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poezia lirică romtnească n-a cunoscut o altă 
i, marcată de o originalitate mai puternica șl 

cu repercusiuni mal întinse asupra întregului scria literar a! vremii, 
decit acele legale de opera Iul Tudur Arghezi. Asocierea celor două nume 
a devenit . un« din formulele curenta ale criticii literare și chiar ale simplelor 
CMisidcrapi de amatori, ttiadcă ta corespunde sentimentului general al p— 
bllcalai. care, compariad Intre «le operele celor doi poeți și răsunetul atlrnlt 
de «le, a trabelt «a se constate înalta treaptă cărora ambele opere le aparțin 
deopotrivă. Nu ae vom lașa ademeniți deci de întrebarea atit de rău poal, 
reiat la rventnaia depășiră a unuia dintre marii poeți de călre celălalt. 
S'.ab1 Hrea ierarhiilor Io poezie. In marea poezie, eite o operație din cale 
afară da stlagacr și ta care n-ajung «ă «e afirma dedt afinități subiective, 
grea de jBatifcat. Goethe a «pus odată că poezia se găsește, ta fiecare mo. 
Meat. I« Șiala al, aatfel incit «le cu neputință să consideri una din reali- 
zarifa «| da mmș drept pragll 
<ar« încape declinai. Aillel dc 
da valaara Inegală, na și Intre

Tinerelei este *1 a loat latotdaaaaa vlri’a 
vilelor !ndr*zne|e. a năzaiaței spre fapta sari, 
eroice, a făuririi unui înalt ideal da vTață.

Șl totuși nu întotdeauna aerate elanuri pri- 
mâvăratice, an dai nalt rivuitul rad. lacar- 
clnd ca merele de aur dis poveste creagle li
vezilor tinere. Au fost zile, au fost aaL au luat 
veacuri tnlregi, clnd ele ori au fost «agramate 
înainte de a-șl deschide corola, ori au tatforit 
anemic, ftizlce surisuri. Și nu trebuie *• c*** 
llm dovezile In trecutul îndepărtat. F. de ajflM 
aă-l Întrebăm despre aceasta pe păriatil noștri 
(ți din păcate nu toți putem s-o facem, fiindcă 
nu puțini slntem cei care am rămas din tată 
copii ai nimănui), ori să deschidem o carte can 
păstrează imaginile acelor ani — „cimitire ate 
tinereții”.

Din veacul XX și poartă semnătura cunoscutuluiAm deschis șl eu o asemenea carte- Se cheamă Din veacul XX șl poartă semnătura cunoacutnlvi 
poet Eugen Jcbeleanu. Deschid deseori această carte la pagina unde aulorul consemnează cu ama- 
raclune și revoltă, parcă pentru a li trecute la Is tur ic rindurile sale, drama tlnărului scriitor 
Bogdan Amaru (și nu numai a Iul) Ingenunchlat la douăzeci și cinci de ani (vai, exact la oali mei fț 

...Șl deschid o altă carte, o carte abia începută, dar In care slot scrise cu litere de aur, măr- 
lurli din acclaș veac XX, numai că dlntr-o allă enil«feră : însorită, optimista, populată da află viața. 
Milioane șl milioane dc autori scriu această carte la îndemnul și sub îndrumarea Partidului Munci
toresc Rom in.

Există In această carte un capitol care arc drept titlu cuvintele tovarășului Gheorgfau Gtieorghiu- 
..Tineretul Iși poate permite visele cele mal îndrăznețe cu siguranța că ele vor li Înfăptuita", 
capitolul generației mele, al primei generații de tineri care și-au putut înfiptul visurile.
Elanurile noastre tinere la chemarea Parlldului, au sfredelit munții, deschizlnd drum trenurilor 

Valea Jiului, au aruncat punți peste prăpășlll la Salva-Vișeu. Clnteceie noastre InflAcăraln de dfa-

Del: 
Este

•pre _ . ______ ___ . . _ ______________________________
gostea pentru partid, au legat cărămizile APACE1. Alături de cel vîrslnkl vo«n puica spune fa 
curlnd și noi. tinerii, celor care vor privi ululțl uriașul lac de acumulare al Hidrocentralei : acolo. 
1n adinciml, pămtnlul poartă efigiile pașilor noștri.

Unde ii fit oare copiii de acum șasesprexece ani, care învățaseră abecedarul Intre două bom
bardamente, copiii care întîmpinau la 23 August 1944 cu flori pe ostașii sovietici eliberatori ?

Vă știu unde sintețl, prieteni 1
| V-am admirat nu o dată priceperea șt siguranța cu care dati cep cuptoarelor clocoti ode, pentru

ca să se reverse oțelul din care vor prinde viață tractoarele și turbinele mult așteptate.
Tin minte pasiunea cu care mi-ai vorbit, tfnără ingineră de pe meleagurile Dobrogei «oc<a 

liste, despre metoda ta de a obține recolte de mii șl mii de kilograme porumb la hectar 1
V-am aplaudat și eu furtunos alături de mil de spectatori pe voi, tineri prieteni actori, la 

concursul vostru, lată-vă : îl interpretați pe Shakespeare, pe Caraglale șl Gorki, ata căror piesa (vă 
mal amintiți?) le repetați ca pe un jurămlnt In anii de școală.

Vă Întreb dc aceea pe voi, pe primii llnerl fericiți din Istoria aceatel țări : oare ce ar II foot 
tinerețea noastră dacă n-ar fl respirat aerul tare, sănătos al acestor ani, dacă nu șl-ar li trai seva din 
viața nouă a patriei socialiste, dacă nu s-ar II aplecat asupra el cu grijă privirile părintești ale 
Partidului clasei muncitoare ? Dar ce-ar fi luna allcevj decit un astru Invizibil, de n-ar scălda-a 
'umlna soarelui care II dă strălucire șl poezie ?

Se cuvine, așadar, să-l aducem Partidului Muncitoresc Romln, Înaintea celui de-a! lll-lea 
Congres al său, mulțumirea inimilor tinere pentru visele noastre împlinite, preschimbate ta palate și 
viaducte, In locomotive șl poezii, tn proiecte îndrăznețe șl statul. Sa-i mulțumim pentru tinerescul 
„hei rup” șl pentru cintecele de brigadă entuziaste, pentru sălile de lectură luminata cu n«on șl 
pentru primele salarii de muncitori, pentru căminele noastre fericite proaspăt întemeiate șl pentru 
crețele însorite ta care fac primii pași, primii noștri copii. Să-i mulțumim Partidului pentru mtn- 
dria cu care vom puica spune etndva generațiilor viitoare din ce In ce mai fericita : cu noi a începui 
Istoria tinereții fericite pe aceste plaiuri.

Niculae Stoian
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M-ai dăruit cu aur ți podoabe 
De care multor suflete li-e sete. 
Toate puterile râzlețe~mi fura roabe, 
Sint plin ca de icoane un părete, 
îngreuiat de nimburi ți smaralde.

Mâ simt ca un stihar de yoerod 
Țesut încet cu degetele calde 
Âle întregului năpăstuit norod. 
Atit îs de bogat ți-n adincime, 
Atit îmi mițunâ mătasea împrejur 
Câ-mpletiturile râmase din vechime 
Și-aduc aminte fostul lor murmur
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=«ta. fierbea mafa ta 
faval «Măru iar dumneata. ta 
zăd ea s» anua. md gneeai 
atent Votai ta fta malta, 
ta ații jai~ tn tagdlani ca 
SCritDoricemml ■ajtel-g. Ft- 
tarte că tocrade-aa da -tale 
tai ‘Preta plăcere ți ai oa^ 
rO- Mi-am l--gădaii taad. de 
aimed. ad-b ammieic gătind, 
taina «>«. fdgdduxWa-pi 10- 
tașs deeoa giudan ți concia- 
aul diair^o axperia«ta snran* 
nota. $i iau cd ac»- «ta (ta 
de candxL

Cana ce consider ca ge a 
probtamd ddtsebii de grea la 
pratavăman scriitoricească 
este găsirea ți stabilirea cxsn- 
formd ca tamparaotoataj fie. 
cârma a uwi metode de lacra. 
Ea se referă u namm ia ctd 
ți ^mpozilie d la general ia 
octal de creație al scrutora- 
bd, realist. firește. de la tră
ire. observație. seLecțămarej 
materialalal exprafio. cu a- 
daosnl reacțianilor persona
la. Iad reamintesc cd Licta 
Rebranna ca aug Iau Impdr. 
lățeam de nuiBe ari esge- 
riertța de scriitor (an aoiad 
ta tasdf emit asta «talie de 
la el) tmi sgunaa : — Un 
scriitor lucreaxd germaaeni 
ți or; utede ii anca M nu In. 
cetaexd nidodaid 1 Se referea 
desigur ia actul germanenl 
d, Uuegislrarea fenomenelor 
viața lacătJurătoare, materia 
priiad ta grelacraroa da mai 
ilrzta. Mărtnrisirea lai Re- 
braaaa sublinia gafenticita- 
tga tcnttoricaascg ta 
ran fiaedrvia dia noi 
nade ea nu derodhtia 
metoda ge lucra a marelui 
grotnioe. Metoda aceasta de 
loca na a o wi/acta reguta 
du trei ezierioard fita(«i ta* 
time a ecrutonhd. d din pa
triei an gda asodaU ca stări 
udletețiî cer, merg dg Ia 
bacuriL piad In enludasme, 
legal, OUI d, rezolvări profe
sionale di ți de oerspectioa 
biteg'dril ta ritmai social în
conjurător. tăd creația lite
rară rămtne permanent de
pendentă da climatul social

In afară de o mare ctarifa- 
te ți judi ordonare tn com
punere. siguranța drumului 
Pg care fl ai de urmat, cu
noașterea precisă iți dâ o 
mare satisfacție ți bucuria a- 
ceea umed a tcriltorulut (ți 
desigur a oricărui all artist} 
In actul da crrațiune Despre 
bucuria aceasta tn munca 
scriitoricească grea, bucurtr 
care ignorează oboseala ți 
le absoarbe total nimeni nu 
țtla sd vorbească mal bine 
ca Mthall Sadaoeanu pentru 
care elaborarea castei sale 
opere a însemnai nu o grea 
trudă istovitoare ci un țlr În
treg de asemenea bucurii 
creatoare.

Elaborarea intimă n operei 
aparține personalității fiecă
rui scriitor Ceea ce este tata 
esențial ți anterior actului 
redactării este adul de cu
noaștere a lumii înconjură
toare. formarea depozitelor 
dg materiale necesare, prin 
trăire, cunoaștere directă fi 
prin largile ți feluritele căi 
ale culturlL

trăi- 
aturui 

toad

Ca grtoire ta godtm țedi- 
Sortdtd lalrg creație ți geofa- 
aâa M țs legătura ge care 

ad • fota ccrnăarad 
tal-a saațt mente adese ae a 
trMre edeciiod ți idede aduse 
d, una ■nleledaaU.
a-a aaebzat procesul aresta 
mai bine ca CeMse. ia «aa-ra 
a^nunure a ecnițorulm Țn- 
gorm dka Bena Pratan^ad. 
Trîgonn este dezarticulai • 
deooleuLZSt de aa atomii 
jpm esecma^ dia ce’-e «aai 

«Bhftta ele fad afrtho#u acrii, 
toricețti. O gdplentă aaiocr.- 
tică a ser..torului ae Infdt»- 
țeoid ..mizeria" La care •* 
zbate ta 
de a coresgmude auxiaHul 
mscXjJo a teruigrubd. Trigo- 
na std lachis hUr.ua 
..talaur carta, 
erpatarite oale. 
uzat. ea ge «a 
l ie vdd firele

Fără tndrnaU 
bun de a luirețsae 
acrfitancețti ți de a le ampb. 
flea «<*« coAara «Boltita tera- 
U- JVicfodaid a mare rariazi- 
taie FUeietîuald a-a gu’ut ad 
strice uaat ucr::ior. ba dimpo
trivă. Disagimele umaniste 
stan ta mod direge cele aaat 
ajșraptata de cultura scriifo- 
~'_ ~oiră Dur aici preocupă, 
rile țhbitlhcg. de la canoaț- 
terea unor mar: sisteme de a 
gtndi țhlatific P*nd ta apli
cata CTgerignld de laborator. 
iui Mnt străne ta a ^afluența 
asupra Msaginatiei sertiforu- 
tuL ScriUorut realist socialist 
nu poale *ta depart, de cu. 
naațterea măcar turnară a 
otorUor asecmnlsm, fizica ți 
aocialg ale epocii sale El 
poat, alaa. aMutriict/n fireș
te. dar Încadrat tis felul de 
a gtndi al realismului socta- 
Ust ți tn felul de a resimți c" 
mlndrie ioaie ctțfigurile o- 
mului de azi care, sub con
ducerea Partida lui Muncito
resc Romln. construiește o 
aoud rdață. Idealuril, sociale 
alg țărilor celor mai înain
tate. pacea ta primul rlnd 
trebuie td fta jt țelui suprem 
deservit prin efortul scriito
ricesc. Un scriitor care 
făli n-ar sfa De poziția 
ceasta a suficient să 
veased In Literatura țârilor 
capitalist, pentru a vedea 
descompunerea, nihilismul Și 
absurdul In care ar trebui să 
ia arunce, care i-ar fac, silă 
Si care n-ar justifica In nici 
un lei nici talentul nici e- 
fortul pentru a-l pune eficient 
La contribuție tn fălosul 
nlriL Stnl numai clteva 
duri p, car, ți ie ofer 
medltare. ttnirul meu 
ten. Sini in ele a expertențâ 
mai veche: a mea. $1 o 
dejde de 
Îngădui 
noastră i 
preund.
vlrstnlcl 
șl indestructibilul front al U- 
leraturil noastre realist.so
cialiste, îndrumată șl călăuzi
tă de Partidul Muncitoresc 
Romln. să putem da poporu
lui operele de înaltă valoare 
artistică inspirat, din cea 
mai vie actualitate. Iar cel
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astări Dtf cart 
sd o numesc: 
Pentru ca toți 
scriitori tineri 
uniți tn puternicul

lației incit «ie cu neputință să consideri una din reali- 
drept pregătirea celei următoare sau ca pe o culme de la 

gradații nu ae pot «tăblii docit Intre creații 
cele care aparțin aceluiași ranc.

Este tocmai cazai poeziei iul Mlhall Eml- 
nescu și a Iul Tudor Arghezi. Ambele au 
apărui Intr-un moment In care arta literară a 
poeților lăsase In urma lor un drum, pe care 
el l-au părăsit, pentru a începe unul nou. Eml- 
nescu venea după poeții pașoptiști, după 
Ellade. după Akcaandri, după Bollntlneanu. 
Primele poezii ale Iul Emlnescu slut încă debi
toare vechel arte poetice. Curtnd Insă Emi- 
aescti părăsește leik«l și procedeele înainta- 
Sitar, pentru a găsi pe ale sala șl pentru a în
cepe. astfel o fază nnuă In dezvoltarea artis
tică a poeziei ramlaeștl. Arghezi aparține, prin 
tncepalariîe safo. c poc ei post eminesciene. Sa 
pot stabBI >1 ta poezia lui Arghezi unele In
filtrații prnvealla dla opera marelui predecesor, 
dar patine și rare. Incit ele an trag greu 1n 
cnmpăna In care autorul Cuvintelor potrivite 
a aruBcat greutatea originalității «ale șl a fă- 
cot ca acal balanței să te oprească in fata 
altnl sena». Dinlr-un anumit punct de vedere 
sa ponte deci spune că rolul islorlc al lui Ar. 
ghezi a 1m1 să depășească emlnescîanismul, 
prezent încă In opereta atltora dintre poeții 
generației Ini- Limba lui Arghezi esta alta de 
cit aceea a lei Ernie eseu, și temallca, și modul 
die a gludi poellc. șl mijloacele de artă «Ini 
allele Menosarca liricei romlneștl. smulgerea 
el de pe cile unde o fîzace marea influență a 
poetului L aenalărului. este consecința cea mai 
tanpnriantă produsă de afirmarea lui Arghezi 
Iacă d<a al doilea deceniu al secolului nostru 

Devenit independent față de eminescla- 
aism. Arghezi a ezercitat loluși o. Inrlyrire 
egală cu a înaintașului său. In direc|ta reno
vării limbii și a ariei literare Trebuie spus, de 
altfel, eă această Inriurire « lucrat nu numai 
asupra poeților, dar șl asupra ailor mulțl scrii
tori romfnl din ultimele Irel sau patru decenii. 
Ibrăileanu avea obiceiul să spună : ..Intr-uri 
fel s-a scris Irwlnle de Arghezi, allfel după «I*. 
Observația aceasta are nevoie de n întemeiere 
lingvistică și estetică, pe care nu ne îndoim că 
studiile argheziene, aliate astăzi la începuturile 
lor. o vor aduce, pentru a transforma in certi
tudine științifică ceea ce astăzi nu este deciI 
obiectul unul senlimcnt general, dar vag Acei 
care w vor însărcina cu dovezile de rigoare, 
vor trebui să pornească fnt de la comparația 
cu Eminescu. adică de la creația aceluia față 
de care s-a precizat contribuția argheziană.

Cercetătorii vor trebui să arate că deo
sebirea dintre cei doi poeți provine, mal Inlli, 
dm momentul lor social șl istoric deosebii. 
Eminescu este poetul unei epoci In care apar. 
In societatea romtnească, conflicte puternice, 
manifestate în mișcările țărănești Ivite curlnd 
după moarlea poetului, pentru a culmina in 
marea zguduire de la 1907 Sentimentul de ne. 
adaptare j poclului la epoca sa. Înțeles lim
pede de contemporani, de Gherea. de Vlahuță, 
l-a colorat întreaga operă Intre 1870 și mw 
nu se putea întrezări încă In ce chip se va 
rezolva tensiunea socială, aflătoare la temelia 
operei eminesciene, așa Incit podul face să 

a'iaraaae pretentul «ăn. de pildă in Ser sori, cu refugiul In reflecția pesimistă 
aaupra a «oriei omenești sau 1n resemnare Stoică După IAC? clnd începe «5 
sa al rme geniul lui Arghezi. momentul social devenise silul Răscoalele 
lazesirmera fărănimea săracă cu » conștiința de clasă m,m limpede și mai «divă 
M0>c->ea m.ineltoreasca dezvoltata șl ea tn țara noastră inzi-tlreaza «uflclele 
luplătoare ale epocii cu o reprezentare mal clara « «cnptrilnf și le limifliâ 
In al todin. de luptă mal dl^zc. Arghezi apare ca pudul acestui niontont. 
Aparipi ini In (run le a primului numii al V etii So unul dm organele
soda ■ h le ale vremii, apoi continuarea colahutăril poet ului tn pa pin lie ace
le ași reviste. ■« Insa n'ci n îndoiala mupra sensului manileslat de creația 
lui Arghezi inel de la începui urile ei Legarea operei poetului de nuwnrnl ul 
■ serării ti In mixarea Hirrara a vremii Pehuie «â lie. pentru to|> «n'flf- 

led! viitori, cheia
Judecai din 

Arghezi inaramnâ 
apare o atitudine 
știința de sine șl _ __  _ ____ _
«cepe odată cu al doilea deceniu al veacului mwlru Aceasta «liltidinr pro

duce consecințe arttatlce care vor Irehul studiate cu deamăiitinlul In opera 
argheziană. Ele var trebui identificate In reforma lexicului. In drepîul de 
ceiale Hlerară pe care poetul 11 acordă «ectorulul aspru al limbii, alternai de 
altfel cu aria lexicală cea mal delicată. In «fera sa temnilcă. sporită nrin 
temele luptei, ale revoltei, ale negației, prin reforma prosodlcă, fn cadrul 
careta apar multe Irlngeri ale ritmurilor tradiționale, tn modalitățile sintactice, 
cu dtalecărite alll de expresive ale frazai șl In multe alte procedee ale artei 
ar-hez «ne Impresia generală lăsală de lirica Iul Arghezi esle «ceea a unei 
marș leaslnni interne, a unul dramatism esențial, niciodată exprimate. în 
larmele și cu accentele aceleiași Intensități. In tot trecutul poeziei noastre 
ș> In care se exprimă vocația revoluționară a unei nai epoci din Istoria 
aoMtra politici, socială și morală.

Tudor Arghezi a însoții prin comentariul «iu liric și publicistic dez
voltarea «ocicta>i romlnești la ultimele cinci decenii Soarta mai clementă 
deeft pentru Emlnencu, l-a hărăzit viață lungă șl carieră bogată, «slutele 
aiiiic In mamealnl roadelor «upretnc șl a încununării (or. de toți acei cnre. 
«a invarăși d< drum «au ca admiratori din mulțime recunosc Ia el pa poetul 
grătar la numele tuturor.

TUDOR ARGHEZI

de-a! Uf-Lev Cong'rs al Par 
ufija Itancuoraxc ftomla sd 
foas—e gentra eoa tați smt- 
fo*M. Mgrraap ta marele efort 
ocMcTenclia ni Fainei prilejul 
unor noi angajament, de a 
crmiritad după puterile noas
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Ca problemă ml preocupă tn pot. 
turn de tlnăr scriitat (ca vtrstă) 
și scriitor tlnăr (ca experiență 1 ?

Ca pe oricare dintre colegii de 
generafie (Șl de rondel, «ș adăuga 
aacă Tltus Popovici. de pildă, na 
ji-ar redacta cărțile direct la mași
na de scris l| mă frămf*ită n-_*uoe- 
roase prchleme — dar ati'mlrd ca 
dezinvoltură că. pentru rin du- !< ds 
fall, am alas una din ele. Ia In- 
Itmplare Si anume pe prima care 
mi-a sărit din călimară pe birlic, 
ar fi să dovedesc lipsă de probitate. 
In primul rlnd față de mine tnsana 
Pentru că adevărul e altul. Adevă
rul e că de o bucată de vreme, 
tn dorința care ml P*r« legitimă 
de a 
«curți 
vîrsta 
frage 
tiv fn 
mare» 
ml le 
pe care o socotesc, fn ceas ce ml 
privește, problema chele.

Vorbesc despre cunoașterea vieții. 
Despre cunoașterea nemijlocită a 
vieții. Despre o activă, intensă, 
fără slăbire temporară a ritmului 
$1 deci fără perioade de asalt, par
ticipare la viață. La com piei It a ten 
vieții In eondlțlilp construirii socia
lismului la noi. Vorbesc despre cu
noașterea vieții, dar nu ml refer 
la ceea ce numim In mod curent 
„documentare*1. Hiriiile cu note mal 
mult sau mal puțin grăbite pe care 
lf> aduci tn valiză, tnphcsulte In
tre tubul cu pastă de dinți șl Tl«- 
neaua de llnfi împletită de soție 
(,,la-o dragă, tu tiu știi, dar la 

In
re

nu rlmfne ia pantalonii 
ai copilăriei literare. a 

literară a adolescentului care 
din (igara ascunsă conspira - 

mîneca tunicii, subordonez 
majoritate a problemelor ce 
ridică c-eația uneia singure

(,,la-o dragă, tu titi știi, 
Bicaz e răcoare*1!), pot slujI, 
cel mat bun caz creării unul 
portaj împănat din belșug cu sem
ne de minam așezate în coada 
unor lapte, fn fond uimitoare doar 
pentru tine, nu șl pentru cititor, el 
însuși creatorul acestor fapte, ne 
oara le consideri firești, pe care le 
confundă cu însuși scopul existenței 
■ale. al apartenenței sale entuzi
aste la construirea «ocLaflstnuluf.

Dacl na ae Integrează 
> . • , . iaci -■

p-^ernici da Bdntn». 
de craație. taptui braț 
Bk-ire C-m si ue traasiorsne taft-o 
lac-ara literari. Or. e aceertoa a*-ti 
fachipoi că Mptămîna șan luna 
.peărecn-1 pe terra* are forța si 
pană faptul braț la aceste eoadtțif 
-ineaaare Meritorii 1 Documenta rea 
fn fațeieflul ej curent rlmîne. după 
plrarna mea. a« mod util șl «dese
ori Ind spensab41 de completare de 
«i stema za re a unu; material trăit 
și mteefat fn urma anei participări 
pe'OBasente șl active la v -ța celor 
despre care trebuie, (l-a devenit o 
at' ljenti neces '-ate. sl scrii.

Un prieten, de asemenea tînir 
scriitor. m.a eanoțioaat profund, 
povestindu-m* el. trăind de mai 
bine de doi ani în mijlocul petro
liștilor. | fntîmplat adesea să
Te confundat Cu un sondor nan eu 
a't muncitor de pe șantier. Culmea 
a atins-o fntr-o zi un re por te- de 
la ziarul regional carc i s-a adre
sat astfel prietenului meu._ „son
dorul” :

— Dumneata cum stal cu norma ? 
.Merge, merge treaha ?

(în paranteuJ fie spua. clnd re
porterul a aflat că *=□ dorul e de 
fapt scriitor, s-a Indispus cl-l ..stri
că documentarea- In loc ăi ae 
bucure Și «1 acrie despre asta cu 
aceeași fnflăeănare cu care acrie 
despre oricare fenomen a! noului 
descoperit In viață).

Prin participarea la viață a fînă- 
rulul scriitor. ma< înțeleg însă și 
altceva. Sînf bucuros el acest ..alt
ceva*1 a fost formulat cu competen
ță de mulțl alții înainte» mea și ci 
mie nu mi-a rămas dec It sl-l citez. 
Dacă nu pe toți, (ca să nu pun 
Luceafărul în situația de a-șl mări 
numărul paginilor cu cel puțin 
zece) măcar pe M. Nov leu v care a 
scris recent: ..Intervenția activă** 
(j scriitorului la munți poporu
lui)........trebuie să fie precedați de
o intervenție activă, cetățenească. 
Astăzi, tn țara noastră const ruc- 
loare a socialismului , un acriilor, 
maj ales un scriitor talentat, poate 
ajuta efectiv oamenilor muncii >ă 
rezolve curent unele probleme mal 
complicate de ordin economic, po
litic, social, moral”. Subscriu cu 
amlndoul mîlnlle (dacă fov. Novl- 
cov Îmi acordă cinstea de ■ mă 
lua coautor I).

In creația mea de pini acum.

am alrit. ca al zic așa. doar de 
puține ori gardul pentru a Ieși din 
ograda literaturii destinate copiilor. 
Mlrturlsasc că m-«m almțlt bine fn 
această ogradă (deșt nu odată m-a 
mîhnlt faptul că critica literară a 
trecut pe Itngl ea cu nepăsare atî- 
ta amar de vreme). Consider că nu 
poate exista o educație comunistă 
m uit I laterală a tinerei generații 
firi o mare șl buni literaturi 
paatru cei mici- Consider de ase
menea că această mare șl bună H- 
teraturi pentru cel mici nu poate 
11 realizată prlntr-o cunoaștere mal 
șuperflctall a vieții, printre parti
cipare to'tmp'ătoare la viată, prin 
,. documentări- pripite in școli și 
tabere. (Timur al Iul Galdar nu «-a 
născut In t'mpul vizitei scriitorului 
în.‘r-O școală, unde, fn răgazul din- 
t-e două autografe dale micilor el* 
Utori. i«i întrebat: ..Ei. spuneți.ml: 
cum a duceți? O mai ziceți ? Vreau 
să scriu despre voi!”).

Leg fn concluzie, munca 
creație prezentă șl 
creșterea, maturizarea mra 
Hor. Indisolubil de modul 
ști (și unde val ști) <1 
Dicf voi reuși sl devin a ,______
d'n Imensul clocot al vieții, atunci, 
leriați-ml lipsa de modestie, tova
răși — cred că cm mal puternică 
dorință a mea. aceea de a scrie c 
carte a cărei figură centrală sl 
fie adolescentul de azi. nu va ră
nita» doar In stadiu! de deziderat. 
Dacă nu... dar al ml opresc alei 1 
Nu pot concepe cealaltă alternativi 
Ea ar dovedj pasivitate adică toc
mai contrariu! Idealului de viațj al 
unul tlnlr «editor care trăiește în 
flecare clipă imensa satisfacție eă 
este fn primul rlnd, unu! din mili
oanele de luptători sub steagul 
partidului. In bătălia pentru socia
lism, de o vigoare șl de o frumu
sețe Ură seamăn. Ra. mal mull 
v-aș rug« al tătați ffirl teamă 5' 
cu linii cit mal apăsate, «cel 
„dacă” nesuferit. Pentru că nu mai 
departe declt aceste modeste rtn- 
durl. am sentimentul nu că le 
scriu, ci le cfnt: că n-aș putea fn- 
tîrzta sau lipsi nici o secundă din 
uriașul cor care face să triumfe In 
primăvara aceasta 1 nfIăcăratiiI cfn- 
■ec al luptei șl a| muncii dedicat 
marelui eveniment de la 20 Iunie 
ce! de-a! Ill-lee Congrea al Parti
dului nostru.
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PROFILURI
LITERARE

Titus Popovlcl
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€a schițele scrise In colaborare cu Franchc Munteanu. 
pe la mijlocul anului IMO ar fl putut arunca lumini 
asupra viitoarei iracctorii literara a lui Titus Po- 
povki, « diacul a bi!.

Bar ciiiar volumul Baci J urce, de scurte povestiri, caracte. 
fiztndu*&a printr-o anume atâplnlre a tehnkll literara nu de
pășea marginea unor narațiuni In 11arate, cu cluilrl de pito. 
i**o cum sini unele din scrierile Unirilor povestitori ardeleni, 

Romanele Străinul $1 Setea l-au proiectai, dintr.odaîâ, pe 
Ti lua Popovki In rlndul scriitorilor format) prin maturitatea 
observației ca șl prin expresia lilerar* de o mare densitate, 
simplitate șl limpezime.

Începuturile literare ca șl analiza atent* a ultimelor sale 
cirțl «ic olari posibilitatea aâ deacllrăm adevărata structuri 
a scriitorului, interesanta sa evoluție artistică.

Pentru că vrem si spunem din capul locului ceea ce pare 
apolinic la Titus Popovki nu ea la altceva decit o «nască. In 
realitate, calmu] epic, riguroasa disciplinare a materialului 
romanesc, toate acele atribuie ale stilului clasic, reprezintă 
victorii asupra unei naturi ardente.

Sa evidențiat atitudinea sa polemlc-sallrlc* din Străinul. 
Reprezentanții partidelor htorke ori ai intelectualității bur
gheze — slnt luațl exemplar cu exemplar îl supuși unei șarje 
violente, pin a la limita grotescului, Incit unii dintre aceștia 
părăsesc condiția lor biologică umană și intră In rlndul ani
malelor împilate din magazinele cu vechituri, In Setea, 
urmărind pe Suslănescu șl batjocorindu-i flecara gest, fiecare 
replică, ajunge sS atenteze la existența literară a peciona- 
Julul. Dar ce are a tace. Titus Popovlcl a-a descărcat de re
pulsie șl furia pe care l-o provoca acest tip de caracter. S-a 
răzbunat, chiar dacă prin aceștia creația sa tipologică n-are 
decit o valoare publiclslica. (Observați șl specificul satirei 
lui Tltus Popovki î eJ nu cunoaște umorul potolit, blind. 
Chiar scene prin excelență comica — ca cea din Seine clnd 
moțoganll, fericiți că II se vor da șl lor păxntnt din moșia 
baronului Papp de Zărind, vor să clnte ceva șl se pomenesc 
Intonlnd singurul dntec pe care-1 cunoșteau, Imnul regal. — 
tint zugrăvite cu o Ironie care nu cunoaște îngăduința, cart, 
pe undeva, atinge sarcasmul). Dar nu-l vorba numai da ținuta 
sa pamfletară șl care aluneci, clteodată In accente awcealve, 
derogfnd de Ia legile artei. S-a demonstrat că în Străinul. 
Tltus Popovlcl se face vinovat. In cazul lui Andrei Sabin, de 
o atitudine opusă celei discutate, de Idealizare.

$1 cu toata acestea, ceea ce este ma] bun tn ultimele sale 
cărți remarcă prlntr-o sobrietate «păsată, învățată ta școala 
Iul Slavici șl Rebreanu. Să mal ținem scama de ceva. Cunos- 
cînd temperamentul lui Tltus Popovlcl nc-am aștepta ca ope
rele cale eă evolueze tn sensul romanelor, cum s-au numit ca 
un termen Impropriu, „«abloctive**. El bine, nu se tatlmplă 
așa. Cu eforturi, despre care nu avem cunoștință, el s-a 
orientat către formula romanului, numită Iarăși cu un termen 
impropriu „obiectivă". Astfel este Setea In care m încheagă 
tipologii de felul Anei, a Iul Mltru Moț. ari Gavrila Unsului 
complet desprinse de subiectivitatea autorului.

Aceste aspecte prezintă cauze mal adinei, care na pot II 
clarificate fără a ne referi la problematica romanelor Iul Tilus 
Popovlcl. Tema principală, motivul Interior al ocklrel cărți 
pe care a scris-o stă in procesul care a« face Intelectualității 
mkburgheze, la lumina marilor evenimente din noua istorie 
a poporului nostru.

■ n Străinul, eroul principal a Andrei Sabin a cirul anam
neză a caracterului ni-1 axată înrudit cu eroii cunoscuțl, tn 
literatura noastră din trecui, sub numele de inadaptabili șl. 
In literatura rusă, de oameni da prisos. Andrei adopta poza 
unei ființe neînțelese șl neobișnuite. îndrăgostită <je absolut 
șl de mitul superiorității — ca să nu spunem gcnlaUlftțli. 
propriei pemoane.

Chiar gestul care-1 pune in conflict cu autoritățile șco1are 
șl 1 determină excluderea — o teză care blama războiul anii, 
șovietlc, — provine șl dinlr-u dorință de bravadă gratuită, de 
Irondă Eroul va 11 azvtrlit Insă in circuitul marilor tnttm- 
' H istorice de •« 23 August 19t< șl la temperatura lor 
înaltă va începe să se curețe din caracterul său. oțelul de 
zgură.

In „Setea" învățătorul George Tcodorescu este realizat cu 
«asta obiectivitatea șl are ca atare o fizionomie rotunjită. Elte 
adevărat personajul se alia pe o alta treaptă a evoluției. S-a 
fnlom din Uniunea Sovietica șl a luptat In cadrul diviziei 
. Tudor Vladimlrescu". Revenind acasă, primul său drum a fost 
șă-și dea adeziunea de intrare In Partidul Comunist Romln. 
«i-a uimii insa ostrdia unor colegi de a-1 considera drept un 
erou pozitiv exemplar, comparabil cu Voropaev «I Davidov. 
i oală activitatea lui George Teodorescu se așează Insă sub 
semnul luptei Interioare de a realiza un acord Intre adevărul 
lui și adevărul maselor, tlnztnd câlre cel din urmă cu țoală 
puritatea sa sufletească. (Amintlțl-vâ critica pe care o prl- 
meșle la județeană de partid clnd vine cu propuneri de o 
..generozllate** narodnică).

Personajul, repet, are un caracter rotunjit, anallzlndu se cu 
finețe toata sinuozitățile drumului prin care ajunge să se 
contopească, firesc cu idealul partidului clasei muncitoare.

’ lnl THua Popovki. piesa „Possacaglia" 
a vrofe<l^l £/***"*? IU Proh,em*tica ..Străinului". Autorul 
Frații iC «MO*rlile tăie cu romantismul mic-burghez.
Iernat’ A, ti ,of And"l. un Hnăr pianist ta.
lentat care orbit de ambiția unei realizări personale — șuieră 
9i «I ci Iciți erou Iul Titus Popovlcl, dc grandomania — In 

Mtrw am zbuciumați de dinaintea lui 23 August IfrH 
uLr " Profc’oru'ul său, ea Intr-o citadelă a Idea-
n. 1 *1“" *’UT1O* •P** ' ,iră contingențe cu viața celorlalți

. •** ”’,Uz ’? ,,ata a evenimentelor social-
politice îl va arunca Intr-o cumplită dramă. Fasciștii In cart 
are Încredere «ș se destăinule, II vor zdrobi degetele cu 
care voia să vrăjească universul Întreg.

m . re€upe,lbili Pcn,ru noua societate. In 
cazul celorlalți, după cum am văzul, autorul apelează numai 
a mijloace de pamflet. Dar cum s-ar fl putut înfățișa modul 
n 5,r« are '*• Pur 1 Ucarea. de toate năravurile șl apucăturile 

pa hologkî lor micburgheze. fără a se oglindi activitatea ma
niat. cu eroismul șl sănătatea lor spirituală contagioasă? $1 
observați că In Srrăinu! avem, de fapt, de-a face cu două 
romane : imul al lui Andrei Sabin — despre care am referit 
— șl celălalt al torțelor muncitorești mobilizate de Partidul 
Comunul Rom ia pentru lalăptulrea actului Istoric de elibe
rare a Patriei de sub sfâplnlnsa hitkrlșiilor șl a dictaturii 
lagclate □ntonescleme. linear] ele se întretaie ei dau naștere 
unor scena impresionant», alteori coexistă, avlnd ca |usti 
tkare generală Intenția de a realiza o frescă a acelor «ni. 
(Lipsa unor punți de legătură vizează Insuficiențe In expe
riența de romancier a Iul Tltus Popovki), Dimpotrivă In 
Setea și Bassticaglte, pe primul plan slnt aduse acțiunile mi- 
aelor populare — In primul, al țărănimii sărace, reprezentată 
dc Mltru Moț — in piesă, ale detașamentelor muncitorești dlu 
aare tace Paete Mlhal. Pe acest fandai apar In adevărata lor 
semnificație peripețiile intelectualității. De aici cele două 
categorii de personaje favorite, pe care le vom găsi totdeauna 
iii cărțile lui Tilus Popovki i ori firi caracterizate prin știuta 
dedublare, cu frăniînlări anxioase, uri caractere Integre, pline 
de vitalitate morală. Rețineți șl o alta caracteristică de ordinul 
compoziției: punctele nodale. de adlnca tensiune rezida m 
..In(Unirea* dintre eroii primei categorii, cu masele populare. 
Andrei Sabin ajunglnd pe baricadă, «coate la un moment dat, 
acest strigăt sufocat de o Intensa bucurie i „Oameni, prkni- 
|i-ml Intre voi... v-em fntllnit In drumul meu, care sa oprește 
aici. In această regăsire". Cuvintele slnt adevărate pentru 
oricare din eroii principali ai cărților Iul Titua Popovki.

Inutil să întreprindem. In acest sens, o demonstrație. In 
Străinul. Tltus Popovki a prezentat, printre primii, lntr-o 
lucrare mal vastă, măreața temă a eliberării patriei noastre. 
In Setaa. reflectorul artistic cuprinde un eveniment tot cu pro
porții de epopee : reforma agară In făptuită în chip revoluțio
nar de călre țărănime sub conducerea clasei muncitoare

De altfel, acest sentiment de amploare, dc vastitate țl-l dau 
toate cărțile lu| Titua Popovki. El es1c scriitorul care nu ae 
sănie atras, cum ziceam la începutul arllcolulul, decit dc te
mele mari ale prezentului, de ceea ce esle monumental, grav 
ș< dramatic In epoca noastră. N-o să-l prinzi niciodată ocu- 
pindu-ae de aspecte m'nore șl cu aiH mal mult ae dovedește 
recalcitrant mirajului formalist al originalității de dragul oel- 
g'natltățli. Titus Popuvkl este pătruns dc kieea responsabi
lității 1n lața scrisului. El, după cite pot aă.ml dau seama, 
scrie cu facilitate. S1nt scene întregi care, am certitudinea, 
au fost serfee. cum se spune, din1r-o răsuflare. Șl cu țoale 
acestea, acri (torul încredințează cu greu cărțile sale tiparului. 
In decursul unor ani întregi, el Iți verifică impresiile subiec
tive deapre anumite tipuri cu echivalentul acestora din viața 
de toate zilele, Iș] lărgește orizontul cunoștințelor despre 
oameni, eu un viu spirit dc autocritic* scriitoricească, căutind 
■ă înțeleagă cit mai profund semnificația iranalormărllor pe 
cară le produce, In peisajul uman al țării. Revoluția noastră.

In fața materialului vast, complex șl monumental al epocii 
noastre, care cere forțe creatoare herculeene, el nu se da 
înapoi, ci cu avfnt temerar pornește înainte, clteodată primul, 
cresctod de la carte la carte și 1orllfklndu-și talentul, lata 
pentru ce Titua Popov ici esle considerai ca o mare speranță 
a prozei contemporane.

I

Al. Oprea

J

luceafărul
RevitlS a Uniunii. Scriitorilor din RPR 

Director ; acad. Mihai BENIUC
COLEGIUL DE REDACȚIE

Durnilru CORBEA .(membru în Comitetul de di- 
redie); Dan DEȘUU (membsu in Comitatul de di
recție); Mihu DRAGOMIB (membru în Comitelui de 
direcție); V. Em. GALAN; Sihrian lOSIFESCU; Aurel 
MIHALE; Mihai NOVICOV; «cad. Panaitescu-PER- 
PESSICIUS ; litus POPOVICf; l.beciu UIAN; Haro- 
Iamb ZINCA (membru in Comitetul de direcție).

