nu va fi război in 
avertizai N. S. 
fârg îndoială In 
câ învățămintele ______
pol fi ui late. Hi dacă gene, 
ralul De Gaulle a pomenii de 
butada lui Barbusse. care 
vedea In om o „mașină . de 
uttaZ" tot fl 
crea sâ vadă 
și o ..mOfind 
o completare 
mult, pentru că Îndreptățește 
K optsJ^smuL Rezultate ime. 
diate și spectaculoase nu tre

buiesc așteptate. Dar rezulta, 
te practice, cârc netezesc 
calea apropierii, sint df pe 

iubite. Relațiile co- 
fi culturale au ca.

1 iwibu/1 noa și hold. 
Ha au fust comparate 
t'Uniate de Consiliu 

1S- Cu niște adeuâ- 
. da primăvara",

: Krtătada-și drum prin 
toate aluviunile Intllnit^ tn 
cale, trebuie să se uneasca 
..tntr.un fluviu puternic ai 
prieteniei fl colaborării sa. 
cteio-franceze". Ca și Muri. 

- ana tul Jean Effel, care aș
tepta primăvara cu florile și 
păsările mari, omul sovietic 
vede in apele primăverii un 
îndreptățit prilej de speranța, 
iar iubitorii de pace din taa '. 
td lumea sint de acord cu 
Ilya Ehrenburg, cind acesta 
vorbește de un „martie reu
șit" cam trebuie sd pregd. 
leased ,.ua mal reușii". Cd- 
i .- ia lui- Hrușciou in Fran- 

>*. frimteea delirantă pe 
care La făcui-c poporul fran. 
cez, aria vastă a probleme, 
lor examinoie și concepția 
realistă care a stat la baza 
tratativelor, 
indicii evidente 
Camp David, la 
s-a făcut un nou 
spre destinderea 
nulă, că apripierea 
sovietică, urmlnd tratativelor 
sovieto-americone șl britano. 
sovietice, va contribui efec
tiv la găsirea unul necesar 
punct de vedere comun la 
viitoarea Intlinire dintre cei 
patru marL

prouocaf.o entuziasmul recep. 
ției tul N. S. Hruțeioc. Dar 
aceste cazuri, ații de puține, 
atlt de izolate și de fard im. 
portanță. trebuia menționate 
numai pentru a sublinia cu 
atlt mal mull ecoul nul pe 
care Lau Intllnit și pentru a 
scoate ta relief cti de masivă 
a fost adeziunea meselor 
franceze la mesajul pe care-l 
aducea cu el președintele de 
consiliu al U.R.S.S.

— Aștepți ceva ? întreabă 
— Intr-un desen al iul Jean 
Effel ~ o stewardesă de la 
„Air-France", pe tradiționala 
Mariană, care așteaptă pe a- 
erodrom, cu privirea ațintită 
spre cer.

Da, aștept primăvara, 
flori și păsări mari, mari... 

Primăvara, florile șl pasă
rea argintie a iul lliușin smu 
înșelai așteptările Marianei. 
Au sosit concomitent și .Ma
nana i-a primii Inir.un fel 
care, pe de o parte amintește 
foarte oportun că bunele re. 
lății franco.sovietica au tra- 
dlțli seculare, pe de altă par
te. ci prietenia dintre eele 
două firi este necesară, pen
tru că ea corespunde cerințe
lor adinei ale vieții. Intre 
Franța șl U. R. S. S. n~au 
existat șl nu pot fl litigii te
ritoriale. Cele două mari pu
teri au fost unite în cursul 
celor două războaie mondiale. 
Cele trei divizii germane, 
carg au ocupai tn 1940 Pari
sul, șlzm găsit mormtniul la 
Stalingrad.

Cind 
timpul 
război 
dreptul 
putere, 
vteticâ Și-a exprimat limpede 
credința că Franța are 
lumt ui rol important 
censtructio. Francezul de 

' stradă știe acest lucru, 
spatie] și 4n.^j ‘ țt/nji dintre cei ..iritați", 

căutat sd acrediteze părerea 
că „Hrușcion ar dori id țacâ 
o spărtură Ut relațiile dintre 
Franța și prietenii ei aed- 
denfali*. că ocopui tratative
lor francosovietice ar fi de 
a exercita presiuni asupra 
Washingtonului și Londrei, 
pentru ca acestea sâ consim. 
ta la anumite concesii față 
de F ran ța. „Noi nu am a- 
vut și nu avem astfel de in
tenții — a declarai N, S.

„a foit un an

aliatele Franței, In 
celui de-al doilea

mondial. îi negau
de a redeveni mare 
numai Uniunea So-

tn 
fi 
P*

au

n^c oamenăi 1

»-î djl/fal, fAncezaoi 
iii de Krorbe^dx-dbir 
punsurile pline 3g ve.

igur
ntaC-

cazuri.
putut as. 

cunde iritarea pa care le-a

Jirușdou la Palatul Mati- 
gnon. rdspunzind premierului 
Debre. Dimpotrivă, vrem sa 
fim prieteni atit cu Franța, 
cit și cu prietenii ei. Am H 
bucuroși dacă Franța ar li 
prietenă cu noi și cu prie. 
tenii noștri". Franța și Uniu
nea Sovietică se nuti găsesc 
deocamdată In tabere deose
bite.

Cu toate acestea, țelurile 
ambelor guverne trebuie tâ 
fie comuna pentru că și in
teresele lor stat, neîndoielnic 
comune. Că există. Intrude, 
văr. și la Paris, nu numai 
la Moscova, conștiința comu
nității acestor interese, o do
vedește cum na se poate mal 
limpede afirmația categorică 
a primului ministru francez : 
,.in Franța, toată Lumea șl»* 
că după această vizită ți 
după aceaslă Intlinire sitaa. 
fia 
nd
Ce 
ce 
ne r . 
netile lui Hrușciou: 
marea generală și totală a 
statelor, desăsirfirea grabni
că a reglementării pașnice 
cu Germania, lichidarea râ- 
mășlfelor celui de-at doilea 
război mondial, oprirea ma
nevrelor revanșarde și înce
tarea politicii echilibrului fri
cii. Există desigur in Franța 
opinii care susțin cd rein ofe
rea militarismului german 
n-ar prezenta un pericoL 
Chiar generalul De Gaulle a 
spus cd ,.tn curs de un se
col continentul a fost ame. 
nlnțai de doaâ ori de prefen. 
fii nzUmitaie. astăzi dispăru
te". Ca sinceritalea care-l ca- 
racierizeezd, N. S. Hrușciou 
a arâiat cd nu poate crede 
In această dispariție. ^Incer. 
cârlle de a dovedi ci acesta 
(militarismul german — N-N) 
nu mai este acela din trecui 
și că nu mai există temeiuri 
ca el sâ provoace teamă, nu 
pot fl luate bi serios". El a 
cerut găsirea unor metode 
comune pentru a evita peri
colul unei revanșe. Aceasta 
și nu poporul german consti
tuie Inamicul. „Vrem sâ fim 
prieteni cu toate popoarele, 
inclusiv cu germanii", a de
clarat premierul sovietic In 
fața Consiliului Municipal at 
Parisului.

Ceea ce se poale conchide 
de pe acum, rezulttnd din

itu trebuig sa mai râmt- 
așa cum a fost Înainte". 
a (ost înainte s« știe; 
trebuie sd urme2e dopa. 
profilează net din propu- 

dezar.

Un» uit ea So- 
Dacă o a- 
i'o exista. 
Europa" â 

Hrușciou, 
conștiința 

istoriei nu

atunci cind, 
se Inllmpla 
său 
mal

roman 
au*, 

discuta

in aparența, 9C întoarce spre Ve

Leon KRUCZKOWSKI
luni după nemo-
2l de 19 iunie

a declarat <u 
in semenii săt 
de Învățat". E 

care spune

sini tot atltea 
că. după 

Rambouillet 
pas înainte 

In terna fio. 
franco.

telar franco-savietice. s-a re.

De vreo zece zile încoace, sala de 
spectacole a Casei de cultură a stu
denților „Grlgore Preoteasa11 din 
București cunoaște febra unor puia- 
rule întreceri artistice. Aci, ta clțiva 
pași In spatele Teatrului de Operă 
ti Balet, se prezintă seară de scară. 
In fața unul juriu alcătuit din com- 
rozitorl, dramaturgi, coregrafi și crl- 

icl de artă, formațiile artistice de 
amatori ale institutelor din centrul 
universitar București. Coruri alcătui-

noul a Reșițel. șl t-am văzut In Jurul 
nostru. 1n București, pe sutele de 
șantiere ale noilor construcții. Intre 
aceștia din urmă va fi fost desigur 
și studentul Did mar Czoppelt din a- 
nu! V al Facultății de construcții. Cu 
cinci ani in urmă venise la examenul 
de admitere de pe un șantier din 
Dlrste. Acolo fusese un simplu dul
gher. Veți spune suspicioșl. Ei. a lost 
dulgher, 
un fost

anul V Foraj tocmai recita o parodie 
In ritmul cunoscut al vechiului „El 
Zorab".

E o poezie aerisi de un student, 
lat-o, așa cum am înregistrat o fe

bril,

CUVINTE POTRIVITE
și... Încrucișate

din culisa: DESPRE POEZIE

TINEREȚE,
CULTURA,
VOIOȘIE

(e din studenți. din viitori profesori, 
medici șl ingineri, din viitori 
tecțl șl geologi, apoi formații 
dansuri populare sau de teatru 
for. brigăzi artistice de agitație, 
tatori' și în sflrșit, formații dc i 
că instrumentală, toate vin ta această 
tinerească șl plină de voioșie trecere 
în revistă a bogatei vieți culturale 
studențești,

Spectator cam sceptic Ia început, 
am venit să vizionez fazele acestei 
originale întreceri artistice $1 am lost 
pe nesimțite cucerit nu numai de vo- 

. loșla tonifiantă a spectacolelor, nu 
numai de talentul șl măiestria celor 
ce se urcau pe sceuă, în fața reflec
toarelor și a Juriului, cu □ emoție șl 
cu un trac lesne dc înțeles, dar cu
cerit ar fl fost aci oricare, surprins 
să albă revelația bogatei vieți cultu
rala a tineretului nostru studios.

Prin contrast, ml.am adus aminte 
de condițiile mizere ale vieții studen
țești de acum douzecl de ani in urmă, 
fml aminteam de colegii săraci care 
dormeau prin sălile de așteptare ale 
Gării dc Nord, despre cei care ziua 
Învățau ta cursuri tar noaptea, la 
„București-Mărlurl**, descărca u va. 
goanele cu lăzi și 
team dc un vechi 
„Belle-Arte" care 
cinematografului 
Ieftine dc Ipsos, ori cărți de vizită pe 

.care desenase coșuri cu viorele șl 
trandafiri. Iml aminteam dc un alt 
prieten care, ziua învăța despre Mun
ții Herclnlcl, ori despre dealurile 
carstice, Iar seara clnîa 1a „Olim
pia'*, sordidul local din Matache .Mă
cel a ru. pentru o farfurie cu miticare 
de cartoli. Iml aminteam de studen
ții de acum douăzeci de ani pe carc-i 
Intilneam ta poarta cu zăbranic a 
cimitirului Bellu mințind alături de 
cerșetori coliva împărțită cu un 
„Dumnezeu să I Ierte" ta parastasele 
anonime șl jalnice.

Amintirile Întristătoare veneau din- 
tr-o lume topită pentru totdeauna In 
moarte, stăteam In sala tixitl dc un 
public tlnăr $1 vesel și eu însumi, re
născut, trăiam parcă o nouă adoles
cență cu febra examenelor șl aci, cu 
febra acestei Întreceri artistice șl 
studențești.

Cine sint acești tineri î Astă vară 
l-am văzut ta munca practică. In 
schelele petrolifere de 1a Țiclenl șl 
Zemeș. l-am văzut. Inel studenți. dar 
viitori Ingineri, pe platforma cuptoa. 
relor Slemens-l^Ajtin de la, Oțelărla
______ l ■ 1________ . . ■_________

arlii- 
de 

ama- 
, reci- 
muzl-

descărcau 
butoaie. Iml amin- 
prlelen, student la 
vindea In holul 
„Marna" bibelouri

profesorii sint Indulgent! cu 
muncitor. Nu l așa ! l.a re. 

centa sesiune dc examene, 
studentul Dl ei mar Czop-
pell se mlndrește a II în
scris In carnetul său zece 
nota de io. La colocviu a 
primit nota 10. La cd* 
cinci examene «le sesiunii 
o primit pe flanc nota 
maximă, 10. Aceeași notă, 
care exprimă concretizată 
șl setea Iul de învățătură 
țl admirația profesorilor, 
a prlmit-o șl la cele patru 
proiecte prezentate fn ul
tima sesiune de examene, 

tată, așadar, cine sint 
acești tineri, care de vreo 
zece zile încoace se Pre- 
zintă seară de «cară In 
siaia de spectacole a Casei 
de cultură a studenților 
„Grlgore Preoteasa*. în 
tața unui examen original, 
ai pasiunii artlst’-ce, al 
bucuriei de a trăi șl Învăța 
în condiții pe caro ulei o 
altă generație nu lc-a avut 
nici cind în trecut In țară 
noastră.

tată, așadar, cine sint 
■acești tineri entuziaști și 
pasionați, avizi de cui- 
tură. Există 1a Institu
tul de Petrol. Gaze șl 

O brigadă arUatlcâ de 
alcătuită din studenți.

Decanat, vine-un student 
oebi distinși. cu grai decent

La
Cu
Tovarășe Decan, am tost chemat. 
Pe listă cu sint allșat

Că-s repetent.

Am absentat, asta e drept. 
Dar Jur cu mlinile pe piept 
CI nu sint vinovat.
Cind aveam orele de aport 
Oasele toate m-iu durut 
$1 ca atare n-am putut

Să fac acest efort.

Eu am găsit ci-1 nimerit 
Să stau In pltură-nvelii
Pe stradă si ml plimb nițel 
Sau să ciocnesc un păhărel

Cu cine s-a găsit

Apoi m-im Încurcat si *u 
Cu-o roahă a lut Dumnezeu
Si am lipsit nemotivat
Doar știe orice însurat

Că 1nceputu-1 greu.

Un alt motiv mal abitir 
Că am lipsit trei zlle-n șir 

. Să plec eu am fost nevoit
Cind mama soacră a murit

e s-o duc la cimitir.

De-a lungul celor treizeci de ani a| activității sale lite
ra re care se împlinesc In 19M, Kruczkowski s-a dovedit 
fidel postulatelor artei sale. Aceasta consecvența iși are 
originea In evidenta Iul preferință pentru sensul «tic al 
unor extrem de actuale problema politice.

Inceptad cu romanul de debut. Gordian șl țăranul, apărut 
ta rtO2. șl terminlnd cu opera sa dramatică cea mal recrntâ 

. Prima zl da libertate, Kruczkowski dezbate drame ale con
temporaneității. fiind unul dintre primii scriitori polonezi 
care — tacă din ani] derutei Ideologice șl al fascizării 
progresive dintre cele două războaie mondiale — aduce 
ta literatura polonă spiritul revoluționar al mișcării mun. 
citoreșll.

Chiar șl 
cut, cum 
cu primul 
pomenit
Kruczkowski 
polemic actualitatea. 
Dintre , problemele cu
rente" ta oțdinea zilei, 
el selectează ca esen
țiale pe cele aflătoare 
In atenția Imediată a 
npinlel publice polone
ze sau mondiale.

In acest 
lipsii de Interes 
semnalăm 
ludluca < 
operează 
ra lui 
transferul _ ________
nil șl, ca o consecln|a 
caracterul de eveniment cultural pe care 1 tnar- 
cheaxa apariția fiecăreia dintre operele sale.

Primul său roman, Gordian și țăranul, a des
chis «1 noua etapă In evoluția romanului istorie 
polonez. Evenimentele relatate se petrec ta 
preajma răscoalei din 143(1—31. evocată dc ma
rea poăzle romantică revoluționara a Iul Adam 
MickiewJcz și Julius Slovac kt. Intenția polemica 
a autorului »ste vădită din chiar titlul cărțh- 
Gordian, celebrul erou ronsantlc al dramei cu a- 
celaș nume dc Slovackl. figură complexă >1 con- 
Iradidorle. al cărei destin tragic a Inllacârat 
imaginația multor generații, devine la Krucz- 
kowski unul dintre termenii antagonismului ire
ductibil dintre moșieri șl țaraal. I ae opune ta 
mod activ țăranul, cel căruia șleahta contestin. 
du-l plnă șl numele real, I-a aplicat ca o pecete 
rușinoasa porecla c« I-a însoțit de-a lungul se. 
colelor: „Cham-bădăranul".

Ellminlnd patetismul eroic tradițional ta apre
cierea acestor evenimente, Kruczkowski le zu
grăvește prin prisma conf!lcta|u| de clasă esen
țial al vremii: cel dintre țaranl șl moșlcrlme.

Astfel, 11 nărui debutant Intervenea In dispu- 
fele cele mal arzătoare ale vremii sale, Inscrlln- 
du-se in literatură cu un 
sensul general acceptat al unul Întreg trecut Is
toric.

Peste clțiva ani (1933).
Încep ui ă prin Cordian, publicindu.și nou! roman 
păun. Aici acțiunea se petrece inir.un sat dhi Găllțla, in 
preajma primului război mondial. Conflictul iscat de în
cercările) bogătanilor satului de a pune mtna pe Islazul 
comunal, lovind astfel ta nevoile elementare ale țărăni
mii, slujește unei prezentări cuprinzătoare a condițiilor 
ăoclal-polltlce poloneze.

Trlmlțindu-și eroii principali In rindurlle legiunilor pil- 
audakisfe, el ăa expresie arlistlca unei Irisfe realități, ara 
Itnd cum oameni neavertizați cad pradă demagogici social- 
democratice de dreapta. Răspunsurile Iul Kruczkowski 1a 
problematica contemporană sint astfel cil se poale de 
limpezi șl lovesc din nou cu pulere ta citadela politicianis
mului burghez, care avea să ducă la dezastrul Poloniei din 
1930.

Cind armatele hitlerisle II cotropesc patria, Kruczkowski 
este un romancier recunoscui, un gazetar temut pentru 
clarviziunea avertismentelor sale, un luptător antifascist 
activ. Războiul, prizonieratul, tragicele experiențe de lagăr 
maturizează arta scriitorului. Romanele stabiliseră însu
șirile «ale de dramaturg evidente nu numai In caracterul 
«ccnlc al repllcelor șl In tlpkltafea caracterelor, cl, mal 
ales, In intensitatea dramatică șl in concentrația maxima 
— mergi nd la chintesență — a conflictului și a acțiunii.

După eliberare. Kruczkowski romancierul devine exclu- 
siv dramaturg, preferință accentuată desigur și de con- 
tactul nemijlocit cu spectatorii pe care-l permite scena, ca 
o formă superioară de discuție colectivă, polemică a unor 
probleme noi șl acluale.

Hitlerlsmul $1 consecințele sale nefaste, acțiunea muti
lantă ce-a exercitat asupra sufletului omenesc, mai cu 
scamă a tineretului, constituie tema piesei sale Răspunsul 
(IM9), ce deschide șirul marilor succese teatrale ale scrii
torului șl Inițiază un repertoriu structural nou in 
Populară Polonă.

Primul mare și răsunător succes II marchează 
Iul cu piesa Nemții (1949), jucata aproape simultan 
teatrele polone șl cele germane ca un simbol al prieteniei 
șl al păcfl.

Tema „germana", cu implicațiile si IntrehXrilr acafc pa 
care ta generează mal ales Imediat după slirșitul războia. 
Iul sl — cum a firesc — In special In rladurjle vecinilor 
polonezi, 11 urmărește pe Kruczkowski încă de pa cind 
se alia îndărătul gratiilor hltleriste. Cine e răspunzător 
pentru crimele fasciste? Cum a fost cu putință această 
dementă revărsare de ură, cum de n-au putut s-a atâvl- 
Ieasel mii de oameni cinstiți. Întreabă Kruczkowski, for. 
mullnd cu temeritate una dintre problemele cele mal zgu
duitoare ale eticii moderne. Răspunsul se desprinde din 
drama existe aței familiei Soaaeahruch din Nemții, aa fle
care din destinele membrilor aceste] familii, urmările ta
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sens nu e 
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prompti- 
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Cu ullinu Iul piesa. Prima zl
ne Introduce In disputa asupra unei probleme filozofice cu 
largi implicații elice: ce înseamnă libertatea. In căutarea 
răspunsului, dramaturgul imaginează două situații extre
me. caic se succed 1a un Interval de timp redus la numai 
douăzeci șl patru de ore, șl in raport cu cerc se modifică 
sau se precizează convingerile și atitudinea grupului de 
personaje.

In prima din aceste situații, cinci prieteni, care au scăpat 
In dimineața aceleiași zile dlntr-un lagăr de prizonieri, po
posesc seara Intr-un orășel german părăsit. Kruczkowski 
prezintă in mod magistral acest prim ..șoc* al libertății, 
precum și nevoia dc a reintra in ciclul normal al vieții, 
de a regăsi sensul libertății.

Toți cinci căuta cu febrilitate sensul libertății. Unul — 
Pawel — se oprește pe treapta Inferioară a înțelegerii, acolo 
unde libertatea s* identifică cu satisfacerea imediată a 
unor potto elementare : mincare. băutură, somn, petrecere. 
Un altul. Michal, va găsi sensul libertății inchinindu.și 
viața unul țel, lupta imediată pe front. Pentru un al Irel- 
lea, libertatea înseamnă desfășurarea unei activități prac
tice. oriclt de neînsemnate dar imediate, dc pildă efortul 
pentru buna Incartlrulre a grupului. Singur. Jan se ridică 
ta o înțelegere superioară a noțiunii de libertate Și, In 
raport cu acest unic punct stabil in ansamblul incertitudi
nilor care-l Înconjoară, el iși organizează existența. LI. 
bertatca t re hule „s-o lei In mlinile tale, să fte a ta. Să 
simți că vrei, așadar ca poți"*, încearcă Jan să-;i formuleze 
cit tnai exact ideea. In raport cu acest sens al libertății, 
carc-i reda încrederea zdruncinată In demnitatea umană. 
Jan hotărăște să facă un gest uman — să acorde sprijin șl 
ocrotire fiicelor unul medic neamț, singurul locuitor rămas 
cu întreaga sa familie In oraș. Libertatea coincide astfel 
cu exercitarea prerogativelor de om ea ființă rațională.

A doua situație extremă ne crcaza prin atacul neașteptat 
al unor coloane nemțești In retragere. In Ista primejdiei 
de moarte Jan rămlne demn șl netulburat. Cind insă ru
pi ud aparentul armistițiu. Inge, fiica cea mare a medicului 
neamț, nilt-allază din vlriul clopofiiițcl pe soldațll polo
nezi. Jan, ca om ,,liber", așadar liber «ă aleagă, să-și ho
tărască acțiunile, o ucide cu mina lui pe fost sa protejată.

Teatrul l-a oferit Iul Kruczkowski prilejul unor succese 
care au depășit demult scena poloneză, afirmlndu.se ta 
cadrul dramaturgiei contemporane mondiale. Piesele »•’: 
slot prețuite de spectatorii șl cititorii din Uniunea Sovie
tică șl din majoritatea țărilor de democrație populară.

De două ori laureat al premiului de stai, purtător al 
iualtai distincții „Pentru apărarea păcii intre popoare**, 
luptător activ In cadrul Comitetului de luptă pentru pace, 
membru al Comitetului Central al 
Seim, Kruczkowski este astăzi unul 
ap rec ia ti al Poloniei Populare.

P.M.U.P. și deputat In 
dintre scriitorii cei mal

Geologie 
□ gitațic 
l-am văzut prezentindu-și spectaco
lul ta concurs în seara zilei de 16 
martie. Spectacolul lor avea ceva din 
diversitatea surprinzătoare a unui 
festival internațional. Membrii bri
găzii sint numai studenți de ta In
stitutul de Petrol. Gaze și Geologie 
din București, Dar aci sint și slu- 
deiiți venlțl să studieze de ta depăr
tări de mii de kilometri. $1 lată așa. 
Juriul șl spectatorii prezenți 1n seara 
aceea a concursului au ascultat-o 
clntlnd un vechi cfnlcc rusesc pe 
Liubov Mlerkulova, studentă 1n anul 
IV la Foraj. L-au ascultat recitind 
o poezie de dragoste șl pe Indonezia
nul Hcrmantlno Singodvlrjo. 1 au as
cultat cum au cintat Fiue/așul șl Lo
comotiva șl pe tinerii albanezi Mllto 
Bano, Stavri Koclolarl șl Ilia Kara* 
duml. L-au ascultat și pe studentul 
Indonezian din anul I Foraj, Gerhard 
Arnold Slmandjuntak, clntlnd Le- 
Leng. Ca să înțelegeți șl ce rol edu. 
catlv și de întărire a prieteniei 11 
poate avea o brigadă artistică de a- 
gitație, pomenesc doar faptul că a- 
cest student indonezian, venit abia 
astă toamnă In țara noastră, a învă
țat rominește bine, in cursul repeți, 
țlilor ta brigada artistică de agita
ție. Brigada e tinără șl ea, abia a 
împlinit trei sau patru luni de exis, 
tcnțl. Dar a șl repurtat clteva suc
cese cu care membrii el se mlndresc 
mult. La faza pe Institut a concursu
lui, au dobindlt premiul 1. Intre alte
le, au prezenfaț un program și in 
fața muncitorilor petroliști de la Mo- 
reni.

In seara spectacolului, furișat 
îndrăzneala clasică a reporterului 
spatele scenei, am stat de vorbă 
pauzele scurte cu Stoicescu Cornelia, 
lector ta Institutul de Petrol. Gaze șl 
Geologic șl „regizorul" brigăzii. Un 
interviu original, smuls In cele clte
va minute libere:

— Slntețl studenți ta Petrol, Gaze 
șl Geologie, specialiști deci în nlșle 
științ» exacte.

— Exact.
— Aș vrea să întreb, cine a corn- 

pus textul brigăzii ?
— Specialiștii — cum ziceți dvs. — 

1n Petrol, Gaze 41 Geologie.
— Cititorii „Luceafărului" fiind 

scriitori sau viitori poeți, ar dori si 
afle amănunte,

Pe scenă studentul Ninu Petre din

cu 
In 
In

Pe la lucrări am 
N-am fost ta nici
Căci zău, prea m ui le-aș tl riscat 
Să vadă de m-ar fi-ntrebat

Că n-am de loc habar...

dat mai rar 
un seminar

Regizoarea li divulgă cu dragă ini
mă și pe ceilalți poeți al brigăzii:

— .Madrigalul recitat de studentul 
Indonezian Hermantlnu Slngodvirjo 
e scria de Manolescu Gorun din anul 
V Foraj, Iar poezia satirică „Spic 
Cosmos*4 Inspirată dc eșecurile repe
tate de la Gap Canaveral, e scrisă 
de Spiridon Ionel tot din anul V Fo> 
raj.

— Proiecte de viitor?
— Vrem ca brigada dc agitație In 

Institutul nostru să rănilnă o tradi
ție. Plănuim să organizăm scurte 
spectacole șl pe ieren, In schelele pc- 
1 rol lie re unde studenții vor merge In 
practică. Am dori ca scriitorii să ne 
vadă șl In schele, la lucru, nu numai 
ca membri al 
de agita(ie. cl 
trolijil. ostași 
liste. Profităm 
firului" să mulțumim Partidului pen
tru dragostea șl grija ce .ne-u arată 
ca să avem condiții optime 
fatură, ca să ne însușim 
științei, ca sa avem o 
viață bogată șl frumoasă.

ORIZONTALI I. Dacă 
barda-gt rupă Coada, el rumi
na cu balada. — Nu rimează 
ca nfctls. dar i se potrivește. 
2. —• Cog’ll n-anima șl um- 
bl A le riiaZ. — Versu-l bun 
cind devine verb. J. — Re
versul social al verbului a 
monoicfa. 4. — Varianta ver
sului. ă —• Veraart torențiale. 
6. — Gal inhâmaji la stih. — 
Vers awtmat 7.-7 vertical 
si-un pronume personaL — 
Tlrg francez, i. — Toi pe 
lingă drum, pe lingă drum, 
pe lingă drum... — in orice 
univers poetic. 9. — A face 
versuri pentru foc. — Numai 
la teatru poale fi tn versuri. 
10. — Et i-o face el șl ead 
de lemn, dacă nu-i cumva tn 
versuri. — Prefix de egali
tate.

VERTICALz f. - Desert 
eu sirop. — Dacă nu este 
L[cs. poate fi numai Ehes. 
S. — Debutul poeziei telefo- 

— Vers scris intr-un 
ătcieci francez, egal cu un 
pabndc. 3. ~ Infinitul lung 
ai anei răsturnări scurte. 4. 
— Poet al culorii, Intllnit și 
In Cehov. 5. — Vers antic 
scris, firește, fără pană. 6. — 
Varlaam și Dosoftei au psatli- 
ehiai șl ei. 7. — Negri șl 
cal2i. — Rimă la „nu-i bai", 
cind o altă rimă n-ai. 3. — 
Un fel de Preda Buzescu 2a- 
porojan. — Chiar cind e alb 
nu suportă cenușiuL 9. — 
Numai pe această parte a hlr- 
tiei ar trebui să se scrie ver 
suri. 10. — Adjunctă a 
șului. ■
Încrucișare:

M1HU DRAGOMIR 
Definiții: TEODOR BALȘ

Olgo Zaicic

Amintiri din luptele pentru
eliberarea Ungariei

*

Oricare din cel prezent! 
1n ultimele două săptămtni 
la spectacolele acestui con
curs original șl tineresc, 
vor fl avut, ca șl mine, 
revelația climatului nou. 
bogat șl profund, 1n cart 
tineretul nostru universi
tar trăiește și Învață, bucu- 
rlndu-se din plin de condi
țiile generoase. Itiimagl. 
nablle în trecut. Acest 
concurs este o dovadă 
grăitoare, una din nenu
măratele dovezi ale acestei 
minunate realități.

Petru Vintilă

Palatul Adunării Naționala 
a R. P. Ungare
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In ultima iar nd da 
comandamentul hi- 

socoiea câ Budapesta 
drumurile de acces

Injia recunoscătoare, ca un 
emoționant omagiu a înălțat 
tnonumenie pentru cinstirea 
eroilor romlni. iji fmi place 
să.mi închipui cum. In ac^-<- 
te strălucitoare zile de pri- 
măvară. tn satele și orașele 
Ungariei, tn cele peste 1.200 
de localități, printre care 14 
centre mal mart, ia eliberare^ 
cărora au participat trupele 
rornlnești, pionierii maghiari 
sădesc cu dragoste florile re
cunoștinței pe mormintele 
soldaților noștri. Acești co- 
pit încă nu se născuseră cind 
pe acolo umpleau văzduhul 
uralelg noastre victorioase.