Daci atraladraa afltralal M 
poate râtfrlnge Îatr-UB 
bob de ronâ — șl dacă 

cel mai adesea vorbele acestea 
■u rămln o simplă șl uzată me
tafora, ni se pare, totuși, de 
neconceput cuprinderea unei 
complexe personalități poetice 
Intre marginile înguste ale unei 
modeste cronici literare. Șl da* 
că ne încumetăm totuși să bro* 
dăm clteva rtndurl pe marginea 
versului arghezian, cu convin
gerea că petrecem doar clteva 
fire de fular prozaic printr-o 
strălucită pinzâ de borangic, 
este pentru că admirația noas
tră In fața slovei maestrului oc* 
togenar nu se poate sustrage a- 
cestui răscolitor moment. Să Hi 
contemporan cu Arghezl și să 
ta închizi sfios, intimidat, în
tine, e ca și clnd ai sta in fața 
frumuseților carpatine cu ochii 
Închiși. Nu poți sul Carpații pe 
țoale cărările lor deodată. Asta 
nn înseamnă că Arghezl este 
un poet inaccesibil, cum i a 
străduit aâ-1 Înfățișeze critica 
burgheză. Dimpotrivă, 12vorlt 
din popor, Arghezl, prin cea 
mai izbutită parte a operei Iul. 
alături de AlecsandrL Eminescu 
și Coșbuc este șl va deveni, din 
ce In ce mal mult, iară Îndoia
lă. unul dintre poeții noștri cel 
mai populari. II asigură aceasta 
atașamentul Iul pentru popor, 
legătura indisolubilă a creației 
sale cu versul folcloric. Căci 
poezia xomlnâ cultă. In vtriuri- 
le el cele mal înalte, a însem
nat întotdeauna, de la începu
turi șl pînă astăzi, o sinteză a 
valorilor spirituale, așezate de

structură, așa cum a fost la A- 
lecsandri, la Enalneșcu și Coș- 
buc, tar în 'Vremea noastră la 
Benluc.

Din șirul lung a) precursorilor 
țărani, poetul a schimbat, „înti- 
m oară, I sapa-n condei și braz- 
da-n călimară" și .,djn graiul 
lor cu îndemnuri pentru vile", 
el a ivit ..cuvinte potrivite”, 
cum singur mărturisește in 
nepieritorul său Testament

Contribuția lingvistică a lui 
Eminescu — așa cum observa 
acad- Tudcr Vlanu — se reali* 
zase în a doua Jumătate a vea* 
cflkii'al XIX‘Iea, în sensul „poe
tizării' vocabularului, genialul 
poet căutind, in general, cuvin* 
tede care expiimâ emoții deli
cate, suave ; contribuția argbe*ARTIST DESAVIRȘIT AL CUVINTULUI

rice eu Inflexiuni suave ca 
Buna Vestire și Lingoare, prima 
amintind de Fata morarului* a 
Iul Coșbuc. totuși, răstumlnd 
sensurile speciilor și încărcln- 
du-le uneori cu O pronunțata 
notă satirică și socială, a rămas 
alături de versul popular prin

cium lăuntrici în cântarea ade
vărului filozofic, lie că t-a bla
mat șl sflșiat cu fierăstrăul fra
zei pe netrebnici și exploata
tori; fie că s-a îndurerat de 
soarta celor năpăstuit! la tre
cut, sau s a bucurat In anii re
gimului nostru de triumful so
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generații In plasma versului 
popular. Aplecat! asupra acelu
iași izvor folcloric, poeții noș
tri cel mal reprezentativi au 
luat din el substanțe șl valori 
diferite, potrivit cu cerința 
structurii lor artistice.

Alecsandri s-a apropiat de 
viața poporului prin baladă, E* 
mlneseu prin clntecul liric, Coș
buc prin complexul etnografic, 
Arghezl, deși are poezii folclo

„blestem-, „degclntec-, prin for
mule aparent stereotîpe din 
„jocurile copiilor” șl mal cu sea- 
mă prin valorile lingvistice. 
Căci de la Eminescu șl plnă 
astăzi, alături de Sadoveanu, 
Arghezl reprezintă monumentul 
cel mai impunător de limba 
poetică. In vers sau în roman, 
în articol sau cronică, In pam 
flei sau tn tabletă (specie tipic 
argheziană), fie că a dat glas 
unul profund și chinuitor zbu

cialismului, Arghezi a lost ori- 
clnd și pretutindeni, un artist 
desăvlrșit al cuvlntuiui. Scabo- 
rlnd din robii durerii unei vecii 
întregi, limba versului arghezi
an, bărbătesc, colțuros, uneori 
cu rezonanțe metalice, transfor
mă biciul Indurat Intr-un aspru 
verb pedepsitor. De aceea rela
ția argheziană cu folclornl șl 
limba populară nu e o simplă 
relație lingvistică, ci una da

ziană se sprijină pe alte 2one 
lexicale, ignorate plnă atunci în 
limba literară. In afară de zona 
graiului cu — „Îndemnuri pen
tru vile" — despre care vor
beam — Arghezl îmbogățește 
limba poetică, înnobillnd cuvln- 
Inl de la mahala, iscInd* din 
„bube, mucegaiuri și noroi”, de- 
săvlrșlte frumuseți artistice, ca
re stan alături de puritatea lim
bii eminesciene — o a treia 
zonă lingvistică frecventată de 
poet. Aceste fapte lingvistice se 
Împlinesc adesea în exprimarea 
unui nnivers folcloric cu aspi
rația spre dreptate, adevăr șl e- 
chllate socială, cu ura Împotri
va asupritorilor șl cu unele li
mite, proprii acestui mediu. In 
Înțelegerea lumii.

La Arghezi cuvintele au o 
concretețe uimitoare, de aceea 
sentimentele șl noțiunile expri
mate se nasc, trăiesc, se inten
sifica, se sfarmă și se comportă 
ca niște vieți autentice, potrivit 
stărilor pe care le exprimă. In 
sonuriie lor stăruie clnd melan-

colia llnlștel eminesciene, clnd 
neastlmpârul spiritului arghe
zian, clnd geamătul și scrîșna- 
tul celor oprimați de strtmba o- 
'-duire burgheză; in ele se 

împletește ‘ șl mnrmurul apei, 
și-al frunzei de fag, topltă-n doi
nă. și țăndări de fulger răzbu
nător.

Dar geniul lingvistic arghe
zian se impune in primul rind 
prin puterea de redare a desa- 
vlrșltel unități dialectice dintre 
conținut șl larmă, lnlr-o uimi
toare varietate prozodică, ex
presie a bogatului său univers 
lăuntric.

Inglobînd In firea sa trăsături 
esențiale ale omului din popor, 
Arghezi . și-a călăuzit versul 
după destinul poporului său, 
împrumutând în creațiile sale 
reallst-soclalisle ceva din sigu
ranța, optimismul și prospeți
mea morală a constructorilor 
socialismului. Vigoarea verbului 
său cu un caracter din ce tn ce 
mai pronunțat popular, trăiește 
acum o strălucită tinerețe. De 
aceea poezia arabeziană, pentru 
a fl pătrunsă deplin, se cere u- 
neorl plînsă ca doina, alteori 
șoptită ca desctntecul, sau zvîr- 
lilă-n față ca blestemul și „su
dalma”.

Am greși desigur, dacă am re
duce complexa personalitate ar
gheziană numai la o dimensiu
ne folclorică șl dacă am ignora 
relațiile el cn spiritele străluci
te ale culturii universale, cu 
poeți ca Villon și Baudelaire 
sau cu prozatori ca Rabelais, 
Swift, Cehov, ș.a. Dacă am In
sistat, totuși, numai pe aceasta 
latură, refuzlnd plnă șl exem
plele — este pentru că socotim 
o latură esențială șl cea mal e* 
videntă a personalității lui poe
tice, asupra căreia vom reveni 
cu o analiză amănunțită intr-un 
studiu mai amplu.

Cu acest prilej festiv, singura 
strofă, pe care dorim a-o înfăți
șăm aci, este aceea ce sta astăzi 
pe buzele fiecărui cititor al Iul 
Arghezl:

„Carte frumoasa, cinste cui 
te-a scria 

încet gindită, gingaș 
cumpănită i 

Ești ca o floare, anume
Înflorită

Mlinilor mele, care te-au 
deschis.

0 CARTE 
DESPRE CEHOV
O anchtlâ întreprinsă 

de o mure revistă străină, 
tl numără pe Cehau prin, 
tte cei mai citiți scriitori 
din lume. Exegeta operei 
sale e imensă. De cu/lnd 
a apărut și la noi o lu
crare de interpretare și 
explicare a vieții și artei 
sale, datorită tinâruiul 
critic B Elvin. Colecția 
tn care s-a tipărit această 
lucrare implică anumite 
limite decurglnd din ca
racterul ei monografic. 
Autorul studiului a incer. 
cat sa spargă aceste li
mite. neabordlnd doar la
tura ..romanțai#" a e. 
xistenței marelui seriilor.

Personal detest anec
dotica. adică elementul 
facil, atractiv care Ispi
tește un anume soi de ci
titor. Ea nu determină și 
nu explică In mod esen
țial o personalitate artis. 
tied. De aceea cted că El
vin a făcut bine folosind 
cu precauție dalele 
me ale vieții scriitorului, 
Incerclnd să le Integreze 
Intr.o viziune globală, ar. 
monioasă și sintetică. Fi
rește că este necesar a-l 
titua pe scriitor (n epoca 
respectivă, a trasa carac
teristicile el a ilustra in
fluența forțelor sociale, 
atmosfera !n care a trăit, 
pentru a da pregnanță 
portretului, pentru a arun
ca o lumină circulară a- 
supra operei sale. Urmă- 
rind datele biografice, 
criticul nostru tinde de 
fapt să reconstituie forma, 
(lunea, istoria unei perso
nalități. In acest sens a- 
mânuniut biografic este 
important tn măsura In 
care e utilizat ca un mij
loc de interpretare a uni
versului cehovian. Din 
păcate sa face exces de 
asemenea date și nu În
totdeauna semnificative. 
E adevărat Insă că la Ce
hov opera șl omul sf tu. 
minează reciproc. Poate 
la nici un alt seriilor 
concordanța nu este atlt 
de xtrinsă.

Cehov a fost fidel lui 
însuși, nedesmințind nici 
o clipă tn viață idealul 
pentru care milita In artă. 
Era In așa fel croit Incit 
firoare gest, fiecare atitu
dine. flecare idelg fi ex
prima deopotrivă nu nu
mai ca individ social, ci 
șl ca artist. La el nu se 
remarcă discrepanțele, 
rupturile atlt de violente 
Intre opera cbiectivâ ji 
modul de existență aitt de 
des In t Uni te la alți mari 
scriitori. Cele două aspec
te se completează, se e- 
chlUbrează, formează toa- 
ialti un tot unitar de 
unde și acel farmec in
dicibil al personalității ce- 
hovlene. Medicul modest 
care.fi cheltuiește pro
priile venituri pentru în
ființarea unul spital omul 
care, deși bolnav, por
nește spre îndepărtatul 
Sa ha Un ca să tnf cerneas
că fișe privind starea fi
zică și morală a deținuți- 
lor, nu este un simplu 
spectator ai vieții celor u- 
mlll, desnădăfduițl, opre- 
sați de societatea țaristă. 
Scriitorul nu profesează 
doar literar simpatia pen. 
iru oamenii simpli, obiș
nuit!, care var popula 
schițele șl nuvelele sale. 
Această simpatie este re- 
ftexul direct al unei uma
nități profunde a delica

teței, a modestiei șt inte
resului viu pe care Cehov 
le are față de această 
lume neînsemnată din ju- 
ru-l. Ea se manifestă deci 
fi in conduita de lieiure 
zi. ca și In scris.

in planul creației, insă, 
exigențele slnt mai mari. 
Duioșia, simpatia nu dis
par. dar nici nu umbresc 
luciditatea artistului. Și 
nu rareori, scriitorul se 
ridică de La xlmbetul a- 
mar și resemnat pină la 
revoltă.

Unii exegețf occidentali 
au vrut să înlăture din 
interpretarea lor elemen
tul politic, preiextlnd că 
Cehov tra insensibil la a- 
cesta. reduelndu-i proble
matica eroilor la drama o- 
mului simplu, banal, care 
Se desfășoară indiferent 
de condiții sociale. Criti
cul nostru spulberă aceas
tă optică falsă șt leaden, 
(loasâ. El izbutește ld at" 
monstreze convingător, 
printr-o analiză strinsd. 
implicațiile sociala și po
litice. dependența strictă 
a eroilor de mediul su
focant ai societății țariste. 
Opresiunea ia formele 
cele mai insidioase, injil- 
trlndu-se In conștiința a- 
roilor despersonalltindu.i 
transjormindu-i tn meca
nisme uniforme, cu ticuri, 
cu abișnutnțe. aidoma re- 
ducindu-i la cea mai tris
tă banalitate. Dar sub a- 
ceastă aparență de cenu
șiu fi monoton, banaiîta. 
tea are o nemaipomenită 
varietate de aspecte. Sub 
crusta apăsătoare, se con. 
sumă traiul anonim, cu 
suferințele, cu dramele tă- 
cute, care deși ale unor 
oameni mărunți, nu slnt 
mal puțin sguduitaare.

Marele sectei al artei 
cehouiene rezidă tocmai tn 
puterea de a izola bana
tul. de a-l pune in valoa
re. de a-l lumina șl a ne 
surprinde prin diversita
tea lui. prin ceea ce con
țin^ turburător și inedit 
Omul de prisos al lui Ce- 
hat<. omul banal capătă 
astfel a din*eneiune neo
bișnuită, cate întrece cu 
un cap propria sa statu
ră. Este profundă obser
vația unul renumit critic 
a/ nostru G. CălinesCu, 
clnd asemuia spaima nt- 
fericitulul slujbaș care 
strănutase In chelia ge
neralului cu minis lui *• 
chile. Eroii slnt mari sau 
mici, In funcție de proiec
ția artistului.

Refuzul gesturilor pate
tice. a conflictelor zgo
motoase. a intrigilor com. 
plicate, La îndreptat pe 
Cehov către descoperirea 
înfățișărilor diurne fi 
multiple a unei lumi cu 
existența pasivă, aproape 
vegetată. A vedea totuși 
drama tn evenimentul co
tidian. a consemna desti
nul unor oameni mărunți, 
cerea o ascuțime și o fină 
percepție a resorturilor 
lor sufletești. Dar mai 
presus de toate cerea o 
cunoaștere a atmosferei 
sociale, ale cărei efecte sa 
resimțeau In toata articu
lațiile psihologice ale per
sonagiilor.

Desigur că Cehov nu 
s-a mărginii numai la a- 
cești eroi. — șt îndeosebi 
tn teatrul lui — înclinația 
unora dintre el de-a ieși 
din impas, de a găsi a 
soluție este mai pronun- 
țață. Eroii au conștiința a- 
xislenjei lor mizerabile. 
Epsiiă de orizont, fiind 
in același timp însetați de

o lume mai frumoasă 
fericită, spre care iot ceea 
ce t mai curat șl nobil in 
el. năzuiește cu o mare 
nostalgie. Si aci, drama 
se consumă fără o gesti
culație sonori. Intensita
tea situaților fiind adesea 
subliniată printr.o tăcere, 
prinfr-o aluzie sau a pau
ză. car» laolaltă dau șl 
tensiunea și atmosfera de 
neuitat a pieselor eeho- 
viene.

Este In această an* 
ceva desăvlrșit și desigur 
paginile care ne-au plă
cut mal mult din volum 
slnt tocmai cele tn cure »a 
descifrează ra sabhMala 
și Inteligență arta oafiU 
scriitor. Nu ne putem a- 
pri id remarcăm că !n 
această direcție, criticul a 
dat mai putină extensiune 
unul capitol care ar fi 
trebuii să constituie cheia 
cărții sale, in dada a- 
eestei limite. Lucrarea 
constituie totuși a contri
buție roxitied tn înțelege
rea spiritului cehovian.

IER0N1M SERBU

Al. Piru:
OPERA 

LUI IBRĂiLEAIU
In opera Iul ibrăileanu 

de Al Piru. activitatea 
criticului ieșan aste supu
să unei analize științifice 
fi explicată In ceea ce ta 
ar« esențial și oaloros, Cu 
precizarea limitelor glndi. 
rit criticului — poate prea 
sumar șl prea puțin explt. 
catiu dtcvdată. Influența 
dăunătoare a filosof lei 
idealiste asupra formației 
lui Ibrăileanu este expe- 
diată. bunăoară, fntr-o 
singură frază („Firește, 
apelul la noțiunile eateti
cei idealiste îndeplrU pe 
Ibriileanu da principiu! 
esteikei material Ist-da. 
lectlce al reflcctlrli. ficin 
du-1 al admit* tn procesul 
cunoașterii artistice șl unii 
factori mal dagrabi ira
ționali. In ciuda dorinței 
iul de a rimlne In mar, 
ginile integibllRlțir*). 
Din fericire „expedierea" 
este de cele mai multa ori 
numai aparentă. Lasă a- 
ceasta Impresie mai de
grabă felul, poate prea 
sobru tn care Al. Piru tși 
înțelege rolut de comen
tator. Conciziunea inter, 
vențiilor nu exclude o a- 
numc intensitate critică, 
care ajunge uneori plnă 
Ia reproșuri directe □ 
„Ibriileanu scapi însl 
din vedere un lucru șl 
anume că scriitorul (Bră- 
tescu-Voineștl) substituie 
aceat unghi de vadere 
(bun e sinonim cu Inadap
tabil, rău eu adaptabili 
antagonismului de clea*“ 
(I se reproșează deci Iul 
Ibrăileanu însuși substi
tuirea elementului social 
cm cel alic). Atunci etnd 
asta necesar insă, așa cum 
se tnitmplă în analiza 
..Spiritului critic..." cer
cetătorul insistă mal mult 
asupra limitelor istorice 
ale glndlrii lui Ibrăileanu, 
fenomenul fiind explicat 
prin lupta dintre obiecti
vitate fl nevoia stinjani- 
toate de a consolida cu
rentul inițiat, (păg. 97).

Autorul studiului sa 
străduiește permanent să 
stabilească modul In care 
observația directă asupra

fenomenului literar ron- 
temporan și atiiuâiăoa re
flexivă față da materialul 
studiai, l-au ferit pe Ibrâ- 
llcanu tă cadă Dradă ere
ziilor idealiste. Ajunglnd 
aproape pină la parale, 
lism. Al Piru determină 
de repetate ori măsura |n 
care concepția criticului 
ieșan »s apropie da con
cepția osaterialist-dialec- 
tică căreia — deși pără
sise mișcarea socialistă U 
famine In anumite limite 
credincios. Ledurile mar
xista din tinerețe Și in- 
flaemt» activității de critic 
Itienu a Iad Gherec ti 
jarmnaxă an xtl*eai 
aoaal da idei și ogutiL 
Uneori insă — arată AL 
Piru — fără să înțeleagă 
esența idealistă a prag
matismului lui V. James. 
Ibrăileanu descoperi la 
filozoful american idei 
progresiste ca „încrede, 
rea tn forțele vil «la 
ipfritului uman șl In ca
pacitatea lui da lupi* 
pentru mii bine”. Aspird- 
ția. de fapl. nu4 aparține 
Iu! James, ci criticului ie. 
șan care bine intenționat 
l-a interpretat greșit pi 
James. Pentru ca să id. 
murească eventualele con. 
fu2u. Ai Piru simte nece
sitatea unei precizări sin. 
tetice a poziției iui ibrăi» 
Ioana: ..Ca $i Do feregea nu 
G har ea In secolul trecui. 
Ibriileanu s militat pen* 
tru o literaturi legați de 
realltlțile vieții șl pus* tn 
slujba claselor asuprite, 
orklt Intr-o anumit* epo
ci idealul politie al criti
cului a fost limitat la po
poranism" (pag. 172)

Uneori tn stabilirea fi- 
llației de tdel se poate 
observa o oarecare exage
rare. Atunci clnd se vor
bește. de pildă despre 
„exagerarea conștientă", 
pe caro Ibrăileanu o con
sidera ca o necesitate 
obligatorie a artei. Al 
Piru constată existența a- 
celeiașl idei la Guyau fi 
Gorki, ceea ce nu era ne
cesar dacă ne glndim că 
promotorul ei a fost Arie, 
iotel. De altfel aceste 
apropieri foarte frecvente 
în cuprinsul studiului, nu 
trebuie considerate tot
deauna ca fixarea unor 
puncte de plecare, ci ca 
intenții de a semnala cir. 
culația mai largă a unor 
idei Și opinii.

Ca metodă de expunere 
Al. Piru substituie moda
litatea cronologică a unei 
sistematizări a ideilor pri
vind formația criticului. 
După interpretarea Ideo
logiei politice șl a con
cepției estetice oMe tn 
mod firesc cercetarea vi
ziunii critice asupra lite
raturii ranting șl străine. 
acordindu.se un capitol 
aparte polemistului. Nu 
estg neglijată nici concep
ția etică a Lui Ibrăileanu. 
esențială pentru o perso
nalitate care. în modul de 
viață, ti respectă prieipille 
și idealurile. De aci 
pornește fi In subtila ana
liză pe core Al. Piru o 
face romanului Adele. 
subUnilndu-se sensiblllta. 
tea scriitorului analist. Un 
capitol final despre xiilui 
lui Ibrăileanu era ou aili 
mai necesar ca dt sa 
emiseseră păreri despre 
facilitatea acestui stil.

La rlndul nostru, stn- 
tem siliți să constatăm îa 
AL Pire un stil riguros 
științific cu o frază strict

logică, dar complicată u- 
nearl plnă la posibilitatea 
dg a crea confuzii (vezi 
pag. 17). Conciziunea in
terpretărilor tintetizind u- 
neori lungi dezbateri șl 
opinii des formulate, soli
cită adeseori intervenția 
cil it or ului In finalizarea 
unor idei (...concluzia re
cenziei este totuși că Dan 
și Ana slnt ..tipuri vii" 
ceea ce este fals, insă 
. partea romanului dc la 
urmi — despre nebunia 
Iul Dan — nu.! tocmai 
mulțumitoare din punct da 
vedere al motlvlrll psUio- 
logke". raaa ce este just, 
pag. *9), .

Ca toate . lipsurile și 
confuziile pe care a ten
dință exagerată spre laco
nism le accentuiază. lu
crarea tul Al. Piru este 
meritorie și utilă prin

ță de volumul anterior m 
carg viața descrisă se 
scurgea, uneori, extrem de 
încet, exprimind astfel sta
rea dg așteptare Incor- 

duta acum chiar ritmul 
acțiunii e aUul. Perioada 
descrisă (clteva luni din 
anul 1944) corespunde, pe 
plan istoric, unei situații 
noi Acum, ofensiva ne
stăvilită a Armatei Roșit 
pe întreg frontul din est 
aduce In viața Greciei 
subjugate un aet proas
păt. Orizonturile slnt par
că moi limpezi, domnește 
a febrilitate care anunță 
apropiata alungare a hil- 
leriștilor.

Autorul reia In acest al 
doilea volum relatarea 
luptelor antdasciste care 
culminează In cei prece
dent, cu închegarea fron. 
tulul național da elibe-

evitd nici aspecte oare
cum digresive, descrie 
sceng de familie <ta mă
ritișul Dinei 8ohos. fată 
comerciantului, sau se o- 
prește îndelung asupra 
tristețiior Stei, fiica para
litică a lui Onarkos Ni- 
dis. Tentația monografică 
mergi uneori chiar prea 
departe și autorul bate la 
uși care ar fl trebuit să 
rămtnă tnchise. Scenele 
de amor grotesc Intre 
Vangos șl Marigula, fata 
slabă de minte a coanei 
Vghenlo. nu turn pictează 
In mod necesar vlziunen 
xaelală aduclnd in plus 
un iz naturalist.

Tonul In genere măsu
rat. de expunere obiecti
vă. cunoaște din loc I" 
loc explozia lirică Clnd 
relatează o tntlmplare 
tragică (de pildă asasi-

O seamă 
de cuvinte

buna sistematizare șl des
crierea fidelă a materialu. 
lui studiat, prin formula
rea unor judecăți clare Șt 
fără echiuocufi. Autorul 
poate revent asupra su
biectului pe care nu l-a 
epuizat.

PAVEL RUXANDOIU

Dimos Rendis: 
.ULițA PIPERULUI 

SĂLBATIC* 
voi. II

Ciad a apărut Ulița 
piperului sălbatic critica 
literară constata — na 
fără surprindere — că 
autorul cădește înclinații 
certe pentru proza de tip 
obiectiv. Intr-adevăr. Di
mas Rendis n-a scris un 
toman-confesiung — la 
care s-ar fi așteptat, 
poate, cititorii poeziei 
sale — și nici măcar un 
roman ..de at mașteră" 
cum li clasifica Eugen 
Luca lntr-o recenzie pu- 
blicată anul trecut tn 
Gazeta literar*. Autorul 
Știe să controleze o ac
țiune desfășurată pe mai 
multg planuri, să dispună 
elementele acestei acțiuni 
intr-o dezvoltare gradată, 
să dirijez» evoluția unui 
ansamblu — destul de cu
prinzător — de persona
je. Cartea confine o mare 
bogăție faptică, eveni

mente multipla care, mal 
ales In volumul II, au o 
succesiune precipitată. Fu

rare. Vefitle victoriilor 
sovietice electrizează pe 
locuitorii Atenei care trec 
la lupta făfișă împo
triva fascismului și ta 
acțiunea de eliberare trep
tată a cartierelor ora
șului. In agitafia bătă
liilor de stradă distingem 
siluete cunoscute: Lucas, 
lorghis, Rizos, luptători 
antifasciști, acum cu ar
ma tn mlnd. Ca șl tn pri
mul volum, fibrele cărții 
se întrețes In jurul tină- 
rulai Nondes, care tră
iește un proces de creș
tere. de maturizare sufle
tească fl ideologică. FA 
participă la toate acțiu
nile E las-ului, gsie rănii 
lntr-o luptă, sa vindecă, 
cere primirea In partid și 
tnir-unul din ultimile ca
pitole aflăm despre intra
rea sa tn rtnduril» comu
niștilor.

Evoci nd anii ternarei 
hitlerlste tn Grecia, Ulița 
piperului sălbatic dezbate, 
din unghiuri diferite, o 
problematică de ordin 
moral. Aduși în Împre
jurarea excepțională de a 
trăi sub ocupație, oame
nii se delimitează, se ve
rifică sufletește, adop- 
tind, fiecare, față de co
tropitor, o atitudine de
terminată. In primul rind, 
de poziția socială. Este 
evidentă In cartea sa, 
tendința monografică, nă
zuința de a compune 
fresca societății grecești. 
Spre a o realiza, romancie
rul procedează printr-o 
Zeducere la esențe, con- 
denslnd In spațiul re- 
sirlns al străduței Ore. 
as oameni șl aspecte ca
racteristice. prin exten. 
sie. Întregii societăți gre
cești. Pentru amploarea 
tabloului, prozatorul nu

narea unui compatriot, tn 
lagăr) romancierul, plnă 
acum narator ai faptelor 
devine fl comentatorul 
lor patetic: „Nici un co
tropitor nu ws putea tn- 
țdege niciodată cum e 
cu putință ca un om s* 
păstreze pentru el toat* 
dureraa. SI o închid* 
Intr-însuL ca să-l road* 
Inima. SI plinei In taină 
și să-U înăbuși suspinele, 
ca s* poți rlde șl glumi 
pentru a Ieri de durere a 
aii* ființă dragă. Așa 
ceva nu pocite înțelege u" 
cotropitor. Nici un cotro
pitor. niciodată Nkl nem
ții — nu acel nemți care 
1-au dat pe Diesel, pe 
Goethe, pe Beethoven, el 
acei care au nlscocit fas
cismul" (pag. 36). Da* 
astfel de pasaje (nu mul
te) generate da vechea 
înclinație lirică a autoru
lui diluează de fapt dra
matismul Cărții, rămlnlnd 
Interpolări da factură jur
nalistică. lată de ca ml 
se pare interesant de no
tai că Dimos Rendis a- 
junge la bune rezultate 

tocmai atunci clnd stru
nește înclinarea virtuală 
spre lirism. Capitolele de 
mare concentrație a ac
țiunii dg epică densă 
(narațiunea luptelor de 
stradă. In care abundă 
mișcarea, gestul repezit 
strigătele) sin! șl cele 
mai reușite (vezi cap 
XIV). De altfel, chiar •- 
roii cărții prind relief, se 
individualizează mal ale* 
tn astfel dc momente di
namice. Căci Ulița pipe
rului sălbatic, roman al 
rezistenței grecești anti
fasciste, este o carte in
care viața palpită cu o 
forță uriașă-

GABRIEL DI.MfSIANU
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furi marea poale cel mal bine, si dea maximum-ul da 
plasticitate fizicului nostru, cu foaia consecințele psi
hice care decurg din aceasta — automatizarea reușește 
la fel de bine, deed nu chiar mal pregnant, pentru că 
e un fundal cu totul inedit, proaspăt In viața omului 
nostru nou. Dispariția, sau dacă nu, reducerea sub
stanțiali ■ volumului de munci lizicl dau. Intr-o 
uzină a unor oameni liberi da exploatare, proporții 
nestudiate — îndrăznesc sl scrin In local oricărui su
perlativ — ridici nd la puterea n atlt sraăunrlul, cit ți 
liniile mari, categorice

.■

j
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Bereș. fusese pe tușă, dar a plecat pllnglnd de la meci. 
De nervi, tovarășe, de nervi. Bereș. ca șl Dânilă. e un 
copil uriaș, nu au atins nici douăzeci de eni Slnt 
amlndoi de la țara, fol de pe lingă Roman, trecuțl și 
ei prin București pe ia Republica, unde au deprins 
direct laminatul șl rugbiul, cu terminologia lui fran
ceză, eseu, mele și ce-o mat fi. Impresia fundamen
tală e de putere prolelară fermecătoare. Și In același 
timp — de stingăcle. Acea sttngScle a oamenilor pu
ternici care no prea știu ti țină în palmele lor — 
obișnuite, lată. <u un balon oval — o vrabie. Zaha- 
ria, meșterul tor la „duo", om la treizeci și doi de 
ani. dar violent mal vlrslnic declt Imberbii aceștia, tn 
primul rlnd prinlr-o față mai chinuită po care au tre
cut mult mat mulls griji — și |n orice caz. la vlrsla, 
lor, ni pllnsal după 4 eseuri neacordate — mă asi
gură cl dimpotrivă, băieții slnt oameni pe care tc 
poți biiui. Cară sllngăcie. tovarășe ? Fața Iul Zaharia 
se destinde Intr-un zltubet superior de muncitor care 
știe mal mult declt toți Inginerii și ziariștii la un loc. 
Sâ-I ff văzut la ședința de primire tn partid. Am 
auzit că l-al avat In grijă, mi-a spus Varduca... Al 
avut sarcină In sensul acesta. Zaharia e foarte mul
țumit că știu asta. dar el despre băieți discută, nu 
despre persoana Iul. Să fi văzut ce răspunsuri fru
moase au dat, tovarășii 
Candidați de partid la 20 
dlu șl să-i tas pe ei aici 
tcjle că acest argument

In clipa aceasta, Bereș 
mîneca saiopelei unsuroase, a lăsat piesa grea la pi- 
doare, dcmlnlnd-o ca pe un fulg, a ținut cifeva clipe 
mlneca să nu-i acopere vizibilitatea și a privit ora 
Indicată de ceasul dr la încheietura mlinii talc 
drepte. Cit limp li desparte de ora antrenamentului, 
după amiază? E un ceas modern, mare, arătos, de 
ban gust. A venit la șase sule șl ceva pe lună, acum 
are noua snte și ceva cu perspective — dar frumuse
țea e In acordul dinfre acest gest al unul fost țăran 
și mina unul tost fierar pe butoanele comenzilor la 
cuptor. Uniți prin fluxul automatic al laminorului, 
sub vitraliile aceluiaș cer albaslru de primăvară șl sub 
Hangul aceluia; partid al clasei lor, creat pe măsura 
torței >1 inteligenței muncitorești.

o-au avut nimic împotrivă, 
de ani. Pot pleca în conec
tări grijă. $1 Zaharla soco- 
e suprem.
se uită la C©M. Șl-a ridicat

Radu Cosațu
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Varduca.

du • onmtaaA o uătav te

te lada tanelte te htaătenr

a

In fata 
Partid uluiDMașatr s L Taftaua, opesalar la perfora iar lucrează 

tferl lateMcxaie Magi ev ■uagtaația nu te daca afci 
la Meu. nea pe ptapte pnm-srrt «ta dezvoltării eanr- 
aaru. Epa ta preauM. cnptvat de spoatautitalea t'pu
te. de raataăCMira taî toarte șac. cu cure stopează 
«rkv eiaa Vtx virilă tedt N«hilar, cu patru an<
■tel tec. «Acă de ata ’ N«taior, aricit a fr’-
cvt pe ta ■vaadaara P a văzut lomea. păstra tăcerea 
ta ■amenlila grave dte rnăute. Tartaau. Mldaaean și 
al de pe te Vaste, a «Azot Barureutiul. a (acut Școala 
prafe-Moală setea te Uzfecte „Regtelka" și adaugă că 
a Jte>d >t ta acbtoa aateaate de rugbl. la juniori, 
taiialifliiii 1 atetaraiic. Măruu|ci. altfel declt pe „trei 
oAurtau^ ao-l văd. Exact. E pasionat dop! rugbi. 
Auacă ta Lateaond Nur și pe mrăstetete tel poves
tea tadrtnguna de dana-aica Iracută. i« «priite, ab- 

■Mriiaiă. ta pal itep. țeava alunecă pe 
■gee pertaraiar. Tartaaa o urmărește degajat 
ta ocMted. doar ■baălc, degetele aiul febrile 

Și atente Ntec greșit Povaaflrea despre rugbi merge 
tentate. S-or părea, «id ta cabfaă că totul asta ușor, 
■anta. Ură efori. a|a că redacțiile sportive n-au nl- 
tec terțaL ari f tetei. Țeava tese dia perfora tar, trece 
pe sub ochii noștri și Tartaaa tal spune toarte mișcat 
că ci ta clnd e sportiv, ou a fc’it niciodată adver
sara* și au-1 va lovi Singura cfae»iiune de viitor pe 
tare a discul an* împreună e căsătoria lui. Mai tlrziu. 
Dopa armata. O nouă |tavă mira In mașină și dege
tele lui Tartea pares s-ar Juca pe manetă, subliniind, 
leale zece, deplina degajare interioara a operatorului 
Iu fața acestei miaunf a lebaicii moderne.

Romanul *•*■* 
Cotfta. pierdut

închipuit, col«Sa- cl 
fost decapitat Mfrcn

Inc ^l-lr H 
In care a ___ _____ r___ . ................... ,
printre cele mal amarlte orășele din parlea asta 

de țară uitată, sâltlnd In văzul lumii doar prin cu
tiile sale dr zahăr șl gradina sa publică, — va de
veni cineva In Romlnla ? Romanul ăsta al noslru, 
colega, nedepășlnd ani de zile orizontul micului ne
goț, cunoaște azi pe lerlloriul lui unul din procesele 
fundamentale ale lumii moderne: automatizarea. Ro
man e printre clasicii automatizării la nai, colega. 
Romanul esle — In complexul acestei regiuni dezvol
tate formidabil, țâră nici o exagerare, colega... — Ro
manul e In rlnd cu Blcazul, cu Savinețlli, cu Oneștii, 
cu Borzeștii. Laminorul automatizat de la Roman, 
colega.

Colega apare in frazele mele numai sub Influența 
tovarășului Varduca, Perlele Varduca, secretarul ae 
partid de la laminor. Varduca are un tel de a fol ost 
termenul colega, pc care nea Vițu al lui Mazilu l-ar 
pricepe cel mai bine : e o ironie hllndâ, ușoară, ne
vinovată care cade ca o rază de soare pc realitatea 
muncii : dimineața, clnd lumina soarelui strălucește 
pe agregate, inclusiv in țeava Incandescentă de oțel. 
Irebuie sa fie o voluptate să Intri In hala laminoru
lui. Intre băieții ăștia care toata viața lor conștientă 
nu au șllut declt că sintem tovarăși, să le spui, gla- 
meț colega, ca Intre 
academicieni, sau nu

— Colega. 11 spune 
tarului de U.T.M.. te . .
toare... plec la Bucuroșii.

— Pentru ce ? întrebă Halah. Inbrădadu-aa de 
lucru.

— La expoziția Lenin, a telefonat da la comitetul 
orășenesc să mă pregătesc, mii ne dimineață plecarea- 
Sa vezi ce-o să spună ofițerul... (Desigur, sofia Iova 
rășului Varduca — n.a.)

— O să-i para hlne.
— Nu-I place s-o mobilizez.
— Pai atunci de ce mai are grad ?
— Sinlem pentru dezarmare loială, colega.
Șl Varduca, bucuros ca un copil că pleacă la Bucu

rești. predă sarcinile cu o mare febrilitate lui Halat. 
Înaintea automatizării propriu zise, fsui vine In față 
ca un val cald dinspre o mart IttsorMă, aceat tovarăș 
Varduca. înalt, volnic (deși nu știu ca durere 11 țină 
In spate, dar nu contează la U ani), cu o dantură 
strălucitoare, cu o prhire inteligentă care nu le scapă 
n clipa. Varduca e contaminat cu bună dispoziție. Da 
mult n-am văzut un om atlt de bloe dispus In struc
tura șa. nu In baza » cltorva zlmbele circumstanțiale, 
li predă lui Halah cu o voie bună iadicftilă. cotiza
țiile de partid — spre a Ic trimite unde irebuie *1 ti 
anunță pe acel aș ton cl tor. director va plăli cotiza
ția mline Halah deși e departe de structura lai Var
duca. foarte departe, z im beție, contaminat. Cincj da- 
ssre a cinci oameni, „întocmite precum s-a cerut-, 
sini predate Iul Halah spre a fi date Iov. Petreacă 
cu bucuria cu care eu aș preda o capodoperă Editu
rii tinerelului Nimic neutral, nimic apatic. Varduca e 
tn partid din '4ti in P.C.R-, tovarășe dragi. S-a în
scris la el In sat prin preajma Romanului, dupi care 
1 venii in oraș, la difuzarea presei, responsabil; a 
fost mulți ani cu difuzarea presei, nu mal întreba, nu 
eră ca scum, clnd fiecare știe c« e un ziar ; mergeai 
unde vrei șl nu vrei, citiți fraților, abonațl-vă colega. 
Nu, nu culega. Pe atunci nu prea aveam chef de co
lega. Le spuneam fraților, cetățeni, tovarăși, a tosl 
bătăile serioasă; l-a rămas Insă boala presei In singe. 
Varduca e In corespondență cu Sieaua roșie din Ro
ms n, cu Steagul roșu din Bacau. cu Sclnteia. Redac
țiile răspund corcsponden|elor Iul. — nu întotdeauna 
publicabile, ca omul, colega., — șl-i solicit! colabora
rea In problemele luptei penlm reducerea prețului de 
rost la duinneavoasfi a in secție, In problemele cul
turale. etc., ele. Varduca c la laminor din ’W. Direct 
de la difuzarea presei. La 30 de ani. bărbat In toată 
firea, cu nevaslă șl copii, a holărlt sa se califice 1n 
siderurgie

— A lost un act curajos, tovarășe Varduca.
— M-im ijlndli la copil, ei vor ti muncitori, eu... 

dar se încurcă. Un gest al mlinii vrea să Insinueze sl 
lăsăm hnliu chestiunea aceasta patetică El așa ar fi 
vrui ; si evlfrhit cuvintele mari despre el. Insă cum 
Încercase el să le evlle. prin Imaginea copiilor, a vii
torului. nu era cu nimic mai simplu. II urmăresc cu 
cită grabă trece să-mi explice cum e cu educația co
muniști a tineretului la ci in secție. Laminorul e pa- 
tronat de tineret, sini trei brigăzi complexe cate au 
o medic de vlrsta de 23 ani I Nu a existat la început 
declt un nucleu redus de tehnicieni, veniți de 11 spe
cializare din Uniunea Sovietică, care au învățat prima 
promoție de lineri cum să lucreze, pornind cu el de 
mină, colega, de la cuptor pini la ultimul valț. Oa
menii au prins repede meseria, după aceea au plecat 
In armata A urmat o a doua promoție, am primit oa
meni de la Școala profesională din București, băieți 
foarte buni, dar laminorul noslru modern e altceva 
declt „Republica'1 Și au irehuil s-o la dela începui. 
Sini probleme foarte serioase. Și comuniștii au tre
buit să le descurce pc tndelele. cu cap, colega. O ha- 
lărfre toarte imporlantă a noastră, a fost ca flecare 
membru de partid să se ocupe de unul sau doi tineri; 
avem rezultate ■— să niergl la Cojocarii sau la ..duo", 
la Zaharia, o să vezi concret. Lucrează cu doi băieți, 
cu Bereș șl Danlla. i-am primii candidați de partid, 
au venit de la (ara.

il privesc insistent. Varduca trece 
mea șt Iși conlinuâ expunerea cu 
plăcerea tonici conținută |n prima 
proba, la cald, a laminorului.

— în lanuark 8<1 am realizat
planul In proporție de IOT.M la
șuta , coeficientul de utilizare a a- 
gregalclor a crescut de la S3 le
91.(M. calitatea producției. Idem 
(Idem suni la el trumos, ca șl co
lega — n.a.). De la 87 la 93,6. 1”
februarie sm realizat 100.1, calita
tea Idem ca și In ianuarie. Acum In 
aprilie, cu Congresul In țață, vi ii 
tare de tot, colega, asculta mă pe 
mine, știu ce-ți spun. La Congresul 
al ll-lea, tovarășul 
Gheorghlu-DeJ ne anunța apariția. 
Acum lată-ne. Congresul al 111-lea 
o să ne dea sarcini noi. Trebuie el 
venim in țața Iul cu fruntea aus.