Frumos vor fi înflorit tn 
aceste zile cai șli din Impre. 
juri mile Budapestei, unde a‘. 
căzut oameni ailt ' 
inimii noastre. Hi 
pe Galiert, atltea 
oglindesc seara 
mișcătoarele unde 
rii care.și mină, nepotolit, 
apele bogate printre șirurile 
clădirilor străvechi. Și pic. 
trele Budapestei ar putea po. 
vesti despre dramaticele bă. 
tatii... Numai tn luptele pen. 
tru eliberarea Capitalei Un. 
guriei au căzut mii de os. 
ta fi romlni și sovietici.

In aceste zile, da sub po. 
dările refăcute ale Budapes
tei. Dunărea aduce zvon de 
sărbătoare. Am din nou sen. 
iimcntul de îndreptățită mtn. 
drie că poporul meu a con. 
tribuit la făurirea Ungariei 
noi. dăruind atltea inimi 
viteze pentru binele poporu. 
lui vecin. care tși sărbăto
rește acum 15 ani de viață 
liberă.

Pe acolo unde răsuna altă, 
dala bubuitul tunurilor, as. 
tazi ara tractoarele șgcioiis. 
mulai.

Raporturi dc bună vecină, 
late, de prețuire șl ajutor re. 
ciproc nc înfrățesc asiâzl 
sub flamura biruitoare a cla. 
sel muncitoare. Deși vorbim 
limbi diferite, ne unește un 
limbaj comun ; cel al prietc. 
nici. Pentru că avem nu nu. 
mal a istoric comună, cl șl 
un viitor comun: cei at so. 
cialismulttl. Precum atlt de 
inspirat scria poetul Adp ; 
„La fel vorbesc șl Dunărea 
și Oltul r

Marin Mlhalache

umărul puternic al tovarăși, 
lor noștri de arme, ostașii 
sovietici. Îmi aduc atlt de 
bine aminte! Era toamna. 
Mureau frunzele, mureau as. 
lașii. Nopțile erau umede, 
reci. Mergeam pe drumurile 
desfundate de ploi, pe făga. 
șurile adinei lăsate de 
tancuri. Zi și noapte, într.o 
forfotă aproape neîntreruptă, 
frămtnttnd pămtntul, tre
ceau camioane și tunuri, că
ruțe și ostași. Apoi a venii 
iarna. Ne Îndreptam necon. 
tenii spre apus. Știam că o- 
colo, undeva departe, trebuia 
să se sflrșească lungul nos
tru drum. Unitățile noastre 
rămăseseră cu oameni puțini, 
chiar foarte puțini, fiind greu 
Încercate tntr.un nesflrșit șir 
de lupte. De atltea ori duș
manul ne.a prins tn focul 
bombardamentelor sale. Șl a- 
ttția dintre noi au fost sflr. 
iecați da schije, ciuruiți de 
gloanțe.

A fost un drum lung, greu, 
presărat cu mii șl mii dc 
modeste movilite de pămlnt. 
mormintele ostășești, peste 
care, tn anii următori. In 
fiecare primăvară, a crescut 
iarbă proaspăta, deasupra 
cărora au înflorii an de an, 
flori roșii, roșii ca 
iînăr 
fierbinte au stropit 
răzor, fiecare cărare pe unde 
sau purtat neuitatele lupte. 
Mtilțl feciori au căzut pe pă
mtntul unguresc. Multe ma. 
me și.au felii fiul, poate uni
cul lor fiu. Și tot atti da 
multe soții au rămas vădu. 
re. $7 elfi tineri, care pe a- 
lunci erau abia In fragedă 
vlrstd. nu știu că tatăl lor, 
omul al cărui chip tl privesc 
astăzi din fotografie, fșl o- 
dihnește truditete oase sub 
glia maghiară, la Debrețin, 
la Tiszalok, Ia Salgolarian. 
la Budapesta sau tn masivul 
Matra, unde a căzui cti fața 
la dușman, luptlnd pinâ la 
ultima suflare pentru elibe. 
rarea Ungariei dc sub jugul 
fascist.

Cincisprezece ani au trc. 
cut. Am revăzut de atunci, 
dc cile vă ori Ungaria norul, 
și m-am bucurat nespus pen. 
tru succesele el tn construi, 
rea socialism uivi.

Cu bucurie am aflat 
numeroasele localități 
s-ău purtat lupte grele,

hrană caldă copiilor Șl bătrt. 
nitor ce.fi așteptau tn ordine 
rindut. Camioane și trenuri 
Întregi transportau lemne, 
cărbuni, hrană, medicamente, 
spre Budapesta eliberată.

Comandamentul sovietic a 
arul să cruța orașul de dis
trugerile războiului. După 
ce a încercuit trupele fax. 
ciste. le-a dat un ultimatum. 
Li se garanta viața și Moar, 
citea acasă la gflrșitul osti- 
lilițiiat. Era In ajunul anu. 
Iul mi. O delegație sovieti. 
că s-a îndreptat spre liniile 
hitleriștilar. Fasciștii, bles
temății fasciști, au tras, a- 
iunci In parlamentari, tn cel 
doi oameni care veneau 
spre ei fără arme, cu flama, 
ra albă, simbol al picii. Mul
te am citit, am auzit șl am 
văzut eu însumi din crazi- 
mele fasciștilor, dar parcă 
cela petrecute acolo, tn preaj. 
ma Budapestei, îmi stăruie 
cel mai mult in minte.

Am fost printre cei care au 
luptai, luni In sir, pe pămin- 
iul Ungariei, pe drumul de 
fac al războiului antihitlc. 
rist, simțind mereu alături

Cu mal bine de 15 ani In 
urmi, 
rdzboi, 
fieri si 
apără
spre Viena. De aceea iși con. 
centrase aici numeroase tru. 
pe. Dar zadarnică i-a fost 
truda. Toate încercările duș
manului dt a ne bara dru. 
mul au eșuai. La sflrșitul a- 
nulul 1944 orașul era complet 
încercuit. In acea iarnă nu 
mai rămăsese întreg nici u. 
nul 
de-a lungul vremii peste Du
năre; Buda și Pesta erau 
două orașe despărțite de ape. 
Apoi cercul a început să se 
siringă. Încercările de spar
gere au dat greș, in sflrșit. 
după o lună și jumătate de 
necontenite lupte. încercui, 
rea a fost lichidată. Buda. 
pesta a fost eliberată. Papu. 
talia civilă. înfometată. a 
început sd iasă dintre ruine 
și moloz, blest emtnd pe fas. 
ciști. Niciodată nu va putea 
fi uitată purtarea omenească 
a ostașilor noștri, imaginile 
acelea emoționante, cind bu
cătăriile militare împărfeau

de învii- 
tainele

unei brigăzi artistice 
ca viitori Ingineri pc- 
al construcției acela- 
de coloanele „Lucea

din podurile construite

de scumpi 
tic sus, de 
lumini ±e 
In veșnic 
ale Dună.

slngelc 
al eroilor ce atlt de 

fiecare

că tn 
unda 

popit.

iu ta i Tiparul t Combini Iul poligrafic Care Setatei! — „I, V. Stalin'

afirmlndu.se
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Programa privitoare
la predarea literaturii romîne în clasele a IX-a, a X-a și a Xl-a

Ki

Introducere
Progc^âip claselor IXn^XI cuprinde două feluri de 

tema: tema tnapografice, consacrate studiului operat 
unor aAumiți affitiari și teme eu caracter general, 
do trecărp te raotaMf o principalelor etape din istoria 
litoraluri! 'răâHnel

în /«■£< .au caracter general se studiază princi
palele istorice, lupta ideologică tntra cta-
seie so^fgadbdgpniste, principalele aspecte ale vieții 
culturale, axă elevii sâ btțeleagă condițiile Isto
rice In /Ire au apărut operete literare, caracteristice 
pentru epoca respectivă. Asemenea teme cu caracter 
general sint: cultura ți Idarutura romînă tn sec. 
XIV—XV—XVI; cultura și literatura romînă In sec. 
al XVÎf-lda; literatura romînă tn secolul ai XVI/Idea; 
literaltlra romînă fn secolul al X/X-lea, literatura 
rominâ tn secolul al XX-lea.

Afli ta studierea temelor cu caracter general, rit 
fi a celor monografice, In centrul atenției profesoru
lui trebuie să stea operele principale, indicate ta 
programă pentru analiză literară. Celelalte opere 
amintită tn. programă vor. fi prezentate de către pro
fesori prlnlr-o caracterizare generală sau numai men
ționate.

Principalele opere Indicate de programă pentru 
analiză tn dasă trebuie să fie citite in întregime de 
toți elevii. Se va duca o insistentă luptă Împotriva 
cunoașterii principfaetor opere din fragmente, din 
povestiri sau recenzii. în acest scop, profesorii tre
buie să cunoască programa ți sd recomanda elevilor 
operele, înainte de vacanța de vară sau de la începu
tul anului școlar. Este necesar ca profesorii să-i În
vețe pe elevi să-fi. facă tnsamndri In cursul lecturii, 
să scoată ideile esențiale, si noteze pasatele ceia mai 
caracteristice din punct de vedere ideologic și artistic. 
Profesorii trebuie sd urmărească $i să controleze, la 
fiecare Jecțle, dacă elevii au citit operele indicate, 
cultivlndtt-le și stimullndu-le gustul pentru citit, pen
tru litfratură.

Deosebită atenție trebuie să acorde profesorii ana
lizei literare a operelor. Prin analiza literară te 
urmărește, In prunul rind, înțelegerea de către elevi 
a conținutuUd ideologic al operei. Analiza persona
jelor operelor si cunoașterea sensului ideologic al 
acestora se pot face numai pe baza cunoașierii temei
nice a operelor literare.

Metodele folosite pentru analiza literari alni In 
funcție de conținutul operelor, de genul căruia li 
aparțin, de particularitățile artistice, cit și de gradul 
de pregătire al elevilor,

0 grijă deosebită In pregătirea lecțiilor și In pre
dare s< cere șl din partea profesorilor de fa școlile 
și secțiile serale, unde elevii au timp mai puțin pentru 
studiu și laCiură.

Aprofundarea studiului literaturii, este condiționată 
și de fusta organizare a muncii independente a elevi
lor. Deprinziad pa elevi să citească operele In între
gime >i.. Cu atenție, sd desprindă pasajele cele mai 
potrivite pentru caracterizarea eroilor, sd citească 
articole de critică literară, să-și pregătească compu
nerile acasă după plan, folosind material de critici 
și istorie ■ literară, se asigură realizarea scopului 
tnstructiv-cfjucaiio.

Justa organizare a muncii independente a elevilor 
esie un mijloc de bază In însușirea cunoștințelor de 
istoria literaturii romlna și o luptei împotriva forma
lismului. Analiza completă și aprofundata a operei 
literare cere și cunoașterea de către elevi a drumului 
creației scriitorului.

In expunerile despre viața și creația marilor noștri 
scriitori, vor accentua aoaia iaaufirt aia
scrUlartlar pe care urmărim să ia formăm la elaoi a 
curajul, perseverența, fermitatea, inițialiua. devota- 
meniul, puterea de sacrificiu, dragostea de uiafd și 
oameni, dragostAi pentru popor fi dorința de a-l sluji.

Studiile -de critică literară și comentariile apărute 
tn diferite publicații contribuie la Înțelegerea litera
turii ca reflectare a realității, precum și a importanței 
ei sociale. De aceea, elevii vor fi Îndrumați sd citească 
studii fi articole apărute fa revistele și gazetele 
naaslre literare, care prezintă aspectele revoluției 
culturale din Republica Populară Romînă. care valo
rifică creațiile celor mai de teamă scriitori ai noștri 
din trecut și evidențiază caracterul nou. mobiitzato' 
al operelor actuale. Ei trebuie sâ fie îndrumați sd 
studieze documentele de partid necesare pentru a 
iațelfge dezvoltarea culturii noi, socialiste din R.P.R.

De-a lungul cursului de Istoria a liieralnrii romi .' 
se repetă Șl sâ idlncnc noțiunite de teoria titefalurn 
căpătâie in anii anteriori.

0 parte imporianlă a cursului de istoria literatură 
romlna a formează studiul limbii operelor Literare, 
necesar nu numai pentru o mai adinei Înțelegere e 
acestora, nu numai pentru formarea și îmbogățirea 
vocabularului și a posibilităților de exprimare a eteri
lor. Studierea atentă a iimăii operelor literare de 
elenilor posibilitatea sfl înțeleagă mai bine unitatea 
dintre conținui și formă, să-și dea seama de contri
buția marilor 'scriitori la făurirea unei limbi bogate, 
expresive, nuanțate, sd cunoască In mod sistemai1: 
etapele dezvoUării limbii literare romi ne. Asemenea 
cunoștințe se dau elevilor In cadrul lecțiilor de ana
liză a operelor literare, dar ele cot constitui tema
tica unor lecții speciale, consacrate mai ales studiului 
limbii operei marilor noștri scriitori: Al. Odohes.u. 
M. Eminescu, I. L. Caraglale, M. Sadnocann. Tudor 
Arghzzi, M. Beniuc, Z. Stancu etc.

De o deosebită importanță tn dludierea limbii și 
literaturii sint compunerile de diferite tipuri.

Compunerile trebuie sd fie date cu grijă, sd nu 
ocupa prep mult timp pe elevi, sd fie limitate la 3-6 
pagini pentru ca elevii sd se deprindă cu sistemati
zarea și concentrarea ideilor și pentru ca lucrările sd 
poată fi corectate de către profesori. în corectarea 
compunerilor, profesorii var urmări ca elevii sâ cu
noască temeinic tema tratată, sâ-și expună ideile ta 
mod logic, să motiveie și sd argumenteze cela 
expuse, sd tragă concluzii, să-și formuleze ideile co
rect din punct de vedere gramatical. Profesorii tre
buie sd fie intransigenți față de greșelile ortografice, 
de punctuație și stilistice din lucrările elevilor.

Pentru ca munca elevilor sd decurgă ta mod orga
nizat, este bine ca lucrările, eomnunenle, să he plani
ficate de la începutul anului, să st fixeze termenele 
și sd ce dea îndrumări cu privire la bibliografie ș» 
felul cum sâ lucreze; astfel elevii vor învăța sd 
aloitutască compuneri bine glndite, sludiate temeinte 
și literar exprimata.

Pentru reușita lecțiilor de literatură din clasă, tre- 
bi/ e desfășurată o intensă activitate in afara clasei.

Pentru ca elevii claselor a IX-a șl a X-a (care 
»tudla2ă ta cei doi ani literatura de la origine ptnă 
in secolul XX) să nu fie lipsiți de cunoașterea, ta 
mod organizat, a unor opere din literatura noastră 
actuală, expresie a vieții noi tn mijlocul căreia tră
iesc, a marilor realizări obținute de poporul munci
tor. călăuzit de partid, a marilor valori morale și 
artistice, profesorii trebuie sd stimuleze interesul ele
vilor pentru această literatură.

Profesorii vor recomanda, din vreme, operele pre
văzute In frrogramă pentru lectură suplimentară, vor 
a naliza unele dintre ele in orele de control al lec
turii; oar face referiri la aceste opere de a lungul 
cursului de literatură. Dacă timpul permite, profe
sorii oor putea recomanda și alte opere nou apăr uit.

De diemeneâ, este bine ca tematica cercurilor lite
rare să fie axată și pe probleme noi ale literaturii, 
desprinse din lectura suplimentară.