Șl după aceasta ne privim In per
fectă înțelegere.

— Tovarășe Varduca, cum au lost 
lunile alea de calificare ?

doctori honoris causa, ca latre 
știu care alt sol de savaațj- 
deci Vreduta lai HaJab. secre- 
rog să preiei problemele utreă-

Gheorghc

— ml sp»W* * «atmoOnrs 
ea «t for Ama te rand*«*re 
Cangrenate ta Hl-tea of R«r»di 
adtart ta Ma tarteo •agrare 
„km tasă-ar* al ta U-Qwi-

Automatizarea

mările de 
stelele pe 
a sculptat

suprafață corpații da cărbuni 
codri la-a înălțat spre saare. 
virfuri da fabrici drept cununi 
In munte palate mari da sare I

Șl peste toate-acesia, In mijloci drept îndemn 
Al timpului ce tlnflr ne inccnjaarâ-ntruna, 
O stea de fac iși puse natura, simplu semn 
Că se supune nauă de-acum, pe totdeauna I

Iar la Apus iți puse pecetea sa de fac t 
Furnale mari, ca-n ele ea iniâșl sâ renască. 
$1 a mai scos sfloaiâ, îimbind, din loc in loc 
Argint, arama, aur, — mindria ei moțească I

sud din harta-i grava mocirle vechi ți-a steri 
a făcut ogoare ți a inălțat arațe I

A
Torcind lumina dulca pa firele gingașa, 
La

In fața lui natura, ea insăți s-a supus I 
Da la-nceput acaoați ți inchistatâ-n forma. 
S-a răsvrâtit de-odală ți dirzâ ți a răpus 
Cu ajutorul noslru grațalila-l enorma

Nard izbi cu dalta flarbinta-n munții rad. 
căi da (iar veniră ți trenuri iuți ca vîntul. 

Prin supla viaducte impriatanî pa vaci. 
Un pisc înalt cu altul ți cerul cu păminlul

Bistriței talazuri la a stăvilit din mers

•>’ «-ea

moi «

I*
«

Cit să fie de-atunci?

acolo
-j auzit și strigat»

Aala^altearea ■
danlMită de priraăvari ca 
Peraeriia ai*aia>. S* 1 
!«■«. ca strai Or 
la cagtar. ca ««ghoa I 
de Uboraiar re baia»« p 
Naaplae. efcdal geala B 
i«a>ea — tfeaincața. ea
a Batire ca acaaa. aaAw^arțaide ai aparent dh «4. 
dl vilraliie bata Caret aBatlru e Xi. In raDeeea 
agreg alele* Inlregal preena ccra ne ertzeet larg, 
adine, laserît. pe care nalnra II eteri echilar en^ixl 
la mare La laminor, marea »e oieri imaginației «ne- 
dial după ce ochii an caborit cn cerni altxslru tn 
hală si pașii se fin de țaglt. de transformarea tor. 
.Mai IstH inb o tnrmă fragedă, a cuploarel«r In cart 
răsare soarele. Lamlaeral. ca ti dlmieeata. Încapă cn 
tocai cnploarwler: nenteneniaL privirea ** on p»*’«

La as eargraa b.tomat>einal al 
arfa-teetite." srbantști țiaut In 
B.Midtai ta lflD. a< făcut ahrroa- 
I» eurajcn*ă ci atnactura ccaceto: 
moderat art na caracter uatl^nan 
Ln delegat a *na chiar a tatrebare 
toarte reaoaobilă : „Da ca Mate fi 
cangrenat tm ui tester care vinde 
carne alricntă ta t.ma ce legile 
apără oe acela cere 
bordeie putrede ta 
populației oesciașa 
ti alte vorbe de bm ____ _ _
de Indignare și revolți, dar. b.Deiațetea, toate aceste 
TTMnifestărt uu fost ptxse pe aeama umc exaltați. Cel 
răspunzători de monstruoasa dezrotere a centrelor 
urbane eu ztmbft cu îngăduință, răxîrșdu^l tui de
parte de treburile lor și lățind In pace „sftote iniția
tivă privată*, adică dînd frln liber și lacurejind con- 
«truejia haotică șl rne*cantill

încă de atunci, Uniunea Sovietici, priem tari «o- 
cialislă, a prezentat tn cadrul uno» discuți* ‘e'rvs- 
ționale, proiecte și planuri de construcție «I sistema
tizare « orașelor. în care toate e4ementele erau sub
ordonate Intereselor vitale ale omuiu;. promovind alt
fel principiul răspunderii colective, a!ngura modu 
late ki atare al rezolve această gravă problemă a se
colului. Șl In cazul acesta, ca-n mulle alte împreju
rări, grija ahtului sovietic pentr-j vla|a oameni loc a 
fast considerată simplă propagandă A afirma ci f:e 
care am care muncește are dreptul ta o focu nță car. 
fartibili, ta școli pentru copi-'i săi ta apatii verzi și U 
flori pentru odihna minții șl ocb lor lui. însenina de- 
șfgur a propaga idei (oare periculoase pentru burghe
zia acaparatoare, pentru atăpinli cere rezefva'j slug: 
lor lor cnrtierde mărginașe. In vecinătatea gropilor de 
gunoi, fără lumini, fără canalizare, cu «trăzi care erau 
doar niște plrtll nămoloase printre colibe și bordeie.

Pentru • ilustra ipocrizia guvernanților burghezi față 
de aspectul și bunăstarea orașelor, amintim cl In 19GU. 
mi ae pare, un alt congres ol arhitecturii urbanistice 
s a ținut pe un vapor luxos, In apele Greciei. Vreme 
de patru zile experții au plutit pe marc, legi na |1 de 
valuri și de vinurile dulci «le Eladel. Singurul bene
ficiar el «castei originale croaziere a foii turna elve
țiană care <a procurat tablele de aluminium, obligatorii 
pentru prezentarea proiectelor

Dar uni mulți d-jpă aceea. ..marile orașe» au conti
nuat al crească asemenea polipilor, tn sus. In Jos. la
teral, fngroplnd șl putrezind milioane de vieți, condam- 
nfnd ta degenerare milioane de copii.

Astfel de imagini m eu năpădit privind machete noi
lor construcții ce ee vor twște tn capitala noastră. 
Nc-om obișnuit aă primim asemenea proiecte cu entu
ziasmul liniștii al omului care cunoaște dimensiunile 
revoluției socialiste. După Înfățișarea de o monumenta
litate aproape ireală a complexului din Plate Repu
blicii, sar părea că nimic nu poate fl nul urandias 
Tntr-adevăr, mii de oameni ee perindă zilnic pe acolo 
șl se opresc înmărmuriți, privesc ceasuri Întregi blocu 
rlle de o zveltețe aproape vie. Dar suta, «ala aceea pe 
care fotografiile n-o pot cuprinde, «ala cu Instalațiile 
cele mal moderne, aila cu care «ar mlndri orice oraș 
din lume.. Cine ■ făcut acestea ? par 1 întreba trecă
torii Noi. romlnlt ? Da, noi, poporui romln. dar pentru

»• d» a da

La ,.duo~, sade spuneam că volumul de munca fizică 
t mal mart, duropar doi băieți uriași. Jucători In 
grămada Laminorului Bereș și Dlnill — mal exact, 
Da a ia titular, Bereș mai puțin titular, nefolosit de 
antrenor la alltasele meciuri, pentru că mal trebuie să 
1 lud tea a regulamentuL Dar ceh patra eseuri neacor- 
daie de arbitra, dureiakă. le vedea oricine — spune

La*

«ști a Irct.J*. aă Luăf>ti:x= tarii revoluția «ocialată. Si 
totu-i. *<tela 5--boatte recent. aa> ire^esa că în
trec "" amp’nure tot ce a.m făcui pfr.ă «cum. S< somn - 

iot c?‘-e ma’ ardtncă. x'trj <ă vom dărltna 
ceba ce nr a-r.-'-.teșta L-.:cerata noastră vată de ieri. 
Grv ța. MBru Otora:. Pxața .Mare ș. dte vor 
mal urnw. .se—"t beciurile tor. țn mansardele. 
Ia magaz-'fe <« aa:-K*e -or. spectrul unor rlndjieil 
odioase, al ajcza*’. pc cate le urtm tot mal anuit
depărtfcj r.e de ele.

Cbtar In clipa clnd (ara întreagă avea sub ochi ima- 
gl-nea viitoare a căif Gdl'.Ițe:, acolo apăruseră Urnă- 
<<M^ele, excavatoarele șl buldozerele. Am văzut înver- 
ș i-mrcu cu care oo*ner>>f prăbj^eau cocoa bele, setea cj 
v-îre ma?Tn'îr cu'-caa ta plmtot zidurile mucegăite și 
triste. Înălțate efadva cu Ifsir’j chiverniseli șl fericirii 
depline. Conîerrpij d astfel acest prăpăd binecuvintat. 
am văzut, ca pe ecran saprap-j*. marșul cutremură
tor din februarie 1S33 Am auzit bocancii cu tălpi de 
lemn lovind piatra cenjșie a ctrăzii, am zărit chipu
rile Întunecate de mtnie ale greviștilor. Și ningea, nin
gea cu fulg, mari peste cokăna nesltrșltă care ae In* 
drepte spre centru Intr-o tăcere amenințătoare. Bur
ghezi grași priveau prin perdele mulțimea de mantale 
ri-^re și nu b.'-r.’nj că numai peste zece unt aceste 
mantale var vlntura șl vor risipi sac roși neta și putreda 
lor domnie

Cupa unui exanvator sa ridicat c« o dihanie și ia 
deșertat gemfnd tntr-o bnsaitanti. .M-am apropiat și 
am cercetat umeda inerție 1 pămfntulul. Pete roșii 
floreau ici și colo, erau niște alge, dar aveam dreptul 
»ă-mi închipui șl al cred că e atngele celor răpuși pen
tru că atunci. în februarie, ceruseră pline și libertate.

Peste clteva luni, probabil. Intre Sf. Vineri șl Podul 
Constanței, nu va mai fi nimic din ce a fost și ne va 
fl foarte greu «1 retecem Imaginea veche. O arteră 
largă de 54 metri, brodată cu alveole de verdeață va 
t'evc printre cele 3 000 de apartamente, printre clădirile 
cu 12 etaje încălzite în aburul de ia atelierele C.F.R. 
Șl apoi, magistrata va veni spre inima orașului, către 
gară, va ajunge In calea Victoriei, ee va uni cu cele
lalte artere și vor alcătui împreună sistemul respirator 
al unei cetiți îndelung «ufoaată de o concepție urba
nistică meschină și urltă.

Dar cel mai trsre șantier se naște chiar acum pe 
șoseaua AVhal Rravu. Amintiti-vl șandramalele cu țfri, 
cu ghiudem, eu luminări. Amintiți.vă de atmosfera gro
tească evocată de Rogalskl In „lninormin‘are la Pă
trunjel", amintiți-vă de toată acea viermutală de bilei.

mînatl orbeți* <ie o impuri kfe • • 
hoțteL a lese. • dreptului ctiui 
corupe și mai tare Pe enorm Intui a- 
cestei Ittm, m «cr ridiaa 10.000 de «- 
partemeste. sa '-or naște nari peluze 
de vegetație, ștranduri ți săli de tea- 
tra $1 mai departe, spre Șerbaa Vodă, 
da la Piața Unirii spre Imensa groapă 
a Coefocreul va lua fii n U caa mal Im- 
poclentă a^eră a capitalei, migtstrala 
Nord-Sad Și toi mai departe, spre șo
seaua Giurgiului se vor î=»!.a blocuri 
ca 14 etaje. Rețineți : aht vor lua fiin
ță 6 apartamente pe zi. Mxsurațt ?:"- 
gar proporțiile acestor cons'rucți1. Con
deiul rămîne >1 In aocnteli
și In imagini.

Peste un an. 1a*'-o dassaică dimi
neața. bocurestearÂ cu copila! și nc- 
\asla. va zbura cu helicopterul prm 
văzduhul ca pitele i.

— Tetă, dar ce-« tost pe-aici înainte ?
— Nu mai știu, p-aiule. am uitat Mf 

se para că a trec uf da atunci un secol.
De fapt nu s-ac scurs declt 363 de zile. Diferea la 

rezultată din comprimarea timpului Înseamnă sa- 
cialism.

Așa va fi și la noi
L’n ochi atent, obișnuit al apreeaze mlșcarre ener

giilor umane, ritmul vieții, cum ac apune. \a fi băgat 
de seamă ci de dteva săptlmîni Bjcureștlul cunoaște 
a frlmlntore neobișnuită De clnd a-a anunțat ziua 
Congresului Partidului, mlșoarcn străzii, a uzinelor.a 
instituțiilor, a șantierelor, e proputetă de o forță 
greu de definit el de mișunat. S-ar putea vorbi de 
maturizarea conștiinței sociale, de acel simț de răs
pundere la care societate noastră te obligă, de care 
nu poți fugi fără riscul izolării șl al amorțirii Acesta, 
cred, este cel mal mare dștig al revoluției, o cucerire 
fără de cară nu alnt de Închipuit realizările nu Ier le le.

Să observăm fenomenul pe un pămtnt gol. 
viață. Se știa de dieva luni cl a Ici. pe un foot 
dion. Intr-un cartier unde formulele arhitectoniceprivirea

pes-ra ardiâ. 

te pufinâ vreme, 

panorama Căi Gri. 

ui{ei

firi 
ste-
* «u

Blocuri noi pe Calea tSrivifei

tncăierai șl
edilitară, se _ ___ ____, __ __ __ __
de blocuri. Locuitorii supuși evacuării eu fost trans
portați și așezați tn cartiere noi. tn case bune, dexe 
mirau ei Înșiși de atîta noroc. Cîtevj zile apoi, a că
zut posta toate o liniște dezolantă. Case vechi, ghe
boase șl umede, plndeau cu ochi triști sosirea tlrnă- 
coapelor. Acestea au venit Intr e noapte șl nu singure. 
Mii de tone de fier, cherestea, ciment, macarale, 
basculante, toată acea avangardă laconică și se. 
seră. în clteva ceasuri numai, pămfntul vechi și leneș 
a explodai Plnă scara s-au ridicat barăcile, s-au asi
gurat surse de energic, gropi imense au căscat gura 
spre cer. De la ceas la ceas creștea numărul oameni
lor. se îngrămădeau materialele, zgomotele difuze s-au 
adunat, au început să geamă, au devenit tumultuoase. 
Așa a-a născut șantierul. S au adunat veoinii.
- Dar ce faceți fraților aicea ?
—- Ei. lecem un bulevard ș| oiște blocuri... deo

camdată.
Șoferul oare răspunsese astfel. Iși plecă ochii In pa- 

ginile ziarului șl nu văzu, desigur, fețele uluite ele 
vecinilor. Vasăzică eșa se vorbește acuma la noi : 
„facem un bulevard..." cum el spune ..bat un cui" 1

Seara am trecut pe acolo. Noaptea șantierele eu o 
măreție misterioasă. Ploue. Sub streașină unei barăci, 
un topometru. înconjurat de ctțlva muncitori citea cti 
glas «că2ut dintr-un ziar : ..în Uniunea Sovietică... 
desființarea Impozitelor,, ziua de muncă de 7 Șl 6 
ore. cea mai redusă din lume. . se împlinește vechiul 
vis al oamenilor muncii... tn 1D64 ziua de muncă de

eu dat o mostră de anarhie șl reoăwre 
va tăia un bulevard șt se vor înălța zeci

vis a] oamenilor muncii... tn 1564 ziua
5 ore ..“

Cititorul a tăcut apoi, clteva clipe n-a 
și se auzea doar ploaia măruntă hă tind 
sub|iri In acoperișul barăcii Rupse 
mărunțel ;

— Si ta noi va fi așa... acesta e comunismul. 
Sigur, ș| ia noi... nu mal avem mult, zise topo

metrul și rimase cu privirea pierdută, glndindu-se
în văzduhul umed, lămpile cu neon ale cetății care 

renaște. Iși difuzau pini la nori lumina violentă șj 
albă.

vorbit nimeni 
cu degetele ei 
tăcerea unul

Nlcolaa Jlanu

luceafărul
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Statala lai Sanson — simbol al for (el poporului — a fost dirlmai* 
de fasciști. In timpul celui de-al doilea r*zbol mondial. Dup* victoria 
armatelor sovietice, statuia a fost purtat* prin Leningrad, la strigate 
Trâiasc* poporul i‘.

Hei, auzi printre mesteceni. 
Viforul — ea o cafiufâ. 
Cerul Inghefat plnde^te 
Spaima-fi prinde glndirn clește-

Impielrește-n cizma-gheață 
vasul de ..cuceritor" 
clnd privesc pâmlntu n rare. 
ochii'Și pleacă. ochiH dor.

Le a dușman fi pdlmlnlul 
și stalul și cerul nord — 
In armatele nemlesti 
trag callușe —• tună vlntul

Noaptea. le Peirodvoreț, 
nemții beau — 
vor să-nvingă fi beau, 
vor să-și sperie teama și beau. 
vor să creadân victorie — fi beau. 
Se clatină apele nordului 
fi viscolul bate-n fereșlrl de palat 
și Baltica urcă-n valuri mlnia 
și statuile toate, rlnduite pe-aiei. 
parca vin spre palat, 
parcă vin — regimente, 
rlnduri —• rlndurl se-apropie 
fi In bron2 suna vlniul. 
sunfl vllorul viu.

da

Samson sfîșie leul.
Puterea stă In tendoane — 

săgeată-ncordată

torsul de bronz,
semeț arcuit către spate, 
pieptul, văluril ca o mare, 
fulger In ochi și în frunte-

Era pace — uriașul
șl dușmanu-a vanii aă-1 Înfrunta.

Staluia-avea un mii
și mitul se uitase.
Samson prinsese rădăcini
in țărmul acesta, 
cu griul și apele Nevel-

In bronzul statuii, ca-nirun proverb 
era omul acestui pămlnt — era pacea 
și dușmanu-a sărit s3-f ln/runte.

în napii, uriașul de brom 
înainta cu umbra lui, 
In fereastra palatului.
li auzeau pasul greu, 
șoapta grea: 
eu sini pamintui. 
sini mamele, 
sini partizanii.
Vâ plndese.
Vă num Gr pașii, 
vâ țlntuiesc privirea, 
vâ urmăresc cu pădurile, cu apele, 
cu furtuna, cu liniștea, 
care nu prevestește nimic bun. pentru vot, 
vă urmăresc cu nesflrșirlle stepei, 
vâ pregătesc morminte «ub secară, 
sub păduri.
In Volga, In Neva, 
luaji seama: 
slnt puterea, mini a. victoria I

n ziua acces, Fremu terminata cu 
toate |i Intora da ia munca tim
pului, latovlt. nici nu Intri le tin* 

d*. unda zicea Marta bolnav*. Riaaaia 
In tolțorul de aticii, voind ai at fIn
dene* la ceva. Dar somnul II dobori $1 
adormi cu capul rezemat de sclndura 
arena* a mesei de stejar. Se trezi tir- 
ziu. ce dureri la Umple fl ca *ura us
cat* ca iasca. Nu bifase toat* ziua ni
mic la furi. Marta nu se putea scula 
să-1 fac* de mi near a fl el fusese obiș
nuit t* I se pun* totul in fa|*. Se acul* 
anevoie. In urma cdsciturl] I se auziră 
oasele lefii troznind. F*ca cljlva pi$l 
■pre tind* >1 ajuns la uf* se opri cu 
mlinila în buzunarele cioarecilor. Prin 
ferestruica de-o palm*, lumlaa amorfu
lui riibltea pini la palul bolnavei, 
zgirdt* șl cenușie, de parc* razele ar 11 
trecut prlnlr-o pici* graas* de Iun.

Fremu se așezi pe praf mal Istovit 
deci! înainte de a se culca. La gemetele 
femeii tufl arar ca ea s* ia aminte c* 
el era acolo ii-i era loamt.

— Tu muiere, ce si mine î, întreb* el 
fi. neprimind nici un rispuns. se ridic* 
și ir«l afar*.

In foișor, pe pollf*. erau înșirate d- 
teva oale cn lapte acru, iar sub mas*, 
inlr-o troac*. acoperii* cu pinz* de In. 
se vedea o piine mare cit o roat* de 
car. Lui de pe polița o oal*. la Intlm- 
plare. șl scoți ndu-șf diu chimir co socul 
tile o bucat* de pline. Plinea era us
cat* șl lama de oțel se opintea din 
trea In coa|a grea si. Mușc* hulpav din 
coltucul cu fiurlle verzui de mucegai. 
De clnd se știuse pe lume se Invitase 
s* mlnlnce pline mucegltt*. II spusese 
mam**sa c-avea si glseasci bani. Bani 
nu fislse niciodal*. dar invititura II 
rimase șl Impreun* cu ea șl încredin
țarea c* odat* șl odăi* norocul lot o 
i* dea peste el. In timp ce sorbea din 
oall laptele acru, smlntlnlt. Fremu Iși 
purta ochii prin curte. Era nemulțumit. 
Boala Martel se vedea peste tot locul. 
Ofrida rra nemlfurat*, filmle lisate 
In vela tntlmplirii rivlfiserl gunoiul a- 
țezat ling* grajd. Iar vițelnl flimlntî 
smucea fringhia ca care 
«ra legat de șopron. Dea 
zi nu I mai dezlegase 
nimeni sa sug*. Silviu, 
mutat In tas* nou*, nu 
mal didea pe le vechea 
locuinț* deloc In ziua 
mutiril, Fremu fusese la 
Clmplt și fllriul luase 
tot pe ce patuse pune 
mina. Silviu au-și iubea 
tatii. Cit fusese fl*c*u 
muncise ca a slugi șl a- 
cum credea de caviiaț* 
ci toi ce se fasea in 
curtea alor sii i se cuve
nea lui. Banuia c* Fremu 
avea pu«l de a parte bani 
ca ghiotura fi ne a dat* II diduse de 
Înțeles batrinului ca a parte din sirii»- 
suri trebuie s*>< aparțin*. Numai c* 
Fremu. ari de cile ori «« vorbea despre 
bani, ticna, ca fi cum ar li lost vorba 
de allal. au de el.

Mesteca alene. De cftva timp li pie
rise pofta de mincare. Iar dac* mlnca. 
minei numai pentru c* știa c* trebuie 
s*-șl «line cu ceva sflrseala de la sto
mac Toole ar fl tost cam ar fi lost daci 
nu s-ar fl Imbolnivit Marta. Mal z*- 
cuse ea o zi. don*, o mai Incercaser* 
și altidat* (unghiurile la Inimi, dar de 
lucrat lucra, nu i se simțise lipsa ca 
acum. In Silviu nu mal avea n*de|de 
de clnd se mulase, iar Marta zicea de 
trei siptimlnl fir* semn de Inslnllo- 
șlre.

Fremu iși șterse gura cu dosul pal
mei. puse oala cu resful de lapte la loc. 
pe pollț*. bucata de pline rimas* o a-

runci in troac* $1 rimase duo pe gln- 
duri. Altidata ar fi strins miezurile de 
pe mas* și le-ar li dat la pfaărl. ca s* 
nu se piardă din avuție nimic. Acum 
Ins* nu le mai lui In seam*. I|l privi 
mllnlle hățurile șl crlpate, apo| prin 
deschizătura de la cămașă sa uit* la 
pirul alb de pe piept- „Cum trece vre
mea**. Nn știuse șl nu cunoscuse toat* 
viațn altceva In afară de munci. De 
mic copil nu auzlsa in cas* alte vorbe 
decil acelea care inir-un fel sau altul 
Însemnau avere fl de truditoarele cil 
care duceau la ea. Ai lu| luseaeri să
raci. el avea tot ce-i tre
buia, dar nu-șl pusese 
niciodată înlrebarea pen
tru ce ținuse «Ut de mult 
să aibă. De bina n-a 
dui-o mal bine ca alții, 
mei mlnciri mal ales* 
n a mlncat. Iar capul șl 
l-n odihnit Iarna, vara. 
In grajd lingi vite, cu 
toate că In casa mare 
pernele stăteau îndesate 
una In alia plnă In 
tavan. Viața — îngust* 
viață — elf o palmi. In afari de Luduș 
fl Turda, unde Iși făcuse armata, nu 
văause alle orașe. Nn fusese nici măcar 
la Cluj, ca s* se laude c a băut ap* cu 
bulbuci amestecai* cu sirop. înainte 
nu-l mai aștepta mare lucru. înapoi era 
totul, dar uitlndu se înapoi nu vedea 
nimic. Gol, căci așa-i fusese viața, 
goal*. Dac* ar ll avut noroc cel puțin 
cu leriarul, II crescuse aspru, pentru ci 
averea nu se poate itrlnge dec it cu 
asprime. Numai că vremurile erau altfel 
șl el nu ținuse seama de ele. Silviu 11 
făcuse prost, I se ridicase împotrivă, și 
11 amenința că se înscrie In colectivi, 
c* nu l mai pas* de el. „Dumnezeu nu 
bate niciodată cu bila" — lș| zise 
Fremu și intr-adevăr, l-a bătut, cu 
boala muierii, ca sl-i fie sufletul |n 
amărăciune

Din tindă se auzlr* gemetele Mar
tel ;l Fremu Intră In cas*. Stric* cl- 
leva chibrituri. Miinile li Iremurau. în 
slirșlt lampa se aprinse. Din pat II pri
viri doi ochi cu luminile stinse, plini de 
spaimă. Fremu Iși trase lingi pat scau

pă luminoasă din viața lor, care a*-| fi 
bucurat pe amlndol. Li uitase aau poa
te că asemenea clipe nici n-au lost. Se 
uitau unul In ochii celuilalt, ea nepu- 
tlnd acoate nici un cuvlnt. eț neavind 
ce spune. Fremu Iși mut* privirile spre 
bocanci. S-ar fi dus bucuros alară, si 
tragă In piept aerul răcoros al serii, să 
aftearn* la vite, s* duci vițelul la supt, 
numai ■* nu stea atei, sub privirile elol- 
lertătoare ale femeii. Dacă l-ar ii înju
rat pentru toate bătăile pe care I le dă
duse in viață, ptnlru toate supărările 
pricinuite din pricina averii, s-ar fl scu

*

în bronz sună vlntul. Cresc voci de minte. 
Din stepă vin vinturi fi lerbllrnvie. 
Pămlnturn gorgane adunâ-noptare 
și răzbunarea ascute în zare 
lungi fulgere, fulgere-ascute în zare.

întreabă pămlntul:
— Cine a trecut peste minei 
Cine mi-a sfârmai 
sămlnla și liniștea densă I 

$i vine stepa 
valuri, valuri vinar

— Cine-a trecut peste mine I 
Cine mi'a frămlntat 
pănușlța albastra șl griul î 
Cine a-nflpt gloanfe 
In Urii tul greerilor 
și-n pașnica fulguira-a amiezelor 

mele f 
$i ia marea*nlllnlre*a apelor 
Volga Daugava șl Nipru] șl Neva 
vuiesc cu mlnie 
pentru slngele întunecînd unda 

izvoarelor.*.

Trec cizme, cizme, cizme-n cadențe. 
Avioanele au omorlt 
Intimitatea omului cu cerul.

împotriva Ierburilor, 
Împotriva stepei, 
Împotriva apelor, cerului, 
împotriva firescului —

auzi, 
războiul I

ir

Aproape de Leningrad, 
printre păduri cu mesteceni firavi, 
printre secară șl ape 
a trecut frontul nemțesc — 
tunuri, cizme și zvastici.

Acolo-n lumina plăplndâ a Golfului Finlc. 
au explodat grenade, obuze.
au murit oameni-

Și-n front cu poporul 
au Intrai pamlntul. pădurile, 
stepa rusa și măicuța Volgâ, 
răsăritul șl vllorul, 
au intrai In ironl — statuile-

Așa trebuia : 
să intre In front, împotriva cotropitorilor, 
alături de tancuri — statuile

*

Nemții trec In flanc, alături, 
Crlvătu-1 blesteamă 
Vin prin stepa-vastâ moarte. 
Valuri, valuri — vini și-omâturi.

*

j4u sfârlmat statuia lui Samson- 
Semăna prea mult partizanilor 
care-au cîntat 
întlmplnlnd moartea și soarele 
lipit! de zidul palatului;
Parcâ'fl semețea pieptul de bronz, 
în fafa tancurilor, 
șl flntlnile lut.
ca o mie de-armonlcl, 
clntau prea rusește*n amiezi.

Clocane-au izbit
șl puști — rlnd pe rlnd au izbii, 
să dă rime siafula.
Era pâmîntul reavăn 
în nord i
Urcau seve-n mesteceni 
și fremălau — sâ rasară. 
rădăcinile și sămlnfa
Apele nordului — torente puternice, 
porneau câtre lume, 
clâlfnîndu-șl cerul și clntecul.
L-au dări mal pe Samson 
și-n locul lui, au răsărit din pămlnt, 
din rădăcină uriașilor — 
al|i uriași-
Erau pădurile pline 
de mlnia lor, 
era cerul plin de frunțile lor, 
erau apele pline de puterea lor

$1 clnd a dat In floare cerul, 
țarina sflșiată de obuze 
șf-fl ridicat flamurile roșii, Învingătoare, 
spre 2ărlJe lumii

*

Victorii, victorii, victoria 
Pace 
în nord. In sud. In apus — 

pace 1 
Poporul — erou, 
orașul — erou, 
codrii — eroi, 
stepe eroice I
Orașul Iși spală obrazul, de fum și de 

ainge. In Baltica- 
Au Înflorit trandafirii 
în Simfonia Leningradului 
soare grav — sună marșul victoriei-

Trece purtată pe umerii multi 
statuia uriașului, răsărit din pămlnt, 
din păduri, din U21ne, din ape. 
$i-n iurul statuii merge poporul 
Armatele Roșii aclamă 
trandafirii șl steagurile 
Înfloresc — buchete în cerul lui mai.

E ziua victorieif Victoriei

Poporu-și înaltă statuia!

nul cu trei picioare fl așezindu-se pe el 
se uită la chipul Martel. Nimic din ce 
a fost odată, nimic din tinerețe. Nasul 
femeii se ascuțise In cele clteva săp- 
tămim de boală, buzele 1 se topiseră, 
Iar urechile I se făcuseră albe ca fap
tele. Niciodată nu se uitase Fremu la 
urechile nevestei Iul. De-abia acum o 
vedea pe cea din dreapta, mici, cit o 
copăiță de scoici. Peale urechea asta o 
lovise poate nu o dată, se umflase și 
țlulse In urma loviturilor, dar de mln- 
giiat uite, așa ceva nu-i trecuse prin 
minte.

Fusese frumoasă Marta, dar trecuse 
pe lingă frumusețea ei lăr* să o bage 
de seamă. Cind vrei si fad avere n-al 
timp de mlnglierl. de duioșii. Truda si 
oboseala nu-fl dau răgaz pentru așa 
ceva. $1 totuși, acum II părea rău că 
nu-l putea aduce aminte femeii de o cli

lat cu Inima ușurat*, ar li dat cu pi
ciorul In scaun șl ar fi Ieșit fluierlnd. 
Marta Ins* nu-1 înjura, nu-l certa pen
tru nimic. Cu mina pe jumătate amor
țită, II căuta mina lui. El 11 pricepu gln- 
dul șl-șl lăs* palma dus* da degetele 
el umflate apre piept, acolo unda fla
căra Inimii începea ai se stingi. Iși ri
dici Iar privirile apre ea, simțind cl 
ochii al vor a*-l vad*.

— Nu-| așa că nu ești supărată pe 
mine. Marii >

Femela tăcu, dar din slrlnsoarea de
getelor ln|eleae ci nu-l supărată.

Marta ar fl vrut ca el a*-l spună mă
car acum o vorbi buni, să-l vorbeasci 
de vremea cind o juca la „Preumblată" 
de seara clnd bătuse un fllciu pentru 
că o hlrflia unul liturean In fel șl chip.

Apoi Marta se strădui să-șl aducă 
aminte de clnd n-o mal sărutase Fre
mu. Sa glndl mult, cu încordare șl fi- 
cindu-ș) socotea fa se cutremuri. Doam
ne. nici nu-l trecuse prin minte vreo
dată să numere anii $1 acum adunln- 
du-l laolaltă, se speriase de mulți ce 

erau. Așa-s anii, ca șl dra
gostea, se duc ei, se duce 
și ea, mereu la vale, ca 
apele Arieșului șl de întors 
nu se mai întorc niciodal*. 
Măcar acum de-ar mlnglla-o, 
de-ar sărula o numai o dat*, 
ca un frate, pa Irunte, I ar 

Ierta pentru toate rtte I 
făcuse de*ajuns pini aici, 
pentru toil* viața Irosit* In 
zadar. Dar Fremu înțelese 
bătăile Iuți șl neregulate 
ale inimii In felul Iul. Iși luă 
mina de la pieptul ei moale 
șl ridlclndu-se de pe scaun 
trase zivorul la ușa tlnzll. 
Se duse apoi la fereastră 

șl punlnd mina streașină la ochi, se 
uit* ilar*. In noapte- Nu era nimeni. 
Nimeni nu le încerca poarta. Fremu 
se Întoarse către femeie fl fărin- 
du-i semn să aștepte, intră In casa 
mare. Stitu diva timp cu spatele 
la uș*, ca ea si nu cumva să 
se scoale șl să dea peste el. Dar ultln- 
du-se prin gaura cheli o văzu pe .Marfa 
lungit* In pat ca mal înainte. Se muslră 
din nou. zicindu-și că nevaștl-sa e bol
nav* rău șl nu se preface. Se îndrepți 
spre pat șl lulnd pernele una cite una 
începu s* răscolească in pale’e din sal
tea. in vreme ce Marfa, cu fața Inrn- 
șit* ușor, tremura cuprinsă de nerib- 
dare la bucuria pe care știa ea bine că 
avea si l-o fac* Fremu. De clnd Închi
sese ușa tinzil, II trecuse prin minte c* 
el are s* meargă te casa mare șl fără

să-l vadă cbieva are s* scoată din lada 
de zestre hainele lui de mire și rochia 
el de mireasă. Ar li vrut să-l vadă îm
brăcat ca In ziua nun|li. cu cămașa 
scrobită și Împăturită, strlnsi la mij
loc In chimirul greu de mărgele șl ar
ginți. Șl așa Imbricat ai vie la ea si-l 
ajute si-șl pună rochia albă cu păstori 
negre, cusute cu fir aurit și ghetele de 
lac cu turccli prinși In copcii. Asta li 
fusese singura zl senină din toată 
viața.

Ușa casei mari se aual aclrțllnd șt 
Marta închise ochii sfrivlnd sub pleoape 

două lacrimi mari. Tot 
nu era el r*u. tot vroia 
s-o bucure măcar «cum șl 
nădejdea ci glndurlle el 
aveau si se împlinească 
o făcu să simt* In aer 
miros de haine noi, (Inule 
vreme îndelungat* In loc 
închis. Cind 11 bănui a- 
proplerea, întinse mina 
să pipăie cu degetele cu
tele cămășii pllsate, Fre
mu se trase înapoi. Adie* 
ea ghicise. Știuse ci 

acum, la ceasul ce! de pe urm*, o s*-l 
arate rodul muncii lor. ca s* le bucure 
și s* plece In lumea cealaltă, dt dincolo, 
mulțumită.

— Uilă-le, Mart* !
Ea nu se uit*. Pllngea cu ochii în

chiși, In timp ce cu mina ciuta să cu
prind* pieptarul înflorat, Imbricat de 
et la cununie.

— Marti, nu vrei să vezi î
Auzi întrebarea. Cum ii nu vrea? Iși 

duse mllnlle la ochi ca si vadă prin
tre degete, nu deodată, treptat «Ibiclu- 
nea straielor și roșul ornlclulul pe piep
tul cimișll. Nu, nu trebuia i* vadă. 
Mal bine dup* ce-o II imbricat* șl ea. 
Iși slrlnae pleoapele ia loc șl aprijlnin- 
du-ie cu mîlnlle de marginile patului, 
ae ridici încet, ca o arătare.

— Dă-mi rochia.
— Care rochie, Martă î
Ea deschise ochii mari, tulburi, ca o 

apă ce nu se vrea pătruns* șl atunci 
Fremu II puse In laț* o lidlțj din scin- 
dur* gelulfl. II deschise capacul șl din 
ea Iu* In mină niște bani de argint as
cunși de mult* vreme. Marla se uit* 
fix ia monedele fără valoare, la hlrtlile 

de banc* de pe fundul ladițel. și zlm- 
belul il rămase frint, împietrit, ca șl 
cum așa trebuia sfi-l rămlnă ptnlru 
totdeauna.

— Uite muncușoara nnastră. Mart*. 
Am strins ca să., șl neștllnd si spună 
pentru ce-a strins, Înghiți In sec. zi- 
clnd : ..Așa, ca si avem. Mart**...

Capul femeii căzu pe pernă. Ochii des
chiși se uitau la bărbat cu dojani șl 
mii* șl alle două lacrimi se prelinseră 
la vale, străine tăcute, singurele care 
se mal mișcau vil pe trupul rece, în
ghețat.

Afară. In Icrăstrute* se văzu lipit de 
geam un nas șl o margine de frunte. 
Fremu se inspiiminti. închise lidlța $1 
In grabă atinse mina femeii. Cltva 
timp palma oscilă ca o pendul* pe lin
gi marginea patului, apoi se opri. Fre
mu duse tadlfa la loc fl gillind de tea- 
mi trase zăvorul.

— Tu erai ?
Silviu se opri In uș*. mare ca un 

buhai.
— Ce făceai cu ușa închis* ?
— Așa a vrui mamă-ta clnd a murii.
— Păi eu stau prost cu banii. N-am 

slrinsură ca ..
— O înprnp eu dragu falei, o In 

gmp eu. că a mea a tost — și dindu-l 
de inldes lui Silviu c* vrea s* închid* 
tinda II tăcu să las* afar*, puse lacătul 
la zăvor $1 merse la Joia s*-l spună ii 
tragă clopotul cel mic. In dungă, ca odi
nioară pentru cei săraci.
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iu clnt*. Fals, tărăgănat m glas 
de băiat. $i cel puțin dac* ar ști 
tot clntecul. Știe numai o strol* 

șl o repet* Intr-una:

„Spune, spune si nu minți 
C* Albina n-are dinți**.

— Mai toci din gur* Dino I
—• Nu vreau. Ce-al tu cu mine î 1

„Spune, spune si nu minfl 
C* albina n-are dinți.

Sanda st* pe marginea patului și pri
vește absent* clipirile pripite ale c*r- 
huniior din soba Improvizat* dintr un 
butoi de carbid. Tița Întinde marmeladă 
pe o bucată de pline mare dt toate zi
lele.

Fulgii de 2ăpad* aleargă grăbiți prin 
fața terestre] șl acoperă 
pe nesimțite brazdele 
răsturnate de tractoare 
cu o zi înainte. S-a 
schimbat vremea pe neaș
teptate și acum. In loc să 
are. tractoristele stau In 
vagonul dormitor. Cind 
au fost repartizate aci, la 
Valea lui Cline, credeau 
că o si răstoarne pâra In
tui. Clnd colo...

Sanda privește In podea 
plictisită fi caut* in buzu
narul salopetei, 
apoi, cu gindul 
înde:

—- A dracului
Ninge intr-una șl brazdele răsturna

te, poleite cu argint, au căpătat înfăți
șarea unor solzi 
In zăbranicul pe 
deasupra bălții.

— Iar turnezi.
- $1 ce-țl pasă ? la mai bine niște 

vaselină din cutie șl inlinde-o pe pline...
Dina il zice inainfe. Fals, tărăgănat 

cu glas de băiat.
Noaptea a coborit peste Valea Iul 

Cline, dup* ce au țipat speriate clteva 
rațe sălbatice In smircurl. Vagonul, cu 
burlanul scos prin acoperiș, pare o năs
cocire nefirească Ivită in mijlocul cim- 
pulul pătat de zăpadă. Rar ajunge pin* 
aci lătratul dte unul cline din satul as
cuns de brafelr cenușii ale salclmllor ce 
străjuiesc drumul pe care se întoarce 
Polina la vagon. De |a stațiune, ma
gazionerul i-a răspuns in doi peri că 
Sic* e plecat cu autocamionul «a duc* 
molorln* brigăzilor de la Malul Vechi. 
Va c* zic*, a minfit-o Nu vine nici In 
seara asta.

Calc* rar lăr* să-i pese de bălti, de 
fulgii reci care -i caută căldura obra
jilor. Și.a descheiat nasturii de la pu
foaică. E obosit* Ochii ei albaștri tint 
chlnuițl de tulburarea cere-l rlscolește 
sufletul. Se oprește din clnd In clnd in
cului Irage adine In piept aerul rece 
otleaz* șl încearcă neputincioasă vi 
sfredelească cu privirea întunericul din 
iur Vrea «* alunge amintirea aceea dar 
nu poate.