Organișarea sistematică a lecturii In afara clasei, 
completarea bibUofecilar școlii șl ale claselor cu căr
țile necesare, recomandarea cărților indicate pentru 
studiul literaturii, Înaintea vacantei de vară, trebuie 
să fie în atenția profesorilor de literatură, a dirigin- 
Iilor fi a directorilor de școli. Pentru bana desfășu
rare a lecțiilor, profesorii trebuie să fie la curent cu 
operele apărute. Cu studiile de critică literară cu cart 
vor actualiza In permanență lecțiile elevilor, fără 
fi.vd supraîncarce pe elevi.

fu tot timpul anului școlar, profesorii de limba 
romînă vor fino o legătură strinsă cu bibliotecarul 
școlii, U vot ajuta și îndruma șl vor controla frecven
tarea bibliotecii de către elevi.

Pentru a ține mereu viu interesul elevilor peniru

Iberaturâ, se vor amenafa standuri de cărți, panouri 
cu coperte de cărți nat, se vor organiza recenzii, 
simpozioane, serate literare.

Vizitele ta unitățile de ntncâ. excuroale oenUn 
cunoașterea fruautseților patriei, a zmraaritor cultu
rale ft artistica siatt un nunnrtat prilej pandra ca eieum 
sd cunoascd eonedrucțiile sooatiate p mmaca crea
toare a oamenilor. marile realizări ale reguauhd 
nostru de democrație pepaierd.

Sub îndrumarea ți conducerea pretoaarnlm asta Kw 
ca elevii sd otad fa teetra sea ri «setai jd radi 
țiate da teatru p sd viajanera iiima reaittnm dupd 
anumita opera diarare studiata la emani da Idmaturd.

Pentru anuoUdarta cunoftințafar puutvslr a*a 
elevilor, pentra callicaraa dragostei faM te iunăa 
poporafaf ți a eterilor noștri scriitori, ți ta cedarea 
perjecționârii deprinderilor lor de a se ezpnana oi 
moi corect arai ți ta scrie, programa acordd ta de
sele a /X-a ți a X-a die 9 ore. care aer fl rapnrlt- 
zote pe trimestre.

Conținutul acestor lecții no fi imput de ruattadez 
concretă a fiecărei clase, de Hptm^a caasdattde ta 
cunoștințele elevilor. Sc oar putea ergemaa tarta 
practice cu scopul de a tnldtara terme ta caaa/tm- 
fele de bază ale gramaticii (dochneraa saătaataieatai. 
adjactiouLui ai uriicoialat. decdnareu prenamrim per
sonal — ca Jorauie neortiaslede; țermarea modmiim 
ți timpurilor oerPehn. ^attseie rorfarfta. uertetr 
auxiliare și naregsdnte). Ia oița iocfd sa ne nrmdrt 
corectitudinea amxtrncțim gramadenie tacordai adfac 
ticului cu a«ărtanfioid. acordul aniroiaiaâ feadiaai 
șl adjectiooi. acordai predremnid ca saineaai etc.), 
sau lecții de stradură a preorrr^d p a frazei pe cere 
sa axează regulile de pmsctaafre. De asasaenea. sta
diul Umpu unor acriiiori de uoltmre core ridsed pro
blema importante de stil și construcțu grasmatitaie 
pot face obiectul unor asemenea ieefti.

Toate acesta lecții de grametied trebuia sA eatan- 
ăida la întărirea fi perfecționarea drprtndardqv de 
scriere corectă. Da aceea, aplioațitle practica >ab«ui 
sd fie cil mai ooriate: dsctdri, anakxa grammnme. 
scurte compuneri, discutarea anor lucrări oft.

Pentru a lupta bud ca cficaâiate laapotrum greța- 
lilor de exprimare, pentru a taodfa pe etern ri taier- 
seascâ cil mai corect ămba tderarg, proteeardor se 
limba romînă le revine saresno de a mangme morem 
activ frontul comun al cedramr didactice ta «ateraj 
realizării acestei impartemte probleme.

Nota acordată lucrărilor eieotiar trebam sd rapre- 
linie aprecierea exactității coafiiudniui gl eoroctitu- 
dinea formei de exprimare.

o
Printr-o muncă bine organizată yi pianificată. apti- 

etnd creator indicațiile fi îndrumările cuprinse în 
programă, ți printr-o predare ftiințificd și atrăgă
toare, izoorită dinir-un sincer atațemenl față de clasa 
muncitoare, profesorii vor comribai pe deplin la ridi
carea nivelului pregătirii eterilor și lp formarea oame
nilor noi.

CLASA a IX-o
S are săptămânal — M ore anual

L FORMAREA LIMBII ROMINE — 1 oro

Formarea poporului romln. Teritoriul de formare a 
poporului șl limbii romlne.

Contribuția elementului an (oh ion ia lor marea limbii 
romlne.

Limba rominâ, limbă romanică. Caracterul latin al 
linii! române, oglindit tn gramatici șl lexic

Influenta slavă. Alte Influente exerclate asupra 
limbii romlne.

Dialectele limbii romlne.
Limba vorbită și limba literară.

II LITERATURA POPULARA («roM) - î «a

Originea foldoraluî.
Literatura orali, punct de atecare a literaturi 

scrise
Temde principale al< ioldarala (viata păstoreas

că. agricuMara. lupta Impalma ew lăut An., lupte 
îaoolriva daminafiei —lit.

Te— Ikj foidcraiui adnai
Caracterul realist al e—I m faMurct 
lusemnatalea iastnxfiv-eduEalfTă <4 artmbcl ■ 

foidorohui.
Strânsa legaturi deatre ioAdor j* llmaiwa erfta

IIL LITERATURA ROMI*A SCRISA - 2 an

MamTe&lări eaJtacria ta om. HV-XV-XVI 
Scrieri religioase m itaance îa l«*fta •
Cele mai vechi tipărituri tea tara aaaairi a batea 

slavona. Maca ne (1508)
Primele manuscrise la ba^ raroiaa. Ser■««-*«« 

fui Neacșu din Câmpulung (IS2U
Primele traduceri ia limba hmîsj toalaraia 

husitisniului ia nordul Arfcalfata m -Mjraaaom a 
a doua jumătate a sec. a1 XV4ee s» tal «tata late- 
ranismuiui in priaj j a noi trie a aer a* XVI-tea 

începuturile bpantiritor a tiaete romăai .Cate
hismul luteran* (15441 Sita*

Activitatea te tipograf a tat Caeaaa. Inaorlmt» 
tipăritwrilor n>fn»re:’i ale ■■ Garam (1599-ÎMI)

Condițiile ta—ee. bqBBcx |i «ocr*« alt tpoe. 
Lupta Impair xa Mo—a LegitarJe pditace
ti culturale cu Ras a a« P—

Dezvoltarea școiu.
Introducerea hm>i raatee ia —eriea ia la caa 

«daria domarauai
Cazania lai Varlaam. No«i Tmumem de la Băl- 

grad a! Ini Si»'na Sidaa iP-admla- ai Psaltirea 
In versuri a lai Dom*lei

Contribuția lai Varlaam S—ea $‘-d»a. Doooiîe*. 
la dezvoltarea Usab-1. literare

Biblia de la Bacure/- (18BR1. însemnătatea d in 
dezvoltarea Umbri literane.

ÎNCEPUTURILE ISTORIOGRAFIEI 
IN LIMBA ROMINA - î are

împrejurările in care apar cela difltii cronici 
limba romlna

Cronicarii oariteveri.
Grifore Ureche: Ltaoaaaî- Tar» Moldovei 

(prezentare genera's!
Miron Casta: Leioptarifa Tarii Moldovd de 

Aron Vodă încoace iprexeartare generală).

CULTURA SI LITERATURA ROM1NA 
IN SEC. AL XVII1-LEA - 2 ore

în

la

Siluiția ecoastataCD-aoaiU ■ «podi. Iniărirta 
log It un tor prii boxulitail* ca Ruom. In lupta îm
potriva jagalta «tataia

Dezvolta rea cultur-. TtaaraL Istoriografia.
Cultura fl Ntarata» nMină la prima jumătate a 

secolului ri XVJU-tea.
Conlribuția lai As ■ haeana la dezvoltarea cul

turală a epocii Drdafaite.
Cărțile populare te aoare riaptadire: Alexandria, 
Eflopia, Halima.
Istartograita ta«nteaaA.
Cronicarii ■■atoni — I ora
Stolnicul Constant a Ca;iacamx> — latorla Țarii 

Rominești (l*3aputanle afonei) Radu Popescu — 
Istoriile domnitor Țărfc Raarinești.

Istoriograf ta In Moiteea.
Ion Necuke — 3 ore —
1672—1745
„O iarnă de cnvtaie** (prezentare generală) Fi

gura lui Ștdan cel Mare fi a *©• tar ului N Milescu- 
lmportanța acordată te I. Necake tradiției Istorice 

a poporului. Valoarea literara a legendelor.
Ltfoplsc|a| Țării Moldovei te la Dabila voevod 

la a doua domnie a lai Constantin Mavrocordat 
(prezentare generala). Domnia lui D. Caniemir.

Incepînd din acest număr vom publica in coloanele revistei noastre 
Programa privitoare la predarea literaturii romîne în clasele a IX-a, a X-a 
și a Xl-a.

Deoarece programa reprezintă un document de baza care fixează ee- 
rințele școlii în vederea educării tineretului, ea trebuie cunoscută și aplicată 
in mod creator de profesorii care predau acest obiect. De aceea chemăm ca
drele didactice să ne comunice cit mai repede observabile și propunerile lor 
concrete izvorite din aplicarea programei în clasă, finind seama de numă
rul de ore. de posibilitățile de înțelegere ale elevilor, de scopul educativ ur
mărit de școala.

Așteptăm ca profesorii de limbi și literaturi romînă să vină cu ob
serv afii pe marginei noii programe.

M t

O.
fa

i h’

CtLTLBA || UHUîtRA ROteUA W A ROLA 
JLMATATt A UC Al IVin LUA — im

L Sinaia ardeleaaă. Reprezentanți : S. Mmn. 
Gh Siucjl P. Maior.

Ideile Școlii ardelene.
însemnătatea cui tir a! ă și literară a Seni* arde

lene. Roiul istoric al Școlii ardelene fa dezvoltarea 
alturii romlnești și fa formarea cnastiHtd ratio
nale.

Carnalul latinist.
1. Bndai Deleanu
(1760-1820)
Opera: Tiganiada. Operă de critică xrioto’â la 

adresa regimului feudal, a monadnei. a |L>
min și a corupției monvurifct apoa .

Clntul X (analizl literari).
însemnătatea Țiganiadei ca prima epopee a litera- 

lurg noastre.
2. Începuturile poeziei lirice culte i« țara Rtwu- 

nească fi In Moldava — I oră.
Poeții Vwăreșli, (lenachită. Alecu și Nioolae Va- 

eărescd). Testamentul 1 Her ar. Patriotismul lor. Cos- 
tac he Cooachi.

LITERATURA ROM IN A |N SECOLUL 
AL XIX-LEA - 2 ore

Cadrai ecaaanc, «oclil-politic al epocii. Răscoala 
coruri de Taior Vladimireacu.

Crea la re a avfatuhil revoluționar al maselor. In 
preajma a—lai 1848.

Pregătirea fwiitjca-socaJa și culturală a revoluției 
de La 1848. Organizații cnltural-politice puse In 
•’«.«a ideilor revoiatiel. Societatea literară, Socie
tatea fllarw—d. Frăția

Activitatea ăeslășorati de Gti LazSr ș! Gh. 
Audit Prinde acoii Io limba națională.

Presa Pnmde ziare și reviste In limba romina. 
Teatmi Primeie spectacole In limba romînă. Tra- 

tecan d-a repertorial universal. Contribuția acriito- 
- tor i ■palat la formarea unnî repertoriu leatrai Ir 
tanaa r—toa.

Dezvdtarea literat arii — 2 ore
Tradaren și adaptări dm literatura universală. 

Gasăe— șt roman ti szn.
Serilor* Di meu Golescu (însemnare a călătoriei 

■del la ace Văcareacu, animator și sprijinitor al 
■ «câni cs it ura le (teatru, traduceri) etc. Activitatea 
literară.

Aataa Fain — 1 ară
(1794—18541
Povwtea vorbe! (1851). Interesul pentru folclor. 

Prezentarea critica a moravarilar >aociale din aceaPrezentarea critica a moravurilor 'Sociale 
«poci.

Vasile Cirlova
II808-I83I)
Cintărct al năzuințelor popor ul ai. i| 

revoluției de la 1848. .Marșul rom Miilor.
Ruinările Tirgoviștei (analiza literarii, 

fia poetului fata de trecutul glorios al poporului 
Influenta romantică.

1. E. Radulescu — 2 ore.
(180Î—1872) . .
Activitatea Iu! I. E. Ridulescu In preajma ^rdVo- 

tot iei de la 1818 (om politic, profesor- traducător, 
critic literar și teatral, editor).

Imparlan|a Gramaticii (Introducerea). Justețea 
părerilor lui Eliade Rădulescu In problemele limbii. 
In această epocă (simplificarea alfabetului, lupta 
împotriva etimologismului. adoptarea principiului 
fonetic In ortografie. Îmbogățirea vocabularului.

Locul lui I E. Radulescu In dezvoltarea culturii 
și literaturii noastre.

M. Kogălnkeanu — 2 ore
(1817-1891)
Activitatea Iul M. Kogălniceanu ca Îndrumător al 

culturii și literaturii. Dacia literară. Programul 
Daciei literare.

Interesul pentru studiul științific a| istoriei. Im
portanta studiului istoriei pentru educarea tineretu
lui In spiritul dragostei fată de patrief Cuvint pen
tru deschiderea cursului de ielorie națională la 
Academia Miliăileană).

Discursul pentru îmbunătățirea soartei țăranilor 
(prczerlare generală).

Locul Iul M. Kogălniceanu 
noastră.

N. Bilcescu — 3 ore
(1819-1852)
Viafa șl activitatea.
Editarea revistei Magi zin
Rolul d«‘«camă al fui N. 

șl desfășurarea revoluției de
Principalele studii și opere (Puterea armata la 

Români. Starea socială a muncitorilor plugari).
Opera.
Istoria Romi ni lor sub Mihai Vodă Viteazul 
Importanta operei. Concepția âslorică a lui N. Bal- 

cescu. Analiza fragmentului ..Călugăcenii."
Evocarea luptelor eroice ale poporului romln sub 

conducerea viteazului, domn, cu scopul 
căra patriotismul contemporanilor.

Valoarea artistică a descrierii.
Locul lui N. Bâlcescu in literatură, 

înflăcărat patriot, luptător consecvent, 
tarii. Contribuția lui N. Bălccscu 1« 
limbii literare-

Gr- Alexandreseu — 4 ore-
(1810—1885)
Scurte date biografice.
Orientarea călre mișcare» revoluționara. Pârtiei- 

Darea la revoluția de « 1848.
Aspectele activității sale literara (fabula, satira, 

meditația, epistola).

I oră

preajma

Admira-

In cultara și literatura

iilor Ic pentru Dacia. 
Bilcescu în pregătirea 
la 1818

de a itlfli-

N. Bake^u, 
scriitor mili- 

dez voi tarei

LMu eeartritea. Uabra Iau Mircaa La Coala, 
(aaaltu iiarari).

Ewocana figani tea Mircea cri Ba trio, a părător al 
iRtortăți țări-

Admaotăa pentea tocsnlt lMar.ee. a*Baafiad trecu
tei gtarna te tepti el paporatei.