...Cu un 
preuni cu 
tarlaua de 
Gorgane LI se terminase motorina A 
telefonat la stațiune Iți amintește cum 
a îndrăznit să-1 ia r«* director:

— Ort ne trlmetețl In noaptea asta 
motorina, ori o dăm dracului de treabi I

In cumplna nopții le-a bătut cineva 
In ușa vagonului:

— Hei, mal trăteșc oameni aci ?
— Cine întreabă ?
— Om bun. vine de la stațiune...
A deschis ușa chiar ea. Nu l-a văzut 

bine la față- Era întuneric.
— V-«ffl adus alimentele.„
— $1 motorina ?
— N-am cunoștință. Eu aduc alimen

tele. Slnt nou la semețe șl nu știu clne-l 
cu motorina.

— Măi tovarășe, nou* ne trebuie mo
torină. Mincare avem.

Ce mal. s-a urcat ling* el in mașină 
șl au plecat sl limurească lucrurile. Pe 
drum l-a spionat cu privirea.

— Spui că ești nou la stațiune ?
— Nou. de dou* zile. înainte am lu

crat te Ploeștl. Găzar, ce te-l Iad. Iml 
zice Sic*.

Vorbește, 
cine ftie

vreme !...

...Polina grăbi pasul. Vagonul dormi
tor încă nu se zărea. Mal descheie un 
nasture la pufoaică. Vru s*-$i ștearga 
obrajii, dar batista era udă și renunță.

Cind au ajuns cu autocamionul In Căr- 
buneștl. Sic* I a trezit pe paznicul de 
noapte care dormea pe o masă In statul 
popular.

— Talcule, am omorit un minz.
— Măi omule. treze$te-te 1 Cine are 

cal pe cimp ? N-auzi, am omorit cu ma
șina un mini. Sint șofer la semețe. Vreau 
s* m* înțeleg cu păgubașul...

De «lunci « început ■*-! lie Sk* drag, 
încearcă s* gonească amintirile. Ar 
vrea ca timpul s* se întoarcă cu clteva 
luni, |șl închipuie viața altfel de cum 
a fost. Seara, spală cu fetele rute la dș- 

........................................................sic* 
„Hal Pnlino la balul 

.Nu știu să dansez*4 . I» 
eu.44. „Nu vreau l“.
In pace!4*, 
s-a Inllmplat alt lei. 

stăteau amlndol 
din fața stațiunii. 
Incepuț s* cinfe 
doamne luna-n nori"... Și. 
minune 1 a văzut ea cu ochii 
el cum s-a băgat luna-n nori 
șl cum o părere de întuneric 
blind* ca o adiere caldă a 
îmbrățișat pămintul. Alunei 
« sărutat-o. S-a desprins din 
brațele Iul, a alergat In dor
mitor, s-a ascuns in perne șl 
toat* noaptea | s-a părut c* 
buzele lui slnt lipite de 
ale el.

■..Vagonul dormitor începu 
să se zărească singuratic, 
pierdut In imensitate» tim

pului posomorit. Tractoriste se opri 
pentru ultima dată Înfiorat* de liniștea 
din jur, urc* scara d« fier șl Intră In 
vagon. Mări simburele de lumină al 
Umpli și arunc* o privire Dinei care 
dormea liniștit. Sanda deschise lenea 
ochi:

— Ce-au apus ăla de la stațiune?
— Nimic I N-am putut să-i prind 

telefon — minți Polina șoptit, apoi 
desbrăc*. aruncă pufoaica pe bancul 
lucru și se urc* In patul supeapus, acolo 
unde era locul ei de șct* de brigadă. 
Lampa proiecta pe tavanul vagonului o 
Inimă firi astimpăr. 1 se păru c* Inima 
de pe tavan palpit* In același timp cu

meaua din spatele dormitorului, 
vine ș-o roagă 
tractoriștilor I'*.
inv*ț 
s*-m*

uriași care se ascund 
care inserarea II fese

Sanda?

an In urm*. Insămlnla Im 
Tlța, cu Sanda șl cu Dina 
porumb a colectIvlșllln» din

Intr-o «ar* 
pe banca 

El a 
<Ba?ă

Slăvuța.
Slivuța. Pe unul llarion ii

cum nu I

— Mie, Polina. Dar da ce-al plecat din 
Ploeșli ?

— S* fiu mai aproape de cas*. Slnt 
din Băbeni.

— Eu din
— Cunosc 

știi ?
— II știu.
— Bun om...
Apoi au tăcut. Autocamionul alerga șl 

arborii alunecau In urma lui ca niște 
năluci. Frumos băiat, ochi negri, mustă
cioara tot neagrl...

— Of I De ce nu ne-o fi 
rin* ?

— ȘHu cu l?
Atunci s-a auzit pocni 

tura aceea înlundal*. Frl- 
nele s-au tingult șl ma 
șina a încremenit pe loc. 
Sic* s-a făcut alb ca 
varul. A deschis ușa șl a 
coborit. Ea a rămas cu 
mina la gur*. neprice- 
plnd ce se Intlmplase și 
lotuși Inspălmlntati,. L a 
auzif Intr-un tir2iu vor 
bind :

— Ce oameni nesoco 
fiți... Ce oameni |...

Clnd a venit In cabină 
nit. sprijinindu-și capul In palme:

— Auzi dumneata, am omorit un 
mini. Ce oameni, lasă animalele nepă
zite noaptea pe dmp.

Ea l-a apucat de mln*.
— Știi ce.satul a rămas In urm*. Nu 

ne-a văzut nimeni. D*l drumu-nalnte la 
stațiune.

El a ridicat spre ea a privire plicti
sit* șl disprețuitoare.

— 4șa •* fad dumneata cind o iii 
șofer.

trimis mota-

un

la 
se 
de

vestească, repetind amănuntele cuibă
rite In amintire, relrlia, parcă, viața lă
uta in urmă...

„Pe Mihai l-a cunoscut pe șantierul 
Bumbeștl-Livezenl unde venise împreună 
cu alte lele din Braniște. Era un băiat 
sărac de prin Dobrogea. Clnd se învese
lea șl-l lăudau brigadierii pentru vre-o 
Ispravă spunea că are in el singe de 
tătar. Învăța meseria de miner. Poves
tea c* Ia el acasă c sărăcie șl ci are 
mulți frați. S-au împrietenit. Iși dorea o 
familie.
vrea s* 
spus c* 
cală de 
pe șantier l-au dus cu alai la gar*. Cu- 
leseser* tlorl dc cimp și le umpluser* 
brațele la amlndol. Au plecai la Bra
niște. Polina nu avea dedt mamă, l-a 
plăcut de Mihal. Au făcut nuntă sărac* 
și s-au inters pe șantier. Au 
baracamtnte. Aveau o earner* 
pereți albi, văruili de Mihal. 
clnd el a primit prima leafă de 
a trebuit s* plece acasă. Se pregătea să 
nasc*.

— Să-mi faci un tătar Irumos — glu
mise el -— și a fluturai multă vreme 1° 
urma trenului cascheta de brigadier.

l-a Irimis apoi la Slivuța hani din 
leală șl o scrisoare. Pe o burată de hlr- 
tle scrisese cineva : „Să ne aduci pe șan
tier un brigadier bun ca tat-su4*. Si sem
nau toți cel din brigada el.

La clteva zile o lat* din sat, o briga
dieră a venit șl i-a adus vestea. Mihal 
murise inlr-un accident.

Pe Defileul Jiului se afla șl acum o 
piatră de granit in care brigadierii au 
săpat cu dalta: „Cinstim memoria bri
gadierului Mlhai lusum".

Pe copil, 11 chlam* tot Mihal...
Sică a ascultat-o cu Inima înflorat*, 

l-a spus sugrumat de durerea ei i
— Pelin*. Ești o lemete cinstii*. Vreau 

si fii nevasta mea. Milne dimineață dau 
fuga acasă și le spun la al mei. 0 si 
le duc la mama. O să te iubească. O 
sl-l iubim șl pe Mihai. Facem actele. II 
spun șl lu‘ tovarășul director. Pe ochii 
mei! Tu să mă aștepți miine la vagon 
c* vin s*-fl

Intr-o zi a întrehat-o stins dac* 
se mărite cu el. Ea n-a vrut, l-a 
e prea mic*. A mal trecut o bu- 
vreme $1 Intr-o zl brigadierii de

locuit la 
mic*, cu
In ziua 

miner ea

4

l-a apus mih- Inlma el, Tresări. Nu. nu se auzea zgo
motul autocamionului. Vlntul pornise s* 
trezeau:* smlrcurile șl păpurlșul.

— Te culcași, Pollnă ?
Nu răspunse. Ce știe Sanda ce-i In 

sulleltil ei? Intr-c sear* l-a căutat la 
grajd. Trebuie să-l apun*. Cum i-a mai 
tremurai atunci glasul:

— Sică, știi.. eu am mai fost m*rl- 
tati. Am șl un copil. II crește mama la 
Braniște

Apoi s-a cuibărit la pieptul Iul șl a 
plins amarnic. Iar cind a început s* po-

spun ce-am făcut acasă...
Polina închise ochii 

și-șl apăs* buzele fier
binți cu palma : ..Doam
ne, ce frumos spunea-., o 
să-| Iubim și pe Mihai*.

Șl uite că a mințit. Au 
trecut dou* zl>... Maga
zionerul I a spus răstit la 
telefon c* e plecat cu 
autocamionul tocmai la 
Malul Vechi sa duc* 
motorină brigăzii a cin- 
cea. Poate că înadins s-a 
dus sâ n-o mal vadă, 

pe tavanul vagonului pal-Inima de .
plia rar Furiș* mina suh perină șl în
cepu s* împletească flanelul pentru co
pil. la care lucra de două zile.

...Noaptea adine* $1 rece înflora pă- 
mintul. Dou* panglici de loc șerpuiau 
mlngtind brațele cenușii ale salclmllor 
de pe marginea drumului. Aplecat peste 
volan pin* aproape de parbriz un șofer 
scruta Inlunericul. ciulind stăruitor cu 
farurile ceva pe cimpul pătai de zipad* 
de la Valea Iul Cline șl fredonfnd : 
„Bag* doamne luna-n nori 1**.



Ștefan Stdtescu

Srcfața

Tot ce-i al meu. prin tine om. Partid. 
Tai ce-am rlonil cu sete lnlr-o viață. 
Această uesflrțitd dimineață, 
pl-aeesfe drumuri largi ca mi-o deschid.

Tbaeaam prfa aas. ram p-m pe 
’•»ag ț^pPad praf simt pmerm ^r.

aM Xrtaa— da tatze des peamr

Magdalena Macedonski

străvechi de .

Criitache Arndutu

Pâduri de edii se clatină domn, 
tn rama Beției arcuind nțoare, 
Crncute-oiet din veșnicul nămol 
Sat pteoăa Mondd-a razelor de soare.

Ș« la atrlmd corn biaeie vor trece 
Sd secere pădurile la rtnd, 

. Șt flantehe stufului țintind
Le oa p iod pe apa bălții, rece...

TOT DESPRE
VERS $1 SPIRIT 
MODERN

In
ti 

de

Este revelator «i plin de 
vătămlnte cum experiențele 
zestrea clMaleflor pot sluji 
îndreptar neștirbitului șir de ge
nerații. Incerdnd să adaog o 
contribuție la discuita asupra 
„tehnicei și esenței poeziei mo
derne" ml-am urmărit memoria 
pe lărlmul spiritual al clasicilor. 
Ciulind să disting ce e nou de 
ce e vechi, ce poate și trebuie să 
He nou In expresie ca an reflex 
ai noului din viață, am văzut că 
In materie de nou. uneori și e- 
ternul șl permanentul este vala
bil

Mat mult, an> văzut că unele 
legi tehnice șl estetice presta
bilite se suprapun peste sensuri 
și cerințe ale noului.

In acest sens, fiindcă este 
vorba de poezie, de disputa In
tre partizanii versului clasic și 
acei al versului alb, despre ver
sul regulat, clasic $i nevoia de 
modern It ale tn formă a poeziei 
litiere, am găsit unele întăriri șl 
argumente tn Arta poetică a Iul 
Nicolas Boileau-Despreaux.

Se pretinde, de către partiza
nii unei poezii moderne, a unei 
poezii Imbricată In forme potri
vite — șl ca un reflex al timpu
lui și fenomenelor pe care le 
■ trăbalem — că ritmul, forma ri
guroasă. modulațiile șl metrica, 
prozodia poeziei clasice ar con
stitui un pericol de sclerozare, 
de caklflcare a fenomenului 
poetic.'

S-ar părea că temerea aceasta 
esle logic lundată șl că legile 
Implacabile ale progresului ple
dează organic in favoare.

Dar un vărs al „ariei poetice- 
a Iul Bnlfeaii ne vestește simplu, 
lapidar peste cel aproape 300 de 
ani. că: „Ades, un rău ne face 
să-ntlmplnam olt răuu.

Spirllul prevăzător șl prudent 
al clasicului francez care codifi
ca regulile versificației și limba
jului vremii «ale. acest „Legis
lator al Parnasului" dădea o lec
ție durabilă, de înalt* ținută, 
contemporanilor săi. dar treclnd 
peste menirea didactică a mul
tor pasaje din opera de îndrep
tar critic a marelui Bolteau, în
clinăm să credem că acest stri
găt de alarmă : „Ades un rău ne 
face să-nilmplnăm alt rău-, cla
mat 1> capul a trei secole tn 
urmă, poate vibra șl azi. cu a- 
ceeași intensHale șl culoare, in 
cuDrinsul. In siera preocupărilor 
noastre despre „tehnica șl esen
ța poeziei moderne41.

A arunca peste bord uneltele 
presupuse vechi $1 a căuta unele 
noi. presupune de asemeni, o 
răspundere, o perspectivă plină 
de răspunderi șl de revelații.

Poetul Al. Phllippide In artico
lul său însemnări despre tehni
ca versului, publicat In coloane
le aceste! reviste, a subllnial ne
ajunsurile șl avantajele versului 
clasic șl ale versului presupus 
modern, versul liber șl alb. con- 
dlțtenlndu-le pentru eventualita
tea desăvlrșiriI. de adlnca cu
noaștere și stăptnirc a mijloace
lor tehnice, a regulilor prozodiei. 
Scăpat din corsetul versului ela- 
șlc. din rigorile prozodiei, versul 
liber și alh tșl poale lua dmpil, 
mal ales cind aulorul. neputlnd 
sintetiza, pierde hățurile și nu*și 
slăpineșle call... Mai mult dertt 
versul regulai, versul liber poate 
deveni o cavalcadă verbală stear
pă Acecl pericol II semnala șj 
tn versul cu prozodia, cu emis
tihul pauzei, cu armonie nestri- 
cală. Boîleau : „Fuyez de ces 
auteurs l'abondance sterile-... 
„Fugiți de autorii cu stearpă 
bogăție-.

A crea o nouă larmă poeziei, 
a făuri o poezie modernă, nu în
seamnă a rupe tiparele doar, cl 
a găsi făgaș potrivit apelor pri
măverii. Noua primăvară a lumii 
noastre, sensul șl dinamica vie
ții, formele acestei vieți, cer. de
sigur, și noi tipare, noi modali
tăți de expresie. Slntem datori 
si veghiem asupra acestui feno
men, cum Boilcau cu trei veacuri 
in urmă se simțea dator s-o 
facă : ..Quclquelols du bon or se 
slpare le laux** „Ades din au
rul falsificai aleg pe ccl curat".

Căutătorul de forme noi de ex
presie are datoria să nu contra- 
vlnă spirllulul novator. Dacă 
tinzi sâ te eliberezi de tipare, de 
corsete care ti se par nepotrivite 
elanului, concepțiilor, dacă vrei 
sâ exprimi lundul nou al vieții, 
trebuie să-l făurești șl o formă, 
dar o formă chemată de proprii
le ginduri. aspirații și pe măsura 
șl culoarea personalității proprii.

A mima versul malakcvskian, 
pe acel al Iul Neruda. al Iul 
fanis Rit sos. sau al altora, a H 
novator prin oglindire. Inseamna 
ți fii Imaginea păsării peste la
cul străbătut In zbor, ștearsă In 
aceeași clipă de aripa vtnluluî 
peste incrcțirca oglinzii umede a 
apei.

Radu Boureanu

Marla Frumuțanu

«Sării Jul Zena Ghitulescu

A

la poale.

2boarâ coconi

1.

Le 
Caparadă... 

a-ntrebat

Mama a inglnat ceva-ntr-o doară. 
Jar tatăl ți-a ferit obrazu-nlăcrimat. 
Și fiica omului, cu ochi de căprioară. 
Stingheră s-a retras Intr-un ungher 
Ca visele să-i moară...

George Criftea Hieolescu

r r<

se slăbesc a

CRIȘAN RADU

Am crescut 
sub na acut
In care sâțeata dușmană 
t-a frfat
rostoeolindu-se ca o piatră ascutiti

■txkMS pe aiMte

Sint uriaș cit viitorul 
In care 
ideile roșii 
s-au oglindit 
ea adevărul In ochi comuniști. 
Cind priviri dușmane 
au cutezat si mi înfrunte ~ 
au pierit ca umbra la soare. 
Noi 
am împodobit steagul roșu 
crescîndu-i alături.
Am crescut 
cu fa|a brăzdați 
nu de riduri războinice, 
d de cutele aspre ale gîndirii 
care se-adună 
ca literele ce formează cuvîntul 
Comunism.

Călăuzii! de cocori, primăvara 
a (recul peste Dunăre, undeva 
spre miază-noapte, presări nd 

In urma ei. pe meleagurile Dohrogei, 
ierburi, Hori și gîze. Pe aici, nu mai 
sint haturi de mult și primăvara au 
mai vine tărcată, d intr-un veșmini 
atotcuprinzător, de smarald. Acolo, 
departe, unde cerul iși sprijină arcu
irea pe pămint. se deslușește limpede, 
salul. Un sal ca multe altele din a- 
ceastâ Dobroge mal Uniră azi ca 
oriei nd, Colectiva din sat e mare, 
bogată. Glmpti] cit il poale îmbră
țișa privirile, e al ei. tot. Acum e co
lorat inlr-un verde crud, iar vîntui 
sprinten și călduț de primăvară, un
duiește lirele încă lirave ale griului, 
dăruind privirilor imaginea unui 
ocean care răsuflă din adincuri. Sa- 
tul e legal cu inima dmpului. prlnfr- 
un drumeag, lingi care slau Ir cină 
tind cițiva pomi, ca niște corăbii Ira- 
se la cheu. — iar in largul acestui 
ocean verde. — bârcull stingheră și 
rătăcită pe valuri, — Iși tremură ra
murile firave, un măcieș. Dea11fel,« 
micieșul cs|e aproape uscat și numai 
citeva ramuri j$| mai clatină in vint, 
iloricetele delicate, de un roz pal. 
Dac| ai lovi de citeva ori cu o secu
re in tulpinile lui, ai curăța locul de 
o uscăciune, înainte ca vremea să-și 
Iacă singură primenirea. Ci nd va, mi
cieșul prinsese rădăcini pe un hat 
oarecare sl numai pentru aceasta i se 
Îngăduise să crească In voie. Atunci 
nu stingherea pe nimeni. Acum trac
toristul care se nimerește cu plu
gul sau combina pe tirul măcie- 
șultii, bodogănește supării. Se necă
jesc flăcăii, dar de ocolit II ocolesc 
cu grijă. Niciunul dintre el, — Și de 
fiecare data «*a nimerit lot altul cu 
tractorul in fața mâcieșului. — nu 
știe pentru ce anume e ocrotii! uscă
ciunea. Cind cei mai vechi II dădă
ceau p? noul sosit In S..M.r„ nu se 
In'impla sâ uite sfatul:

— Pe tarlaua colcclivîșfilor, aceea 
de lingă cișmeaua Șeilanutui, chiar 
în mijloc, c un măcieș. Vezi al grijă 
să nu Intri cu tractorul In el. că dai 
de bocluc. Ordin de la director...

De fapt actualul director al S.M.T.- 
ului. habar n-avea că undeva pe 
ctmp e un măcieș ocrotit de autorita
tea lui.
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A pal. pe foetal or oaspetele* lot 
You pane jarul marilor por me. 
Ca *d s.Mm'm beițugul Dellet nm 
5« aeru-i ți marea noastră vreme.

Elena Zamfir

Vecii pamlat al setei ți-al tristeții 
Sterp, sărac ți cm zblrcii obraz 
Lb — bai ru du par p-a tinereții 
bit ești dragă Dab-oge de azi.

tnfrdpte glii ți-aduc bogate 
Aerul clmpidar In dar 
Pe tipsii că roade fi bucale 
Cupe s-au umplut ca Murfattar

Pentru term ca vreme grea, geroasă. 
Turmele da oi in lung șirag 
Ți-au croit o sarică mițoasă 
Caid tuuad pămuitulin tău drag.

Oamenii cm mlini ți minți dibace 
înviind trecutele pustii
Pentru traiul bun ți pentru pace 
S-au unit in mori gospodărie

5W acestea loate fi U dai 
Mulțumind, partidului binețe 
Că ți-a dat pentru vecie strai 
Tinerețea fără b&rinețe.

Eugenia Popa

II

Au fost oamem-lopi. care au spas 
Cd ochg ei negri întunecă soarele. 
Și mlinile-i albe.
Purificate parcibrt focuri geotog.ee. 
Otrăvesc ghioceii ce-i ating. 
Și iacrimile-i
Tulbură limpezi apele.

A a fost oameni .
Care cu singe au scris la parcuri cu fiori. 
Pe albastrul cerului ți-al conștiinței
Pe jucării, pe pline ți viori — interzis...
Și fetița care-adormea păpuși In vis 
Zacea ascunsă cu spaima-ntre ziduri
Ca tllharii care-au ucis...

Afară In stradă,
In sunetul tobei de aur a soarelui 
Tumultul primăverii ieșea la 
Atunci fetița cu buze livide 

—■ Afomd. de ce n-am voie 
Ca ceilalți capii sd văd. cum 
Spre boita senină...

C. D. Zeletin

Ml ciut omule, milnile tale. 
Floarea aceasta cu calde petale. 
Va strut degete aspre, degete mol, 
Am băut cinice fl soare cu voi.

Mamă, Iți sărut cupa mlinllor plină, 
Am băut cu ta rouă, viață, lumină. 
Mi le al prefăcut pe ale mele In zbor, 
Să-mi ile drumul spre soare ușor.

S-ou răzvrătit pe semne statornicele zodii: 
Omături voluptoase n-au tihnă ți se zbat, 
Cind pe prăpăstii sumbre se ți aștern zăpodit. 
Și-n somn, păduri nemțene, au visul tulburat.

Imense macarale deslănțuiesc balansul 
Și falca splnzuralâ apucă stinci din plin.

zdruncină odihna și Iși dezvoltă dansul, 
berzele-nsetafe de-albastru $i senin.

Nu
Aici e omul ziua
Viitori de diamante rup aburu-nserării 
Cind izbucnește stolul de becuri mari și mia.

clipă odgoane le-acordării ; 
fi noapte a-i tot aici

A/u/Kt, mirate capre, coboară de pe munte, 
Crezlnd că stă ascunsă de-adolescenții pini 
O nuntă-m păr ăi eased de cerbi eu stea

in frunte.
Că n-a văzul ținutul, niciclnd așa lumini...

Dar a fost, in adevăr, și un ordin. 
Un ordin scurt, ca o telegramă ci
frată. II dăduse directorul S.M.T.-ului, 
in primăvara aceea, cind pâmiritul 
fusese desferecai de haturi, cind trac
toarele aa înghițit flămfnde și răzbu
nătoare pe veacurile de suferințe, 
imaginea unuj pămint îmbrăcat înIrm 
haină petecită. II dăduse In urma 
rugăminții lui Gheorghe Itu. greșe
dințele (i.A.C.-ului. Desigur i se pă
ruse ciudată aceaslă rugăminte și 
curiozita'ea firească fiecărui om. II 
îndemnase să ceară deslușiri. Cu 
oarecare stinghereală, președintele ii 
explicase.

— Și crezi că merită ca pentru o 
simplă dorință personală, pentru 
gust, să lăsăm bazaconia asta 
măcieș să ne încurce veșnic ?

— Eu cred că merită. Parcă 
macieș e vorba ? De om., la a adică.

— Treaba voastră! In definitiv, 
trebuie să ținem seama de indicațiile 
pe care nl le dați. Fii lârâ grijă ,voi 
da dispoziție...

Dintru început, s-au mirat oamenii 
ciad au văzul micieșul rămas in mij
locul tarlalei, dind vina pe neglijența 
tractoriștilor. Au început sâ se dumi 
reascâ, abia după ce au văzul-o pe 
Șlelana Priboi, desăvârșind ceea ce 
in mod firesc tractorul nu putuse, 
desțelenind și ultima palmă de loc 
din JhtuI Iul. Asta se repeta în fiecare 
an. astlel că măcieșul căpătase nu
mele de „trandalirul* Ștelanel. Era 
firesc ca Ștefana Priboi să îngri
jească pătnintul nemușcat de limba 
plugului lingă măcieș, pentrucă ea 
fusese cea care adusese locul cu pri
cina in colectivă și >1 ei fusese mai 
inalnle și hatul șj micieșul și, de 
bunâseamă. gindeau oamenii, tot din 
voința ei rămăsese acesta nedohorii. 
Dar pentru ce. oamenii nu se dumi
reau.
fana, 
puns, 
unde 
sau ,.pentru putiiroși, sâ aibe unde 
se inlinde la umbră, vara41. Altceva, 
n-au puiuț scoale de la ea. Unii 
iși aminteau de Ștefana Priboi.

un 
de

de

De-au intrehat-o chiar pe Ște- 
in ci lev a rinduri. ea le-a râs- 
mai mult in glumă ; „să aibe 
se aduna păsărelele, să clnte“

fetișcană, slugărea la alții, 
mai tineri o știau cum vă

dană, iși crescuse cu necazuri cei 
cinci copil și toți erau mlndri de ea 
acum, cind pentru munca Și dirzenia 
ei. era șefă de brigadă. O cunoșteau 
și îndeosebi o iubeau prea mult, pen
tru a gindi ceva rău despre ea. Nu- 
mai cite unul. Ia necaz, — și o șelâ 
de brigadă, harnică, neînduplecată, 
poale priclnui lesne, necaz unui le
nevos, — îndrăznea să-și 1>se slobo. 
dă gura, mormâindu-și ciuda: ,.A 
dracului! A inirat in colectivă, dar 
de ce crezi că-și păstrează micieșul ? 
E„. hei, fa o adică sâ știe unde i-a 
lost halul, că ce-i drept, locul el era 
pămint bun, gras. Numai, nu pricep 
cum de l-a imbrobodil pe președinte, 
câ i om dlntr-o bucată...*4

Ce-i drept, și președintele se gindi- 
Se cam la acelaș lucru, atunci cind 
Ștefana îl rugase să-i cruțe micieșul. 
Și dacă președintele gindea un lucru, 
apoi nici că-și putea stăpini limba. 
Ștefana Priboi se întunecă 
răspunse mihnitâ:

— Așa mă cunoști 
Gheorghe ?

Altceva nimic. Nici 
dezvinovățire. Doar o 
apăsătoare. Gheorghe 
tare vlnoval.

— Atunci, ce rost are 
Ceți veni hachițe asta?

— Ei, ți oi spune... Dar 
de mine. . Micieșul ăsla. 
tare drag... vezi!... 
mine...

— Hai, spune Ștefano... Spune, ci 
nu rid...

Și In adevăr, a ascultat cu atenție 
pinâ la sfîrșft șl n a rls. N-a avut de 
ce sâ ridă Câ pinâ la urmă, tot ha- 
chijă era, bănuise el de la inceput. 
Dar Ștefana 11 ciștlgase. pentru că fle
care om Urăște după el in viață, ca 
un păianjen, un fir subțire șl delicat 
de amintiri.

— Apă), Ștefană, ținem flecare 1> 
cite un lucru mărunt, ca la o co
moară Acum... să nu rizi tu de 
mine.. Am ticul palru ani războiul 
și nu puține am văzul și am trăit In 
acești ani. împrejurul meu. moartea

secera. Și gloanțele pornite din arma 
mea, au ucis poale, oameni... Dar 
despre toate acestea, inii amintesc 
mai greu. .Mi-a rămas in minte, uite, 
parcă.1 văd și acum un copilaș pe 
care l-am găsit strivit sub niște 
ziduri Intr-un orășel din Ungaria. 
Lingă el, era o jucărie, o mașinuță, 
cart scăpas». nevătămată. dar pe 
care, din neatenție, am călcat cu tocul 
cismei. Așa zdrobită, am luat-o eu. 
O păslrez... O păstrez ca pe un lucra 
de preț. De ce î Eh.... așa e sufletul 
omenesc... Eu. imi păstrez ușor jucă
ria. Cu micieșul tău e mai greu...

Prea greu, n-a fost, căci iată că 
după cine] ani, micieșul încă iși mai 
poletșle florile cu soare.

In

la lali $■

pc mine,

cuvint de 
grea.

un 
tăcere

liu se simți

micieșul ?

să nu rizi 
mi-e drag, 

vezi, rizi de

Octavian Yana

Semn
Prind visele noastre aripi și 
Fericirea, de mînă o prindem 
Inima noastră, iubită vioară. 
Sflrunește pe corzile ei de argint.

zboară, 
zimbind,

Bucuria — nesfidnică iată
Mereu ne sărută pe irunle cu dor...
Tristețea... durerea... ce fost-su odată. 
S-au stins In uitare ca un nor călător.

Construim, visăm ți cin ta m fericiți» 
Neliniștea o alungăm cu vise 
Și In cartea viitorului, uimiți, 
Lăsa vom litere cu aur scrise.

Era tot o zi de primăvară. Pe till* 
fele satului, lumea forfotea grăbin- 
du se spre Căminul Cultural, unde 
brigada artistică a S.M.T.-ului din 
comuna vecină, dădea spectacol. O 
singură femeie pășea liniștită, zimhi- 
toare, împotriva curentului care «e 
scurgea spre Cămin, indreplindu se 
spre celălalt capăt al salului. Lumea 
o privea curioasă, unii zimbind și

dindu-șl coaie. .Aceasta, pentru că 
Ștelana Priboi ducea in brațe un 
modest buchet de flori de măcieș.

— Și-a jumulii, Șlelana. trandafi
rul 1 1 chicotea cite o codană.

— Ihî... la fică sa s-o fi ducînd cu 
flori...

— Halal, fiori ! I Mai bine i-ar 
duce o legătură de ceapă I

Ștefana Priboi, nici nu le putea 
auzi, pentru ca pe ea o preocupa alt
ceva. Zărind In calea ej. un linerel. 
pe cărei știa tractorist la S.M.T. il 
opri și-i spuse:

— Pe larlaua noastră e un mă
cieș... 11 știți voi... Pinâ acum l-ați 
iertat de fierul plugului. Ați lost bă
ieți de Ireahă... tar« de treabă. Știu 
că vă stă ca un nod in gil și chlnniți 
tractoarele ca să-l ocoliți. De-acum... 
intrați cu tea clorul In ei, curlțați lo
cul... E aproape usca!. Și-așa. iot n-o 
mai duce el mult ■ Nu-1 iartă tifflpu', 
chiar de-așj mal vrea eu...

Băiatul rămas- mirai in drum, pri
vind in urma ei.

Ștefana Priboi a ajuns la dispen
sar. O intîmpină sora de servici, 
binevoitoare :

— Inel nu i-a venit sorocul. Pini 
mi in? dimineață o mai dtice 
mult. nu...

— Acum s« «i*n|e bine ?
— Nu atit de bine ca sâ 

dar nici >tit de râu ca să 
miinlie noastic

Au pătruns ana-., amindouâ. In sa
lonul de maternitate, curat ca un pa
har. Lucnețja. o intimpină cu o excla
mație de mirare:

ea. Mai

zburde. 
Inlre pe

— E, hei... mamă I! Am început 
să ne urășcnlm cu totul 1 Numai pe 
el fi vezi cu Hori in miini. cind se 
duc in vizite. No| duceam flori numai 
la biserică, dumineca, si le agățăm 
la icoane, sau să împodobim Iconos
tasul. Unde se pomenea altceva la 
noi 1

Dar privind florile, o undă ușoară 
rle ironie, li tulburi limpezimea vor
bei.

— Asta-i frumos... Dar tot nu 
pricepem încă: uite, ai adus Hori 
mâcleș ’ Păi, flori de acestea 
aduc ?

— Știu. Lucrcție. mamă... Dar 
ar Irebui să-ți placă mai mult declt 
ori ce floare. Doar sini cele dinții 
Hori, care te-au intimphiat In viață.

— Cum ? Ce vrei să spui, mamă ?
— El, n-am cine știe ce de spus. 

Azi, altfel ni-i viața. Tu, bunăoară, 
griji mari n-al, zilele de muncă 1|1 sint 
socotite. Stal aici de trei zile, o să 
mai stai și după aceia. Dar eu, — eu 
Irebuia să muncesc pini in ultima 
clipă. Și-am muncit. Aram cu laică 
tu. dumnezeu să-| odihnească oasele 
pe unde i s-or li risipit. Eu duceam 
caii de dirlogi. el la coamele plugu
lui. Cind am simțit că nu mai pot. 
eram In mijlocul ogorului. N-am mai 
avui putere să merg pinâ la capăt, 
unde era căruța. Taicâ-lu m-a luat 
In brațe și m-a dus lingă hal. Aici, 
singurul loc ocrotit, de bine de râu, 
de soare, era cel de sub macieș. 
Taică-lu. de...om. ce să se priceapă 
el? Cind a văzul cum mă zbăteim 
In dureri, a luat-o la gomă spre sat, 
după hah i Dăscăloaia, odihnească-se 
și ej in pace.

Eu am rămas singură sub măcieș. 
Pinâ să vină el, le născusem. Au lost 
clipe grele, tare grele. Credeam că 
acoln îmi dau duhul. Am și văzut o 
pe hircă. coasa ei bleslcmită... și pe 
urmă nu mai știu ce-a lași. .M-am 
dezmeticit, numai cind |i-ai slobozit 
tu. primul țipăt. De văzut Insă, n-am 
văzut declt florile de măcieș de dea
supra capului meu. Și pasă-mi-te, 
florile acestea îmi rldeau și-ml șop. 
leau ; trâieșli... trăiești... ai scăpat, 
și copilul a scăpat... Uite, așa m-am 
inters eu din moarte, cu niște Hori de 
măcieș deasupra capului, — Iar ție, 
In locul ursitoarelor, poate ți-au pre
vestii viața de azi. De aceea am în
drăgit atîla, tufa asta de măcieș.

ne 
de
se

|ie

iiceafapul

geotog.ee


TUDOR ARGHEZI
I orice creator Unde pa
sionat către universabta- 
te «te un adevar co

mun. Doar varietatea și întin
derea ramificațiilor pasiunii 
pentru cunoaștere constituie co- 
elicieulul variabil, care f* 
leșie profilul deosebit al 
carul artist.

I_eana rd și Goelhe sint 
toiipvrile realizării celei 
întinde, mai complexe, 
sele epocilor celor mai 
de strălucire in istoria ideilor : 
renașterea șî aeco^-I XVIII, al 
luminilor.

La noi. din pr> «~a condițiilor 
istorice specitice. calea spre u- 
niversalitate a î0** >n trecut 
mai itrir. a >i drumul pe ea 
mai a nev * In Dirritrie Can
teen ir. prwoldovean mem
bru af din Bcr’”.
Europa a cunoscut pe pr:*a£ *o- 
tato rA'.-e o largi
prindere a fantelor de ajltufă 
veche «/ noaa. filotof ș< » 
poet «■ wv'aîtet. g >•
foc!an*t

Secolul al XI •» • vAnd 
fnflarrea j(*. j’îx’i e
cetei mai i»'' e , « » vbaeetee
romaiMke ce’e -ț-- te :
Eliade Racetescu, Hajdcu. Oda- 
be»cu și ui' «r1. dar nu cel 
din urma. Emamai.

Tad or ArgLez a vend 
aceșij. i al unei etape noi 
de dezv • * * istorici, irrrin- 
cenati crte »'•« mari con
tra die vi ;■ a fi“\ rel 
îirz u dintre românit.-, <*-
■-î* Io- de- 3d ara tel ea Ir.i -- 
tații >ii mereg^ră r.'.x toți, 
dezdnztonați, de la viaț> s,-rc 
vis. Iscoditor ne’teilștit, *®i- 
rilul său a pipăit fnai !na:nte 
lucrurile c«uhi', ale visatei și 
după aceea s-a coborit, recede, 
pe păr ier.*, pe care a pornit sâ-l 
iubească cu toi mai mullă ra- 
•imâ. S-a mai întors de dteva 
ari în târli, dar a revenit 
reu la singurul 
jin in univers.

In hiografij poetului, 
«inie în ceruri 
semnat călugăria, 
gurătății, asceza, curînd pâră* 
site. In idei și operă au în
semnat Agatele negre și poate 
admirația pentru Sar Peladan 
și pentru o artă de așa-zisâ 
avangarda și acestea lăsate 
in ^rmâ chiar in vremea tinere
ții.

„îngerul căzut", atras pe 
pămint de irezistibila chemare 
a vieții, aducea cu sine o Iu

stabi- 
f ie

pro- 
mii 

produ- 
phne

<fari

punct de
me- 

spri-

rătă-
In- 

căutârile an
și vise au

SPIRIT uitat în suferința sa de oficia
lități, dar admirat și Iubii de 
colegii săi de geniu „Cu su
fletul plin de nuanțe". artistul 
e „slovă romlnească, geniu 
rominesc" spune Arghezi. Brîn-UNIVERSAL

TINERET $1 TINEREȚE, 
este, draga tata. ide im
unei întrebări adâose Ia 

cuvin tul LITERATURA. Ai vrea 
SA povMtrțfi cititorilor LUCEA
FĂRULUI ceva In legăturn cu 
această problemă ? Zic problemă 
cu toa'e că e vorba mai iute de 
o stare sufletească, de vreme 
ce citeț! trelle plwca de la ini
mă ți se întorc toț Ia ea.

— Să începem, daca vrei, cu 
inima pe care o pomeniși ; tlne- 
refea nu e o chestiune de virali. 
Am văzut tineri balrlni $1 vlrst- 
nicj tineri.,. Anii slnt o născoci
re a oamenilor și cred cA ei au 
fost Inventați nu atlt pentru a 
separa tinerețea de o așa-zlsa 
bălrinețe. cl pentru a ține alte 
socoteli. Eu cred cl tinerețea 
este permanentă dar că oamenii 
nu știu întotdeauna să o gaseas- 
ca in ei.

— Ar putea fi țl o problemă 
de educație ?

— Poate că da. Ca șl surlsul. 
Omul sc simte bine întotdeauna 
tlnir: tinerețe e șl ghidul șl 
perspecllva șl elanul șl dragos
tea șl poezia... Unul dintre ro
lurile scriitorului cred că ar 
si învețe 
aa ram tie

— Sigur 
tură între

•— Poate 
In 2iarela 
sosesc v id zeci de pagini de li
teratură tipărite, versuri șl pro
ză. I.C citesc : unele zvtcnesc de 
Ia 
au 
să
«I . - -
numai la literatura noastre. Ti. 
ne rețea fraze; țl a versului se 
găsește destul de greu șl in li
teratura străină, mai nou| sau 
mal veche.

— Cred că ai dreptate, 
trebuie căutată probabil și 
cafLa lucrurilor a «a zise 
de înțeles", pe care unii 
încearcă ai le explic^ 
Totuși in literallira noastră exis
tă mui e lucrări, sl le zkem. 
tinerești.

— Dacă ar II sa le enumerăm 
eu aș începe cu baciul care « 
făcnl «Miorița, <u femela Istov 11 ă 
din cimp ca re-șl legăna pruncul 
cintindu-l pe brazdă, cu toți 
uncheșil care clnlau și cinia pe 
fluier, cu Rarbu Lautaru ți cu 
Enăchlță Văcârescu, Literatură 
e șl aste și Inel de bună cali
tate. Clntecele. snoavele și po
vestirile ța rănești slnt o litera
tură dc o neșlearsa tinerețe. 
Adu-țl aminte de basmul cules 
de Ispirescu Tinerețe fără bă- 
trlnețe ?! viață fără de 
Ce exemplu mai bun de tinerețe 
vrei ?

— Literatura actuala este cn. 
ractcriza ă șl dc încercările Une- 
relor condeie. Ce zici de ele ?

— M-a surprins la începui 
mulțimea numelor noi șl mi-am 
adus aminte dc Biletele dc pa
pagal cînd pusesem cele patru 
pagini mici ta indemlna tinere
tului. Biletele au descoperit doi. 
sprezece scriitori care s-au con
firmat mai flrzlu... Azi cifra lor 
e poate înzecite. Atlt mal bine : 
selecția definitivă a valorilor au
tentice se poate lace pc o supra
față mai vastă... Nu-i 
reviste și In librării 
ptnă maj ieri ta plug 
co va! ă, mlnulețte azi 
S1 c 
literatura mondială.

— Plierea ta 1n legătură 
literatura lor.

— SI mă Ierți $1 Iu șl să 
Ierte și el: nu întotdeauna lite
ratura pe care o dau este ta 
înălțimea așteptării cititorilor.

— Fondul ? Stilul î

fi
șl să «deprindă pe om 
întotdeauna 1lnar.
Câ este o mare leeă- 
tinerețe $1 condei... 
că este și mal mult, 
și revJsklt co re-mi

prlma frază. a1te!e nu prea 
relief. F o adevărata plăcere 
simți cuvintele cum trăiesc 

cum «c mișcă... Nu rna jelcr

Alei 
expli- 
..greu 
critici 

aiurea.

rău că in 
Ion >on. 
sau la nl- 

condelul
prezent fn acelaș raft cu

CU

mi

Cu Tudor Arghezi
— Nu e vorba de fond : poți 

vorbi de o floare sau dc o uzina. 
Totuși depinde de allceva șl acest 
..altceva» lace parte dlntr-un 
niețtețug nlleluț cam greu.

— Meșteșugul scrisului I
— Unii cred că scrisul e scrie

rea. Nu. Scrisul nu e simplă 
scriere. Pe lingă talent, e nevoie 
de munca ți de perseverența 
dură dar $1 de personalitate. De 
fapt talentul nu-l ca o monedă 
pe care unii o au ți alții nu : nu 
se poale defini, dar 11 simți pre. 
zenl In lectură după cum tresare 
omul țl pana.

— Păreri asupra 
tinerilor noștri...

— Cred că versul 
nu sini frămlntate, 
dealul. Talent este 
e o particularitate 
nostru In toate domeniile artei. 
Țl-am spus și lie de mal multe 
ori că un manpscris trebuie să 
zacă. Iartă n:a că-ți vorbesc de 
mine : eu am «cos primul volum 
■ a 47 de ani, după ce o serie de 
colegi de-a, mei de virata șl de 
condei se Isprăviseră q] II se 
uscase cerneala in călimară. 
Scriitorul tlnar — adică ti nărui 
și vlrstntcul care simte că 
putea să scrie — are nevoie 
înțelepciunea așteptării șl de 
reflectare neîntreruptă.

— Reflectarea $e leagă de su
biect L,.- tmbleclnl csle pretutin
deni Cum voii SUBIECTUL In 
literatură ?

— Am cunoscut scriitori care 
căutau un subiect ani de zile șl 
iiu-1 mai gascau... Subiectul zare 
in om, adică in scriitor și In lot 
ce este lingă el. Uilâ-te îrt jurul 
tău : n-ai prieteni ? nu vezi o 
floare ? nu impresionează Su- 
rlsul, încordarea muncii, cin- 
tecul, necazul, speranța, zborul 
rl nd unele lor ? nu iubești? Su
biectele slnt risipite pretutindeni. 
N-ai dec it să le adun! ți să le 
treci prin sensibilitatea la. Scrie 
dar nu te mulțumi cum ieae pri
mul creiona). De pildă Șuiim 
Alcchem aulorul Lăptarului Tevie 
știe din nimic sa tacă lucruri 
de geniu, așa cum țăranul nos
tru face dlntr-o buturugă sălba
tecă o admirabilă grindă clopli- 
1ă șl crestată... Scrisul cere bă- 
talț de cap șl răbdare multa. 
Prima preocupare nu este subiec
tul, Este telul cum II prezinți.

— Ce deosebire găsești fnt 
aerisii) prozei ți al versului ?

— Metalul e ace laș ; depinde 
cum 11 bați pe muchi țl cum II 
prinzi In clește. Versul se tace 
mai greu pentru că cere multă 
migala și dne nu migălețte pro
za nu poale migăli nici versul. 
In orice caz ritmul tace parte 
din Idee 
Să-ți dau 
ma Irază 
a lucrat-o 
bia in șapte sul... L-am 
cu ochit met pe Cdragiale sHțlind 
o sumedenie d« cărți poștale, ca 
să-l «crle Iul Ibrălleanu la lași 
să se intllneasca Intr-o vara 
amlndai la o mlnăslire din mun
ții .Moldovei... Pagina trimisă la 
tipar nu iese ea dlntr-un ou de 
ciocolată. Coaja de asU dală re
zista țl cere ciocan, daltă șl 
pilă.

— Ma! este vorbo țl de un ața 
zis CADRU In care lucrezi.

— Uite : pe cind Începuserăm 
noi să mlnjim 
unii cu condeiul 
la. literatura șl 
pe înrudite, nu

mețteșugului

șl Că fraza 
ca oluatul. 
din belșug : 
a poporului

ar 
d*

o

si din «Imțămtnt... 
citeva exemple. Pri- 

din romanul Sakirnbo. 
Gustave Flaubert de-a. 

văxut

hlrlta șl pfnza, 
și alții cu pensu- 
pictura de aproa- 
crau niște inde-

luceafărul

despre tinerețe

setată dorință de cunoaștere pe 
care a adăpal-o printr-o acti
vitate enormă ca volum ți sem- 
irficafic De aceea, anii de uceni
cie la Arghezi par să nu se II 
slfrțit nielodaiă.

Artistul arfevarit a Invitat 
să se Înalte de pe platforma me- 
șteșuguiui. Atdicrul de sculp
tură. la bora temi de chimie, du
gheana elvețiană unde a invi
tat să facă inele și capace de 
ceasornic l-au familia*:iat tac
til cu materia, cu substanțele, 
l-au pătruns de frumuiefea nia- 
runtului vieții.

I ceoica ideilor, studiul filo
zofic ț? artistic ș-au suprapus 
celor de a Înainte ți toate 
s-ac amestecat e-j belșugul sub
solului străvechi de întelep- 
reune ți artă populară, într-un 
univers de o eiceț'lioaafâ bo
găție. Diq 'srr.’erea succesf'/u 
a aripilor Îngerului c?zit“ in 
atiîea țâri man ale exir'esfe- o- 
menețt:, a ieșit iatii ți Ini ti 
poezia. Prin procesul regresă 
in desfășurarea generațiilor în
lănțuite inte-a H tor ie a sufe
rinței, poetul a **“ * ți a slr’na 
In ca o ^nteiiire E*umpâ. 
tot veninul dsurde Și 
âi'nare ale rob1-* sarici Pr n 
contactul cu pi^intn! k*»te- 
șugar. cu vegetația ;* vietățile 

cu obiectele artei 
toae. t-a fixat in el viziunea 

originali și
•sr-iglstica fără pe*eche în coo- 
ereteie în rare găsești alătu
rate frunzișurile plopului și 
carpenului în toan-iiâ. zigzagu
rile și chenarul scoarțelor în
drăzneț înflorate. tighelurile 
de riatră de pe monumentele 
seculare, ca și forma alăutei 
și ■ urcîoarelor de lut.

Mozica descintecului și bles
temelor populare dă țunet nou 
versurilor argheziene.

Din loate cele de 
ca și din visele șl 
nile artistului care-l 
simtă sufletul ca 
pot mișcat In vini pe toarte*** 
a ieșit poezia cuvintelor potri
vite. S-au adăogat la acestea, 
odată cu cunoașterea suferin
ței celor lipsiți de libertate șl 
oprimat! de societatea burghe
ză. scrîșnetul Și violența com
primată a llordor de mucigai 
scrise In închisoare, noi flori 
ale răului în ediție balcanică. 
Ca orice mare creator de pro- 

i a 
hitre 
fost 

de momente 
poet duhul 

însuflețind 
Intenționali-

In gradina „Mărțișor'

Etica lui Arghezj poartă 
cetea izvorului popular

auloh-

colorati.

mal 
incert il nd - 
făceau să 
un „clo

SUS,

lelnkirl acceptate. Moda pentru 
un tinar «r> ia te făci*.»f>|er. 
a vocal, popa >4 oneori proleaor 
Un tinăr toarte greu Iți putea 
găsi colțul lui retras, oecesar de 
lucru... Azi tinerelul are 
Iul. frumos pregătit fn 
(ara. Doar citirăm nu de 
pe o tabla roșie, undeva prin ju
rul nostru Cjsă de creație’.. 
Condiflllc vasăzka slut, subiec
te Slnt, tinerețe este : e necesară 
țl o literatură p« măsura lor._ 
In legătură cu asia.* supără u- 
rechea un cuvin! prea des repe
tat țl car^ circulă de te o vreme 
cu prea multă ușurătate : crea
ția. ,.Creația mei" — ..om creat** 
— ..unde te duci «.ă creezi va*-’’ 
a<>ta ?“ — cind aud pe cineva că 
vorbețte ața. am fmpresb că 
țoală vla|a mea am stal degea
ba ț| îmi vine să fug. Și, pe 
urmă, literatura nu se creează, ei 
•e acrie. Primul prag tnalt de 
trecut șl acela peste care trebuie 
să sari zilnic este 
a lucra pe brincl.
slrlca o oarecare 
,.croa" țnaeamnă a

coltul 
toata 
mult

a sert, adkă 
Cred cl n-ar 
decență : a

Uce un lucru
pe eternitate. Nu știu daci o 
lărtnu de poezie sau un crini- 
pei de proză ne poate da «cest 
drept. In orice caz verbul

te mult exercit!» O recitire dapâ 
cMeva z:!». dupt ca L*pfa adat. 
e in aceia? timp p o verificare 
critica «erioasi... Lectura bine 
chibzuită. Călătorii >i bunul obi
cei de a observa lucrurile mkl... 
Însemnarea fa pl e tor ml rente 5* 
a ideilor cind Iți vin prinlre alte 
preocupări... O fărlmă de hirlie 
și un virl ascuțit e bine să se 
găsească Întotdeauna In buzu
nar... Eu nu-mi Iubesc manuacri. 
sul. Imi place scrisul atlta vre
me cW lese din condei și elf mi 
se pare proaspăta Idee a... Cuvin, 
tul trebuie bine ales, să cores
pundă și Intenției și imaginii ; 
unif seriilor! am Impreil» 
lucrează fără vocabular și 
prea multa bătaie de cap.
pla înșiruire a cuvintelor
sfoară nu dă calitatea așteptate 
de cititori. la (el de tineri șl 
ei... Cauți cuvlntu], muncește.I 
șl nu da drumul manuscrisului 
din mină plrte ce nu leae așa 
cum al vrea tu sa lie bine... Cum 
ar fi să se controleze scriitorul î 
Cillndu.se pe sine, comparlndu-se. 
recitIndu-se. scriind din nou ți 
reîncepi nd întotdeauna pagina 
albă cu emoție și cu încredere,

— Ce părere al despre cititor 7

ca 
fărl 
S<m-

P*

ă!n Bucarești... Fi ipaaeiu că 
tirani capaMI <ă l^aieaga 
I^eriluM Af-c oi delicată. Ea 
susțineam contrariul... Am făcut 
■ n tel de convocare In Gorj, a 
mai multor (ărani și la un co
nac unde erau dc l>1a țl nota
bilitățile județene, ne-ani pus să 
le cllim din bucățile alese „pen
tru (aranl**. A citit Cutare, apoi 
Culare ți după citeva fragmente 
a început clacatul, uitatul pe fe
reastră ți scărpinatul la ceata. 
Auditoriul era aproape ațipit. 
Am cerul gazdei pe șoptite 
sl-mi dea din bibliotecă pe Bau
delaire... Am deschis cartea la 
tntlmplarP ți am început să ci
tesc rar, traduclnd. t-i charogne 
(Sttrvulî. După clleva 
s-a Iscat un 
între gorjenl.
ce tn ca mai 
slirțif bucata, 
răni, mal bltrln, fără să-ți 
seama că trebuie să se sfUască 
de doamnele prezente, a formu
lat o sentință neașteptată : 
..Asta e dat tn..** ...Avusesem 
dreptate... Ar trebui să se știe 
cl cititorii slnt ;l mal deștept! 
ți mai afurisiți dcclt II credem

minute 
fel de frăminlare 
Mă urmăreau 
atenți. Cind 
unul dintre

din
am 
ta

ți ea

veniență populară, .Arghezi 
dat glas adesea strune: I 
a alăutei sale. Horele au 
rodul unor astfel 
clnd s-a Ivit fn 
jucăuș al fabulei, 
cu inteligență ți 
tate umană universul mic.

De aceeași stare de 
ține și opera de 
scinteind in toate 
curcubeului. Drămuind cu plă
cere. cu bucurie sau 
s’une în miiflile sale puternice 
dar sensibile îi iscusite de fău
rar. k sculplc» și 
firi mrie de viată 
sau neînsuflețită, floarea și glza, 
burutana ți argila, cărțoiul sau 
piatra prețioasă, poetul s-a 
Inlățat neconlenil și spre ma
rea lume a ideilor generale, 
spre întrebările și simbolurile 
relațiilor fundamentale.

Căutind semnificația superi
oară a tuturor proceselor vie
ții, poetul s-a înălțat, în unele 
clipe, spre o filozofie nuanțata 
de mihnirî, slmțindu-se acope
rit de cenușa visărilor sau sin
gur ca un univers închis. Dar 
el a înțeles (și această Înțe
legere l-a salvat de la agnos
ticism ți scepticism) că va
lorile se arătau in bucuria vie
ții, nu In incursiunile lui so
litare prin boltL Intilnirea 
poetului cu această bucurie este 
exprimată exact șl lapidar în 
finalul din Morgenstlmmung.

spirit 
poveștilor, 

culorile

compa-

desenator, 
însuflețiți

Eu veneam de sus, tu veneai 
de Jos. 

Tu soseai din vieți, eu veneam 
din morțl.

pe- 
și ea 

i-a făurit dreapta judecată a- 
supra orinduirii burghezo-mo
șierești. Etica luptătoare l-a 
ținut prezent în toată viața e- 
pocii. Arghezi, publicistul, Ar
ghezi pamfletarul, Arghezi mo
ralistul era temut in vremea 
aceea cum numai Hajdeu mai 
fusese cu vreo cincizeci de ani 
înainte.

Moralistul Arghezi a dat re 
prozator, pe autorul Icoanelor 
de lemn și a] Porții negre, al 
Biletelor de papagal, al Table
telor din țara de Kuty. Așa 
cum s-a mai spus, mijloacele 
prozei, ale neegalatutui pamflet 
arghezian, au tost scoase tQt 
din arsenalul poetic, dar din 
aeda care slujea criticului unei 
lumi pe sfințite la pictura în
tunecată a acesteia In culori de 
bube, mucegaiuri și noroi. Nu 
numai o prezență etică marca 
Arghezi in viața publică, dar 
și un sistem estetic sigur, pu
ternic, aducea In cronicile sale 
literare, dramatice, plastice, 
domenm vast de activitate pen
tru spiritul neobosit și nesă
tul de cunoaștere. Pufine au 
fost dățile cind criticul lite
rar sau artistic s-a înșelat sau 
a judecat subiectiv. De obicei 
pasionat dar lucid, a mers spre 
aprecieri definitive nu numai în 
literatură unde, printre cei 
dinții, a fixat valoarea lui Ma- 
cedonski, nu numai In teatru 
unde a găsit imagini scoase 
ca din versurile lui pentru a 
lăuda pe Marloara Ventura (,,a- 
gilă ca o lăcustă, tlnără 
frunză, optimistă ca un 
roșu de panteră"). dar 
cu seamă în rlaslică.

Poetului care vedea In 
gile dezgolite de toamnă 
proiectate pe cer desenele bro
cartului. In zăpezi, pardoseli cu 
fețe de marmur. In plugar și 
vitele lui, grup de bronz șl de 
piatră, valorile plasticei nu-i 
erau străine

Ca ți Baudelaire In Saloanele 
sale, Arghezi a Irecut în re
vistă țoală plastica vremii în 
cronici In rilrrrul lor. simți pa
sul nervos cu care trece prin 
expoziții criticul exigent, cu 
cultură superioară de speciali
tate ți care așteaptă și știe că 
țara Iul are de dat valori 
tontice. Ce-1 nemulțumește 
mal toate saloanele oficiale 
trecui ? Lipsa de mesaj, 
concepție, de personalitate.
cel ați chip de a vedea țl de a 
trece pe lingă lucruri. Nu idei, 
nu viziuni, nimic adine**. $i cu 
bruschețea obișnuită spune cu
vin tul greu, desființător pentru 
mediocrități, pe deasupra 
rora trece cu repeziciune, 
cînd in cînd însă șl nu 
dea una în saloanele oficiale, 
găsește pasărea rară ți alunei 
exultă de mîndrie națională. A- 
tunci zăbovește asupra 
tulul, ca asupra Iul 
marele și nefericitul

cuși. atlt de puțin cunoscut a- 
lunci, c pentru cronicar „emu
lul lui Rodin". La tel Paciurea, 
Ressu, Dărăscu, Pallady, Iser, 
Steriadi. sini definiți cu o poe
zie ți un adevar artistic extraor
dinare.

$i ce cerca Arghezi pentru 
înălțarea artei din punct de 
vedere al concepției? „înțele
gerea rostului educativ și mo
ral al piclurîi care va contribui 
cu celelalte arte să mărească 
expansiunea și regiunile cultu
rii (Facla — II, nr. 51 — 24 
dec. 1911)

Aceasta pozijie teoretică îna
intata privind misiunea artelor 
plastice este confirmata și 
completată de viziunea largă a- 
supra rolului și rostului 
lui de cultura In general 
care 
1915. 
iu lui 
țean 
gilcr 
siur.ea :
Iii, gazetarii timpului de 
închiși după preferințe In cite-o 
hermclică scoică, au uitat 
fac parte din omenire și 
așteptările ei. El și-au 
chiar talentul cind l-au i
Scrisul Iar șl-a pierdut ponde
rea ți ținta supremă și 
avint și de-o sinceritate 
zeologică, de bilei sau de 
hurie, ei s-au cantonat In 
xasperarea unei singure 
notone corzi". (Decesul suflete
lor, Cronica — I, nr. 15 — 24 
mal 1915). După ce a ajuns la 
aceasta concepție alît de lu
minoasa, de vastă. Arghezi n-a 
mai pierdui din vedere „ținta 
supremă". De aceea, după 1944, 
pornit de 
rientări 
scriitorul 
unei noi 
unei noi 
lui Arghezi, ca și asupra 
lorlalfi creatori de artă legați 
de popor. ideile marxist- 
leniniste au avut o Influență 
holăritoace. $i, pe rind, 
nurlie ț-au făcut miere, 1 
nea critică ce-l despărțea

oniu- 
pe 
Ino Întreținea Arghezi. 

în plina viitoare a războ- 
nxHidial, scriitorul cetâ- 

făcea aspre mustrări cole- 
săi eare-și uitaseră mi- 

„Scriitorii, inieleclua- 
«1,

i că 
din 

uitat 
avut.

fără 
frâ- 
ne- 

e- 
tno-

pe liniile vechii o- 
general democratice, 
s-a adaptat Ireptat 
concepții de viață și 
orindulri. $1 asupra 

ce

ca o 
pul 
mai

cren-
Și

su
in 

din 
de 

„A-

câ-
Din 

Irvtol-

artls- 
L tichia n, 
Luchian,

veni- 
viz tu- 

i de 
lumea veche s-a transformat In 

a 
tniregei orere de construire a 
socialismului, zidurile perso
nalității «conformiste au că
zui ți roelul, la 80 de ani, 
realizează azi, miracolul uni
versalității A scris 1n ultimii 
ani opere fundamentale. A scris 
1007. Implinindu-și o veche do
rință. (In 1013 el arăta con
diția esențială a unei aslfel de 
onere • „Talazul țărănesc care 
aleargă peste cîmpie țl zdro
bit de st în ca de aur. «e revarsă 
singe In șanțuri, ți Îneacă, 
pentru ca să fie povestit, cere 
unica putere a geniului'*. (Fa
cla — IV — nr. 10 — 0 mar- 
lie). Apoi a slcăiuif Cinlare O- 
mulul, urmărind In lumina 
nai
nai 
pre 
tei 
ricire.

Arghezi e apoi prezent peste 
fot in publicistică, In i 
în muzică, In plastică, 
mind atașamentul și 
sa nereținută pentru 
mările revoluționare 
în țara noastră In anii 
mului de democrație populară.

Umanismul arghezian Iți îm
plinește azi toate 
In secolul nostru 
literaturii romîne, 
ghezi realizează, 
nea sa entuziastă la 
Partidului nostru, conceptul u- 
niversalitătii moderne, desăvlr- 
șile în noua renaștere a ome
nirii, în socialism.

îmbrățișarea cuprinzătoare

finaHtățl, ce ararțlne 
concepții, socialiste, 
viață ți Istorie, drumul 
umane spre progres și

uneî 
unei 
des- 
spe- 

fe-

DOlItlcă, 
alir- 

admirația 
transfer- 
petrecute 

regi-

virtullitățlle. 
șl in istoria 

Tudor Ar- 
prin adeziu- 

pollllca

Zoe Dumitreicu- 
Bușulenqo

i i
Mihai Munteanu

tinerețe
lraiitâ-un inop de zicâtori

căutat prin galbene chilii

Tudor și Parascfiiva Arghezi

iMe con-

sau

Baruțu T. Arghezi

la 
de

de 
cum 
pla-

Hărțăgcs, 
Aivirli cu 
Pa săraci 
Ori pe la

rominesc 
fi-ochelari.

Niște fuici am tras, sărbătorești, 
Colo, printre focuri și plăvani.
- Săcu mine și să ne trăiești 
La mulți ani moș Tudor, la mulți ani I

cu fruntea-naltân vini 
tilla-n domni și regi 
i-a plins lingă marmint 
zăvorul unui baci.

L-am găsit pe cimp, cu-al serii ceas, 
Sta-nlra tractoriști, vorbind deschis, 
Ei ii recitau ceva cu haz
Despre-o foaie verde de Paris.

Gizelor șl stelelor șopti
Ier lui dumnezeu găsind pricini 
II fot căuta noapte și zi
Printre nori, pe valuri, prin grădini.

Sfat ținu cu unii și la zdup, 
Cu ochioase Rade cri cu Tinci 
Și o trecut prin viață ea un lup 
Moșul ridicat do la opinci.

Răii i-au plătit Și sărindar 
Numai ca să I vadă dus in iad. 
Dar moșneagul, aii octogenar, 
E la lei de falnic, ca un brad.

L-am mai câulat, ca-n alte dâți
La Mitzura și la Hoțu lui
Dar in ușă străjuia un băț,
- Moșu i dus la cimp. Acasă nu-i...

Chiuie și ride, strigă-n hori, 
Versu i înflorește aspre văi, 
Are-n
Și-un abecedar pentru țingâi

Daicîntat-a versul 
Moșul cu mustață 
A grăit cum trebuia, firesc, 
Nu s-a fandosit cu vorbe mari.

L am
$■ prin strane-n fumul vinițiu 
Clopotul bătrin aman vui :
“ iosil nu-i. Acasă parcâ-1 știu..

*

..crea-* nu se conjugă nlciudata 
1» persoana fntita șl trebuie ’• 
fi se atribuie de aljti. nu dc line 
însăți.

— F.ipțj! nulii tineri scriu, 
nu e rău după cum a; spu-, șl tu 
de atitea ori. Cete ar Ii tot-.:șl 
mijlocul de control intim al a- 
cestrl Ihersiurl care vede 
nu lumina tiparului ?

— Nu există rețete tu. 
pildă, las manuscrisul după 
Iți mai spusei, si zacă. Iml
cc si lucrez noaptea pentru ca 
• liniște mat inutil... Aș statui

pe linârul scriitor să 
deiul să-l umble singur pe hirlie 
ceasuri întregi. F nevoie de foar-

— Se citește mal niult ca nici
odată $1 asta trebuie sa dea de 
glndit fiecărui seriilor Cititorul 
mic sau mare, tie că vine din 
fundul pamintului sau că lese de 
la cuptor. din laborator sau din 
școală, vrej cărți frumoase 
literatură frumoasă... Imi 
In mlnfe o discuție pe care 
a viii-o acum vreo cincizeci 
ceva d< ani cu mal mulți 
oameni de Utere, seriilor!

și 
vine

■ iii
Sl 

ziși 
HI A

rog. ceva mal șlefulțl țl care fă
ceau literatura pentru țărani... 
Literatura pentru țărani s-a fă
cut întotdeauna la oraș, Iar bie
tul om din opinci țl Ilari trebuia 
să înghită ce-1 aduceau domnii

— Dar despre telul cum apar 
cărțile ?

— Mă pregătesc de clteva zile, 
dar nesănătatea nu mă lașa In 
pace, să încep o tabletă care 
s-ar numi cam așa ..Cărți fru
moase **. Apar cărți multe de toa
te formalele, culorile țl dimen
siunile. Nu țl se pare că slnt 
mai frumoase cărțile fără ..lite
ratură** ? Am pe masa mea clle
va : Anatomia artistici, a doc
torului Ghlțescu. Histria a profe
sorului Condurachi, Instrumente
le muzica Ir* cu coarde șl arcuș 
a Iul Valeriu P. Vaida, șl albu. 
mul Voronei... Editurile pot «a 
se mlndrească pe drept cu mutic 
cărți frumoase șl pe dinafară »l 
pe dinăuntru. Să nu-l uităm 
insă nici pe meșterul neșliut din 
tipografie, tovarășul de (rudă șl 
de gust citeodall hotaritar 
atitea frumușeii... Scriitorul 
cile ori se prezintă cititorilor dă 
un examen primejdios la care 
poale să cadă mereu șl să că
mile etern repetent, sau să pro- 
moveze.

— Un cuvînt pentru scriitorii 
tineri.

— TI l-aș cita, pentru o prive
liște generală, pe Eliade Rădu- 
lescu al nostru care a îndemnat 
tinerelul să se realizeze cit mal 
mull. In cuvintele: ..Șerifi bâ- 
ieti"... Clasicul nostru a uHal 
Insă felele...

Cillndu.se


La nici un alt poet romln, 
ca la Arghezi, compararea 
operei scrise înainte de E- 

II bena re cu 
semnul revoluției biruitoare nu 
e<;te atli de semnificativă tn pri
vința clarificării mesajului s< al 
adeziunii la cauza poporului. Cu
vinte potrivite te Flori de mu
cigai — prezența unui mare 
poet, slăpin deplin pe cuvânt, 
încordat lnlr-o revoltă titanică 
împotriva unor întrebări mal 
puternice declt el, dureroase șl 
«parent fără Ieșire. |«7 șl Clti- 
tare Omului — prezența acelu
iași poet. Ieșit In sflrșlt tn lar
gul marilor răspunsuri, depă- 
șindu-șl întrebările vechi șl 
di nd „din mucigaiurl. bube ți 
noroi* nu numai „frumuseți și 
prețuri noi4* ci mai ales o lumi
na înaltă și împăcată, ca înțe
lepciunea unui patriarh ce Incâ 
se maj prinde In horă. Privind 
numai din prezent spre prezent, 
Cuvinte po'rivlte și Flori de mo. 
cigai condamnau o lume „ragă. 
Ilnceztndă"* dar nu știau de onde 
• ă ceară o alta „limpede ți 
bllndă*4. Era vremea revenirilor 
chinuitoare asupra rosturilor ar. 
tei. cind cartea, deși „încet 
glnditi, gingaș cumpăniți** I se 
părea poetului ci ..nu răapundea 
la «ici o întrebare**. In bătăliile 
In care se angajase, poetul se 
simțea „prins de patru taluri d? 
odetl** șl după tnfringere pornea 
a doua zi. este adevărat, din nou 
tn miezul bălălM. dar nu cumva 
cu conștiințe unei noi infringer! 
inevitabile ? La ușa ..marelui râs" 
atlrna lecatnl Incxorabllutal. care 
nu «e gătea, de fapt, In alara. 
ci chiar in centru! conștiinței poe
tice x „SI inima urmoazi s-at1r* 
ne ce un lacăt '} Cu cheile pier, 
dute, la porțile luminii**. Refuzlnd 
».sl ba.*ă noroiul vremii cu o- 
chlt-nchfșl**. poetul Iți striga 
sălbatec răzvrătirea neputincios, 
să: „De ce nu pot să nu știu, 
de ce nu pot U n-oud j In ce s'ă 
rostul zilei și prețul de-a ți-o 
trece ?“ Psalmii teta expresia a- 
celelașl neputințe, răzvrătirile 
se împleteau cu reconvertlrile. 
Intr-un cerc vkioa de flăcări.

aceea creată sub

Tudor Arghezi despre
O Încerca pt-c noapte cu luna s ti mân nori 
din strune-a curs lumini ca dintr.un tiu de sori 
ți parcă*un stal da mierie din lemnul a zburat 
cind a simțit cum viersul dinții s-a*naripat...

Pita tine ztoar spre stole, de cintoce râs un, 
corintul tâu. trezește genuni, din împietrire 
și-OR cintec ia pâstaia tunsului adun 
țî-ocere s-aplec spre oameni, o creangă da iubire

Nu • o 
că in ea 
pripeala.

Transpunerea Intr-un mesaj 
nou a viziunii adevărului fru
mos plămădit ți rafinat prin- 
Ir-o neîncetatâ ți minuțioasă 
distilare, cere o separare strictă 
a metalului de îgurâ. 
muncă de rind, pentru 
nu poete încăpea nici 
nici ușurătatea Cine, dacă eu 
scriitorul, e ținut să dea frazei 
armonie, relief ți putere dime- 
micâ de viață f Prin îndatorirea 
lui față de cititor șocat că scrii
torul are misiune, aș zice sacră, 
de a ridica nivelul limbii cit mai 
îus.

♦

S-a observat de mult că poe
zia cea mai prețuită a cea care, 
din elemente simple ți btaocu 
născute, rouțețlo să constru
iască imagini și metafore "•* 
maiintilnite. Poezia pune intr-a- 
devâr puține probleme de voca
bular, dar foarte multe de or
ganizare și de rinduialâ nouă 
in cuvinfo. In poezie cuvintele 
iau asupra Iar sarcini eipresive 
noi, răspândind pentru înțelege
rea obștească alte lumini, po
trivit sensibilității care le-a che
mai din adâncul conștiinței ca 
sâ le trimită in lume ca mesa
geri ai tulburării de a clipă. 
Dacă evpresia acestei stări a- 
fective nu asta repetabilă in 
vorbirea comună, simțirea care 
i-a dat naștere este ipotetic po 
sibilă in lincase om. Rezervele 
limbii sini suficient da mari pen
tru a putea construi din ele
mente disparate, expresii, fraze, 
forme de stil corespunzătoare 
reacțiilor delicate ale 
tații.

sensibili*

*
ale ei- 

densitate 
nâxu-

Adevăratele cițtiguri 
prusiei poetice stau in 
și exactitate. Exactitatea 
iețte către transcrierea unui tu
mult interior, nu ca formulă ma
tematică a densității de simțire. 
Versul cioplit o dală, da două 
ori, de o sută de ari, trebuie sâ 
vină in lume ca o vestire nouă, 
ca un strigăt de triumf și de 
eliberare. Fără sentimentul în
suflețirii materiei ți fără bucuria munca

Acum dni ani. In 
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A rapt o bucățică de soare de pe cer 
ți, nâslumid o-n cosă, intr-un tăcut ungher, 
• pipai cu dalta din zori ți pinân seară 
ți-n mina lui de meșter s-a prefăcut vioară...

Și a încercat a ziua, pe crinconâ lurtunâ, 
cind «intui ca un dușman pe holde se râzbună 
ți am vâzut furtuna, atunci, înliia oară, 
oprindu-se să-asculte un cintec de vioară...

râtâcasc 
dulce-și sape, 
tino poposesc

Și-a mijlocul grădinii mai pus am o cișmea 
Cu apă vie : inima mea,
Din care sâ te adepl mersu-mereu
Stă pin ui meu Iubit — poporul mau...

l-oo talger pnatre stela, ca un imens sărut J 
cuargmturile lunii ți ninge rea zăpezii 
lumina crește a astro - rotunde piini de lut -

Supus mă Mtâ in grădină iar 
Ați jderi ca-o toți anii - grădinar, 
Nmintul cultivi nd u mi-l mereu 
Bla ți nopți, slâpinul meu.

Cum păsările nopții, in arbori 
ți legănate cuiburi in lemnul 
tmtr un palat de 
prtatr* sonore seve și rădăcini de apă.,.

Eu ne nisip ave presărat pe alee 
G pulbere de*arglnt șl curcubee I 
Ue anrvera irrtrog tăcui să fiarbă 
Pe alăuta liecărai lir da iarba.

BlilC2lllK"liit::illieiillCîilli::iiJiuii|iKii«i
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gans-ra pa

(fotografiile! Baruțu T. Aftgfcezi)

Pe strada Mărțișor

Afghezl era exponentul eear 
generefll îngenuncheate, cu piep
turile acoperite de cicatrice gre
le, poezia Iul era gfftltul celui 
pus fa pimlul ca așteaptă el.ți 
revinA peetru a lecerca iar sa se 

. razvrateasd. dar știind că va 
II din nou legeaunriieal. Fnobte- 
matica psalmilor uu cuprind» 
doar febra devorantă din sufletul 
tasului rhiauit da ludei ala asu
pra existenței saoul creator auri- 
pulernlc. Ar f| mult prea pufu. 
Nn asistăm doar la a crizl ret' 
gioavă. petrecută la tăcerea e- 
nei chilii, departe de zgomotul 
lumii centrate. Psalmii, tratați 
Pe plan social, pua sub wmeooi 
întrebări a parte dl a h'iuRa tu
liși a socieUgi ct-W 
existaoța de orori prin bă 
tarea hi saricii ta^wl ta 
moșieresc roate a m era 
laic. M tracnee — tom 
caseta ekl alte sfa* din 
ti parte a Emmpe< — pri 
tal rațiunii** ridicat pe 
pataka. De la oaslere pini Bl 
marmita, trac lud prin 
armați sau juoHfte. amu* 
ducat $1 coaatrtas sa se 1 
umbra crucii parafe însăți «a«- 
lența sorietlțN burgheza ute- 
reții. întrebările te indUteMe ar
gheziene aveau. Aed. ta moporv. 
tatea psaimflur. o mustea 
cârtitori sociali, arau rei 
unor întrebări <e mocoeoo 
străfundul variat Potriu lui 
ta si rispeudi unor 
reak. pe care. tată.
brut. neddereuttaL tlrl 
live vteterutad. CU 
•ala te atrt|Mul

descoperirii «nui zdcămint su
fletesc neștiut ți încă narostit. au 
văd cum poate exista poezia a- 
devărale. Detest aerai de publi
citate ți da permanență păeăscd 
a color care vervfică fucil. po 
tema minora. Cotasadta cotam 
kztă poate K corecte B Cp

I să scdde 
nimic bogăție fi anoaraa limbii 
noastre- ScriRoral, ca om de 
conștiință. Cu sent mooted del 
voltat al pasiunii artudee, e 
obligat la acuratețâ fi precizie 
Cuvinte! tai devine puternic ți 
nou numai cind transpune pe 
hirlie o simțire valabilă. Expre
sia poetică inovatoare, praprie. 
încărcată cu nai valori mai ta o 
rice, trebuie să răscumpere, pa
costea gunoaielor tevictae *a 
limbă. Scrisul de mintatală o- 
lansează dorința omului cinstit 
de a se ridica la marea împli
nire. Realismul nu pretinde cru
dități lexicale, nici indiferentă 
stilistică. Cei care le preferă 
Irebuie scuturați pentru câ pă~ 
țes£ contra timp cu năzuința 
pozitivă a cititorilor.

Creația literară 
tea suport docil 
credință,

nu poate a- 
toientul, buna 

stăruința.

Vreun să te pipăi ți si urlu : 
E«te- 
etaigit Iu care se deslușește te 
dorlufo oarbă de a ți repopula 
altarul, dar mai ale* «leac o peri- 
rea gelclai die altarul crezut 
sflel. Și dtă luciditate tu aer st 
pnm răspuns dat aeeleiate Intre- 
hdd. după tret deter-li;

’-»ce-e de-o *«v*rngă.
«ă -‘X! con» la stat

> te-o t > c - 4e —; ne
lie re~’T- iritat.

Oc.utede ti prrt
CT •-•.-.tei rut'.

Daa 4e •* =««-

dSHfâ 
noastră lăfă
ia litocarturs 

pag nila căr-

Gustai, bogăția 
asistă in cea mei 
In toată literatura 
noască ; oiistâ și 
clasică, cultă, in 
țifof vechi, religioase ți mirene, 
scrise ce simțire ți pasiune pen
tru frumos. Vechii noștri con
frați nu s au gindit la faima 
craoteralui popularizat ți inco 
ronat Cu răbdare, cu sinceri
tate ți cu multă cunoaștere de 
sine, cu adincâ pătrundere in 
rosturile fini ți ale naturii, ei au 
tăcui adevărata minuni in limba 
literara raminească, simțind răs
punderea scriitorului lață de cu
vânt și față de idee.

*
De multe ori se abuzează 

de neologisme sau de termenii 
pretențioși, care nu spun mai 
bine, nici mai exact, gindul, de. 
cit vechile cuvinte raminețfi. In 
poezie neologismul rareori se 
potrivește bine. Sa găsesc to* 
Iuți, cum se știe, la Eminascu, 
citară zeci, bine țesute in con
tai tul versurilor, a frazei desfă
șurate intr-un 
nul tehnic și 
ca monedele 
«anală. Cum 
matca adincâ In graiul de ve
chime, ele poartă pecetea con
venționalului, puțind reda eiaet 
o semnificație, dar fiind in ace
lași timp reci și solemne pentru 
simțirea poeziei. Jacuri subtile

chip nou. larme- 
neologismul sînt 

do circulația uni
ci m zis, neavind

Beztto rece, zidul rece. 
Mai muriri paisprezece. 
Sau :
Ies morț(i_
Subt bol'e eu cîopot a porții. 
Slnț zece ta
SI. umăr la 
Se duc, ctte doi. tn coșciuge. 
Fără numi, firi popi.

liră cruce; 
Sa duc împreună 
Pe-ngheț ți pe luni.

Cosa de la IxlnS a fc«r 
dâriaudâ ta sorajd «■— 
mcpiante cretiar- h în

curca perspectiva* țx-i arunca 
umbră peste prăduid. Cte de-a 
doua mare casă o poeaas. caso 
de pe Mărțișor e căutată oștit» 
de pașii alitor potti nnen. Din 
vremuri străvechi, ucenatii se 
duceau la maeștri, ta vaită, 
hucutiitdu-i adeseori. dar plt- 
tisindu-i nu arare cu întrebări 
de abecedar poetic ți de împru
mut de lumină. Și maeștrii. le 
oirsta ta care timpul e prețios 
pinâ la fragmentai de secundă, 
așezau condeiul peste versuri fi 
ascultau.

De cile ori n-am 1 recul pe 
Mărțișor, multi dintre noi. fi 
n-am îndrăznit sd sunăm. Dacă 
'.unetui clopoțelului va cădea 
peste urmărirea anei idei sub
tile, peste căutarea unei nme 
rare ? Nu mat sunam. Ci. «- 
nuntmdu-ne de articolele calde 
ale iui Baruțu, reconsittuiam In- 
lăuntruriie odăilor, tiparnița la 
care s-a scos o revistă de for
matul unei batiste de tunând, 
arborii și lumea de flori care 
Imorețmuiesc incinta. Total: 
pinâ ia gizeie de cleștar și scor, 
țișoard care populează ierburile 
grădinii.

E greu să vorbești In cuvin
te potrivite despre Tudor A-- 
ghezi. Cel mai nimerit ar fi 
sâ reciți. De pildă, văzind stră
lucirea zilei și razele înnoitoa
re care inundă jur-imprejurimile 
exclami ■
E pardcvtă lumea cu luciunA- 

Incerci să definești lumina H 
să-t găsești ainbute:
Rece fragilă, nouă, virginală. 
Lumina duce omenirea-o poală.

Tot in grădina „Mărțișor*

Împrejmuit de poezie, cople
șii de imagini, caia ca-n fulgi 
de îngeri sd nu tulburi liniștea 
poetului octogenar.

SO de cu : adică aproape un 
veac. toată munca aceasta 
imensă care s-a cristalizai In 
tipare de gemu e a mea f‘-a 
dumitale. cititorule, căa pentru 
noi veninul veacurilor fu pre
schimbai In miere.

Dintru începutul activității 
sale ți pinâ la Eliberare. Tudor 
Arghezi a stat ca un spin in 

-inima oficialităților. Se temeau 
de verbul arghezian palatul re»

E tamgnri. u^gă veche 
te obol cdaf

Tu. amuie te fnte.
si-țl atiptnul 

Le Humărăloarea celor ti
ani de nesecată tinerețe, poetul 
trliește marea fericire de o 
sărbătorit de poporul eare

la propriul st Spin-

Mihu Draqomit

gel ți avnutereie. ambasada bâ 
von Kibnger p Patriarhia, de* 
jmtapir pi pratactii. țperfanr. 
mani CMtaiițîi. doctor u afase- 
rifil șt toată usia tilharUor de 
las. oara sgotiav țara.

Dar, taratei ca această alt- 
ti^uve caastică poetul a păstrat 

ddparoasele șt lum.- 
aa kod pentru aJUOni tăi dragi. 
Pentru cftxkxta om, poetul o 
fost cei mai om dintre oameni. 
Lo i se adresează Plugul fi 
Mărțițeereie, Inscripțiile pt toate 
poeziile scrise cu stele marț și 
as arome reconfortante, poeziile 
de dragoste $> Cintec ul de ador 
mit Mrtzura > Testamentul ma> 
ca seamă.

După Eliberare, in perioada 
de adlncă fi majoră sudare cu 
destinele poporului, poetul ne 
dă nouă, celor multi, toată sub- 
stanța umanistă a ariei sate. 
Căci, oare ce alt dar mai de 
preț t se poate da. de către un 
poet, omului nou, decit marea 
Cântare a Omului. Dar copiilor, 
pionierilor, mai mull deal Pri- 
aaca ?