încrederea jnetatei ta progres, ta vutanil tatoiaM

Câni ■s«aree rtebetalta. Fotei rea decorului na- 
tenl

Menita te utata tarteLâ- Statei Dte^l otaa 
( ca a «ci arul ara gcicra.ăi

Ftetate. Tapta ta ai petanea (aaaltri literari). 
Sena.-ăica'n eecuite i iitaate.
Ferwu fete
Locta Kfijtantei te 9teratwl. Itaperiaaia operai 

tei Gr. AiotataLreota vatan dezvoltarea literaturii

C Nigrerzl — 3 «ev
(1808-1MB)
Actnuataa tai C. Nag*xrz pe baia faptei «cri ti ori» 

far prageeMști te le IMB Cotetevator fa Dacii lite
rari «i Prapteteea.

teLvalO iaaorâck — Ataxmtei Lapa f nea «a (analiza 

.berarii
Sertavlfa (Itarant Negre pe alb (țjrazentara gefle 

rată)
Laoal aerirtorute 1a liteMtari
G Nagrta.iL. craalv al taraetei romteeșli, deochi- 

zKor te dlraanr pi '■ rite genuri literare (poama 
mică, oenvar; 1 avana, fnmtaa al acțranif pentru 
promavarae loatnlal ta Hmba ramfaă. popularizator 
al bîe-’aîjm new arin kaducer-'i.

Ceaar B«llta< — I ora
(1813—1801).
Participant la revoluție d« la 1848 
Actin te tea literară.
Temele poeziei mle sociale: exploatarea clieașifor 

șl a robilor țigani (Clăcațcl. Muncitorul, Țiganul 
vlndut) : ora împotriva exploatatorilor (Carnavalul).

Clăeașul («rialiri literară).
Exprimarea urii și revoltei împotriva boierilor care 

exploatează pe iobagi. Îndemnul la luptă pentru cu
cerirea șl apărarea drepturilor poporului.

D. Bolintineanu — 1 oră.
(1819—1872).
Participant la revoluție de la 1848
Activitatea literară- Legendele Istorice (prezentare 

generală).
Evocarea eroismului strămoșesc cu scopul de a 

frez! sentimentele patriotice și mtndrla națională a 
contemporanilor (Muma lui Stefan cel Mare; Mircea 
cel Mere și *olII).

Al. Russo — 2 ore.
(1819-1859).
Activitatea depusă !n domeniul teatrului, literaturii 

și limbii romlne. Interesul pentru folclor. Poezia po
porală.

Opera.
Cintarea Rominiei (prezentare generală).
V. Alecsandrl — 8 ort.
(1819—1890)
Viața șl activitatea creatoare. Studiile-
Participarea, alături de M. Kogălniceanu. Al. 

Ru>30, C. Negruzzi, la mișcarea culturală din preaj
ma revoluției de la 1848; colaborarea la Dacia lite
rară. Activitatea literari și publicistici.

Interesul pentru Idelor.
Participarea lui V. Alecsandrl la revoluția de la 

1848.
Aclivitatej politică In slujba unirii.
Activitatea literară (opere dramatice, pasteluri,

legende. Ostașii noștri).
Opera.
Poezia. Crea-ții Inspirate din poezia populară
Clnllc haiducesc 1843 (analiză literară!. împle

tirea dragostei de natură cu dorul de libertate șl 
dreptate «1 haiducului-

Folosirea in mod creator a poeziei populare. 
Dragostea de patrie in poczfa Iul V. Aleesandrl. 
Peneș Curcanul (analiză literară).
Glorificarea eroismului poporului, faurilor a| tn- 

dependentei naționale.
Evocarea frumuseților naturii In poezia lui V. 

Aleasa ndri
Pastelurile- Oglindirea In pasteluri a frumuseții 

priveliștilor tarii și « dragostei poetului fată de na- 
iură.

Concertul In luncă (analiză literară).
Prezentarea In Imagini poetice a concertului 

luncă. Atmosfera de basm a poeziei
Teatrul.
Chlrlța in provincie (caracterizare generală) 
Despot Vodă (analiză literară).
Oglindirea luptelor pentru domnie Inlre diferite 

partide boierești In Moldova, din a doua jumătate a 
secolului al XVI-tea.

Caracterizarea personajelor principale. Caracterul 
dramatic al acțiunii.

Îmbinarea elementelor romantice cu cele realiste.
Locul operei lui V. A lees a ndri In dezvoltarea lite

raturii noastre.
!. Ghlca — I oră.
(1816—1894).
Opera.
Scrisorile (prezentare generală).
Contribuția scriitorilor de ta 1848 |« dezvoltarea 

literaturii (concluzii) — I ora.
Trăsăturile generale «le literaturii scriitorilor ge

nerației de la 1848. Elemente clasice, romantice fi 
realiste In creația lor.

Inspirația scriitorilor din folclor.
Literatura rom Ini in deceniile • și 7 «le sec. al 

XlX-laa - 1 ora.
N. Fllimon — 3 ore.
(1819—1865).
Orientarea activității sale creatoare ne linia Ideilor 

revoluționare ale epocii de la 1848. Caracterul variat 
al activității (ziarist, critic muzical șl teatral)-

Opera.
Ciocoii vechi șl noi (analiză literară).
Tabloul descompunerii economi co-soc ia le și morale 

a lumii feudale.
Demascarea caracterului de clasă al aparatului de 

slat. Zugrăvirea realistă a mizeriei și suferinței ță
rănimii iobage. Personajek

Caracterul realist-critic si romanului
N. Filinion, creatorul romanului realist critic In 

literatura romînă.
Al. Odobescu — 4 ore. 
(1834—1895).
Scurte date biografice.
Activitatea progresistă a scriitorului pe linia revo

luției de la 1848- Al. Odobescu, sprijinitor al luptei 
pentru unire și Independență națională, al politicii 
de apropiere fata de Rusia.

Interesul pentru evocarea (reculului istoric (Mâh
nea Vodă cel Rău și Doamna Chiajna). Interesul 
pentru studiile de folclor-

Juola orientare In problemele de limbi — corn ba» 
teren exagerărilor latiniste.

Opera.
Mihnea Vodă cel Rău (analiză literară). 
Zugrăvirea conflictelor dîn sec- a| XVl-lea dintre 

boieri și domnitori.
Figura lui Mihnea Vodă cel Rău. 
Pseodokyneghetlkos 1874 (prezentare generală). 
Caracterul original al operei. Operă de mere eru

diție.
Arta descrierilor șl a peisajelor. (Clmpia Bărăga

nului, Culmea Bisocii).
Al. Odobescu. maestru «I limbii literare.
Locul hi) Al. Odobescu In literatură- Caniribuția kd 
dezvoltarea culturii șl limbii literare.

B. P. Hașdeu — 3 orc- 
(1838-1907).
Orientarea activității sale pe Jlnla Ideologiei scrii

torilor progresiști de la 1848, luptător pentru unire.
B. P. Hașdeu, apărătorul reformelor democratica 

Ie folosul maaetor fărănesti 1 lon-vodă cel Cumplit 
Contribuția scriitorului la studiul Istoriei.
Activitatea științifică fn domeniul filologiei. Pre

țuirea limbii ii creației artistice a poporului.
Concepția forintatî asupra formarii și dezvoltării 

limbii literare (Magnum tfymotogieum Romanise- 
Cwcnte den betraai) (1878—1881).

Opera.
Raxwii șl Vidra (analiză literară).
Evocarea dramatică a vieții unul țigan rob ajurrs 

docTKi al Moldovei
Personajul prindpal, exponent a! urli poporului 

asuprit împotriva tiraniei Prezentarea poporului.
Folosirea elementelor îclclorîce. îmbinarea elemen

telor romantica cu cele realiste fn opera lui Hașdeu.
Locul lui B. P. Hașdeu In dezvoltarea culturii 

noastre.
Lucrări scrise ți discutarea lor . . 
Recapitulare finală . . ...
Compuneri In clasă , . . . .
Recapiluiarea principalelor noțiuni 

gramaticale prin exerciții ți 
aplicații practice, dictări etc., . . 

Controlul lecturii suplimentare actuale

LECTURA IN AFARA DE CLASA

— Caaiîl Petrescu — Bilcescu
— Ca mil Petrescu — Un om intre oameni
— Geo Bogia — Porțile măreției
— Gee Bogza — Meridiane sovietice
— E. Barbu — Pe-un picior de plai
— Mircea $tefineicu — Matei Millo
— Eugen Jebeleanu — Surlsul Hiroșlmel
— T. Popovicl — Setea
— Fr.
— M.

Muntaanu — Statuile nu rid niciodată 
Preda —* îndrăzneala

CLASA a X-c
I ari săptăminal — 99 ore

IN

anual

DECENIILE 8

in

6 ore
6 ora
6 .ore

9 ora
3 ora

$1 flLITERATURA R0M1NA 
ALE SEC- AL XIX-LEA — 2 ore

Cadrul social-politic ■! «pocii.
Intensificarea luplet dintre forțele progresiste și 

cele reacționare pe tarlm cultural-
Junimea, expresie a Ideologiei societății burghe- 

zo-moșierești.
Societatea Junimea (1863). Revista Convorbiri lite

rare. Junlrmstnul, promotor al teoriei arta pentru artă, 
el izolării artistului de realitate, de viate poporului 
și de năzuințele acestuia.

Lupta forțelor culturale progresiste din această 
epocă împotriva Ideologiei Junimii.

începuturile organizării mișcării muncitorești. 
Lupta împotriva ideologiei junimiste dusă de către 
mișcare^ muncitorească prin publicațiile sale. Pole
mica Maiorescu — Gherea. Contemporanul.

Dezvoltarea tn literatură a realismului critk. ca 
expresie a nemulțumirii și revoltei maselor rsuprite.

Mlhall Eminescu — 14 ore.
(1850-1889).
Viata și activitatea creatoare a lui M. Eminescu.
Opera-
Revolta poetului Împotriva nedreptății sociale; de

mascarea și condamnarea regimului burghezo-mo- 
șieresc.

Împărat și proletar 1874 (analiză literară!. Conț:- 
nuiul poemului. Discursul agitatorului revoluționar. 
Critica violentă a orlnduiril exploatatoare, a repre
zentanților ei. înfățișarea vieții de mizerie « celor ie 
muncesc, in contrast cu huzurul exploatatorilor. În
demnul la răsturnarea revoluționară a orânduirii 
sociale. Limitele ideologice ale poeziei.

Poezia „împărat și proletar-, expresie « revoltei 
poetului Împotriva nedreptății din societatea capita, 
listă, a dragostei sale pentru poporul oprimat. Mă
iestria compoziției poeziei. Noutatea și plasticitatea 
imaginilor-

Scrisoarea III — 1881 (analiză literară!. Dragos
tea de patrie și de popor a poetului exprimată prin 
evocarea trecutului glorios de luptă pentru libertatea 
națională: înfierarea liberalismului, a demagogici 
burghezo-moș ier ești. Compoziția operei Caracterul 
dramatic al intllnirii Iul Mircea cu Baiazid. Prezen
tarea prin antiteză a caracterului demn și simpîu a! 
Iul Mlrcee, față de tngîmlarea și dorința de putere a 
lui Balazid. Realismul folosit In prezentarea so. »e- 
tății burgheze contemporane Mijloace artistice folo
site de poet.

Dragostea și natura In poezia lui ,M. Eminescu
Sera pe deal 1885 (analiză literară!. Luminoasa 

evocare a naturii și a iubirii. Tabloul plin de viață 
al satului, in amurg.

Dragostea poetului. Intensificată de frumusețea și 
pitorescul tabloului. Atmosfera optimistă, de încre
dere in viată « poeziei.

Arta versificației realizată în poezie. 
Floare albaștri — (analiză literară)-
Folclorul, izvor de, inspirație In opera Iul Mihail 

Eminescu.
Călin — (File de poveste), (caracterizare gene

rală). Povestea iubirii dintre zburător șl fate de îm
părat. Dramatismul acțiunii. Deznodăminlul poemului 
oglindit In concepția populară asupra binelui care 
învinge răul și asupra fericirii umane, care poate li 
cucerită prin lupta împotriva greutăților-

Măiestria descrierilor de natură. Realismul des
crierilor. Îmbinarea artistică a fantasticului cu realul. 
Folosirea creatoare j expresiilor populare.

Luceafărul (analiza poeziei). împletirea elemente
lor de basm popular cu concepția despre lume și 
dragoste a poetului. Conținutul.

Caracterul «imbolic al poemului. Eminescu. despre 
Înțelesul alegoric dat poemului sau-

Caracterul romantic al poeziei Luceafărul.
Forța descriptivă a poetului. Peisajul eminescian. 

Plasticitatea Imaginilor. Muzicalitatea versurilor.
Luceafărul, una din cele mal valoroase creații poe

tice ale |ui Eminescu
Folosirea și prelucrarea materialului folcloric In 

creația poetului (Ce ie legeni, Revedere, La mijloc 
de codru des. Călin nebunul, Făt-Frumos din la
crimi).

Scrisoarea II șl Criticilor mei, satire tndreptate 
împotriva claselor exploatatoare (disprețuitoare «te 
adevăratei arte) și împotriva superficialității criticii 
burgheze.

însemnătatea deosebită « creației lui Eminescu fu 
dezvoltarea literaturii noastre. Caracterul popular, 
democratic fl Qitriolîc jl ooerei sale. Elementele ro
mantice și realial-criiice ale liricii sale. Concepția 
înaintată despre artă a poetului. Contribuția lui 
Eminescu la d&săvirșirea limbii literare, importanța 
operei lui Eminescu.

(C0NT1NUARE /.V NR. VIITOR)

luceararul

lMar.ee
Nagrta.iL


Florian STANcSCU

CON
— Sănătate buni 1
— Mulțumesc.
— Sâ nu ne uiți 1
— Nu-mi uit prietenii niciodată.
S-a închis ușa după mine- Doc

torul uriaș, mereu vesel, surorile, fe
meia de serviciu — țața Tudora, — 
m-âu părăsit Slnt singur. După șase 
luni de convalescență departe de 
zgomotele orașului, freamătul străzii 
mă amețește. Pipăi asfaltul cu basto
nul, fac pași nesiguri, de copil ce se 
îndirjeșle să meargă. Unu, doi, trei... 
o sulă de pași- Rid mulțumit. Nu mă 
pot abține să mormăi încet:

„Nici de cer, nici de păraint. 
Nu mi-i teama,
Chiar dacă sub lanțuri curge sin

gele șuvoi-.
E un vechi dntec revoluționar, 

din timpul răscoalei muncitorilor din 
Șanhai, în 1927, L am învățat dc la 
un comunist coreean, No Rion Gin, 
venjt la noi In țară cu mulți ani în 
urmă. Cintecul ăsta mi-l amintesc 
mereu, In clipe de cumpănă ori 
bucurie. In iarna anului 1947, le fel 
cinism și număram pașii. Satul la 
care mă trimisese Partidul, ca ins
tructor, era departe, tn stepă- Por
nisem la 
sloiurile 
vechi.

— Eu 
factorul 
mul lung și primejdios.

— Nu- Plec azi. Sarcina trebuie 
cit mai grabnic Indeplinilă.

— Luați cri puțin șuba mea, o să 
va fie de folos. E un ger de te pă
trunde pină io măduva oaselor.