Scruiind trecutul de luptă al 
poporului, tot in această perioa
dă l/i care umanismul său de
vine socialist, poetul ne oferă 
galeria de portrete, de peisaje.

GHEORGHE TO MO ZEI

fi
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Și aii, mâiastra-i mină, pe coarde, c un arcuș, 
ne cinlă la ureche al vieții no) urcuș...

șț

da dome dm 1907. Recităm ca 
bidntare:
Nu ciule dreptatea domnească. 

Irâțioare. 
la pe ciocni ca hreanul $i dă-1 

pe râzătoare. 
Legătura poetului cu largile 

mase populare este și teoreti
zată plastic. Intr-o artă poetică 
de-o rară frumusețe, care este, 
bi aceiațt timp baladă: Trișca. 

Dragostea care leagă po
porul romln de cet sooietic are 
astăzi o carte iscălită de Tudor 
Arghezi : Din drum-

Adeziunea sa nețărmurită față 
cauza socialismului U duce 

poet, la vlrsta de âO de ani. 
teren. In incinta Grivifli Ro- 
pentru a cunoaște istoria 

nostru,

simte in 
măsoară 
Iar dacă 

de 
pe 
pe 
ții
glorioasă a partidului 
direct de ia sursă.

Dar Arghezi nu se 
apele lui cind nu-și 
puterile cu vrăjmașii,
astăzi foștii lui orâjmași nu-t 
mai sini In preajmă, poetul le 
urmărește itinerarul șl-i află 
te mm unde. La Paris, de pildă. 
Fantoma lut Vodă Carol este 
bi Foaie verde la Paris, sapusă

luceafărul 

anei torturi postume, tar urma
șii, arătați cu degetul ca 
de cai.

Foștii moșieri și senatori, a- 
faceriștii. politicienii aerași trec 
din noa prin fața instrucției, ca 
la o judecată postumă. Slut 
fapte șl crime care n-au fost 
spuse, suficient de clar, la timpul 
lor. iar poporul trebuie să te 
cunoască ca de-amănuntul. A* 
ceastă scrupuloutate a scriito
rului care a ridicat pamfletul 
la grad de mare artă și care 
a creat tableta ea pe-o vitamină 
sufletească bine concentrată, e 
In fond imaginea plastică a 
dragostei sale pentru popor, 
pentru omul simpla.

Și cite încă nu s-aa creat In 
cei 80 de ant de zile ? Cile nu 
sini de amintit, de analizat, de 
recitat 7 Cartea cea mare des
pre Arghezi, cartea pe care-o 
așteptăm nu este o carte „cx- 
cafhedra", nici una de judici
oasă analiză literară, ci o carte 
despre poezte sl frumos, o carte 
care să tindă, arm structură și 
stil, la înălțimea artistică a O- 
perei argheziene. O carte 
care vom iubi-o cum iubim 
e2iile și poelul.

li urăm poetului veșnică 
nerețe.

Al. Andrltoiu

P”
P°-

IA



NiCOLAE MORARU

n
N acest oraș străin, unde călca 
pentru prima oară, toate i se pă
reau stranii Iul Justln. Incepînd cu 
gara mare, albă-sclipitoare In bă, 
tata razelor unui soare tomnatic, 
superb tn revărsarea-l darnică de 

mini. Multiplele «Ine de cale ferate parcă mereu 
al multe, răsărind de nu știu unde, dubl1ndu.se, se 
măminchtau într-un nod uriaș de semafoare, 
e, cabine de tot soiul. Ca prin tarmec 

să, aceaată fnvălm&șală de linii lucitoare se fotre- 
pea brusc, la zece metri dincolo de monumentala 
Jdire a gării. Mai încolo, rămtnea doar un tlrișor 
icăjlt, două linii paralele, mal ruginii declt nisipul 
tăiorit pe lingă traversele de mult putrezile. La 
4 kilometri depărtare, se vedea clădirea pe jumătate 
rimată a vechil gări, care rămăsese In memoria la- 
1 lorilor mai tn vîrstă ai acestui oraș cu denumirea 
„Botna tntîta", așa cum i se spunea pe vremea In

ns ului trafic de mărfuri și de călători. Acum lasă, 
ci Iși tăceau culta păsările domnului, bălăriile au nă- 
idit curtea șl sălile, și doar joaca nebunatecă a celor 
al îndrăzneți dintre copiii mahaldor mai sllrnea din 
nd tn cind puzderie de șoptrte ce-și tăcuseră aici 
Icușul. Cetățeanul care $e nimerea Inlimptatar pe 
este locuri se uita îngrijorat In dreapta șl apoi In 
Inga, înainte de a-șl îndrepta privirea plină de 
riozltate către răsărit, In direcția șinelor ruginite.

INP
re se Îndreptau spre malul riului mereu neastlmpă. 
t. către podul de fier pe jumătate prăbușit In apă. 
Fără să-șl li dat Seama de ce, fn loc să se fi Indrep- 
1 Împreună cu toții către ieșire, Justin merse de-a 
ngul șinelor ruginite, pînă cind tl opri strigătul spe- 
it șl poruncitor al unei sentinele.
- Stal, că trag ! Înapoi I
A stat. N-a mal stăruit Șl freclndu-și legăturica din 
na stingă In cea dreaptă, făcu cale întoarsă. ln- 
.adevăr, ce l-o fi apucat ? Abia se dăduse jos din 
>n, nu cunoștea pe nimeni aki, actele nu și le depu
se încă și, cit p-ocl să tacă o prostie...
Peronul era pustiu. Doar un ceferist bătrin moțăia 
una din ieșiri, li luă biletul, ii măsură din creștet 

nă In tălpi cu un ochi indiferent, zăbovind puțin pe 
lforma-1 roasă de licean, peste pantalonii cam scurți 
mlnecile drpite. Mormăi apoi cu tonul cazon din 

Ideauna, mereu plictisit:
- Liber, vă rog !
Iustin cobori cele trei trepte șl peste citeva clipe se 
zi măsurfnd cu pas domol săgeata străzii prind- 
ie care tata orașul drept In două. Nu, străzi dintre 
estea n-a mal văzut. In Sălcuța lui, oricit era ea 
ședință de plasă, asemenea străzi nu se aflau. Erau 
țc înguste, îngrămădite, pline de noroi toamna și 
imăvara, troienite de nămeți iarna, ioecate Intr-un 
af nesfirșit In care piciorul se alunda pînă la gleznă 
ra. Aici însă, străzile erau bine pavate, trotuarele 
falfote : de ambele părți se întindeau rtndurlle lungi 

case cu etaj, cu ferestre mari șl uși înzestrate cu 
toanele soneriilor. Trecu pe lingă cocheta grădină 
blică din centru, pe lingă cinematografele „Record" 
„Beau monde11 ale căror clădiri 1 s-au părut de-a 

eptul monumentale. Se opri o clipă tn fața coîel.i- 
I „Macedonia1* care Iși etala tn vitrină marfa atră- 
toare și. Intrebfnd din om In om, se găsi după un 
as fn fata impozantei clădiri a liceului. Nu încăpea 
loiala: literele mari, negre, solemne, anunțau — 
eul dc băieți „Alexandru cel Bun", stema cu co
ană nu lăsa nici un dubiu. Pipăi hîrtiiic de la piept, 
idulte toate de mina grijulie a malușil Elvira. Iși 
cu degetele peste nasturii de alamă •< tunicii șl. cu 
ma zvicnlnd puternic, păși pragul.
Dar lotul se petrecu simplu, aproape banal. Un om 
»lt. taciturn, cu sprincenele stufoase și gura schimo- 
slti Intr-un rictus uricios, 11 luă actele și tl întinse 
mărul de înregistrare. Asia fu totul. A încercat Jus- 

să-l întrebe de examenul de admitere, de numărul 
ndidaților pentru „a cincca reală*1, de locurile la 
ernat, dar nu primi decît un scurt șl categoric:
- Te prezinți poimfine.
Ieși cam năucit șl rămase tn fața vitrinei uriașe 

la ușă, studiind fără rost nenumăratele tabele șl 
ize afișate. „Elevii admiși pentru clasa l-a se pre- 
îlă la 15 septembrie, ora 8 dimineața...* , Candidațll 
ișițl la sesiunea examenului de bacalaureat...11 Su* 
e : hlrtia a ramas tocmai din primăvară.
i/enlnd Intr-o goană, alături s-au oprit doi elevi, 
rtau aceeași uniformă kaki ca șl dlnsul, doar la 
ocă aveau inițialele „A.c.B,". tl privi cu oarecare 
ddîe : ce le pasă lor, sint dc-ai casei I Deodată unul 
itre colegi, mereu neastlmpărat. tuciuriu, mlădios, 
vocea adolescentului care alătură ridicol accentele 
bas cu cele mai nesuferite plțigăiell. II apostrofă :
- Ce te hlizești 7 Mină de aici 1
Iustin simți că lot sîngele II năvălise spre inimă șl 
□ I se repezise 1n obraji. Pumnii 1 se strinseră fără 
vrea. Se întoarse către licean gata sâ-l dea riposta 

venită. Dar colegul acestuia interveni cu o voce 
Irnâ, sigură :
- Asllmpără-le, Eugen! Ce tc.a apucat? 
îuciuriul insă nu se lăsa :
- <M-a apucat pe mine 7 Șl pe tine nu te apucă 7 

la el ni se trage nouă. Din cauza lor dăm noi după
isă ochii cu Popcscu-Chllila ! Lor ce Ic pasă 7 Locul 
e asigurat...
Iustin nu Înțelegea nimic. Se uita la elevii din fața 

și era gata sa crcada că-șl bat Joc de el. Venise 
mal dc 1a Sălcuța pentru a da examenul de admi- 
e Intr-a clncea, după ce terminase gimnaziul. Știa 

de greu e să reușești, o aflase de la puținii elevi 
i cursul superior pe care l-a cunoscut In anii din 
nă. Șl acum lucrurile luau această turnură ameți, 
ire tn care n-ăvea cum să creadă. Dar acela care 
ervenise 1n apărarea lui tl și întindea mtna tim
id :
- Nu te mlniii. Așa e băiatul ăsta, mereu cu capsa
să. că-i mal hain ca dracul, dar noi II știm că
■ Inimă de aur. Acuma e furios pe toată lumea, că 
i dat examenul din primăvară șl moare de frica lui 
pcscu. Dar nu e dracul așa de negru cum e zu* 
ivit.
- Mal bine m-aș lua de piept cu țoală armata lui 
araoțchi declt să-l mal văd odală pe Popescu, mor
ii Eugen.
tară a-1 lua In seamă, colegul continuă :
- îmi pare bine că le cunosc. Vom fi colegi, nu-i 
i? Mă cheamă Valentin, Cepoida Valentin.
Bâlatul era cu un cap mal înalt declt Justin. Avea 
ii) albaștri, buzele pline, un zlmbet larg, sincer și 
na mare, puternică. Iși scosese chipiul și clrllonțil 
gați ai unul păr blond i-au căzut peste fruntea 
iltă, frumoasă. Insă Iul Justln nu-i scăpă un amă- 
nt: cifre tlmpla atingă st întindea o șuviță mare 
nplet albă.
- încă o dată, nu te supăra. Așa e Jcnlcă al nostru: 
iezit. Cit mai pul că e șl invidios dc data aceasta.
- Dar ce are cu mine? Că și eu dau...
De data aceasta amlndoi colegii Izbucniră Intr-un 
is:
- Ce să mal dai 7 Nu dai nimic. Că c ordin, ca 
[1 cel ce au absolvit cu media 9 «ă tie admiși fără. 
Mu-J venea să creadă nici In ruptul capului. Tot I se 
li părea că-1 Iau așa. peste picior. Se repezi din 
u in cancelarie. Fără sa-1 privească, pâstrind ace. 
>1 chip de îngropăciune, funcționarul taciturn cata
ri Insfîrșit să confirme : „Da, conform ordinului, 
fost primit fără examen**. Șl deodală Justln uită că 

e ÎS ani Împliniți, că se consideră bărbat tn toată 
ea șl II veni să țopăie, să chiuie, sâ sară de bucu- 
. Se atăplni din toate puterile : nu se putea, nu mal 
i străin aici, acum era elev ia liceul „Alexandru cel 
in11, fn cursul superior. Acum II pulea scrie mătușil 
vira, Tțl putea cumpăra un chipiu nou, In sflrșll, 
tea să-i dea cu tifla și Mârlnarei care zicea că „se

Întoarce așa cum a plecat**. Mulțumi tacticos șl 
[Intad In piept chiotul de bucurie care se grămădise 
ta-gata sâ Izbucnească pe neinlrebate. așa cum sc 
Umpli fa întoarcerea vijelioasă călare de la adăpa- 
I cailor, părăsi Încăperea.
Vitrina din fața ușii străjuia singuratecă. Băieții au 
spârat.
Se duse la Internat Akl Insă, nu era nimeni. Ușa 
chlsi, poarta zăvorită. O vecin* II limurj că doar

pe seară poate să pice careva. Rămase pe gindtiri, ne- 
știind Încotro s-o apuce. Traversă strada, se opri o 
clipă In fața vastului stadion sportiv care la ora 
aceasta nu adăpostea dccit niște băieți de școală ce 
Izbeau cu nesaț într-o grea minge de drpă. apoi o luă 
agale către poarta larg deschisă a parcului din apro
piere.

Era o veche șl frumoasă gradină, cu aleile Înca
drate de copaci bâtrlni. Coroanele bogate tșl uneau 
creștetul deasupra aleilor, făurind un plafon viu. Sal- 
clmi uriași, tei nostalgici, plopi cu frunza tremură
toare, frasini încremeniți... Citeva bănci de brad, parcă 
aruncate ia nimereală de mtna șugubeață a unui paz
nic ghiduș. Straturile dc flori amestecate pe jumătate 
cu tot soiul de bălării. Un amestec curios de grijă șl 
de nepăsare.

Sc opri lingă un chioșc ascuns Intre copaci și ceru 
o llmonadă. Băbuța veselă care servea lumea Însetată 
11 întrebă dacă nu preferă un „cvas",

— Fie șl un cvas, cedă repede Justln, nu de alta dar 
murea de sete șl ar fi fost gata să bea orice, ca toate 
tn starea iui dc bucurie i s-ar fi părut minunate. In 
timp ce dădea peste cap paharul, băgă de scamă că 
un tlnăr, mai In vlrstă poate, cu doi-trel ani, ti pri
vește Intens. Tocmai cind era gata să-i întoarcă spa
tele, acesta I se adresă :

— N-al vrea să treci pe la noi ? Sora mea ar fi 
tare bucuroasă să te vadă.

Juslln rămase nemișcat cu paharul In mină. Nu-I 
cunoștea pe tlnăr. Insă tenul oliviu, părul cam dur 
șl creț, zlmbetui mereu ascuns tn coiful gurii și ochii 
melancolici migdalațl. parcă îl aminteau de cineva 
foarte cunoscut. Nu putea spune precis de cine anume. 
Insa atlt de Insistent, atft dc viu. Incit se trezi peste 
citeva clipe călclnd apasat pe lingă noul său cu
noscut.

— A mal fost te noi astăzi unul din Sălcuța.
— C.ine ?
— Cred că-1 chema Zonis, dacă nu mă*nșel.
— Paul ? — se miră Justin. Spunea că se duce la 

lași. Șl apoi, parcă dlndu-șl seama, se opri tn mijlocul 
drumului șl întrebă oarecum contrariat: Dar dum
neata de unde știi că-s din Sâlcufa 7

■— Iți scrie tn frunte, rise baiatul din toată inima. 
Observind Insa încruntarea ți fulgerul care trecu prin 
ochii lui Justin, adaugi: la propriu. Am recanosail 
după stema de ia chipiu.

Lăsară In stingă clădirea liceului și se afundară în- 
tr.una din străzile lăturalnice care coboară vertiginos 
către malul riului. La margine de drum, o căsuță mică 
din ceamur se pierdea In frunzișul pomilor care o în
cadrau din loate părțile : trucliferi. plantați In curte, 
copaci decorativi — In față. Portița de lemn sclrțll pre- 
lung. O voce, pe care o cunoștea bine, răsună din 
fundul grădinii :

— Cinc-i 7 Tu ești Toly 7
Nici un dubiu : ea era. Ludmila Lupan, profesoara 

de franceză, de doi ani diriginta clasei lui. Știa că e 
originară din Botna, dar nu credea s-o Intllnească aici. 
In mintea Iul Justin imaginea profesoarei era nedes
părțit legată de gimnaziul for, de clasa In care a stat 
patru ani, de colegii lui. In sflrșit. dc toate cile azi 
erau totuși „ceea ce a fost**, de unde a plecat cl către 
alte zări, către necunoscut.

Inlre timp profesoara Înainta spre dlnsul cu mina 
întinsă, cu fața numai zimbet. Dispăruse rochia nea
gră pe care o purta întotdeauna, dispăruse și privirea 
mereu Încordată și gestul masurat. Era o iată, ca 
toate fetele de douăzeci șl patru, douăzeci șl cinci de 
ani, foarte mică, toarte oacheșă. îmbrăcată lntr-o ro
chiță Înflorată, cu niște sandale in picioarele goale. 
Rămase doar aceeași față olivie, același ochi melan
colici, migdalațl. aceiași pomeți puțin repczițl fnalnfe 
șl părul negru, cirlionțat tare care, țeapăn In jarul 
capului, alcătuia un fel de coroană. ,,Ramses >1 
ll-lea !" II fulgeră prin minte porecla cu care o În
zestraseră elevii.

Iar Ludmila II sucea șl-f tnvlrtea Intre timp, 1i pu
nea o mie de întrebări, II poftea sa șadă și-l scula să 
vadâ dacă a crescut „mal înalt ca mine**, II întreba 
dacă a mlncat și-l oferea găzduirea „pină te mai aran
jezi aici". Puțin contrariat dc potopul întrebărilor șl 
de felul de a se purta al profesoarei Iul de pinâ mal 
Ieri, Justln tșl reveni doar după ce devoră trei caise 
uriașe, scuturate, drept tn capul lui, de Anatol. Și In 
vreme ce ca Iși admonesta fratele cățărat In pom, pro- 
mițîndu-i „o bălaie cum n-a luat In toată viața Iul nici 
măcar de la Grigore1*. Justln Iși aruncă ochii peste 
măsuța dc brad cu picioarele afundate trainic In pa- 
mintul bătătorii, peste cele citeva scaune simple de 
lemn, peste cărțile împrăștiate peste tot. Erau aici 
șl „Jean Christophe1* fn limba franceză, un ..October** 
de Larissa Reisner In limba germana, o „Chlra Chi- 
rallna" șl un „Moș Angliei1* In romlnește. „Universi
tățile mele" In rusește și — să vezi șl să nu crezi! — 
al doilea volum din „Capitalul**.

Vasăzlcă asta este domnișoara Ludmila Lupan, pro
fesoara mereu cuminte, mereu cumpătată, mereu se
veră I Profesoara de franceză care nu se amesteca In 
certurile dintre profesori, belferița sglrcltâ cu notele 
bune, profesoara la care nu se putea copia, dar la 
care nu te duceai nici atunci cind aveai un : „of" la 
inimă... Domnișoara Lupan și — „Capitalul"!

Intre timp disputa războinică se terminase. Ana
tol sari din copac, răsuci mina Ludmilei care voia 
tocmai «a-j m&soare spinarea cu nuiaua găsită sub 
masă șl pacea fu încheiata numai după ce ilnărul 
11 aminti că Iul ar trebui sâ-J mulțumească că l-a 
adus un musafir pe care — tn treacăt fie zis — II 
lasă să sc plictisească.

Au stat ma| bine de două orc. Și treptat Justin 
încetă sa se mai mire cum și de unde cunoaște dto- 
fesoara de francez,1 pe toți oamenii din Sălcuța șl 
toate cite se Inllmplară acolo.

— Mătușa dumilalc ce mal face 7 E mai bine 7
Știa șl asta Ludmila Lupan, Ba mal mult, șlia că 

mătușa Elvira il croscuse Pe el și pe cete două surori, 
știa ca bătrlna avea necazuri |a școala primar* unde 
do opt ani a fost trimisă învățătoare, știa că intr-o 
noaptr dc iarnă, liiapoindu-se dc te cumul pentru 
adulți și-a fracturat piciorul. Cu surprindere Juslin 
descoperi c* Ludmila li cunoștea șl surorile. Iar cu 
Elena a fost chiar colegă la lași.

— De cind a plecat la București n-am mai văzut-o. 
Parcă a părăsit medicina, nu-i așa 7

Justin mărturisi că nu mai șlfe precis ce-l fac«. sora. 
Nu c* nu I ar scrie, dar. să vedeți... Profesoara II 
privi o clipă, apoi dălin* din cap cu înțelegere. De 
altfel știa șl dlnsa despre prima arestare, despre tri
miterea „ta urmă*, despre necazurile mătușii cu „ne
poatele comuniste*'. Șl cum să nu fl știut dacă săp- 
lămlnl de a riadul tot satul n-avea alta de făcut declt 
să-șl amintească cum „fata coanei Învățătoare a lost 
dusă cu jandaril după ea*.

S-au așezat ta mas* toți trei De unde 1* început 
sc simțise cam stingher, Juslin uită complet că se 
află printre străini. Răspundea la gluma, mlnca cu 
po!ÎA Iar cind Aratul puse mina pe vioară îi-i cintâ 
lără alegere din Brahms, Llszl șl Cealkovskf pentru 
a încheia Cu balada lui Ciprian Pofumbescu. uită și 
unde sd aii* șl pentru ce a venit ta Botna. Șl clac* 
nu era rtsul neaslimpârat al Ludmilei care irupse 
briMc In lumea muzicii ce-l înconjurase, desigur c* 

nici n-ar ti băgat dc scaun* pe cat oameni car- in
trară pe portiță. Rlsul Insă •« gaoeralizâ. 1 tar-a- 
devar, avea în laț* un om de atatota mijlocie, oliviu 
ca toți Lupanii, cirlionțat. slab. Doar câ era mai în 
virata, ca de treizeci și cind d« ani. <n primele fire 
argintit șl adinei sblrcitnri pc Irani* șl pe obraji. Purta 
o mustâdoară scurta, iar dnd zâmbea lăsa să 1 se 
vadă niște dinți mari, patentei Arm era încruntat, 
pornit șl nu înțelegea motivul ilarității generale. 
Cauza Insă era foarte simplă: Îmbrăcat ca un pataa- 
lon negru, călcat „pe dunga", ea o frumoasă bluză 
de mătase, omul era lotuși la picioarele goale, 
ținîndu-și pantofii fn mina stingă, iar ca dreapta 
agltind un baston noduros parca amtnintlod pe înso
țitorul Său, pe >tlt de blajin, pe dt el lasușl era de 
războinic. Fără *4 lua la seamă pe cei ce rideau. 
continuă discuția aprinsă :

— Iar eu iți spun că ești ■■ incalt il lipsii de 
bun simț. Cum să fie In Letonia dana milioane șl ju
mătate de locuitori, dac* e« Iți demonstrez c* acolo 
sint șase milioane?

Șl tn vreme ce Ludmila șl Aaatol s« kiecau de rls. 
m răsti ta tl :

— Ce vă rideți ca niște gtșie proaste ?
Printre lacrimi. Ludmila abia mal renși să arti

culeze :
— Vai, Grigore, unde al mal descoperit moda asta 

nouă ?
Omul se supără deabinetea :
— Care modă, vacă încălțata 7 Doc a ea Iți ipou 

că sint C milioane...
Abia la o nouă explozie de rls Iși dădu seama:
— Ei, ce vreai 7 Dară mă strtageau paatafil...
Prietenul sâu interveni ca loaal cel mai sfătos, 

ascunzind cea mal năstrușnic* luare In rit:
— Ce să faci, cit am discutai noi omenește șl paa- 

toful a stat cuminte, cum a venit lașa vorba dc Leto
nia a început sa facă pe netouaal. Glndiți-vâ și la 
bietul Grigore ; S a descălțat Kala, la lața cinema
tografului „Record*. Credeam că mi da cn pantoful 
In cap.

Noi hohote, noi apostrofări.
— Dar Ce *-a venit și eu Letonia asta ?
— Cum ? Nu știți ? Șj Grigore scandalizat, scăpă 

pantolii din mina; e greva generala la Riga!
...Ia aeara aceea ■■ se mal dușe la Internat U- 

măae«e printre name nA aceștia care nn-I făceau să 
Simla ci nu are declt 15 ani. a seu II j dteențilte pasio
nate cu privire ta sitnația din China, zăbovi alături 
de ceilalți asupra broșurii de protest împotriva asasi
nării cumplite a lui Pavel Tcacenco, tipărit* la Paris 
și adusa clandestin In țară, șl se cuka lirzlu. In 
finul din curte, staturi de Anal ol care adormise cit ai 
clipi. Justln Insă râmase multe vreme cu ochii des
chiși, privind cerul înstelat Șl alunecarea înceată a 
lunii. întll către slăvile cerului, apoi In spre asfințit. 
Slatea pe spate, cu milnile sub cap și glndea la țoale 
dte au venit Intro singură zi, la școala și la familia 
Lupan, la greva <te la Riga șl nâprazska moarte a 
Iul Pavel Tcacenco. la piatușa din Săteuța și la suro
rile din București, la chiaburul Hodorogea In casa 
căruia locuiau și Ia curiosul tip de (aran ce era Gri- 
pare Lupan, stâpln pe trei pogoane și o gloabă de 
cal. vltkulior de frunte, țăran cart citea pe Gorehl șl 
se descurca In politică «nai binc declt toți Intelectualii 
pe care i-a cunoscut pina acum. Se glndea că peste 
două zile încep cursurile, că * etev locuind In acest 
oraș de provincie, se glndea că fie va inlllni cu noi 
colegi șl noi profesori. Dar după seara aceasta a dis
părut ca prin farmec sfiala și gindul câ ej vlrte „de 
la țară", că e ..țoplrlan" cum nu o data auzise că oră
șenii 11 botează pe cei veniți din micile comune presă
rate In lot județul Clasa a cincca. oraș mare, profe
sori noi... Nu. n-avea de ce «ă se simt! mic, necio- 
plit. Iși știa glodul zburlnd departe. Se simțea pri
mit In tovărășia unor oameni pentru care măcelărirea 
comuniștilor la Canton era tot slit de dureroasă ca 
și pierderea propriilor frați, iar reușita grevei la Riga, 
mai însemnată declt cine știe ce bucurie de ordin per. 
tonal.

Se glndea că e noapte, cl la Sălcuța s-ar putea ca 
maiușa sâ se H culcat după o zi grea de muncă. Se 
fiindcă c* « singură, cu puii crescuți de ea plecați 
departe, plndlțl de atltca pericole, de atllea necazuri. 
Se gîndea la viața ei Ură de bucurie, fără zimbet. 
temele Imbâlrinit* tata, că-] rămaseră la moartea 
surorii trei băieți 1n spate, trei guri de hrănit, trei 
copil de Îmbrăcat, trei copii de crescut. Adormi dln- 
du-șl cuvlntul câ In citeva sâplâminl o să facă ița 
ca sâ șl găsească de lucru, să nu-i mai fie povară.

♦
Intră încet, tirindu-șl pașii, ținind catalogul a 

sclrba cu două degefe. Se așeză tacticos, trase zgo
motos aerul prin nările late ale unul naș diform, 
cărnoscu degetele șl mai galbene declt fața-l tăbă
cită Iși puse o pereche de ocheJări amenințători șl 
începu apelul. Nu pronunța numele elevilor : |e lătra. 
Pină sâ ajungă la numele său. Vidu, Justln a avut 
vreme să-i studieze chipul buhăit, ochii spălăciți, cu 
corneea galbenă, cu pungi mari nefritice, cu gușa 
allrnlnd peste lavalieră și cu chelia ascunsă sub un 
mi2«r strat de pâr argintiu adus de la ceafă pe frunle. 
$1 tocmai cind sc «ștepta nul puțin, auzi pronunțat 
cu dușmane, cu dispreț, cu ură :

— Vidu ! Justin V>du. Care ești, mă 7
Se sculă In picioare.
— Dc unde vii. boierule 7 Că te strig de la clntatul 

cocoșilor.
— De la Sălcuța, domnule profesor.
— $1 unde-l asia? Pe ta București, la Cluj, sau ta 

Craiova ?
— Nu. domnule profesor. E lingă Botna.
— Apoi, ce o faci pe primadona cu mine, măga

rule ?
Justln încleșta fălcile. Tăcea șl privea fără să cli

pească, iniruntind acele care-1 sfredeleau din dosul 
ochelarilor. In clas* s< putea auzi musca. Urmă o 
pauză îndelungată. Profesorul șl elevul se înfruntau 
fir* a scoate un cuvint. După o clipă Popescu.Chi
tită se foi In scaun șl apostrofă;

— Ce te uiți așa la mine 7 N-al auzit încă de Po- 
pescu-Chltlla ?

— Așa mi-e că ul ăi una, domnule profesor. De dum
neavoastră am auzit eu de multe ori.

— Apoi vezi bine, că repede „videz* de tine șl 
clasa și școala. Obrăzniciile !

Juslin era gata să riposteze, cind se simți tras de 
cineva de la spate. Se întoarse. II recunoscu pe Va
lentin Cepoia care II făcea semn cu ochiul ca și cum 
ar zice; „Lasă-1 dracului!".

Se așeză. Intre Hmp auzj cum li strigă pe Paul. 
Zonis erau evreu ; ultimul Iii catalog. Era miop șl pe 
deasupra nu știa s* sc apere, se iistlcea repede, in 
vremea aceasta dascălul se desfăta băflndu-și Joc de 
noua-l victima ;

— Și zi mă, șlîl tu romfaă ?
— Știu, domnule profesor.
— Șl cu cine ai învățat tu romlnă ?
— Cu domnul profesor Stufîu
— Struțu 7
— Nu, cu domnul profesor Slurzii
— Șl Știe Struțu rorfilnă ?
_  iii
— la treci la tablă.

Paul era ia fața tablei. O ștergea cu petica udă. 
o dată, de dcaă ari, apoi — la indicația profesorului 
— p* margmi țj pe doe. Scrie* apoi textul cart l «e 
dicta: „Arma virwqwL cano, Troiaeqoe primus ob 
ori*".

— Tradn»
Spre surprinderea fitaeraU. Pani a tradus impe

cabil. ca loate că aa tăcuse dedt 2 aal de limbă lati
na. O nșoara roșită colora obrajii faJbejiti ai prolt- 
«o rulai. Chelia 1 te ftea purpurie, se* părul rar, a- 
luoecat ta ir-o parte. Scotoci la geanta, «coase un 
volum și dicta citeva rindarl dmtr-ua text complicat. 
Se râsli apoi :

— Tradu !
Paul se codi a clipă, apal apuse timid :
— Este dia Titas Livios. Dar au pot...
Popescn-Cbitfla rinji aatislăcut:
— Veaj <ă na știi romlnă ? Ni ft-am >P«» 

eu că na știe aici Slrnța n boabă 7 Hai. zi: turnezi ?
Paul 11 privi ca mirare.
_ Ea?
— Na. mi la »
— Nn turnez, damuuk profesor.
In glasul la| paul «e auea lacrima rețiaată.
— Asta să l-o spui lai asnta. Maaichiară poeți V 
Drept răspnas Paal ~ifrl ambefe mlini.
— Ti a pierit clasat, dabiteeale ?
— No, domnule profesor.
— Tl-al ales a dndaiț* care al dea dia do* ca • 

maimuța f
Citeva vod chicotiră la daa* Jastia fâca an teii 

gata de a sări la picioare. 11 rețină aceeași mia! pu
ternică și aaz| țo ap ta lai Valentin : — Liniștit. Nu 
face proalii •

— Nu. domnule proiesor. — se înțelese mai mult 
dapă mișcarea buzelor, decit din șoapta lui Paul.

— Asta o *-o vedem aoi. Treci la loc, măgarule I
In timp ce la catedră profesorul citea monoton, 

călugărește, din „Teoria genurilor literare- de Loghin, 
Paul trecu Încet In banc* șl se așez* ling* Just in. 
Na rmti nici un cuvint. După citeva clipe, Vidu II 
privi ca coada ochiului : baiatul ședea cu pumnii 
strinși. cu dinții iaflpți la baza de jos. Un strop pur
puriu ncopa dăa Urlnuanr* șl se rmlufori pe bărbia 
albă, aeatinsa de brio. Dar ocbM erau nacațl. Șl 
Jostia Înțelese c* ceva s-a rapt ta «afletnl acestui 
tlnăr pe care toți tl numeau la Sâlcnța „leliță* sau 
„puiul mamei*. A Înțeles că tn picătura aceasta dc 
singe stal toate lacrimile nepllnse. că acum «e atlr- 
șeșle copllarja lui Paul și că fn locul ..puiului ma
mei* se naște un bărbat.

In pauză, tocmai cind se ducea să bea sdJ, tl opri 
Cepoida.

— Să nu uri mereu cu gura, că te dă afară,
— Dar tu ce, ești papa, ori pedagog 7 Ce-mi tot dai 

lecții cum s* mâ port 7 Slntețl niște lași.
Vladimir 11 privi o clip* in tăcere, apoi spuse rar:
— Nu e greu eă sboci din școală, să se mingile Po

pescu pe burtă ca a mal pus unul cu botul pe labe. 
Mal greu e să rămll aici și să taci să zboare Po
pescu.

Se despărțiră lâră să-șl mal spună un cuvint. Dar 
Justln înțelese că Cepoida avea dreptate.

★
Zilete se succedau monotone, cenușii. Școala cea 

.jnarr* |a care altadală se glndea cu o ușoară strin
ger* de inimă, se arăta așa cum era cu adevărat: 
searbădă, vlăguita, apăsătoare, profesorii se schimbau 
la catedră, materiile erau dileritr. neacfilL- nu erau 
asemănătoare... Șl cu toate acestea, aveai impresia 
ca totul este înghețat, statut, mucegăit. Că era vorba 
de logartimi plictisitori sau nenumăratele lecții isto
vitoare de desen liniar transformate lntr-o adevărată 
tortură, că amețeai fn fața multiplelor formule ciclice 
pe care trebuia să le memorizezi la chimie, sau to
ceai la engleză plnă-ți venea râu, totul se deslâșura 
monoton, plictisitor, fără un glnd viu. fără nici o spe
ranță Directorul, mic și rotofei, jovial și mereu ztm- 
bilor, cu ochii iscoditori 9j chelia lucitoare Iși Împes
trița romlneasca aproximativă cu zkători șl proverbe 
plasate nelalocul lor. Se știa c* este matematician 
dotat, dar ținea ta posta] său de director mal mult 
decit la oboare (era vorba doar de locuință gratuită, 
lumina și lemne asigurate, de calitatea de notabil al 
orașului ș| de atftea altele I). Cu toate că Popescu- 
Chhlla ntej măcar nu-și luase licența șl de cind po 
posise pe meleagurile Botnei nu se ținea In post decit 
prin intervențiile Siguranței Stalului, directorul nu 
Ieșea din cuvlntul Iul, acceptă aducerea drept pedagog 
al unui comisar de poliție, acceptlnd șl promovarea 
drept elev] de frunte a odraslelor deputațllur și sena
torilor guvernamentali, «vocalilor și perceptorilor prl. 
pășiți, avind singura „calitate* de a fl fost „regă
țeni". Iși botezaoe băiatul — Traian, tar numele de 
tamilic jl l transformase la Onciu.

Pe ceilalți? Nu-i cunoștea declt din încețoșatele 
ore «te clasă, cu ascultarea obligatorie „la tablă*, 
cu obișnuita „predare" rumegai* a lecției „viitoare". 
Reținuse fața cenușie, ochii șterși șl glasul spart al 
profesorului de chimie — Neacșu, înalt, deșirai, cos
teliv, poreclit de elevi „moartea ambulantă", un pro
fesor cu vaste cunoștințe și <u cete mai abjecte me
tode de predare. Materia cea mal Interesantă știa s-o 
castreze, să uniformizeze totul, să facă să-țl fie silă 
de ea. Justln nu putea uita gestul prelung, insistent, 
a] milnil care treacă birbia întotdeauna ne rasă ș| vo
cea opacă, lipsit* de vtață. care rostea tărăgănat îna
intea 1>ecArul extemporal:

— Orice încercare de a copia va fl «tlrpMă d, la 
rădăcină.

Neacșu se ținea de cuvint. Îndrăznețul câte încerca 
temerara consultare sub bancă a manualului Longi- 
nescu era prins Imediat, batjocorit șl pină la urmă 
dai afară din școală. Profesorul de chimic savura 
aceste clipe, tortura pe elevul prins cu ocaua mică, 
trecea dc la bătaie de joc la amenințări, termlntnd 
„reprezentația- cu invariabilul: — Ieși afară! Exa
menele erau un adevărat supliciu, iar nota .,suficient" 
considerata drept cea mal mare fericire. De altfel con
cepția pedagogică a acestui dascăl era foarte simplă < 
..Nota — foarte bine — este a lui dumnezeu, nota — 
bine — a profesorului, nota — suficient — a primului 
din clasa*. Concluzia lofiică - toți elevii merită In 
«ulJcienl. Elevii II urau, II urau din tot sufletul, fără 
Izbucniri violente, lără explozii ; 11 urau cu acel sen
timent profund care poate clleodal* duc* deadreptul 
la crima Căutau prima ocazie să tragă ia fit. Pc 
stradă il ocoleau, treceau repede pe celălalt trotuar, 
intrau in prima curte numai să nu dea cu ochii de 
dlnsul.

Cu lotul altfel era Fabre. Francez naturalizat, fost 
educator al unei odrasle cretinizate, descendentă dln- 
tro familie aristocratică a unu] moșier de prin îm
prejurimile Bolnei, Jean-Paul Fabre a stat clțlva ani 
la conacul acestuia, pină ce a fost Izgonii rușinos 1n 
urma unei Istorii romanțioase cu o tinără slujnkuță. 
Pe Ținea — așa se știa că o cheamă de cind o aduse 
mama pe lume — Fabre a cunoscut-o sub numele de 
Florence, servind pe domina isterizată jl Irebuind să 
îndure primele accese de bărbăție ale fiului acesteia. 
Vinovata sărutare surprins* de atăplna casei a «Urnit 
un scanda] monstru. Trei «ăptamtnl Încheiate lumea 

„bonă* dLn ora* a comentat faptele Incriminata. |nlr« 
timp Florence a redevenit Tlncuța șl a fost trimisa 
tnapoț in sat, iar educatorul se trezi pe drumuri, iz
gonit fără a I se achita salariul pe ultima lună. După 
multe stăruințe șl desvinovăfirl Iși găsi loc In altă 
parte. Iar cind In 18M se înființa liceul local, deveni 
profesor dc limbă franceză. Frumos, allAdată prezen
tabil, acum Fabre nu era declt o epavă. Avea șapte
zeci și cinci de ani, era ramolit, disprețuit de profe
sori. botjocorit de elevi. Nu vedea la doi pași și era 
sard ca butucul. La lecțiile lui, textul francez se 
citea de-a dreptul pe romlnește, ta teze se copia, fără 
rușine șl fără teamă, fn ore se juca șah, cdrțț șl 
clleodatâ chiar oină. Bătrinul Fahre nu cunoștea 
altă pedeapsa mai aspră dccit strigătul disperat: 
„Silence •-

Zilele se succedau monotone, cenușii. Nu ma] erau 
svtcnlrlle inimii de altădată. Școala părea searbădă, 
înăbușitoare. Totul se repeta cu aceiași ritual 2ilnk, 
monoton, agasant. La internat se dădea semnalul 
deșteptării invariabil la șase, ceaiul la șapte, încolo
na rea, drumul spre Ikeu șl de la opt orele nesflrșlte, 
bolnave de plictiseala. Masa, cu veșnica mămăligă, cu 
varza împuțită șl masarea cu gărgărițe. Apoi — me
ditațiile. curățitul cartofilor și... stingerea la orele 
nouă. Mulțl elevi fugeau noaptea, escatadind zidul. 
Toți căutau Să rupă Intr-un fel oarecare monnlnnia 
ucigătoare. Cei ma| mulțl fumau, cerșind țlgBrl dela 
cei care aveau bani, strlngind deseori mucurile de 
pe jos. Din cind in cind unii se tmbatau. Spurcați 
la gură, transformaseră înjuratul fntr un fel de spori. 
Încercau sub paravanul sceptic imnului șl indiferenței 
•fișate, să ascundă zbuciumul îngrozitor el sufletului 
tlnăr, doritor 6â-șl la sborul Împiedecat de gratiile 
invizibile ale coliviei școlare. Căutau să se arate 
mai răi de cum erau, mai indiferenți, inai vulgari. 
Și treptat unii se abrutizau, suflete le se închirceau. 
Aveai impresia că le este străin zborul înaripat al 
visurilor, că înainte de a fl devenit maluri, ImbA- 
triniserâ, câ nu așteptau nimic de la viață, că nimic 
nu-i interesa. Puținele idile curate, înmugurite cu 
fetele de la liceul vecin, erau luate in dertdere. Sen
timentele cele ma; frumoase erau plngărite cu vor
bele murdare șl, deseori, cu fapte de necrezut. Jus
tln ocolea toate acestea. Singurele bucurii pe care șl 
Ie putea procura erau puținele ceasuri de sfmbălâ 
după masă șl tn rarele duminici cind scăpa de la in
ternat și se ducea la prietenii Iul din mka căsuță 
de pe malul riului. Din păcate Insă, Ludmila Lupan 
• plecat de curind la Sălcuța. Analol a Intrat ucenic 
la calea ferata, for Grigore, mereu îngrijorat, mereu 
preocupat de treburi care depășeau pe cele gospodă- 
rești. nu mai era de găsit acasă. De altfel, cel mal 
vlrstnlc din familia Lupan nu-l prea dădea mare 
atenție tal Joslin, 11 privea cu oârecare condescendență 
nu-l ocolea, dar nki nu-i acorda încredere.

Clipele de destindere veneau Insă pe terenul de 
lolbal. |n citeva săpfâmfnl Justin cuceri un adevărat 
renume, o recunoaștere unanimă a măiestriei sale dc 
centru Înaintaș. Deseori se glndee cu amărăciune 
că picioarele lui interesează pe colegi tnal mult declt 
capul pUn d« Idei, de cunoștințe. dc toate cite se 
acumulaseră acolo In anii lecturilor îndelungate. Era 
stimat pentru jocul său corect șl spectaculos, pentru 
faptul că niciodată nu brutaliza și ostola pe «ceia 
care încercau să înlocuiască sportivitatea cu huliga
nismul. Dar veni Iarna, terenul se acoperi de zăpadă 
șl dispăruseră aceste momente de bucurie nestăpâ
nită. de fuga năpraznlcă și de senzația luptei, cind 
respiri cu tot piamlnuf ț] trăiești vigoarea tinereții 
răzbind prin toți porii.

...Știrea ficu ocolul liceului. Trecea din clasă fn 
ctasâ, se comunica din gură tn gură. Elevii rideau 
aștepilnd să apară „franțuzul". Și nu era dc mirare. 
Pină și cel dintr-a opta nu-și aduceau aminte de Fabre 
altfel declt In haina-i cafenie, uzata, lustruită la coate, 
genunchi și la fundul pantalonilor. Era tot așa nelip
sit* ca și ciocul sâu cărunt, ca nasul coroiat șl oche. 
larii cu lentile puternice. Șl deodată, acest bătrin care 
parcă exprima Înseși tradițiile mucegaiului școlar, 
tocmai el sa strice labielurile ? In această zi apăru la 
școala puțin rușinat, dar cu fața radiind bucurie, ta- 
|oiit latr-un admirabil costum gris deschis, cu Impe
cabilă dungă la pantaloni. Nu știa nimeni câ ani in 
șir bâtrlnul belfer și-a dorit cosfumul acesta. Nu știa 
■ taeni că tot ce i-a mal râmat din vechea aliură de 
tlnăr francez elegant, se concentrase In visul nemăr- 
turisit de a-șl procura macar un singur costum nou. 
frumos. Nu știa nimeni că aduna leu cu leu și de fie
care data trebuia sâ cheltuiască Întreaga suma pe 
una saa alta din nevoile siclitoarc izvorlie din grija 
unei case cu II guri de hrănit. Nu știa nimeni că haina 
aceasta o primise cadou de ta fratele sau din îndepăr
tată Franță, acum, cu ocazia împlinirii a șapte zeci 
și cinci de ani. Cert este Insa ca acest costum „a stri
cat" nobila liniște, tabloul obișnuit din clasele școlii, 
deccncertind pe unii, supărtnd pe alții. Era un adeva- 
rat alcntal la norma u data și pentru totdeauna sta. 
billla.

Cind Intră In clasă, Fabre nu luse (ntimpinat cu 
obișnuitul concert de lalraluri, mieunaturi șl cucu- 
riguri. Aveai impresia ca batrinul s-a tualfat. că spa
tele nu-l mai este nllt dc adus ca deohlcei, aveai im
presia câ nici miop nu mai este. Se așeză tacticos, 
lăcu apelul. Fără să cheme ..la tablă" începu să vor
bească despre Muliere. Aveai impresia că a fntirtertt, 
vocea H nuna mal sigur, mal tare. Juslin asculta cu 
barbia proptita in pumnii aiaturațl. Fabrc vorbea des
pre „Tartulie", despre ipocrizie, ilustra tezele citind 
din memorie bucăți întregi din text. Șl atunci cind se 
apropia de acordul final, cind Înfiera, în general, ipo
crizia din lume, etnd explica deznodămlntu| oarecum 
artificial al piesei ca o capitulare a autorului in fala 
monarhiei absolute, din fundul clasei răsună o voce 
groasă, impunătoare:

— Scrie|i-ne persoanele pe tablă !
Fără a bănui ceva, profesorul cobori încet, luă creta 

In mină, întoarse cu spatele către bănci. Și atunci, 
chicoti unul, apoi allul, mai mulți au pufnii In ris și 
peste o clipă clasa întreagă era zguduită de hohote 
nestăplnite. La început Justin nu Înțelese ce se Intlm- 
plă. Pe urmă tot singelc ii năvăli In obraji. întregul 
fund ai pantalonilor era muiat într-o baltă de cerneala 
violetă. Vidu se reținu o clipă și apoi, țlșnind dintre 
bănci, apostrofă clasa Întreagă :

— Lașilor! Cine a făcut mirșăvia asta ?
. — Risul încetă brusc, parcă retezat de o mină ne
văzuta. Clasa tăcea. Iar Fabre se uita cu uimire la 
toată lumea, fără să Înțeleagă ceva. Văzlnd toți ochii 
îndreptați spre dlnsul, se uită Jenat îa haină, ta pan
taloni, dar negăsind ceva suspect lu gala să-șl reia 
scrisul, cind din bancă se auzi glasul trist al Iul 
Paul :

— La spate, domnule profesor!
A durat o singura clipă. Batrinul sc răsuci și văzu 

dezastrul. Se făcu alb ca părul sâu încărunțit. Umerii 
1 se lăsară In Jos. Creta ti scăpă din mina. Urmă o 
pauză penibilă, o tăcere încordată, Întreruptă doar de 
izbiturile crivățului fn geamurile ferestrelor. Batrinul 
profesor stătea in mijlocul clasei tăcute, și doar la
crimi grele, izvortte de undeva, din dusul ochelarilor, 
I se prelingeau pe fata palidă, dlspărînd ta lirele ar
gintii ale bărbii. încet, mecanic, ridică ambele mlini. 
iși acoperi ochii șl cu pas șovăitor părăsi clasa. Cata
logul rămase deschis pe catedră.

Tăcerea grea, acuzatoare, stăruia.
Cu pumni] strlnși, cu ochii scăpărlnd sctnfcl, Juslin 

măsură fețele colegilor săi. Trcptal, expresia lor te 
schimbă. In locul consternării aparu la unii părerea 
de rău, 1a alții revolta. Vidu repeta întrebarea *

— Cine e ticălosul 7
Nu răspunse nimeni.
Și Iar se auzi vocea slabă a lui Paul:
— De ce nu spui? Te-am văzut cu 
Dar tăcerea stăruia.
— Cine a fost, Paule 7
fn picioare, Zonis sc uita spre băncile din fund:
— Spune tu singur, de ce taci ?
Dar nu se clintea nimeni. Țintuit de privirea insis

tenta a lui Justln, Paul lăsă să-i scape ca un suspin:
— Ursu a losl. înainte de a Intra profesorul l-am 

văzut cum Iși făcea de lucru pe la catedră.
Cine nu-l cunoștea pe allctlcul Ursu, fiul senato

rului liberal, chiulangiul notoriu, huligan, antisemit 
feroce 7 Cine nu cunoștea Isprăvile Iui din școala și 
din afara ei ? Se sculă încet șl porni cu pasu-i legă
nat către Paul :

— Și pe tine c« te doare? Ca doar uu.s pantalonii 
măti 1

Juslin nu reuși să ajungă la vreme. Dintr-o Izbi
tură a pumnului, Ursu II umplu pe Paul de singe, 
dlntr-a doua II dărlmă la pămint. Vidu nu înțelese 
Insa ce se petrecu apoi. CH era Ursu de volnic a să
rit înapoi, a încercat să se năpustească din nou. dar 
o lovitură năstrușnică II întinse pe jos. In fața lui 
stătea Valentin Cepoida. Nu părea emoționat, nici în
furiat din cale-afarâ. Se uita cu dezgust ta matahala 
care Încerca iA se ridice tn picioare șl, mecanic, în
treba mereu, la Intervale regulate:

— .Mal vrei ? Mai vrei 7
Se întoarse apoi către Paul, II așeză pe bancă, 

scoase batista din buzunar și încerca să-l opreasr.a 
sîngele care curgea din belșug dl» buza superioara 
ruptă. In vremea aceasta Justln apostrofă clasa în
treagă :

— Nu vă este rușine 7 Omenie e asta 7 Huliganism.. 
Băieții tăceau. Fiecare simțea o fârimă de vină.
— pe ce te răstești la noi ? — il întreba deodata 

Cepoida. Toată lumca-i vinovată, numai tu te crez1 
cel mai stint dintre sfinți ?

Vidu nu știu ce să răspundă. Iar vocea Iul Eugen 
se asocie ta aceea a prietenului său :

— Nu știi fu 7 E centrul înaintași Ca pe terenul d. 
folbal —• Joacă de unul singur Driblează pe alții.

In vreme ce Justln se așeza sumbru In bancă, Eu. 
gen șl Cepoida întocmeau lista dc subscripție : clasa 
hotârl să cumpere stofă pentru un costum nou. Dar 
lâră Ursu.

Fragment dinir^un roman In lucru

luceafărul

dubl1ndu.se


(Jn studiu de literatură
Intîmpinarea

Studiu! is!arie al unei Iile- 
râturi naționale nu mai e 
conceput de nimeni, de 

multă vramc, ca o pura și stricta 
evoluție internă, ca o serie de 
fenomene ce te desfășoară în 
timp lolăuntrul exclusiv al unei 
albii proprii, avar delimitate. 
Orice istorie literară națională 
ac dezvolta 1n cadrul vast al li
teraturilor și culturilor celorlalte 
națiuni, jn sUinsă interdepen
dentă cu acestea, ci un termen 
al unul proces dialectic complex 
de acțiune și interacțiune, răzi- 
nial pa condițiile economico-so- 
ci ale interne si externe respecti
ve De o izolare nu mai poate 
fi vorba, dar trebuie id«ugat lot. 
odată că nici dependența exclu
siva ș, decisivă ca factor expli
cativ nu mai aparține adevărului. 
Vechiul comparatisen burghez, 
cel care eusținea — de pildă — 
la noi câ datorăm influențelor 
apusene totul, începuturile și 
dezvoltarea literaturii noastre In 
ansamblu și In părți (vezi: £. 
Lovi ne seu: ...„datorăm influenței 
apusene.^ chiar fi crea ți unea u- 
toriografiei naționale șj a adevă
ratei literaturi romlne"; In Isto
ria civilizației romi ne moderne, 
vol.l, p. 16), a sucombat și el, 
abandonat pentru totdeauna de 
ftiința ntarxist-leninistă. Istoria 
literaturii naționale se dezvolta 
Insă, evident. Jn relații sir Insa 
cu celelalte literaturi naționale 
|i trebuie observat că studiul a- 
cestel interdependențe preocupă 
In ultimul timp — tot mai viu. 
pe cercetătorii marxiști. Ne vom 
refer! numai, eu titlu ilustrativ ta 
studiu! de acum dteva luni apă
rut In Voprosi literaturi (I960, 
nr. 9, p. 113-128), semnat de I. 
Neupckoeva, ce trtaeazi proble
ma relațiilor și a influențelor 
reciproce dintre literaturi spre a 
desprinde constatarea: Sfadita 
rodflia al diferitelor litoraluri ca 
|j al istoriei literare mondiala, 
nu mai poate fi conceput astăm 
fără cercetarea tnuititaiertaâ a
legăturilor dintre lileraiuri pe 
plan intern a țioata' (p. 114) la 
care Sg adaugă apoi că aaeaaU 
constituie -ane dia temele cela 
mei da seamă ale științei liiolo* 
gioe sovietice in Mptenal". Fireș
te, a astfel de cercetare nu mai 
urmează aatăzi directivele vechii 
școli comparatiste de tipul Bal- 
dtnsperger — van Tiegefira, cu 
atllea ecouri șl la noi și după care 
procesele literare erau localizate 
„Intr-un cerc închis de dezvol
tare literară lăuntrică", d ea so 
desfășoară în perspectiva gene
rală a materiafismului istoric cu 
țoale impiicațiila lui . Aceiași 
mai sua pomenit studiu le Icșh 
fuit Cu limpezime: ^-ecuDoaite- 
rea procesului istoric mondial ca 
alcătuind o unitate, dar și a 
specificului fiecărei culturi națio
nale în parte, concepția despre 
arfă ca o activitate spirituală 
oglindind predica materială, con. 
eider area ariei ca fenomen de 
clasă, teoria celor două culturi 
In cuprinsul fiecărei culluri na
ționale (art. citat, p. 115).

Adevăratele studii de liteTaiuri 
comparată nu ae mal pot dez
volta ataâzi decit pe acest drum 
și slntem bucuroși să-l indenti- 
licâm tn orientarea generală a 
ultimelor cercetări de acest lei 
de |a noi, cu toate oscilațiile șl 
confuziile care mai dăimitesc 
Inel. Este evident că și sectorul 
comparatist a fost revoluționat. 
In mod firesc, și că nu mai pa- 
tem avea astăzi cercetări între
prinse in spiritul metodei 
Pompiliu Eliade sau N. I. 
posta lese u.

Semnificativ cete și faptul 
domeniul însuși al cercellritor 
reduse mai înainte doar ’* a®C‘ 
torul apusean a! literaturilor na
ționale, i i lărgit cuprlnzlnd șl 
răsăritul, literatura rusă îndeo
sebi cu care istoria literaturii 
noastra a întreținut reiațij puter
nice de-a lungul vremii. Asupra 
unor preocupări de acest fd că
tre care In ultima vreme &-au 
îndreptat mta mtdți dintre cer
cetătorii noștri, dorim să atragem 
atențiunea aici oprindu-ne — de 
data aceasta — la prețioasa lu
crare a Talia ne i Nicolescu, pri
vind Opera lui Gogol !n Rominia. 
Autoarea a început a li cunoscută 
în ultimii ani, prin unde tradu
ceri. articole și studii referi loara 
la domeniul de care vorbim, ln- 
deteebi la Kordenko, Gogol și 
Lev. Tolstoi.

Studiul mal amplu despre eco
urile lui Gogol In Rominia se 
impune mai Sntil prin buna luă 
metodă ftiințiHcă aplicată con- 
aecvenf fi cu susținută combat 
tivitate, autoarea urmărind pă
trunderea la noi a clasicului 

rus, cu eimpaiîe șl cu Interes 
ideologic. După o succintă si 
esențială caracterizare de an
samblu a operei în aemnilicația 
ei generală ca și fn diferitele ei 
forma particulare, Tatiana Ni
colescu se oprește la circulația 
mondiali a scriitorului și la 
motivarea ei în trecut și In pre
zent, adunlnd argumentele prin
cipale: recunoașterea interna
țională a meritelor lui Gogol, 
însemnătatea conținutului ideo
logic al operei ca ..un act ve
hement de acuzare și demascare 
a realităților sociale", implicit 
patriotismul, democratismul, u- 
msniamul marekii clasic.

Printre factorii ce explici 
larga răsplndire a lui Gogol se 
trece însă cu vederea, In acest 
capitol de introducere al mo
nografiei, popularitatea D® care 
al o datorește genurilor literare 
ce utiliza (comedia, romanul) si 
valoroasei lui măiestrii artistice.

Se țnlățișează, apoi, o schiță 
a difuzării lui Gogol In Fran
ța si Germania si prea su
mară (n celelalte țări, cu scopul 
de a se fixa eventualele texte 
Intermediare între literatura rusă 
și cea romlnâ. Treclnd apoi 11 
înfățișarea pătrunderii Iul Gogol

lui 
A-
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da
de 

de reînnoire in aceste 
pulsul interior care

In Rominu. inceptnd din i860, 
dala primei trad aceri și pini as
tăzi, Tatiana Nkxmcscu deter- 
mpă fazele aceste, difuzări; a 
perioadă intre 1 MD—11%, a 
aJta plnă la 1M0U, cea de a treia 
pmă ta 1917, urmată de epoca 
dintre cele doua razboaia > fa 
talrșii cea cootmapacana.

Materiala! in forau tiv etae ex
trem dfl bogat ș< rnmptaT: tra
duceri, prelucrări, i♦‘arpeilăr, 
reprezentații dramatica, crtateci, 
stud t. lupta tar opfalf. pite Ia 
un punct *: i-Jf-ueate htaraaa ale. 
Judccmd talpa prepaam btX-O 
grabc ca pnvsre la am'-aea 
rute » aonubca ta liahi ra- 
reinâ* a )■ Faeg ftaaan, re rate 
apârulă. material q e ■ aura 
pane epuizat (ătpocac xjtaqâ ao>

rcvisioh din 
literar. Stana 
alo. care au pu 
dii despre icnilorte ras). I m 
poate raproșe auinard, te ca 
privește te traterătari ■ 
torii de arbcote. ci m 1 
unde date miorița unt i 
tare referitoare la ei * la 
dkeic li care ocrstei. Ex 
acolo unde faptei ar iote | 
bd. Gtiicrul ar l| darac aâ 
cite cer* deapra acte H ftaanak 
prvnd traducător te IM te tet 
Gogol la aoi, deapra P. QrMț 
taanu, coi tente căra a pre-at 
șt localizai ta la*4 1 
care aa ara tditer oi 
c juoocwî, daaprt natet 
ia care s-na tipdr l tradacan 
ca da pM* deapra !«■* «- 
teri (leicG) ca > « ai dortete 
r * doepre «.te aoteua
di Ucm sa, looter C ViâtateL 
câma i at daLcă ta ld83 a ^a- 
durare a te Terne Batea

(Jrwărirea pttrandoit 
Gorai 1a fleateia de-a a 
perioadelor atei mm teeata 
e realizată dia panel de «edem 
■arust. diado-se trpBrațâte 
ccic mai poirviic ți m 
„caazala de oidia iatera. reteîLă
țite nootare mtenașM" (p. 21) 
care s-au îndreptat spre cta-w- 
cul rus și ț-au adaptat cerisțe- 
Jor I trait Garbo evoiMțiet iu
reșului pentru Gogol e descnid 
obiectiv, așa euen a fad, la be- 
care perioadă In parte, tanpran- 
nă eu motivările pai|tx»4Qdate 
respective Devine astfel omdMt 
laptul că targa d- fwutre a class- 
cukii rus la sfirșrtui oecoteU 
al XJX4ea și XX-les se datora* 
ște Ictepni luptai sociala teapa* 
t'iva rag.muia: tefgnrrn T'jta 
rear pnn dezvoltarea, dopa IdJQ, 
a ct nc ari loc ramiutionare șs la 
genere a mișcării teaoctoraști, 
tn timp ce stagnarea dintre cele 
două războaie reprezintă expre
sia politicii reacționare și anti* 
sovietice a vremii.

Sint de asemenea foarte inte
resante luptele de opinii din ju* 
ml lui Gogol, așa oua s« oglin
desc ale de lapt fa presa progre
sistă și ret-ogradă a d ie-'teior 
perioade și infera.ațw Tatuata 
Nicolescu e și de data scanata, 
bogată, semnificativa, na cn- 
mentală.

O contribuție prețioasă a ear. 
cetitoarei se referă apta ta stu
diul valorii artistice a diferite
lor traduceri tea Gogta ta re
port cu Xcztax or.g Tale, is't- 
gjyrittau-« emotatarea tastă a 
supenontații transposon lor ac
tuale la care au teaat și scrii
tori ca Tudor Argbec, Ăi. Pb> 
I.pptde. E. Camlar etc.

Dacă patru-taerta lol Gogol
în Romi sta pe călit ar.ns’ase 
mai snsK prin traduceri, prns 
lucrări, interpretări, reprezen
tații dramatice etc. e prezentată 
aproape complet și temeinic mo
tivată Ideolog*c, na sa poate 
emite aceeași judecata cu priv>ro 
la importantul cașatai al iaflla- 
ențdar dasictauî rus asupra U- 
teraturil rasJlna. Ia aerat sector, 
Tatiana Kicaleacn devine mai 
timidă, mai prudentă (ceea ca 
nu a rău, daci laptad ou i ar 
ir lua. In bună mă ouă. corecta
rea). plină de exilări, terindu mi 
de concluzii limpezi Cerc clătea* 
rea se oprește, uneori chiar !■ 
cursul argumentării, părăsește 
problema șl o transmite unui pre- 
zuir.tiv studios viitor: „Desigur 
că aceste dteva fugare conside
ra Iii slnt departe de a putea 
epuiza problema ..Gogol și 0- 
dabescu". care-șl mai așteapid 
încă carcefătorel Ca va șl> >ă 
reteve aspecte inedite |n această 
pagini deosebit de Interesantă 
a relațiilor literare ruso romfne- 
(op- Cit. p. 46). Nu era oare 
totuși misiunea cercetătoarei să 
se dedice și acestei 
privind 
2 isc ?

Dar 
acestei

Tatiana 
de-a lungul cercetării ei de mai 
multe ori la inilueoțela Iul Gogol 
asupra literaturii romi ne. Ea ci
tează raporturile dintre Gogol 
și Aleoandri, Eminaacu, Bogda a 
Petriceicu-Hașdeu. Al. Odobescu, 
Brăteacu Vai naști, Garaglate, du
pă cum se vede nume de seamă 
ala literaturii noastre, ale căror 
relații cu Gogol near Inferase 
in gradul cel mai înalt.

Vorbind despre raporturile li
terare dintre Gogol șl Afecsan- 
dri, cercetătoarea compari Re
vizorul cu MiHo, directorul 
(1867) constata asemănări și 
deosebiri înseninate, folosește 
faptele biografice și bibliogra
fice cu prudență și Încheie — 
foarte just — că o lămurire to
tali a problemei nu e cu putință 
(p. 26— 29). Dacă o asfiel de 
atitudine e îndreptățită în catul 
de mai sus, ea nu ni se pare 
potrivita cu prilejui studiului je- 
lațiilof lui Gogol cu ceilalți

proHenie
relațiile literare propriu

si nu stăruim asupra 
noi laturi a monografiei. 

Nicolescu se referă

pertru '.slana 
atfi Berari

SdLsfer. Boaagnfia i 
pede aerisi, o participare 
> cnahattvi. cm a accentuare 
pregsaatl a oase'. aUx la p*o- 
biaatat aotetrntta. firi îocir- 
cin g-eca« ta trahte. L'aecr. 
au prea de i da altfel. stUd la- 
aaci spn husei boi:ten și rrto- 
îm |C1 U p< 154. 177
•te) daUad nd avtahd pi pato
sul diseursulai

Ta cadrai cercetârăcr ■oco- 
frahoa ca privire la reiat de 

tarare rootatxzraM. caamau: a 
Tatarta Xgbr « - fără lo-

- reaarcabdă pr:*: in- 
■etodă pttsdtel și 
te eate’dete potlhve 
reliefau. Ii daria «a- 
preocupirâor de acest 

:ti

taxtaă - 
teai|< 
rezultate
■ai sus 
bona rea
gen. ceea ca ai u și a 
de altfel. printr-uu studia ana
log priviter la Lsv Toistof. ca 
care prilej nidijdunc. pi fntr-o 
adunare a cercetării influențe
lor literare propria zise.

ILEANA RADULESCO:

«4 «aaifi ed •ape*-

arr-cae • MM de
eaBbaa ta aSMHteaia vaad, M 

■< ddasaaâste drsfar. de 
4to -* *-!»'< ta

M*d «a» bastard ca 
de o^uuărt n retă' *■ Beior- 
Saaî sur ama-a. dna. ca c*r- 
ntflta de d^efeafara p de j*- 
Jorsure pe taraa. cn sdrtingerea 
* amtenai hnd, care atee mm 
tirzsa armeazd sd ha 
tmr-^f nentmrud aperd kteearâ. 
A vadea muaa. aid ■ rapor- 
tapd morar, la framed, de Inșd. 
a-i confunda m stmplaie nota 
da liana, transcrise ingnșt, ca- 
hgrafic. Repanojul esle pnn 
definiție, opera literară inspi
rată dui adualiiatoa cea mai 
recentă, care imbogățeșie Ja 
zi" anioersui literar cordempo- 
ran. Viobihtasaa artistici a re- 
portașaăi deputde da mdnra 
ta care a soasat aool la defr- 
mtea cxmhțmi morale fi sociale 
a omaisi, in compienl de situ
ații cimoacais de scriitoe. A 
nota culoarea perdelelor p a in
dica marca mobdei cnmpărtdâ 
de curind, ori titlul cărții de pe 
noptiera nn înseamnă altceva 
decii a realiza un amalgam ne- 
saieciiv de impresii superficiale 
care acoperă prezența omnlm.

Prin specificul său. răspuit- 
riă problemelor actuale, re
portajul a cs/ioscat bi ami Om 
urmă, o mare biflonre. Au fost 
perioade de timp, ca, de ptidă. 
ultimul an, cind reportajul a 
primat In ansamblul creației de 
proză. pronunțați coocen- 
trare a forfetar lueraătrv spre 
actualitate — spu/ie. In repor
tul său. acad. Zaharia Sfancu — 
a vădit-o și dezvoltarea repor- 
iajului In cursul andui trecut- 
Repartajui-aiatezl, care încear
că să unească documentul cu 
•nterpreterea seruibdă a fapte
lor contemporaneității, a predo
minat"- O echipă de tineri ta- 
tentați ca Pop Simion. Aleea 
Ivan Ghha. Roia Cosașn, Vasi
le Nicaroota, Eugen Mândrie. 
Veste Căbulea. Victor Vlnla. la 
care sa pot adăuga numeroase 
nume da scriitori cn mai multă 
experiență, s-au dedicat reporla
țului. integral sau In parte. Oa
meni fi peisaje schimbate, aspec
te noi care apar da la o ai la

ai traudfnrmăa ine aoaz ste Ba 
fard. ateaaAcal.x jMLni opaca 
■șatenă, as fo&r ilaaTaCe M șo- 
fuali raaMandar. Dată «a re

ne ua^rn XV-* hroa an
dffla'Oj de ■ • 1 ra sorta W * 
csaaaXe aznoenea Oiimu de 
doborâre Iha inoemadnie Idea
le de acntiaet la ha^e ooitartie 
țdriî, se poede de^ășara o Aarte 
a fttna aoosdre pe oare se Vt- 
tona șaaaereie. aztarie și fa- 
bri^le intrate ta fuaOLme. ora
șele aa. edițuale callaraie. In 
Ța-u Masor laariaa parirdaiat 
sdmeiazâ ftnd in tdhăal câtan 
nscptt intre outnfi, pe șantierul 
de la Bicaz se desâoirșeșle etapă 
ca etapă măreața construcție 
care va revărsa, ca <ut simbol 
al poieni democrat-popular/, lu- 
auad de-a lungul și de-a laird 
Maidooeii Dobeogea saaohsiă. 
trezitâ Ia maid. Deila ca m 
CMduMf mdasinai care face 
sâ craascd șt tata otu.t paUrta 
sa ecoaoaacd. orașele pentru 
oara se prmaăeozd a nouă pro- 
țsiare orbeaitti că după cer. ațele 
epocă ac. ale.

Așadar, aa ne uttereszaxa di
ferrața apr toned intre reportaj 
pi câieialle genuri b te rare — 
cam m încearcă aaaori sâ se 
stabdească ia mod inutil. Vrem 
ad vedem dl aaaau din 3oga- 
pa morala a mlaior noastre este 
capnns de reporter și in ce mo- 
dai time orhstacd sânt ratiefaie 
mania prefaceri politice, econo- 
mace și spcrtiuale. in paguule 
publicațiilor noastre fi in vo
ia etala recant apărute m intil- 
aesc teportațnl-poem. ca la Geo 
Bogza, repattajul liric, docu
mentar. reportojui-schifd. repor
tajul monografic șp. Excesele 
acestor nuanțe pol dăuna ima- 
guni artistice. Poetizarea, d- 
freie uscate, datele transcrisa 
ca in fișele de statistică, pito
rescul căutat cu once preț. înși
rau ea procedeelor de fabricația 
ca intr-un curs de specializare, 
tehnicismul practicat de unii 
pentru a dooadi «cunoașterea" 
reaiitâții nu 
timp cit se 
factor central și esențial. De a- 
semenea, nu se va aduce nici 
mt spor la cunoașterea omului 
de azi dacă in aceste călătorii

span nimic a lila 
neglijează omul,

încărcarea orezului

c±d de med?tafcl âfruii 

•a ăre**z late ca • rareroara 
de a exctude a/uotet dm rapor- 
tn- At- Imn Gritin jf &- 
sokm tad. prw razante* sen- 
aori hna. Rtpoetașeie arirea de

♦ eee*is 49 p ai ort—a sate 
fortes duud a Sensor ii or dia 
Baragaa (ClalccHe tae drume- 
fia, sa se aud făceau caixte din 
coase abundentei brice) păstrea
ză m ecfnhbm in notate li
ned. Ele 
de viață

dezvăluia eniaztasmul 
al omului ehberat. ca 

orizontul deschis spre orice mx 
Al. loan Ghiha afirmă undeva, 
ca râsptuu Iu otruroația unui 
critic, câ este an temperament 
hrtc aa an rerumfe la acest 
acord mumcal. Sendard < rd* 
mas aa hnc, dar a îmbogățit tu 
eiemente de oiațâ concreta ro- 
pariatele tale. Nu am insista, 
dacă poetizarea na s-ar dovedi 
a utdație care muirage pe ac* 
fisd-ie pe reporter de la car- 
catartd omtdm ia contempora
ne, taie. Descriind ridicarea soa- 
reim de-o suliță, murmurul tz- 
ooareior. adorat bondarilor, le- 
gind pastel de pastel ți intitu- 
iimM n la ferma de stai 
dia.J* nu realizeatâ decii po
etizare maristicâ și nu reportaj.

Domutoniâ. insă, ia scriitorii 
care abordeazd jnodalttateif* li
ned in reportaj este. In cele 
mat multe cazuri, substituirea 
descripției prazeniâru omului, 
îndreptarea le nit Lei or spre das- 
coperieea acestui focar. Peisa
tul și puorescul apar in perspec
tiva transformărilor economice, 
nu ca o completare de culoare. 
In paginile acestei reviste s-a 
tnițtal. anul trecut, o rubrică 
permanentă Ontcrea Roaihriiei, 
iar la Editura Tineretului apare 
o colecție Patrii noastră, pe 
* re o sluțesc reporta fele, ver
siuni not, radicale, ale vRamt- 
mei pitorești* uiir-o Rominie — 
țară a transformărilor revoluțio
nare, socialiste. Viniciu Gaf ița in 
Șoaptele pimlnlului e un pori al 
Bistriței și al Domelor, al Mol
dovei de nord, un „contempla
tiv" al peisajului nou rezultat 
din munca entuziastă a unul po
por liber. Reportajul este mal 
mull un jurnal de drum; un iii- 
nerariu comentat de scriitor. Au
torul merge prin locuri știute cu 
sentimentul omului care explo
rează un ținui străin. Preface
rile economice au schimbat și 
îmbogățit harta locului, omul a 
fost scos din bordei In casa 
luminată electric și cartea a pă
truns pinâ In inima pădurilor, 
la ultimul colectiv forestier.

Fiindcă slntem la reportajul 
liric, trebuie să recunoaștem că 
in reportajul iui U. Gafifa nu 
se renunță la nimic care ar pu
tea susține nota lirica (..va cki- 
ta șl cerul și muntele șl apele 
și pădurile") in măsura In care 
acestea Încadrează universul u- 
man. V. Gafifa caută omul, se 
preumblă prin munți ca prin- 
tr-o aosid societate. Ciieodaid 
Insă oamenii tăi nu sini ore- 
zeniați In culori semnificative. 
Umblă cu secretarul de raion, 
președintele sfatului popular, 
instructori, oameni ai adminis
trației locale, dar nu pătrunde 
In resorturile sufletești ale oa
menilor. Aia mt se pare că e- 
xistă o dificultate de înțelegere 
din partea unor reporteri. Care 
trebuie sd fie raportul dintre 
analiza psihică și materialul 
„de drept" ai reportajului: de
scrieri. comentarii, interviuri ? 
Desigur cd este absolut necesar 
sd descrii ceea ce este nou tn 
latura materială, ceea ca a a- 
oărut In ultimul timp, ritmul de 
construcție, salturile economice, 
dar numai a fit nu este sufi-

către tata
kala, Inâspntq da trudâ fi tint, 

ana tac soare. calda fi grele, 
■a Itad teqgiiore pa crăpătul itaitelui ciot 
■antal dk Mrile ads

Dormil os fl vrut iă la scriu un poem.
Zbtearoa ladalungd nu m>-a fost In iadar - 
mH lat omî asulte cm tutele cată lin, ciad la chain 
ca-a amilii cu albii de Jar

palvd maori- fete acum : daca scriu 
t cere Inalțâ furnale, 
- --*. curgeri da nu,
rv orete

Oria* a| vom mai multa sd apun, im) pare 
■oi omcI de ■teturo lapldlet cuvintela sini, 
■aga baavria IBrâ laaadn da maro 
■iiala tale itaiple, și calde, fi giala 
a adrbdiaara a Iar pa pA«int I

Priaoșia-au Închinarea din Inimă, adinei i 
lâaagta pe cum vta l-ați purtat, îl de ii, 

da auncilan, peeiia mea tlnârâ Incâ, 
leli-ua rind dintre rinduri va fl I

■c**d. Reperunl, pnn natura 
scriaitâ tâa poate datcoperi 
cai Aaiti valeaUla suflete pt 
aott apărute ale omului c^ma 
partidul Fa btcred.aiat sarcina 
ndicâni adlțîaalai socialist. 
Dacă ni u Înfățișează panara
ma șantierelof, pădurile de co
șuri ale uxiaelae, caraoanala de 
atașim, stolurile da tractoare 
de-a lungul și de-a latul Bărâ- 
ganufvt și lânurile verzi de pe 
stepa dobrogeană, avem o ima
gine a Romimei de azi. dar nu 
trebuie sd uităm că toate aces
tea u fost create de omul nou 
educat de pariul.

Dimensiunea actualității se 
măsoară cu etalonul sufletesc 
al omului.

ilaralamb Zincă, in reporta
jele sale din volumul Popasuri 
cura sa identifică pinâ la on 
punct at specia literară a schi
ței, urmărește saltul produs tn 
condiția de viață a omului, pro
cesul de reîntregire spirituală a 
acestuia. Din orfanul șl oropsi
tul de ieri, din șomerul și din 
Invalidul neputincios, a ieșit 
omul depășirilor bi producte și 
victoriilor In muncă. 
Ștefan, sticlarul Rozin,

Marin 
maca- 

ragial Anuța Cucerzan, forjorul 
Bochiș Constantin, strungarul 
fon Cordoș. oameni care azi 
pot comunica idei profunde, 
oare au răspunderi In economia 
țârii, sini opera unul regim po
litic și social care a făcut din 
slugile de ieri oameni in toată 
plinătatea făpturii, zlja Incit, 
bi primul rtnd. trebuie ales a- 
czl om care semnifică prin con
duita sa morală și cetățenească, 
prin întregul său fond da viață 
eele mai reprezentative trăsă
turi morale ale Omului din uzi
nă șl de pe ogor. Dacă 11 vizi
tezi bl apartament Și citești i«- 
tlurile de pe cotorul cărților din 
bibliotecă, dacă U ceri părerea 
asupra unui voiam, nu spui tot 
ceea ce trebuia șă jiim. Omul 
înfățișat In reportaj trebuie sd 
devină prin pana scriitorului 
un personaj care sd treacă din 
planul concret in cel fictio-ti- 
terar. Familia lui Badea de pe 
șantierele combinatului chimic 
de ia Goaora (Vasile Căbulea. 
Combin aiul chimic Govora, Lu
ceafărul nr. 23, 1959), muncito
rii Ion Corobea de pe șantierul 
magistralei de gaz metan. To
fan Constantin piuiașul deuemt 
chimist ta Sâvinești, Vlâduț Ni- 
colae președintele colectivei din 
Pecineaga, maistrul Petre Petre 
Enache de ia Sduinești (Pop Si- 
mion Anul 15), trăiesc prin pu
terea emotivo-artistlcă a repor
tajelor care au reușit sâ trans
mită noblețea etică, spiritul de 
sacrificiu ce caracterizează pe 
acești oameni. Aici Intervine 
puterea de generalizare a scri
itorului.

Diferit de schiță și nuvelă, 
reportajul operează pe un mate
rial concret. Inspirația șl talen
tul scriitorului trebuia să-și spu
nă cualntui in trecerea de la 
datele .șle pe ieren" la abstrac
tizarea artistică. Chiar dacă re
portajul ramine cel mai loiat 
.document" de viață, dacă nu 
se ridică bl sfera creației, tin- 
rind spre universal prin gene
ralizare, nu va fi luat In seamă 
nici ca document. ,.Vntnea noa
stră — spunea acad. Zahar ta 
Stanca — sporește reportajului 
funcțiile aocial-poIHice, trens- 
tomiindu-i Infr-un gen literar 
dintre ode mai eficace. mai 
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operative, mai legate de practica 
construirii aociabamulur. Fire
ște că ..rezonanța majori" nu 
f-o poale da raporta/ului declt 
aprofundarea manifestărilor p a 
acțiunilor omului muncitor, tâl- 
mâcmdu-le semnificația lor su
perior umană. Reportajul lui Că
rnii Beau (Reportaj de la Cra
iova. Gazeta Ut. nr. 4. 2f >an.) 
este descripția, poetizant. ge- 
neralizind vag asupra preface
rilor orașului și regiunii, 
parte de a sugera rttniul 
viață și 
locun.
aprinde pretutindeni energiile* 
maselor. In presa literară abun
dă încă o categorie de reportaje 
care se mișcă intr-un perimetru 
restarts de fapte. Al. Mlrodan 
a publicat o casetă, Intr-o bib
lioteci. care prin comentariu 
are substanța unui reportaj: o 
discuție despre o bibliotecă oro- 
vincială. (Semnificația cărții, se
tea de instruire, tirajele, oro- 
cesui de însușire a culturii etc. 
etc.) Cu o notă forțată de ori
ginalitate se ptăsmuiesc dialo
guri pline de generalități:

— Cine citește la Deva ?
— Multa lume. Și, liră îndo

ieli, din ce In cc mai multă 
lume CiteK. firește elevii și 
profesorii (multe lecturi sînt le
gate de studii), citesc muncito
rii cu o pasiune prea puțin 
știuta și reflectată In gazetărie" 
(Gazeta literara nr. 9. 25 fe
bruarie ).

£ o descoperire pentru cineva 
tn I960. că la Deva se citește 
mult ? Acest lucru e semnihca- 
tio, credem, de mal mulți ani. 
și nu mai este nevoie să spu
nem mereu că apa fierbe ia 
10(PC. Ce este nou, care e saltul 
pe cale sd se producă și ce se 
observă In sensibilizarea omului 
nou prin intermediul cărții? 
Eugen Barbu, care ara simțul 
ineditului, și știa să surprindă o 
frumusețe proprie a evenimente
lor și faptelor, a scris reporta
jul Cum trăim (Gazeta literară 
nr. iî. fan.) inir-o notație une
ori măruntă. Faptul că In fa
milia unui muncitor romanul 
Ana Karenina sld deschis la 
pagina 274, câ s-au văzut spec
tacolele Ferestre deschise și Nota 
zero )a purtare, ed au citit 
Spartacue, Port-Arthur șl Napo
leon, desigur că arată o preocu
pare intelectuală și pasiunea 
lecturilor. Faptul că prezintă un 
apartament modern locuit de un 
muncitor pe una din arterele 
principale ale orașului.e mărtu
ria condițiilor materiale de viață 
oferite de partid muncitorilor, 
dar reportului nu trebuie să se 
transforma intr-un inventar de 
lucruri. Scriitorul substituie tden 
însușirii cu asiduitate a culturii 
de către muncitori un soi de re
clamă a difuzării cărții, cetind 
oamenilor sâ spună volumele 
citite in ultimul timp și moti
vele pentru care le-au plăcut. 
De asemenea, reportajele Discu
ție cu un oțelar despre ..Ceva 
deosebit" de Florența Alba, (Ga
zeta IM. nr. 3—14 ian.) ?f Oa- 
metw marilor răspundeți de /• 
Purcanu (nr. 2 — 7 ian.) nu 
reușesc să traducă In comenta
riu ideca adlncă sugerată de 
titlu.

Trebuie să scriem di mai 
mult despre oameni, materia vie 
a reportajului. In reportaj, di
mensiunea actualității se mă
soară prin dimensiunea morală 
a comunistului.



Concluzii

Literatura 
pentru copii 
si tineret

Luînd cuvlnhil. In concluzii. 
Iova râ șui Marcel Breslașu a 
subliniat clteva din problemele 
importante discutate In ple
narei : „Putem spune cu toata 
convingerea că a fost In 
tr.adevur'o țnlilnlre rodnică șl 
care va rodi desigur Intr un 
viilor mal apropiat sau mal 
îndepărtat, fiind vorba despre 
copii si despre literatura desti
nata lor, unde roadele se vor 
ctlefe de a lungul anilor, 
atunci clnd oamenii vor II 
maluri $1 ne vor lua locul, tn 
•chimbul de miine

Deți Iov. Roman apunea a- 
dineaori cl nu-mi va răpi răs
punderea concluziilor, (otuțl 
■ tras unele concluzii, care 
ml scutesc. In buni măsură, 
al fac altceva declt al ml 
declar de acord asupra con
sideration! lor politice 11 cdn. 
cativ-didaclice pe care le-a 
tăcut la sllrțllul dezbaterilor.