— Asta da- Mulțumesc I
Drumul trecea prin ținuturi nelo

cuite. Pe Întinderi de kilometri — 
nici o țipenie de om. Fulgi de zăpadă 
codeau alene. ZI de iarnă cenușie, 
mohoritâ, rece. Tăcerea era stranie: 
nu se auzea nici cel mai slab mur
mur. Numai zăpada întărită de ger 
scirțăia sub picioare, 
pros pe două ceasuri, 
izbucniră urlete.

„Lupii".
Nu. Nu erau lupi.

Urlau numai ca lupii. Jntr-o sanie 
— trei țărani în cojoace de astra
han. Unul lovea cu o j ord le lungă 
caij care trăgeau htovlndu-și ulti
mele puteri. Ceilalți doi, amețiți de 
băutura, flencăneau capetele și-i tră
geau un feleleu, care părea urlet da 
lupi.

Aproape de mine i-am oprit.
— Măi, oameni buni 1
— Ce e mă ? întrebă cel cu jordia. 

Cădeau fulgi pe fața lui Șl numi" 
cit se topeau, li curgea apa 
braji.

— Mergeți la Bordeieii ?
— Da. Si ce?
— Nu vreți să mă luațj 

mine? Loc văd că e destul-
— Dar ce ceuți tu acolo?
— Mă doc la o rudă,
— La 
— La 
Omul 

șii lui.
- Al 

zise «1 doilea
— Comunistu’ — adăugă al trei

lea.
— Ahal — Acu mal vii de-acasa. 

Și Iu ești comunist, bă ?
— Da, și eu.
— Aha !... a> venit -să ții șezătoare, 

să înveți pe golani să ne belească. 
Ce mai ceiea-valea : nu sta ca o 
bleondră. Cară-te că e jale. Ai noroc 
că sint la chef, altfel ți-aș scărmana 
spinarea.

— Te-om face una cu păminhil, 
zise al doilea.

— Te-om zdreli, ptrlitule. încheie 
al treilea.

Omul cu Jordia a lovit calul peste 
bot. S-au depărtat chiuind. Am rîs-

— Duceți-vă dracului, nlchltari- 
lor...

Se lăsase un ger de ardea fierul. 
Cerul părea de luningină. Fără să 
știu cind apăruseră, sute de corbi 
zburau croncănind deasupra cîm- 
piei. Porni o vijelie cumplită. Valuri 
uriașe de zăpadă se rostogoleau bez
metic. Așchi] de gheață mă loveau 
cu furie. Piciorul se scufunda pină 
la genunchi în zăpadă- Simțeam 
cum așchii reci și umede mi se li
pesc dc obraji și bătrbie, toplndu-se 
de miinî și pătrunzlndu-inj tn bo
canci.

De trei ori am greșit drumul. De 
trei ori am scos tabachera și, lungit 
pe burtă, Încercam »iă scapăr chibrit 
peste chibrit, fără a izbuti să aprind- 
Vintuț stingea focul înainte de a-1 fi 
dus la țigară.

In cele din urmă izbutisem. Clteva 
fumuri erau deajuns pentru a mă în
trema. Mă ridicam și porneam din 
nou la drum, cin tind :

„Nici d« cer. nici de pămînt, 
N'u mi-e teamă...-
Cite întknplări, cite chipuri
Am văzut multe soiuri de oameni. 

Cinstiți, bărbați drepți, ca bradul 
sus, pe stînca, oameni ca No Rion 
Gin, sau paznicul de la firma „Vi
nuri Moft** care m-i Mlvat Intr-o zl 
din ghiarele Siguranței și clteva 
s&ptămini ml-a doftoricit ' arcade 
ochiului rănit; ca Pușoariu, cismarui 
ofticos, care a murit tn beciurile po
liției, fără să trădeze locul unde ti
păream manifeste; ca Onica, învă
țătoarea cu care voiam să mă căsă
toresc și care, deși mă iubea, îmi 
spunea mereu :

Materialele beletris
tice din această pagină 
sint reproduse din cu
legerile Caselor regio
nale de creafie populară 
din regiunile Suceava 
șl Bacău-

ti rum firi &i tin seama de 
șefului de gară, un tovarăș

aș zice si plecați mii ne. cu 
poștal. Vremea e rea, dro

Mersesem a- 
Pe neașteptate.

Erau oameni.

pe

$>

ide-
i o-

pe

cine, bă? 
Oprea Vrej, 

cu jordia privi către tovară-

lui Ftoroiu, mi. Sărăcanul.

..Nti-î timp de dragoste. Lasă, mai 
fkzlu".

Așa i-am cunoscut. Inimi învolbu
rate după adevăr. Pătimași- Drepți. 
Drepți și de neabătut.

Drugii mei, scumpii mei frați, oa- 
meni 1 Nu există sentiment mal pu
ternic decit iubirea peniru patria 
mamă; dorința de a tace ca munca, 
ceasurile tale de veghe să slujească 
cauzei nobile a socialismului...

Citesc de puțină vreme. De Crean
gă am auzit cind aveam treizeci șl 
opt de ani. Pe Gorki I-am citit In 
lagăr. Acolo m-ani Împrietenit și cu 
Tolstoi, cu Balzac, cu Marx. La În
ceput silabiseam rînd cu rînd și cind 
isprăveam fraza eram mulțumit. A- 
cum șliu aă cîntăresc cuvintul. Nkl 
nu vă puteți imagina ce mare bucu
rie a fost pentru mine cind am în
ceput să apreciez greutatea cuvinte
lor ..

Slnt de vreo zece ani activist de 
partid. Nu am avut înainte parte de 
viață omenească. M-arn pomenit In
tr-un orfelinat. Am început să-mi clș- 
tlg plinea ca ucenic la a frizerie, «in 
fast calfă la un zidar, liftier, elec
trician, acar.

Viața mea de atunci? Calvar, |ad, 
M-am născut din nou la 1 decem

brie 1942. îri cercul de foc de la Sta
lingrad. Ajunul anului nou. O zl ca 
toate celelalte- Proiectilele sovietice 
răbufneau Înfundat și prelung, zgu
duind pămintul. clătinfnd văzduhul. 
Bubuiau scurt și sec tunurile anti
tanc. In răstimp, răzbatea șuierul as
cuțit al gloanțelor, lătratul turbat al 
mitralierelor, urletele 
luptătorilor.

Un ceas, pină la 
vacarmul Înnebunitor 
S-a lăsat o tăcere de

— Ce crezi, tu, Apostole, n-o să 
atace taman amu ? — mă întreba 
Rusalkn, un țăran voinic.

— Nu știu— locotenentul zice.-,
— Dă-1 dracului. Asta nu știe de

cit să țipe. Parcă am fi lucrat |n 
tîrla lui.

— De, ce să-i faci, os de moșier.
— Pe mâ-sa I Să-i dau una, nu-1 

mat trebuie luminare. II fac zgirci. 
Se gudură pe lingă nemți să-i dea 
de mimare și noi trăim cu vopsea 
de tancuri și cu carne de cal.

Înțepenisem intre ruinele unei case, 
crunțl, întunecați.

Ora 12. Izbucniră acordeoane, jer
be de traleclorii albe, roșii, verzi. 
Trăgeau sovieticii. Ne strigau In ru
sește și rominește :

— An nou 1 An nou. fericit I
Ceru] se colorase în nenumăratele 

tonuri ale curcubeului. Pămintul în
ghețat tuci, părea mai cald, mai 
hun. Alături dc multi tovarăși, tn sca
ra aceea eu și soldatul Rusa li m Ru
sal im ne-»:ii predat sovieticilor-

In stepa rusă m-am împrietenit cu 
un ostaș sovietic, Serghei Stepanov. 
Serghei, profesor răbdător, mi-a sis
tematizat lecțiile învățate la școala 
vieții. Mi-a arătat prietenii și dușma
nii, mi-a dovedit că nu slnt singur 
pe lume, că nu am de pierdut decit 
lanțurile, că am o lume de cîștigat.

„Nici de cer, nici de pămînt,
Nu mi-e teama,
Chiar dacă 

gele șuvoi"
De cite ori 

s-au încărcat 
cite ori cîmpiile s-au acoperit cu 
pînza deasă și tremurătoare a ier
burilor ?

Peste Carpați « răsărit un soare 
nou- Capitala noarslră e alte. Iml 
place să trec pe bulevardele el spa
țioase... Acolo, lingă biserica Doam
nei. era maidan. 11 întorceau porcii 
cu riturile. Acum pe ei s-a construit 
un bloc cu două etaje. Și lingă bloc 
un alt bloc. Zece blocuri. In locul 
bordeielor de pe strada Viitorului — 
apartamente cu baie șl electrici
tate.

Un copil — ochi de cărbune, scli
piri briliantate — se joacă de a prin- 
selea.

— Stai I
— Ce e nene ?
— Al cui ești, mă ?
— Eu n-am tată.
— Dar pe maică-ta cum 

cheamă ?
— Ioana Tu dose.
— Pe mine nu ma cunoști ?
— Ba da. Ai vorbii o noezie, cind 

s-a deschis blocul nostru.
— Vezi că ne 

prieteni vechi-
— Da. nene I 

mulțumit.
Tudose Ioana, 

care apă, să spele rufe, să facă focul.

de asalt ale

miezul nopții, 
S-a întrerupt, 
moarte.

sub landuri curge sin»

□

cunoaștem ? Sîniem

răspunde copilul

Spălătoreasă. S3

Mia era ocupația ei de dls-de-dîmj- 
oeață. pină tirziu fn noapte. Acum e 
munci toi re fruntașă la fabrica ,.21 
Decembrie". Pentru ei construim, 
pentru muncitori, oameni cinstiți.. 
Ml coprinde furia tind and ci weo 
ploșniță 5e înfruptă din bunul ob
ștesc și nu ml las pină ce vinovății 
nu slnt pedepsiți.

Acum șase luni, priaul secretar 
m-a chemat Ja el șl mi-i apus :

— Tovarășe Apoatol, aș vrea aă 
mergi la Zinoaga. ClțiMa aUtnl au 
venit la mine eu pllogera. La cfloui- 
ratlva din comună este responsabil 
un fost ofițer, care Iși face de cap, 
ca pe vremea Iul Antonescu. Scum
pește prețurile la produse, vinde pe 
sprinceană. înjură cooperatorii. Oa
menii au reclamat la Uninriej Co
operativelor, dar inspectorul Popescu, 
trimis fn anchetă nu a luat nici o 
măsura. Dumneata vezi cum stau lu
crurile și lămurește problema.

A doua zi, cu primul tren, am fost 
la Zănoaga, Ciorchine fn fața ușii 
cooperativei. Clteva femei tremurau 
de frig. îmbrobodite fn șaluri.

— Unde dracu o fi înțelenil, fa ?
— Cîntă la fundul nevestl-sl.
— Si pe noi tie macină ploaie...
— De, s-a umplut satul de Filî- 

peșli 1
La vreme de un ceas, sosi și ges

tionarul.
— E] drăcie, șl venirăți, fă ?
Femeile se îmbulziră Înăuntru, tă

cute N-ain intrat. M-am dus la or
ganizația de baza. Am stal de vorbă 
cu oamenii care făcuseră pllngerea. 
Am luat declarații. Am vorbit co 
alți cumpărători.

— Mardare de la colectivă știe si 
e1 multe. E om de ispravă, nu fa« 
liturghie cu bragă — ml-au *spus să
tenii. O să-1 recunoști repede. Strică 
un ban de cincizeci totre degete și e 
înalt dc nu se mai sfirșește.

Mardare ml-a spus, e adevărat, 
multe. Despre tabla și țigla vlnduta 
De sub mîaă, despre bicicletele și 
motoarele vindute ța suprapreț, des
pre stambă, despre aragazuri 
și mal cile.

împreună am vizitat apoi 
dării așezată temeinic. Mi-a 
acareturile, vacile mari, albe . 
rate, sutele de păsări care făceau o 
gălăgie aturzitoare.

— Cum vă spuneam : pămintul e 
darnic, oamenii harnici, cinstiți...

— Mal umblă cite unul cu ocaua 
mici...

— Nkl vorbă. In copacul 
poame, nimeni n-arunca pietre. Dar 
pentru un harbuz gol, eu dau zece 
galben] zămoși.

— M-am întors la cooperativă în- 
dirjit.

— De ce-aj scumpit prețurile la 
stambă ?

— Cit al oiștigat vlnzind la prțț 
de speculă motocicletele?

— La cine ai vlrxfut tabla coman
dată de gospodăria colectivă ?

— Dar cuiele ?
Fostul ofițer da din colț tn colț. 

Transpira. Se bllblia.
— Să vedeți eu nu am 

ridicat prețurile.
— Cine atunci *Hul ?
— Nu alnt vinovat... 

am nevastă, copii... Sinț 
om corect... 
Popeacu, de 
știe...

— Sigur că știe. $tie 
multe dar tace. Tace pen
tru ?ă a plecat de aici 
încărcat. Parcă fusese la 
moșie, nu le anchetă. Dar 
lasă-l pe Popescu. O să-1 
scuturăm si 
zboare fulgiL 
dumneata, 
zuri ai primit 
zare ?

— Douăzeci
— Minți. Ai 

truzeci. Cauți 
duci In eroare, pentru că 
nu mă uit în hirtiile tale 
măsluite. Ești un ticălos 
și jumătate. Mă mir cum 
de-ai luat pină acum o- 
chii înmii.

— Nu înțeleg de ce vă 
faceți Ioc și pară peatru 
orice fleac. Vă luați după 
calomnii...

— Cum ? Calomnii ? 
Fleacuri? Optzeci de mii 
de lei fraudă, e un fleac, 
o calomnie? Dar cite mi
lioane ai fi vrut să furi, 
ticăloaule ?

— Eu am fost cîndva 
în...

— Nu mă interesează... 
Te-al înfipt ca o molie în 
avutul poporului...

— Tovarășe Apostol...
— Sâ taci I Cuvlntul 

ăsta, n-ai dreptul aă-l 
rostești. Slnt tovarăș cu 
cel c« deschid ferestre 
spre viitor. Tu ești o nă- 
plrcă.

Mi-lni strins notele și 
im plecat spre gafă... Se 
întuneca. Acarii aprin
deau lămpile felinarelor. 
Clțiva copii își îndemnau 
vitele cu țipete răgușite. 
Priveau cum cerul se 
transforma cu încetul în- 
tr-o pată roș-vloletă. 
Predomina albastru intu. 
necal, galbenul-pal.

— N-a venit încă tre
nul ? — era gestionarul, 
care se apropiase de mi
ne, Încetișor.

—• Nu.
— $tiți ?.,. aș vrea aă 

vă rog ceva...
— Ce?
— Am !■ mine vreo 

cinci mii... Aș vrea sâ 
vi-i încredințez...

— Cum îndrăznești,

nemernicuic ? Pleacă că-ți afărtaa 
capul I

Cu riad sosi Ireali. Am urcat fără 
si privesc înapoi. Căldura Înăbuși
toare, întunericul fl aingKilatea 
ecMpirduiauiMlai ru-au făcut tU a- 
runc servieta kt port-bagaj șl aă 
rămln aăară.

Mă atrăgea aerul parfumat al 
nopți i, răcoarea mingi ie tear e.

Mă lăsam daaaierdat de curent, 
dud (finire «fufc răsări o aafcri.

— Tnvarfee AfBsiol—
Aa râmat Wins, neștiind cu 

cine am de-a face.
Un pumn mă arunci cq capul de 

bara tnelalică a ferestrei- Apoi altul- 
Am alunecat joo. Destul ca să fiu 
izbit cu picioarele latmae. L-am lovit 
la rindal mat. cu furie, fădodu I să 
geamă de dartre M-am ridicat în 
picioare. Uu capt a sclipit In întu
neric. M-am aplecat ca iuțeala fulge
rului pe vine. Ca aceeași viteză 
m-am ridicat prinzlndo-i mina ca In
tr-un clește. Atena mt-am cunoscut 
dușmanul ; era oi.elușetel, fariseul, 
gestionara] hoț. Cațltnl a căzut jos. 
M-am aplecat să-1 ridic. Greșeală 
fatală. M-am simțit apucat de cap șl 
lovit cu fune. Bestia m-a Iras spre 
u$ă și a deschb-o. încerci nd să mă 
arunce afară. M-am urma cu mlinite 
de bara de susținere. Atunci a în
ceput aă mi lovească peste degete 
cu pk ic arete

Am țipat, am căzut In gol. Am 
simțit o groaznica lovitură la șale. 
Apoi nimic Leșîuaaem.

La spital mi a-au comunicai cele 
ce au urmat mal apoi. Conductorul 
trenului văzuse ultima carte a luotei. 
A lras de semnalul de alarmă. L-au 
arestat imediat pe huligan.

„Nici de cer. nici de pămînt.
Nu mi-e teamă.
Chiar dacă sub lanțuri curge 

gele șuvoi..."
Frumoasă zl Ml s-au adunat 

piept cerul acesta albastra și 
■oarele cu razeie-i calde.

— Bună ziu, tovarășe Apoatol 1
— Bună ziua, tovarăși 1 Dur node 

mergeți ?
Slot muncitori șî mundtoere de la 

P«

■in

la 
PK.

Țora de sub, culegi re da versuri șl 
proaă ■ cercurilor liters re din regiu
nea Suceava, atrage incă odată aten
ția asupra activității cercurilor lite
rare. Apariția lor presupune nu nu. 
mai Importanța soclel callurală cres- 
clndă a acestor cercuri, in ansamblul 
dezvoltării tuturor regiunilor țârii, el 
și prezența scriitorilor tineri talen- 
tați care din activitatea anonimă a 
începutului au ajuns la atirmarea In
dividuală tn publicațiile centrale. In 
acest tens rolul Caselor regionale a 
creației populare este de prim ordin. 
Iar culegerile literare editate de ele 
trebuie să ife discutate In paginile 
revistelor literare cu loată oeriozlta. 
lea. Țara de sus se remarcă îndeosebi 
prin poeziile lui Ion Crlnguleanu, 
poet de talent autentic, afirmat In ul« 
Umil aal, și tn presa literară din ca
pitală, (Luceafărul, Cotitanpcranul, 
Viața nomtomscă). De altfel două 
poezii jlin ciclul publicat In această 
culegere au apărut cu un an In urmă, 
Tn Contemporanul $1 Viața romi uras
că. Poetul se află, cu alte cuvinte, 
trecut de IntHdc experiențe, pe a 
treaptă a afirmării personale, șl figu
rează In culegerea coreglonalilor sil 
la loc de cinste. O poezie a neastim- 
părulul adolescenței, a presimțirii for. 
melor sublime ale maturității tinerei 
generații socialiste, o poezie firească, 
■econtratăcută, cu fluența ventdul }l 
■ttngăddfl (să zicem, naturale) păs
trate dezinvolt fa locul lor. Ascultați. 
Saldm, cea mal realizată piesa a ca- 
legeni:

Criaguleanu. i« lingi mladrla de a 
ia vadea aftennt cu locrări valoroa
se In presa literara centrală, mai are 
o prezența justificata io paginile cu
legerii modeste a confraților săi din 
regiunea Suceava.

Se remarcă iot fn culegerea auee- 
veană și Gh. Damlan, cu poezia Au 
înflorit livezile orașului meu 
a poezie curată, cu excepția 
care ctnlă mal de.a dreptul 
înnoitoare a oamenilor:

Șl

Aurelian Qfu 
(aviifl Ruiu 3 
semnează poexl 
dențe prea supărătoare 
furi originale.

Piaza publkaia In Țaoa

•cu, Oc- 
Scripca 

A stri. 
fără trasă.

și cite

gCHpO- 
arifat 
și cu-

larS

tovarășul 
la raion

pe ri Să-i
Acum cu 

Cite araga- 
spre vin-

și două, 
primit pa
sa m| in-

drag, 
strofei 
munca

Harnicile țesătoare drumuiosc, 
In flecare dlrafneață.
Către frontul muncii pașnice. 
Și-n flecare dimineață dau munți 

ptoze,
Cit munții de-nalle.

de

Zaharia Plăianu, care la vlrsta cind 
alții abia schițează primele versuri, 
traducea, pentru bucuria Iul, Viteazul 
In piele de tigru de $ota Rustaveli, 
publică n poezie mediocră, neperso. 
nală și nereprezcnialivă, cu strofe de 
felul acesteia ;

Hei, flăcăteșul Ista ! 
Ce soartă-ovu ciudată. 
De toate-o fost dt lumea 
îndelung o colindat; 
aicea, tn pădure, 
vfeța-î zbuciumată 
giiitu.șlai-n brigadă 
un tată-adevărat.

fabrica „Solidaritatea". Poartă 
umeri kțeți și tirnăcoape-

— La muncă vri un tară, tovarășa 
Apostol. Au ircapat lucrările ia 
baraj...

— MIL mill Bună treabă Merg 
și eu cu vei. Azi Ia liber—

— Bine, dar— slnteți botaav_. aă 
nu...

— Ce vorbești? răspund tn. glu
mind, Ini Tema, mnsUcioaal. «acra- 
tarul de partid. Am aoua cl merg, 
merg șl baita I

Sa știți că nici oțelul, dt e de 
oțel, fiert prea nuăt nu rezistă— 
Doar nu dau tătarii..

- Lifcă, mă I Eu h oțel cu suited 
SI rîd.
Rîdem toți.

Ml a-a ettfblrit fn brațe poezia, 
Co un prunc ce caută alint, — 
Eu bsf scutur peate via speranțe. 
Scutur ploi de sur șl orgkiL

Peste ani voi acntur« In v4nh<L 
Plot de aur șl argint dta Strune. 
Iar oaldroul dragoatd fn acare. 
Ttnăr. tot mal Wnăr va răantoe.

O

Radu CiRNECI

Din toată

Aa dooăced de uni... Etate
La care gast luările djatn.
Mi-s ferg deachfee gaamrile taai« 
$1 vlitoru-al este căpăffi.
Priviți cum urcă printre ocfacta 
Clădirea smGor de douăzeci.
Slot targ desobioa geamuri te me'e 
Și chemătoare daci O al trad. ale.

inima
Ca un ulcior, In care fierbe vinul, 
■Mi-e inima, un clocot da dotări. 
Ce-a dimineți ți-ts calme inserări 
Iți dăruie mulțimilor prea plinul.

Oriunde-ajung. sub cerul țării mele, 
fn mine-adiiici, pa umăr de Ceahlău, 
Eu string prezentul (r potirul adu 
Mai luminos ca m3a da stela.

Eu port in m oțelul Hunedoarei 
Și cântecul luminii din Bice, 
Bătute veche-a codrilor de brazi 
Și vuurii fragedei facio^e.

Aud in ea vuind ocean da grins, 
Moderna simfonie din uzini. 
Ier boha pimlntfftilor lumini 
Ca roța stea In inimă-mi rdmtae.

Acesta-i rinlul r ape vîe-« vieții. 
Ca țipotul curgtod neostoit — 
Din inimi 1 Prieteni. vta invit .* 
Sar biții lung licoarea tinereții

Căci anlecefa noastres f&ră moarta 
Și-n xborui lor ai-otipi de albatros 
Ne poartă către visul luminai, 
De care-un pas de vreme ne desparte.

Dumitru NIȚAN
(fărsn muncitor)

f . ..reciorn mei...

La fel șl V. Gh. Popa, In poezia 
Țara de sus exprimă Intr-o versificare 
corectă „patrlotisniuf local" fără o ex
presie lirică mal convingătoare, șl 
epuizai. In final, viollnd nițel sensu
rile fireșll ale limbii romine :

Din toate clteam adunat cu d.nag 
In al vhirll înstelat d«Mg (?)
Am Încercat cu versul si țt-1 cos (?) 
Frumosul chip otita de frtxnos (?)

Dacă ceai pomenim șl de Adela Po
pescu. poală cuooacută tot din revla
lele Capitalei, prezentă tn culegere cu 
dooă locrări eereprezentative, lista 
poeților nai valoroși prexenți In cule- 
fere a tocefin încheiată. Mal aem- 
ataxă Cleneat Anlonovkl. Balada 
părafntnlul natal ce sa remarcă doar 
prta aranjarea a tratelor după stricte 
lipan feanetriea : Ion Horea Crețea- 
ao, Tractoriattd «I Ta dn* tinerețe, 
caro alleriMaiă latre corectitudine șl 
■<r—iliaiur ; TeoKl Dunhrlveanu, 
Trei semnături, to care tavtraiuaite și 
vartorlte sagramata aaaleasă intenția 
taibaU a pot loial șl Cr oaeă t oarea de 
pisări, corect venMirată. C. GanrrMa 
cs Ion. Tcniflcart cel molt amszaatâ:

loa i ir flifcău dta hripata dte 
tractoare i 

lacră flecare iută de faedare. 
Vara, dnd combina îs ssars-jl el 

legănat 
du-șI mal satură plntecuî argintat 
de griul cart curge ca la robinet. «4*

ori Reselere. nada patentul dispare 
fete-ua Md airaetatas, tadt aid bar- 
xate, ia lidnars.asaa lor. primăvara, 
as mai găsesc de mtacare, nici cufe 
buri pa «ase, <| la amurg, dorm obo
site șl întristate pe schele. Poezia, 
couhiză șl forțată, dovedește că Ion

Daaoilni Nlțaa acria e poezie M- 
cteriel după tipare caaoacota, Iar pe 
Eupaa Pașcauu. ascultap-1; 
Deodată fnaă geme de durere : 
In feră munca proaspătă țtșnește, 
ai tai izvor, cu <nii de cal putere... 
$1 (ostul rege, latră șl ocrlșnește.

Piaza publicata In Țața dc aM. nu 
afirmă un talent deosebit. Suîleîe 
mari de Pelre Popov Ici este a tnccr. 
care cuminte, cam sufocată de un. pi
toresc sil Hat ic» touldavanaK- Petre Pu. 
povld știa ie poieaiaaicl, lăta ptc 
tenția de ■ selecționa Șl de a or^. 
niza Intr-un mod personal șl Intere
sant materialul de viață, fără să dea, 
deci, o formă autentică povestirii 
sale. La iei șl Florian Stănescu, aglo
merează momente șl situa ții. Infor
mi nd. schlțind un cadru de natura, 
sugeri nd o «tare poetică etc.. Intr-un 
malerlal literar hibrid, nu fără însu
șiri stilistice. Un fel 'de poem fn pro
ză dc P. Iulian, este o încercare Isra 
calități IItarare, inutilă In ansamblul 
tem alic al culegerii. Cored, cu Insu. 
șlrl mal alee gazetărești, reportajul 
La Vlăsineștl de M. Jaminsch! îmbo
gățește doar iernatic această culegere 
literară.

In concluzie, poezia culegerii Țara 
de sus, cu clteva excepții, este prea 
încărcată de elemente antipoetice, ex
trem de supărătoare, care ar 
fi înlăturate prinlr.o muncă 
rioasă ■ cercurilor literare șl 
dlșillor de la Casa Regională 
ției Populare. Fxccpitnd o 
două, restul materialelor nu 
mic specific Țării de sui $i 
semnele festive ate unor lucrări co
mune. neJuaiWicale de a trăire poetica 
autentică. Proza esle săracă șl 
reflectă viața de azi a oamenilor 
regiune. Prin aceste observații 
vrem să socotim Inutilă apariția 
legerii, vrem doar să socotim inutili 
publicarea lucrărilor submediocre, lip
site d« idei, cu un orizont tematic 
îngust, nelegate prin nimic de oa
menii care schimbă înfățișarea țării 
de sus și să subliniem In același 
limp prezența unor condeie de latent, 
■ căror dezvoltare va 11 hotărtloare 
șl de modul cum vor trăi de Intens 
realitățile Înconjurătoare. Realizarea 
lor este a chestiune individuală dar 
<n același timp privește și felul cum 
ie lucrează Iu cadrul cercurilor I1le. 
rare, șl felul cum Casa Regională i 
Creației Populare știe ori nu «I ajute 
Șl să pramaveze elementele talentate, 
la acest sens o sarcină deosebită re
vine Comisiei de îndrumare de pe 
lingă Uniunea Scriitorilor, ai cărei 
rost este acela de a îndruma și lucra 
«dectlv cu membrii cercurilor literare 
șl de ■ selecționa cu mai multă exi. 
gesță materialele unor publicații cum 
asia Țara de sus. In sftrșlt, o alto 
chestiune: bb se pot face observații 
■oiănuflțita șl nu se pot Indica linii 
do dezvoltare |n fața materialelor 
acosta culegeri, fără aă se cu- 
■oazei cal puțin clteva date biogra. 
flea și referiri asupra experienței Iile, 
rara a ffocărul autor. Ar 11 nimerii 
ca 1b viitoarele culegeri aceste date 
să nu ilpasasU. Tntr.un fel vorbcș1l 
do lucrarea anul încăpător și In altfel 
de încercarea Intirzlată a unul scrii
tor cu o exparienjă de clteva decsnll.

fi putut 
mai ae. 
a meio. 
a Crea- 
poezie, 
are nl- 
poarla

I. H

nu 
din 
nu 

cu.

DIN ACTIVITATEA
CERCURIL OR
LITERARE
„Gheorghe

Din inițiativa Comisiei pentru în
drumarea cercurilor a avut loc 
miercuri 9 marile, la Casa Scriitori
lor o consfătuire cu birourile cercu
rilor literare din București. Au par
ticipat scriitori, reprezentanți din 
partea Casei Centrale a creației popu
lare șl al Sfatului popular al Capi
talei. Ședința a prilejuit un fructuos 
schimb de experiență. Dările de tea
mă cu privire la activitatea cercului 
literar Ion Păun Plncio șl a Cercului 
literar de la Fabrica de confecții
Gheorghiu.Dej, discuțiile pe marginea lor au arătat 
clar necesitatea creării unei comisii orâșănești de 
Îndrumare a cercurilor literare.

Paralel cu Îndrumarea ideologică și profesionala 
necesară, tinerii scriitori slnt îndrumați astăzi spre 
un permanent contact cu viața nouă din anumite 
domenii economice concrete. In cuvlntul lor parti- 
cipanfii la ședință S-au referit aproape unanim la 
această problemă. Diverse cercuri literare mal pu. 
țin legate dc viața unor mari unități socialiste, 
cauta In momentul de lațâ să găsească modalită
țile necesare pentru a înlesni contactul tinerilor 
scriitori Începi lori cu problemele producției, cu vil- 
toarele lor personaje.

întocmirea de către cercurile literara a textelor d* 
brigăzi (brigăzi artistice de agitație), ni se pare o 
inițiativa utilă In acest sens. Dezbaterile ■■ azos

In evidență dc asemenea 
necesitatea unui mai înalt 
nivel teoretic al cercu
rilor literare bucureștene. 
S-a propus înființarea 
unor „cursuri" de esteti- 

■ ‘ ............. pe
lingi Casa regională de 

/ , . ' “ “ re-
slmle șl aici, In Capitala, 
sfaha prezență a scriito
rilor consacrațl chemați aă 

Nu întotdeauna Casa cen- 
________ ■ :..................... ■ ,.de 

Uniunea Scrii lorilor, se îngrijesc de 
viitorilor poeți, prozatori, dramaturgi șl

Alelei, feciorii mei.
Cum v-am crescut eu pa vot! 
Prin orațe am lucrat.
La boieri am fost argat, 
Toată vlaga lor nii-am del 1 
La conac cind mă duceam, 
Toată ziua roboteam, 
Ca o vită do povară, 
Din zorit ți pină-n sari. 
De mincam toi cu sudori 
Și oftam de mii de ori / 
Noaptea mă culcam fi eu, 
Cum da bunul dumnezeu : 
Pe pămintul ud ți gol, 
Fără pernă, fără fol ! 
Pumnul sub up mi-l puneam, 
Cu stelele mă-nveleam 
Și la multe mă glndeem.

propus

că șl teorie literară

creație populari. Se

dea ajutor ..ucenicilor", 
trata a creației populare^ redacțiile revistelor 
specialitate", L’.Z____ __
creșterea 
critici.

l.a consfătuire >•■ ridicai cu deosebiți Insistență 
problema luptei împotriva influențe] Ideologiei bur. 
gheze tn cadrul croației și a] dezbaterilor. Trebuie si 
fim neloleranfi fața de orice ieșire neprincipială, ne
sănătoasă. Atmosfera de laudA reciprocă, cocoloșlrea 
lipsurilor, familiarismul dintr.o seamă de cercuri li. 
terare eterogene înlesnește, de obicei, prezenfa con
fuziilor, a Ideilor dc contrabandă, platitudinea.

Tovarășul Haralamb Zincă, președlnlele Comisiei 
centrale peniru Îndrumarea cercurilor literare, vor
bind in încheiere despre importanta acestei consta • 
tuiri — prima pe Capitală, — a menționat clteva 
din sarcinile imediate care atau in lata cercurilor 
literare: cum ar N legătură concretă cu oroducția, 
ridicarea nivelului Ideologic |i profesional al tine
rilor condeieri, contribația cercarflor literara in ca
drul brigăzilor artistice de agitație etc.

Alelei, feciorii mei,
Cum v-am crescut eu pe voi.’

Du«te iarnă
Du-fe iarnă sănătoasă, 
Sâ mai ies șt eu din casă, 
Să văd zarea luminată, 
Să văd lunca Imbricată, 
S-aud apela vuind 
St norii răzbubttind. 
Sâ iasă tractoarele, 
Să are ogoarele, 
S~aud cucul cuctiind 
Si flăcăi pe plai doinind... 
Dude iarnă ți md lasă, 
Să mai iei |i eu din casă. 
Să eint. să m3 veselesc, 
Inima să-mi răcoresc, 
C-am scăpat de boieretc ! 
Inima să mi-o deschid 
Pentru țari ți partid .’

Cind I-am văzut dinții, mai cl 
m-am speriat. Volnic l-am știut șl 
pe iordache Cojocaru, cel care s-o 
plimbat astă vară ca turist prici Bul. 
garia, voinic l-am știut și pe Coatlcă 
Dngureanu, dar nici chkar așa* Cind 
se așează plutașul meu pe scaun 
parcă ar trage șl cerul după el. Cind 
se ridică parcă nu se mal termină. 
Vr niște palme 1... Ducă ți-ar da una, 
batir ta glumă, zaci două akptămlnl.

L-am văzut primo oară pe plută, 
acum clțiva ani. Era pe la începutul 
lui aprilie. Veniseră apele mari. Bis
trița bătea furioasă în maluri, apu. 
meglnd amețitoare. Cald nu era. 
Dinspre clmp bătea un vlnt rece șl 
tăios. Norii se învolburau pe deasu
pra capetelor. Jos de tot. Ți aa pă
rea că-l destul să întinzi mtaa mal 
bare st să smulgi ce fere fumurii. Pe □ 
aattel de vreme l-am văzut, singur, 
pex) plută de o0t căpăttic, mal la 
două sute de metri. Stătea pironit 
la clrmă, cu picioarele desfăcute, 
ușor aplecat Înainte. $1 după ce a 
trecut de podul de pe care II priveam, 
am auzit tn urma lui o melodie du
ioasă, dulce, caldă, așa cum slnt mai 
toate cintecele pe Valea Bistriței. Am 
înțeles. Omul de pe plută era mulțu. 
mii, liniștit. Ce-i păsa lui că Bistrița 
se zbătea șl urla ?

Badea Costlcă Chlele e u<i om bla« 
Jiu. Munide acesta de om a Inirun. 
tat firea munților, a vMor, a apelor, 
a poienilor, a locurilor printre care 
a crescut șl a trăit. Munții Neamțu
lui Lau dat firea lor domoală, Itaiș- 
iMă. Limpezimea cerului de vară ae 
oglindește ta ochii Iul clari, In privi
rile lui deschise. Framătul codrilor 
i.au dat neastlmpărul. Poale șl de 
aceea spune: „MII. oameni buni, 
omid trăiește o singură viață. SI dacă 
nu și.o trăiește a citirea. degeaba 
mal trăiește. Am □ viață șl nu vreau 
să mi-o dorm pe laiță**. Bistrița La 
dat iuțeala el, siguranța vieții, ■ mun
cii. SI vai de acela care s.ar încu
meta ca. treetnd peste btlndețea Iul 
obișnuită, să-1 cășuneze vreun rău, 
să-l iacă să sufe’e. „Așa sintem noi. 
plutașii : oameni cu oamenii, răi cu 
răii".

Povestea vieții Iul Costlcă Chlele 
mi-au apus-o plutașii cu care se prin, 
de tovarăș sau cei dta sat cu el. 
din Buhalnița. Cind Lam rugat odată 
să-mi vorbească despre el, a dat din 
umeri a lehamite :

— Ce să-țl povestesc? la, fi șl cu 
plutaș ca tata, ca bunicul și străbuni
cul. Iarna, la pădure. Tal lemnul șl-l 
cobor la vale. Primăvara jl bag In 
apă și toată vara și o bucali de 
toamnă fl duc ta vale, unde trebuie. 
Atita. Ș-apoi aid n-au darul vorbirii.

Dar Iov ar ă«ii lui (și al mei) mi-au 
povestit multe- Moe Toma Chisle fu
sese dllcăuș la tat-asL A făcut-o el 
pe favăilceiiil vreo dtlvu ani. apoi a 
plutirii singur. Cknd s-a ridicat dea 
șchioapă Grlrore. factorul cei mai 
mare, care-1 ari» diruetor ta fabrica 
din Tarcău. l-a luat pe pltaă șl l-a 
spus: ..Hai. Grigcre * Vm de-nvață 
• plutiri, vin de te tată cum se clș- 
tigă plinea amară pe care ți-0 dă 
tat-tu**. SI Grigors s-a dus. nu numai 
pentru că-l porwtetae tat-aa. Dar ve
dea flăcăuașui că-i greu de scos la 
capăt numai ca două brațe și-o casă 
de nevoi.

După clțiva aud Grigore. fecior de 
nădejde, l-a luat pe Cootkă pe plută 
și La spus și să aspru : ..Cootică. hai 
pe apă** I SI Coobcă l-a întrebat: 
„Dălcăut, bădie? Mă tocmești-? La 
care Grigore l-a răsp»a: „Dălcluș. 
frate. Vezi șl tu cMa-i de greu acasă 
După vreo doi ani. dnd nkl nu l mi
jea mustața, Coatkă Chlele a aruncai 
șpranga la cazic. la „Celuloza" și La 
spus irățtae-su :

— Bldle. de-amu gata 1 Nu mai 
merg cu dumneata.
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— De ce mil zdrahonie? Nudi mat 
place a plutiri ?

— Ba.ml place. Dar ml so împlinit 
vremea de dălcluș.

— Măi, a-a minunat Grigore. Da 
aprig mal ești 1-. 51 te ghizta de
unul singur ?

— Mă ghlzuf, bădie. la te uită la 
palmele mde...

$1 avea Cositei Inel de pe atunci 
făptura zdravănă, palmele late șl 
grele da plutaș, palme muncite și 
brațe mari și vin joase. Grigore n-a 
spus nimic. Așa doar altrșfae șl el a 
fi dălcăuș ta tătlne-su. A adăugat 
doar:

— Vezi, mă țtcă... Bistrița nu! 
ulița satului cind te duci Ia horă. Pe 
lingă trup și nitlni. mai trebuie Șl 
un dram de minte.

împreună au mal plutirii el o bu
cată, dar așa, tovărășie, egali cum 
a-ar spune. Numai nu multă vreme, 
că prta '16-'(7 La luat partidul pe 
Grigore și l-a trimis la ctrmit tat aci 
de treburi, unde era nevoie de multă 
minte, de Îndrăzneală șl hotărlre. $1 
Coatlcă a plutlrlt mai departe singur, 
mlndru, cu sufletul împăcat Și dacă 
uneori, pe Inserat, mal cintfi ■ tris
tețe, e poate că-șl amintește că ne
voite nu l-au dat răgaz să umble mal 
mult pe le horă ori să cutreiere mal 
avan munții cu frumusețile lor fără 
margini. Și poate tot din cauza asta 
mal scuipă uneori tn apă cu necaz 
și-i trage cite-o înjurătură năpraz- 
nlcl Ja adresa domnilor negustori de 
plute, proprietari de fabrici ori tau- 
gaklor de Ia toatele domenii ale co
roanei, care Lau mlncat tinerețea.

Nu-i drept că badea Costică nu are 
darul povestirii. Sub ochit Iul. Valea 
Bistriței a căpătai o nouă înfățișare 
decit cea pe care o știa cind a.a toc
mit dălcăuș la fclțlne-su : sub ochii 
lui 9-au Înălțat toate, pe malurile apel

Și seara, cind autobuzul 11 readuce 
In sat, povestește oamenilor ce-a mai 
aflat șl ce-a mai văzut pe unde a 
loat și pe unde a trecut. Șl a avut 
badea Costlcă ce povesti:

— Ieri s-or fl spălat domnii de fa. 
brici. Gata I

— La „Trecătoarei lupilor" a în
ceput al se tacă labrkă nouă, faină 
a dracului.

— Se zice că a-o face plin ca.n 
Uniunea Sovietică. Ml.o spus Grigore. 
Și el știe ce apune.

— El, dac-ațl ști voi ce se face la 
Rlcaz 1 Uzină electrică măi, care să 
meargă eu apă. Or să înhame Bistrița 
să dea lumină.

Și ctte șl mai cite.
Dar odată Costlcă Chicle tot a pa. 

țit-a cu pluta. Era acum vreo doi ani, 
iu vară. Apa era tulbure, Înspumată. 
Plouaae tare la deal șl Bistrița Jar în
cepuse să.șl iacă de cap. Badea Cos- 
lică luase o plută, grea a dracului, 
tocmai de la Hăroaia, aproape de 
Broștenl, a mws ea pluta cit a mers, 
dar aproape de Buhalnița pluta care.l 
mergea înainte, a nimeri! In nu știu 
ce și a Închis apa. Chiele n-a mai

aval vreme să mal manevreze și a 
intrat cu toate cele 8 căpătlie In ta
bla buștenilor din fața lui. A plesnit 
deodată șpranga, ptrllnd șl un colț 
nodat de cablu l-a plesnit tare peste 
falcă, ruplndu-l-o. A simțit atunci o 
dwere năpraznfcă, dar n.a fugit la 
mal. Așa plin de singe cum se găsea 
s-a aruncat In apă. adunlnd far buș
tenii șl reflclnd pluta. A muncit cl
teva ceasuri In apa învolburată, isto
vit de truda șl singele curs, supt de 
apă, pini cind toți buștenii pe care-i 
luase de la Hăroala erau alături, asi
gurați. Cind a-a suit pe mal a căzut 
grămadă. N-a mal putut. Șlroia de 
singe. L-au suit oamenii Intr-o ina- 
șirtl șl fuga la spital. Acolo n-a mal 
avut ce-i face. Trebuia Intervenție ur
gentă, care nu se putea face decit la 
lașL S.a găsit o mașină mică și 1n 
clteva ceasuri Costacă Chirie era de 
acum pe maia de operație. I.au toc
mit doctorii gura, l-au pus pe pf- 
doare șl Lau dăscălit zdravăn.

— Cind ș-a rupt cablul trebuia să 
sari pe mal și sl te îngrijești- N.ai fi 
pierdut atita stage.

— Cum? Să li lăsat lemnele să se 
risipească pe apă ?
- Să le li lăsat!
— Dar ce. erau lemnele mele ? Sau 

■le statului ? Dacă fiecare plutaș și.ar 
părăsi pi tai, unde am ajunge?

— Dacă te pierdeal it
Costkă Chlele a rls atunci și le-a 

spus :
— Ef, pe dracu I Doar nu se pierd 

■cum plutașii, așa, cu una, cu două. 
Se pierdeau cind ne tocmeam la 
domni. Atunci da. Știai dnd pleci de 
acasă, dar cind le Jntorcj sau dacă 
te mal întorci ba. Acum are cine 
purta grija plutașilor.

— Oricum, o bucată de vreme, un 
sn, doi, să nu mal pluiăreștl, c-o dai 
de sminteală. Smundlurile și apa 
țl-or face rău.

Plutașul a privit pe doctori, le.a 
mulțumit tare pentru îngrijire și le-a 
răspuns Intr-o doară :

— Ol vedea eu...
Șl a văzut. La o săplămlnă șl ceva 

s.a dus Ia Broștenl și s-a urcai din 
nou pe plută. Cei din schelă au ră
mas Irăznlțl. Mal că nu te venea să 
creadă «că scăpase de la moarte.

— Așa țl.i de dragă plutăria, bade 
Costlcă ?

— Dragă, tovarășe, ml-era dragă șl 
pe vremuri, cind mă urcam pe plută 
c-a mămăligă și cil un boț dc brimă. 
Dar amu ? La deal te aduce autobu. 
zul, nu mal vil pe Jos cile o aăptă- 
mină de ia Galați. Dacă erau alte 
vremuri |mi putrezea falca șl mă pră- 
pădeam, coșcogeamite plutaș In pu
tere. Și apoi... casa pltaașuiul, locul 
Iul, e pe plută, pe Bistrița. Șl dacă nu 
simți greutatea in palme. In elrmă. 
dacă nu te vlnjolești măcar o țlră 
cu puhoaiele, parcă nu trăiești.

— Ce-al aă lac! după ce s-o închide 
Bistrița fa Baraj ?

— Ol plutiri de la baraj în sus.
— Șl dacă s-or face uzine și mal 

sus ?
— Ol lucra la baraje, dar de pe 

Bistrița tot nu m-of duce. Vite, tat* 
cttu-l el de bătrln șl tot nu s-ar der 
lipi dc apa asta a noastră. Amu, sl> 
dimineața, cind trec plutele șl se ull4 
lung după ele șl oftează. CiteodalS. 
cfnd ml Întorc de pe apă se toi 
roagă : „MS. v-am învățat meseri”. 
v-am crescut șl voi vă bateți Joc dc 
mine. Mă lăsațl acasă ca un neputln- 
clos. ca pe o muiere nevrednică. De 
ce ? Luați.mă cu voi. M-ol tocmi ca 
dălcăuș"... far eu U tot amtn de la 
o zi la alta și-mi vine fare greu cind 
11 văd lăerlmlnd și privind la plutele 
care se fot duc la vale. Dar tot l.ni 
lua odată. C-așa-i plutașul, chlele ră 
de feciev al aoel. Șl dacă te aui odxt.1 
pe plută nu.ți vine a te mal da Jo^

C. Clubotaru-Sllvian