Propuneri și angajamente
Un lucru aș solicita eu Editurii Tineretului și mai ales secției de literatură pentru capii 

* Uniunii Scriitorilor. Noi, scrutării care scriem mai mult pentru oamenii maturi, am fost (n 
drumați și am tntlmpmai cu bucurie ide ea de a ne lega activitatea de o întreprindere indus 

triată. de o uzină din Capitală, urmi nd sd depunem acolo o activitate susținută, unii pe lingă 
brigăzile artistice de agitație, alții pe lingă tiarele din uzină, realizlndu-se astfel o legătură 
directa Intre scriitori $1 eroii cărților lor. ți viitorii noștri cititori. Nu știu dacă n-ar fi bine ca 
ți scriitorii pentru copii sd realizeze o legătură ceva mai trainică cu școala, cu palatul pionie 
rilar. cu anumite cercuri literare din școli, .pentru a intra mai bine tn intimitatea vițțil copt 
lului, pentru a-l cunoaște chiar In sfera lui de activitate zilnică. Nu avem ptnă acum Infățișaiă la 
nivelul cuvenit In literatura noastră viața nouă de colecția a școlarului ți pionierului.

(Alexandru Andritoiu, poet)

•
 In primul rlnd noi dorim sd se scrie mai multe cărți despre dragoste, prietenie și (o- 

t.ărâșie. De ce nu se tipăresc nai multe cărți ilustrate? Ilustrațiile sugestive ne ajută să 
înțelegem mai bine conținutul cărților ți atrag mai mult pe cititori. Socotim c6 ar fi bine 

să se sene cărți care sd ajute tinerilor să-și Însușească mai multe cunoștințe pe linia polileh- 
niziril Invățămlntului.

(Vasile Damian, muncitor la Atelierele C.F.R. Grlvița Roșie)

Plenara lărgită a comisiei de literatură pentru copii
a Uniunii Scriitorilor din R. P. R.

Vreme de trei zile — 25-28 
fl 27 aprilie I960 — au 
durat dezbaterile despre 

Problemele prozei ți poeziei 
pentru copii. Seri Hori, munci
tori. pedagogi, părinți, activiști 
ai Uniunii Tineretului Muncilor, 
bibliotecari, au venii la aceasta 
consfătuire, care s-a ținui lut 
Iknpul intr-o sala arhiplini, 
să-și spună cuvlnlul In legături 
cu literatura destinată tinerei 
generafii. E Uri îndoială o im
portant! acflune a Uniunii Scrii
torilor. Roadele ei vor pu
tea li observate mal tirzlu. Ele 
se vor inlruchlpa, desigur, in 
poezii, schițe, romane, basme de 
calitate superioară, in volume 
izbutite. Dar O serie de proble
me șl idei prețioase dezbătute 
aici, credem ci Irebule neapărat 
reținute ți dezvoltate in cadrul 
activilifii rina sire permanente.

Din rapoarte cit șl din dis
cuții a reieșit clar cl literatura 
noastră r eal is t-socta I Is tl ptnlru 
copii ■ Inregislrat o seamă de 
Succese remarcabile. Avem as
tăzi posibllltalea al vorbim des
pre un adevărat detașament de 
poefi, prozator) ți dramaturgi 
lubifl de către micii cititori. 
Tabloul prezentat de cllre cel 
dai raportori (Vladimir Colin 
pentru proză șl lan Brad pen
tru poezie), este, Intr-adevăr, 
edilicalor. Eusebiu Camltar, 
Al. Șahighian, Asztalos 1st van 
Ioana Postelnicii. C. Ignatescu. 
Radu Tudoran, Nagy Istvâii. 
Sanda Movili, Cella Serglii. 
Dumitru Almaș, Nîcuța Tănase. 
H Zincă. Eugen Barhu, Gicj 

luteș, Vladimir Colin, Octav 
Pancu-lașl, Corneliu Leu. Con
stantin Chiriță, Victor Vintu, 

Mircea Mohor. Viorica Hu
ber. M. Stoian. A! Mitru. 
Mircea Sitilîmbreunu. Petre Lus- 
calov. Călin Gruia. Șietan 
l-uca, la proza ; M. Beniuc. O- 
tilia Cazimir, Maria Banuș, 
Marcel, Breslașu, Eugen Je- 
heleanu. Victor [Uimiți. De- 
moslene Boteî, Dumitru
Corbea, Mihu Dragomir,
Dan Deși Iu, Victor Tulbure, 
Veronica Porumbacu, Eugen 
Frunză, Tiberiu Ut an. Iun 
Brad, Al. Andrifaiu, Dragoț 
Vicol, Dhnos Rendis, Mioara 
Cremene, Ștelan Iureș, Ion Ho
rea. Rusalio Muieșanu. Gh. 
D. Vasile. Elena Dragoț, Emi
lia Caldăraru. Valeria Boiculesi, 
Mihai Negulescu. Gh. Tomozei 
la poezie — lată doar o parte 
din numele frecvent mtilnile in 
reviste ori pe coperțile unor lu
crări destinate copiilor șl tine
retului In ultimii cinci ani. In 
Irunlea acestor nume trebuie să 
înscriem cu litere miri pe cele 
ale lui Miluil Sadoveanu, Tu
dor Argliezî, Ion Agirblceanu. 
Judecind situația In raport cu 
ultima plenară lărgi'i a Uniunii 
Scriitorilor, consacrate probleme
lor literaturii penlm cei mici, 
se constata un substanțial 
progres in ceea ce privește nu 
numai amploarea fenomenului 
in sine dar $1 actualitatea teme
lor atacate, orizontal problema
tic al ultimelor creații, maestru 
cu care sini acrise.

Zone puțin încercate înainte, 
cum ar II proza șl poe2ia inspi
rată din viața școlară ti pionie
rească, romanul Șl nuvelistica 
de aventuri, schița satirici, li
rica patriotică, etc., au devenit 
sectoare hogat reprezentate a'e 
tinerei noastre literaturi pentru 
copil și tineret. Cele două refe
rate. deși destul de ample, nu 
au putut cuprinde întreaga di
versitate de aspecte. Proble
mele dramaturgiei pentru copii, 
ale literaturii Inspirate din via
ța studențească, nu au fost 
abordate. Vorbitorilor le-a reve
nit sarcina să completeze ima
ginea schițat! cu observații și 
sugestii. A lost un fructuos 
schimb de experiență unde și-au 
exprimat opiniile peste 40 de 
persoane.

Literatura inspirată 
din viata școlară 

și pionierească

Literatura Inspirai! din viața 
școlară șl pionierească răni Ine, 
Indiscutabil, sectorul cel mai 
Important al literaturii pentru 
copil șl tineret. Referatele și 
luările ta cuvlnt l-an rezervat 
un spațiu destul de intim.

Printre cele mal importante 
apariții despre care s-a discutat 
trebuie amintite Muzicuța cu 
schimbător șl Acțiunea P. 1500, 
ae Nicu|ă Tlnase, Cartea cj

ochi albaștri de Octav Pancu- 
lașl, Cel de la Crisanta de Gl- 
ca lutcș. unele schițe ale lui 
Mircea Sinlimbreinu, romanul 
Seri albastre de Costache An
ton, nuvelele Iul Petre l.usca- 
lov. Aceste lucrări reuțesc să 
Îmbine armonios problemele 
școlii cu cele ale familiei, 
să Inllțlșeze viața noul a co
piilor noștri, mediul sănătos in 
care cresc el, marea bogăție de 
frumuseți create de poporul 
nostru sub conducerea Partidului 
pentru viitorii constructori al 
socialismului. Putem vorbi ast
fel despre un nou profil etic al 
personaj ut u l-cop (I, despre o noul 
tipologie literari reprezentată 
prin croi crescuți șl educați In 
cadrul colectivității socialiste a 
organizației de pionieri. Pe 
bună dreptate Vladimir Colin 
observa că „aceste cărți ne vor
besc despre climatul moral de 
acasă, despre viața de familie 
a copiilor și școlarilor, lac lor 
esențial care determina și in- 
finanțează educația comuniștii 
a copiilor. Eroii copii nu mai 
apar doar ca niște entități ab
stracte, firii puncte de pornire 
și de evoluție certe, nici ca o 
sumă de însușiri și deltele, cl 
ca figuri complexe, faptele lor 
apârînd determinate de împre
jurări, proiectate pe un fundal 
social-politic șl moral, care este 
acela al realității zilelor noas
tre". Jar tov. Nicolae Roman, 
secretar al Comitetului Central 
U T-M. spunea in ampla sa inter
venție ; „Apreciind ibn punctul 
de <«lere al Iernaticii fie și nu
mai c.-irțilr pentru copii apuriite 
in ulii ni a vreme. <>b<eiv.im ca 
mulți <criilori au acordat o 
mai riia'e grija oglindirii vieții 
poniereji, deprind acel sta

diu In care personalele copii 
apareju ca pionieri doar fiind
că purtau cravata roșie și mi 
prin comportarea lor".

Nicuță Tlnase, Gica luleș, 
Octav Pancu-lașl, Costache An
ton, pun cu ascuțime In cărțile 
lor problema modului cum st 
reflectă atmosfera din familie 
in conștiința șl in caracterul 
copilului. Andrei șl Gale din 
Cartea cu ochi albaștri, sulăr 
din cauza atmosferei încordate 
din familiile lor, Bermni șl Mi- 
liălucl (Cei de Îs Crisanta) de 
asemeni. Dar pentru ca să 
pulem vorbi despre o atare sta
re de lucruri e nevoif să re
cunoaștem că aceste volume 
Impun cititorilor anumite mode
le de conduita, anumite carac
tere veridice. In aceasta constă 
valoarea tor. Personajele acțio
nează direct asupra copiilor, 
asupra părinților șl educa lori
lor, ihistrlnd prin imagini plas
tice probleme importante de 
viață. Fste vorba despre mull 
discutata problem! ■ eroului 
pozitiv in llleralura pentru co
pii. Ni se pare că succesele do
bândite pe acest plan nu iu 
fost Insă suficient subliniate In 
rapoarte.

In general vorbitorii s-au re
ferit ta o serie de lipsuri finind 
de construcție, de realizarea ar
tistică a acestor volume Atit 
In raportul susținui de iov. VI. 
Colin dt șl In unele discuții, 
s-a trecut peste faptul că acti
vitatea pionierilor șl școlarilor 
cunoaște șl alte probleme capti
vanta : procesul de polilelmiza- 
re a In viță mint ului. diversele 
acțiuni obștești duse de pionieri 
In cadrul campaniilor agricole, 

11 colectorii metalelor ele Ele 
nu și-au găsit pini acum oglin
direa In literaturi.

Udată cu zugrăvirea prezen
tului in procesul de eJticjție 
comunistă, un loc important II 
ocupi cultivarea tradițiilor ero
ice «le tinerilor iiteciști, ale 
luptătorilor căzuți penlru cauza 
clasei muncitoare. Despre în
cercările făcute in acest sens 
de Marin Mihalache, prin căr
țile despre Vasile Tudose și 
C. Godeunu, despre nuvela 
Trenul trebuia oprit de I Ida 
Golea sau volumul August de 
loc de Mircea Molmr s-au 
pronunțat tovarășii Antlp Tra
ian, Stancu Aurel, Corina Cîm- 
peznu ș.a. Cu toate slăbiciunile 
ținind de Insuficienta realizare 
artistica, cu loate exagerările 
vizibile pe alocuri în aceste 
cărți. ele cunosc lotuși im 
mare succes in rindtil tinerilor. 
„Copiii și linrrelul așleapl.i 
cărți inspirate din aceste teme 
eroice, știut fiind că eroismul 
atrage șl mobilizează inimile 
cititorilor de această vîrsfă", 
observa tov. N. Roman. Au

lost crillcate p« buni dreptate 
o serie de poezii din volumul 
Mioarei Cremene, cum ar fi poe
ziile Lada și Hocuț-pocus. 
Volumul (ta sa cu ferestre 
argintii de Florin Mugur, cu 
toile ca are și unele poezii 
valoroase, ramîne totuȘj mimai 
xarțial realizat. Multe „piese" 
respiră a almost eră mic burghe
ză comodă și cuminte.

O problemă legată de litera
tura Inspirală din vfăța pio
nierilor șl școlarilor, ca de alt
fel șl de literatura destinată 
pentru copiii mai mici,o consti
tuie accesibilitate). Mojoritatea 
vorbitorilor (Lucia Olteanu, 
Nina Caisian. Ortansa Demian, 
Dan Taitler, Maru Birjoveanu, 
Alexandru Sen) au tăcut refe
riri In acest sens. Pentru copil 
accesibilitatea e o problemă ce 
ține de conținutul lucrărilor li
terare ; nu poate H concepută 
o Inelare valoroasă în afara 
specificului pe care II reclamă 
puterea de înțelegere ■ copilu
lui. Scriitorii Szemler Feretic, 
kill Marton, Dane Tibor, 
Meheș Gyorgy au vorbit despre 
succesele Hleraturii de limbi 
maghiară in țara noastră iar 
iov. Lotte Berg despre litera
tura de limbă germana pentru 

copil.
Deși prea puțin analizată 

In cadrul raportului despre pro
za, literatura de aventuri și an
ticipație a lormat obiectul unor 
aprinse dispute. I. M. Ștefan, 
Adrian Rogoz, au subliniat In 
intervențiile lor dorința tine
relului de a cili cit mai multe 
lucrări șlllnțlfico-iantaslice
inspirate din realizările savan- 
ților noștri.

La poezie cele aai ■ prinsa 
controverse t-in purtat in jurnl 
versurilor cuminți, banale, lip
site de patos. In jurul accesibi
lității diverselor forme de pro
zodic. Importantă a lost con
tribuția in cadrul acestei dis

cuții a iov. fosil Naghiii — 
muncitor la fabrka „Stela". 
S-a subliniat că versul clasic 
constituie o bună școală pentru 
a obișnui pe micul cititor cu 
muzicalitatea, cu armonia, cul- 
tivindu-l simțul proproțiltor, al 
Imaginii plastice.

Despre basmul 
și povestirea fantasiicâ

pentru copii

In rapnrtul susținut de
tovarășul VI. Colin, mai mult.
și al Iul ton Brad. mai
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puțin, s-a stăruit indeotebi 
asupra problemei basmului șl 
povestirii fantastice de inspira
ție folclorica. Este adevărat 
cl dintre speciile literaturii 
pentru copil, acestea două au 
acces deplin la toate vlrstele, 
chiar șl la cititorii maturi. 
Eradica dovedește cl nu poale 
fi vorba numai despre o sim
plă preferință publică pentru un 
anumit ..gen" Atit basmul cit 
și povestirea fantastică iși iu 
indiscutabile legi proprii de 
compoziție. Anumite elemente 
vechi nu pul li totdeauna ne
glijate. dar in cadrul a ceea ce 
considerăm cu toții specific, 
cerem ca hasmul și povestirea 
fantastică să militeze pentru 
Idei contemporane Gutlivind 
anumite ralități, hiperholiiin- 
du-le, basmul șl povestirea 
faiitaslică pregătesc ciraderul 
pe care literatura destinata 
vlrstelur mai mari are menirea 
să il educe in cadrul dimensiu
nilor realității. Ori. ie inlimpla 
ades să citim șl producții lip
site de orizont. Cu un conținut 
anacronic, in care domnesc 
lupii cnlțațl. inerentele vulpi 
viclene, pasarelele ciripitoare 
ce zboară zglobiu prin poiene. 
Am avut lolușl impresia ca 
raportorul a lost prea In
dulgent cu unde producțiuni 
criticate. Nu e vorha numai 
despre eiei na morală „de a 
nu mai umbla ta borcanul cu 
dulceață”, cum se exprima to
varășul VI. Golln. care n-ai 
mal satisface, chipurile, exigen
țele copilului contemporan, cl 
de faptul cl cititorul este obiș
nuit. In felul acesta, cu un uni
vers patriarhal, opus civi
lizației moderne Tovarășul 
Ion Brad a criticat P< 
hună dreplale, articolul inti
tulat Căi noi ale fantasticului, 
semnat de Viorica lluber. (Via
ța Rominească nr. 10/1959.) In 
articol se afirmi că astăzi copi
lul „care ascultă, dar mai ale« 
citește basme e tolusl sensibil și 
la acele simboluri depășite teh
nic (ca să zic așa) ale povestirii 
de tip mai vechi FIINDCĂ 
ORICE FEL DE MIRACULOS

II E DRAG (subliniecea 
noastră) fiindcă nevoia psihică 
de a Icâi In fantastic Ii este 
proprie". O atare mentalitate 
s-a făcut simțită $1 in unele 
aprecieri din referatul citit de 
tovarășul Vladimir Colin, care 
s-a mărginit si aprecieze doar 
cl fri basmele lui Calm Gruia, 
bunăoară, Împărații sint Întot
deauna hapslnl șl relațiile din- 
Ire clase sint bine dilerențiale 1 

Au fost criticate unele pre
luări necritice din folclor, cum 
este cazul basmului Fiara firi 
chip de Viorica Huber, dar nu 
s-a subliniat suficient eă e 
necesară o lupta mult mai 
susținută Împotriva epigonis- 
mului. Nu e nevoie să Ilustrăm 
ca împărații sini hapsîni șl 
smeii tloroși. prin scrieri re
cente. Pot fi editate frumoasele 
basme culte șl populare Moș
tenite din trecut. Pentru mito
logie avem marea Iii era tură 
clasică. M icul cititor trebuie sl 
treacă și prin această fază de 
leclură. Esențială, insă, rlmint 
lectura care H ajuta să se for
meze ca linăr luplator cohh- 
nist, participant activ ia marea 
bătălie pentru asaltai viitorului.

Releralul iov. Jon Brad a 
adus un exemplu foarte eloc
vent in privința felului cam 
unii autori nechemat! mistifică 
sensurile din basmul popular. 
Este vorba despre basmul in 
versuri Rob auriu de Tud« 
George. Sa vedem ce se petrece 
in acest basm. Dtii copii. Onuț 
și Onica. întovărășiți de sperie
toarea Hușhuș pornesc spre cen
trul pămiiituliii în căutarea vra
ciului Negru de tăciune, duș
manul de moarte al porumbului. . 
Incursiunea subterana cigala un 
conținut sinistru. Cadrul subpi- 
mmtean r înțesat de rădăcini 
sufocante, de fibre bizare, dt 
viermi oribili rozînd ta temeliile 
vieții. Un peisaj sumbru, apăsă
tor...

„...Mii de viermi sWrrtiți deo
dată/ Iji scot capul la iveală./ 
Clănțănind gura căscată./ Mii 
de câpațfni s-ațiță" etc. etc.

Simbolurile lint confuze. 
Lupta din înălțimi e înlocuită 
de încleștarea subplmînteană 
eu larvele. Eroii merg întovără
șiți de clrtița oarbă, devenita 
simbol al.„ istețimii șt clarvi- 
ziunil. Negral de tăciune se do
vedește a 11 pini ta urma un „ 
păianjen. Vircalacii manincă 
soarele. ..Ce-o fi asta măi 
O nuca. / Lipitoare sau ventu
za ?/ Parta-i vîrcotac ce-apu- 
că./ Soarele-n hulpav ai buză 
(sic I)

Prin hățișul populat de vier
mi. rădăcini, buruieni, omul 
pare un damnat, e liință 
obscură, sortită veșnicei lupte 
cu liriloarele, cu ceea ce reali
tatea are mai mărunt Eroii iși 
pierd In felul acesta nrice sem
nificație majoră. Mesajul bas
mului rămine nul. Spre deo
sebire de asemenea producții 
insipide, atit rapoartele cit șl 
vorbitorii au arătat că basmul 
nostru actual, se caracterizează 
prin Inovația îndrăzneala, prin 
mesajul sau înălțător. S-au dat 
ca exemple, in aceasta p/ivin|ă. 
Cartea cit Apolodor de Gellu 
Naum ii basmele in versuri din 
volumul Luna din călimara de 
Cezar Drăgoi, volumele de bas
me scrise de Vladimir Colin, 
Călin Gruia. Al. Mitru.

Liierâiurt 
pentru preșcolari

Mai puțin lavorizată a fost 
in rapoarte literatura destinată 
preșcolarilor. Vorbitorii au 
venit, insă, cu bogate comple
tări. arâtind că nu avem decit 
foarte puține cărți destinate 
acestei categorii de cititori șl 
că rămine a sarcina importanta 
de viitor pentru scriitori crea
rea unei literaturi destinate 
celor mai mici... ascultători.

Atit referatele cit și partici
pa nț ii 1a discuții Iov. Trăsnea, 
Sinlimbreinu. Ion Hobaiia ele. 
au subliniat in unanimitate ca
racterul puternic educativ și par 
linie al noii noastre literaturi 
pentru copii. I.uind ciivinliil in 
numele Comitetului Central 
U.T.M.. tovarășul N. Roman a 
cerut scriitorilor să conlrihuie 
ți mai acliv la mareața operă 
de educare comunista a tinerei 
generații, O sarcină deosebită 
revine in acest sens tinerilor 
poeți și prozatori. Tovarășul 
Roman a criticat cu asprime pe 
acel tineri rupțl de viață, care 
după ce au terminat școala șl 
au învățat s) facă un vers sau 
să construiască un subiect, se 
consideră scriitori șl nu vor să 
mai participe direct ta procesul 
de producție. Condițiile de seră 
in care slnt tolerați lac ca dez
voltarea lor să lie puse sub 
lemnul întrebării.

Eh mă vot referi numai ta cl- 
tava aspecte. Vreau să arat 
In primul rfnd că am învățat 
toarte multe lucruri din con
tactul acrii tari loc cu toți cei 
prezenfi ; cl el va deveni pen. 
tru noi o necesita le plăcuta 
dt i II repetata, de a se găsi 
dllerlte tonne de colaborare șl 
schimb de experiență. așa 
cum s-a dovedit atit de util 
la aceate trei zile ; de aceea 
ne angajam sl inițiem peri
odic asemenea Intllniri atit de 
interesante.

îngăduiți unul scriitor In 
virată. Intruclt foarte mufți 
dintre vorbitorii de aici slnt 
mult mai tineri declt mine, 
sl remarce ața cum o tăceam 
•Ici. Intr-un mod mal InHm <u 
colegii din prezidiu, ce eatt 
uriaș a fost făcut tn nivelul 
oamenilor pe care-l ascultăm 
li eu care, In genere, nu ne 
tntltolm noi. scriitorii, declt 
In momente festive, cu buche
te de Hori : — Avem plăcerea «1 
rl prezentam pe maestrul cu
tare,. nul poftiți"... «tc. Pro- 
teeorl. învățători. educatori, 
muncitori, bibliotecari Instruc
tori de pionieri, oameni din edi
turi, —■ ce simț de răspundere, 
ce pasiune tinerească, ce orizont 
torg. ce capacitate d« cuprin
dere a problemelor, ce partici
pare tl investiție, aș spune, 
patetică. In toate Intervențiile 
aceeiea I Am Irllt aici tnlr- 
■dtvlr simțăminlul unei veri
tabile întreceri socialiste Intre 
oamenii care se preocupi de 
creșterea copiilor.

Desigur că noi. scriitorii, 
avem in eceastl creștere o 
misiune importanta care. îm
pletii! cu misiunile dumnea
voastră. ale musafirilor noș- 
ki din asii seari șl ai U.T.M.- 
■tal. poale sl duci ta acele 
rezultate pe care le urmirim 
cu lotP. Din Impresia pe 
care a mlriuriceam adi
neaori. — am mal avnl ase- 
nsenea lotllnlrl ochoi rlnd 
aoi. — cred cl nivelul de 
preocupare șl dt conștiință 
clvkl a crescut enorm de 
melt. In același timp a 
crescut șl puterea de a- 
diaelre a problemelor, pentru 
fiecare din dvs. Eu am fost pe 
alocuri de-a dreptul cutremu
rat la fala răspunderii ce o 
simțim atunci clnd nl se 
spnne. nneorl cu glas de do- 
Janl. alteori mai timid : 
„trebuie «1 taceți cutare, nu 
ați licut cutare! Aceaatl che
mare ta răspundere. acea sil 
critică lovirlșească, cum a 
lost citata, ne pune Inlr.ade
văr ta fața unor mari șt im
portante răspunderi pentru 
noi. scriitorii.

E regretabil că deși s-a vor
bit mult aici despre teatru, 
despre Ulm. despre desene 
animale. programe ta radin- 
tclevixiune. deapre scenetele 
jucate de amatori și o serie de 
probleme care stat toarte în
semnate și care țin Intr-o 
buna masuri, de scriitori, ele 
n-au fost nici ta referate men
ționate șl nicj acela care au 
fost Invitați la constituire nu 
au venit sl-și sustlni un 
punct de vedere, cum ar ti to
varășii de ta Teatrul de pă
puși «au In genere de la tea
trele care au legii uri cu co
piii pi tineretul.

Ceea ce este cert, este că li
teratura pentru copii are ace
leași mari răspunderi ca în
treaga noMtrl literatură șl 
cl penlru ea cuvintele de or
dine «int tot actualitate șl 
partinitate șl că Șl zici esle 
vorba despre educația celățe- 
nească. dar ea Se referi la un 
ceflfean de tip special, pentru 
care noi trebuie si avem o 
foarte mare griji, mai ales ci 
acest cetățean este un altul la 
3 ani, decit cel de S ani sau 
ta 7 ani.

Tovarăși, n-iș vrea ai în
chei aceste așa zise concluzii 
la modul patetic. Totuși, cred 
ci dta această Intilnlre Ieșim 
1o|i cu simțămlntul ci ceva 
bun va reieși $1 penlru frontul 
literaturii și pentru telul In 
care aceasta literatură este fo
losită. promovată. Introdusă 
In școala ți In rindul copiilor*.

A fast o $edinfă de lucru
Consfăluirea a avut, ața 

dup! cum se exprima șl tovară
șul Aurel Baranga. secretar al 
Uniunii Scriitorilor din R.P.R. in 
cuvintul său de Închidere, un a* 
devărat caracter de lucru. S-au 
lămurit idei și probleme concre
te de sarcini ce stau In fața scrii
torilor. întreaga discuție a de
monstrai totodată ci In mo
mentul de țață literalura noas
tră pentru copii esle pe punctul 
de a trece ta o fază calitativ 
superioară care să-i poala 
permite a Interveni cu mal 
multă promptitudine șl eficien
ță In cadrul tn ărd ului proces 
de educație comunista a gene
rațiilor liner*

Gh. Ăchiței

Este necesară crearea unei redacții speciale de literatură științifica-fantastică șl de aven
turi la Editura Tineretului. Este necesară crearea literaturii științifico-fanZastice pentru 
școlarii mici care nu au ajuns încă la nivelul de a-l Înțelege pe Jules Verne.

(I- M. Stefan, scriitor)

A Ar trebui sd se arate mai mult, tn literatura de aventuri, lupta muncitorilor noștri penfrtt 
păstrarea bunurilor obștești, împotriva sabotorilor. împotriva delapidatorilor. Avem o serie 
de exemple strălucite de muncitori care au descoperit pe cei ce Încercau să fure, să înstrăi

neze bunurile poporului.
Literatura de aventuri și liieralura sportivă pentru tineret tn general nu se prea bucură di

ce! puțin pentru început, să se instituie un 
de aventuri sau pentru cel mal bun roman 
t niunii ^Scriitorilor șl cadre de conducere

o mare afluență de scriitori. Consider că este bine, 
sistem de premii anuale pentru cel mai bun roman 
sportiv, acordai de un juriu format din membri al 
ale Uniunii Tineretului Muncilor.

De asemenea, cred că ar trebui, lot pentru conducerea Uniunii Scriitorilor, sâ inițieze 
o discuție cu criticii de la revistele noastre literare despre acest gen. Criticii se apropie foarte 
greu de lucrările pentru tineret și copii.

(Dan Taillcr. activist al Comitetului Orășenesc U.T.M.)

A Puiem satisface curiozitatea celor de fațd, anunțlnd că tovarășul Eusebiu Camiiar lu-
w crează de clțiva ani la o „Atlantida". Cu o proaspătă fantezie. Victor Birlădeanu ne

comunică tn lucrarea științifica-fantastică la care lucrează tn prezent, ceva din entu 
ziasmui elevilor noștri pentru știință. In romanul pe core tl scrie despre un nou om invizibil, 
Mihu Dragomir se încumetă sd st ia la întrecere cu maeștrii genului: Jules Verne și H. G. IFe/Ls 
și sintem convinși că va duce această luată la bun sflrșit. Vladimir Colin reînvie In lucrarea 
iui un moment important din trecutul de luptă al patriei noastre. Dorel Dorian care nu este numai 
un dramaturg lalrntat, ci și inginer, oa da in colaborare cu fizicianul Teodor Rintk. 
un roman extrem de interesant și îndrăzneț, tn care e vorba despre a călătorie prin soare. $: 
aceasta pornind de la cuceririle actuale ale științei și tehnicii. Colecția de povestiri științifico 
fanlastice. mai are In lucru o serie de scrieri care cred că vor surprinde plăcui cititorii, cum d/ 
fi romanele fizicianului Ion Mlnzatu șl a chimistului Max Solomon. E destul de greu ca odată 
cu realizarea unui subiect atit de captivant să-ți însușești șl măiestria literară. Un cititor ni 
colecției, inginerul Ion Mărginean ne va scris o povestire științifico-fantasiică. Tovarășu: 
Al. Calistrat s-a angajat să ne dea In colaborare cu Ovidiu Cazacu — tlnăr zootehnlcian, a 
lucrare din domeniul biologiei. In plus, trebuie să spunem că tnlr-un viitor apropiat uom 
oublica traducerea mai multor povestiri și romane sovietice excepțional de atrăgătoare atu 
orin conținutul lor umanist cit și prin îndrăzneala ideilor științifice.

(Adrian Rogoz, acriilor]

Tovarășii poeți slnt rugiți id se ferească de a serie banalități ți lucruri slabe, pentru că 
w muncitorii tși dau seama de calitatea acestor producții literare. De ce spun acest lucru ?

Pentru că astăzi oamenii muncii din pa‘r<a noastră știu sd aprecieze opera de artă din 
orice domeniu ar fi ea.

(Naghiu losil, muncitor ta fabrica „Stela* București)

Aș crea să fac apel la tineretul din Uniunea Scriitorilor și chiar la întreaga l niune a 
Scriitorilor, sd dea elevilor noștri poezii despre viața nouă a satelor noastre și mm 
multe fabule. Copiii nu au încă fabule din literatura noastră realist-sociaiisfă.

(Ortansa Demtan — profesoară)

•
 Cred că scriitorii trebuie sd fie mai mult angajați In activitatea pedagogică, sd fie che

mați la adunările tematice, la consfătuirile cu părinții. Fărd na'ticiparea la o asemenea 
muncă cetățenească, scriitorul de azi nu poate trăi autentic. $i orice trăire superficială se 

simte in cărți/e lui... Viața nu poale fi cunusiută. sludială temeinic, cind ții buchetul de flon 
In mină. Iți slnt mlinile ocupate șt nu mai ei cu ce prinde condeiul — firește In ca2ul In care 
fe-ai obișnuit sâ seri Cu mina.

(Octav Pancu lași. acriilor)

l d inoitâm sd oeniți ta redacțiile noastre, vă vom ajula sd mergeți In școli, ta organiza 
țiile de pionieri, la tntllniri cu pionierii, și clnd îi veți cunoaște și veți asista Iu modul 
in care se manifestă șt veți cunoaște dorința lor de a semăna eroilor vremii noastre, 

eroilor din cărțile dumneavoastră, desigur câ veți scrie mai mult și mai bine pentru copiii noștri

(Lucia Olteanu — redactor șef-adjunct al revistei „Cravata Roșie")

•
 Cărțile pentru copii slnt prezentate astăzi Intr-o execuție grafică îmbunătățită, și trebuit 

sd aducem un elogiu Editurii, redactorilor, desenatorilor ți tipografilor. Poale că n-at 
strica mai multă Îndrăzneală fn ce aricește fantezia culorilor și a desenelor. Pentru ca 

știm foarte bine că In afară de parfum, fluturele este atras și de culoarea vie a florilor. Co 
piilor le plac enorm cărțile cu poze colorate ți cu foaia de Mriie ceva mai groasă. Degetele lof 
o simt mai bine.

Poate că n-ar strica să fie editate Șt unele cărți pentru copii In formal și In literă adap
tată exigențelor lor — adică ceva mai mare.

(Baruțu T. Arghezi, profesor)

A In programele școlare sini indicate cărți foarte bune pentru lectură, dar care nu există 
* In librării. Se simte nevoia ca literatura pentru copii a clasicilor noștri să fie pentru a 

nu știu dta oară reeditată și publicată In ediții populare.
Manualele de limba ramtnă ale claselor /—/P nu conțin suficiente poezii cu caradet 

patriotic necesare pentru marile sărbători: 7 Noiembrie, I și 9 Mai. 23 August, 30 Decembrie, 
iar cele existente ta manuale nu slnt' accesibile elevilor, conțin un număr mare de cuvinte 51 
expresii necunoscute de ei și a căror explicare îngreunează înțelegerea șl memorarea. Unele au o 
versificație care împiedică chiar exprimarea corectă, de exemplu: Scatiul, Bunica, Vino primă 
vara, Cin tec de patrie ș. o. Cărțile trebuie zi fie tipărite Intr-o formă atrăgătoare. Bunăoară in 
cărțile sovietice pentru copil, mărimea literelor ți ilustrațiile, calitatea hlrtiei, slnt Intr-o de
plină armonie.

Ne lipsesc lucrări literare cu un conținut științifico-ideologic legal de viața marilor 
ducători și eroi ai proletariatului, lucrări care ne-ar fl de un prețios ajutor In munca de 
cație comunistă.

Din discuțiile purtate șl cu alte cadre didactice, ne am convins de necesitatea editării 
anlotogii cuprinzlnd poeziile și paginile literare cele mai valoroase din operele indicate tn 
grama școlară, care sd ne folosească pentru lectură tn orele de clasă și in afară de clasă.

(Tatiana Marinescu. învățătoare, raionul Lenin)

con- 
edu-

une; 
pro-

A Socotesc că sarcina noastră este tn linii mari reflectarea realității contemporane, surprin- 
* derea ritmului ei vertiginos, redarea sentimentului și a conștiinței actuale In forma 

adecvată, folosind 
viitorului comunist către

imaginația, pornind de la realitatea concretă pentru anticiparea daleior 
care ne îndreptăm.

(Gelu Naum. poet)

•
 înainte de a veni la această consfătuire am fost Intr-un cartier muncitoresc din Cluf, la o 

bibliotecă destinată școlarilor. M-am In (linii cu prietenii mei, copiii, și le-am spus foarte 
fericită că mă duc ia București la a consfătuire cu scriitorii care scriu pentru ei.

— Ce vreți voi să transmiteți tovarășilor scriitori de la București?
A venit un copii și mi-a spus:
— Va rog să spuneți sd scrie cit mai mult ți ctt mai interesant.
Transmit aceste cuvinte ale copiilor oamenilor muncii din Cluj și vă rog să sc/ieți cit mai 

mult și di mai bine.

(Marton Lili, scriitoare. Cluj)

£ Este nevoie de o literatură ștunțifica-fantastică nu numai despre 2borul in cosmos, ci care 
să pună probleme interesante și In ceeu ce privește planeta noastră. Tinerii de ia Uzinele 
23 August au fost foarte bucuroși clnd au primit tn mijlocul lor pe scriitorii .Mihu Dra- 

tiomir, Constantin Chințâ ș.a. In discuțiile purtate In organizația U.T.M. tinerii de la 
23 August și-au exprimat dorința ca asemenea Intilniri sd fie cit mat dese. Ne-am bucura 
dacă și 'n literatură ar figura eroii de la Uzinele 23 August, uzine care prin profilul lor și lacul 
care t ocupă tn industria republicană, slnt numite pe drept cuvlnt „mecanicul șef al țării".

(Antip Traian, muncitor ta Uzinele „23 August", București]

fl'11 țf1 ■'■*4 Vlahuță a dat cunoscuta carte Romtnla pitorească. In ultimele luni sau 
In ultimii doi ani. revista Luceafărul n făcui, după părerea mea. un lucru frumos și anume 
cd a publicai un ciclu de reportaje, intitulat Cintarea Romîniel Editura Tineretului are 

o colecție intitulată Pairia noastră, șl trebuie sd spunem că această colecție a început sd apară 
din ce In ce mai rar. Eu aș face următoarea propunere: ca fiecare scriitor ce doreție să scoată 
o lucrare tn această colecție și care cunoaște o parte sau alta a tării, sd ne prezinte la edi
tură cit mai repede un DOlum care să nu deoășeascd, să zicem, o sută sau două sute de pagini. 
E necesar ca aceste pagini să înfățișeze o Romtnie modernă — noua Romtnie Pitorească cu 
realizările celor 15 ani, cu minunatele perspective care se deschid fiecărui oraș, ținut sau fie
cărei regiuni în parte.

(Marin Mihalache, director adjunct al Editurii Tineretului)

A Așteptăm din partea tuturor scriitorilor ți In special din partea acelora a căror activitate 
este dedicată copiilor, sd considere ca a datorie patriotică de cea mai mare cinste, sd Im- 
bogațeased literatura pentru copii cu povestiri, istorioare scurte, poezii, despre patrie 

partid, frăția dintre copiii romini și cei ai naționalităților conlocuitoare, fapte de eroism în 
muncă, care sd fie exemple de urmat pentru copii și In general despre toate aspectele vieții not 
din patria noastră.

(N. Delarăscruce, profesoară, din partea Editurii de Stal Didaclicc și Pedagogice)



Un studiu de literatură

comparată
Studiul Istoric al unei lite

raturi naționale nu mai e 
conceput de nimeni, de 

oiultă vreme, ca o pura și atrictâ 
evoluție internă, oa o serie de 
fenomene ce s« desfășoară fu 
timp fnlăuntrul exclusiv al unei 
albif proprii, avar delimitate. 
Orice istorie literar! națională 
se dezvoltă In cadrul vast al li
teraturilor și culturilor celorlalte 
națiuni, |n skinsâ interdepen
dentă cu acestea, ca un termen 
al unu] proces dialectic complex 
dc acțiune și interacțiune, răzi- 
nut pe condițiile economi co-so
ciale interne si externe respecti
ve De o izolare nu mat poate 
ii vorba, dar trebuie adaugat tot. 
odată ci nici dependența exclu
siv! șî decisiv! ca factor cxpli* 
cativ nu mai aparține adevărului. 
Vechiul comparatism burghez, 
cel care susținea — de pildă = 
la noi că datorăm Influențelor 
apusene totul, Începuturile și 
dezvoltarea literaturii noastre ln 
ansamblu și in părți (vezi: E. 
Lovi ne seu : ..„datorăm Influenței 
apusene.., chiar și creați unea is
toriografie] naționale șj a adevă
ratei literaturi romlne'* ; In Isto
ria civilizației romi ne moderne, 
voJ l, p. 16), a sucombat și el, 
abandonat pentru totdeauna de 
tliința marxist-leriinistă. Istoria 
literaturi] raționale a« dezvolta 
fnsâ. evident, fn relații strlnsa 
cu celelalte literaturi naționala 
|i trebuie observat ci studiul a- 
cesfel interdependențe preocupă 
Jn ultimul timp — tot mai viu, 
pe cercetătorii marxiști. Ne vom 
referi numai, cu titlu ilustrativ la 
studiul de acum clitwa luni apă
rut In Voproti liter aluri (1969, 
nr. 9, p 113-123), semnat de I. 
Neupokoeva, ce traleaza proble
ma rd ații Ier și a influențelor 
reciproce dintre literaturi spre a 
desprinde constatarea : Studiul 
rodnia al diferitelor liieraiuri ca 
și al istoriei literare mondiala, 
nu maj poale fi conceput astăzi 
liră cercetarea mull da ier al! a
legăturilor dintre literaturi pe 
plan infer național* (p. 114) la 
cara av adaugă apoi că aceasta 
constituie „una dla temele cele 
mai de seamă ale șliințej filolo
gice sovietice in sepie nai". Fireș
te, o astfel <fe cercetare nu mai 
urmează astăzi directivele vechii 
^oil comparatiste de tipul Bal- 
densperger — van Ttegelim, cu 
atilea ecouri șl la noi și după care 
procesele literare erau localizate 
„lotr-uc cerc închis de dezvol
tare literară lăuntrică", ci ej se 
desfășoară fn perspediva gene
rala a materialismului istoric cu 
țoala implicațiile lui . Același 
mai aua pomenit studiu le înși
ruit Cu limpezime: ^recunoaște
rea procesului istoric mondial ca 
alcătuind o unitate, dar și a 
apeaficului fiecărei culturi națio
nale in parte, concepția despre 
artă ca o activitate spiritual! 
oglindind practica materială, con. 
aiderarea arfei ca fenomen de 
clasă, teoria celor două culturi 
fn cuprinsul fiecărei culturi na
ționale (art. citai, p. 115).

Adevăratele studii de literatură 
comparată nu ae mai pot dez
volta atiazi dedt pe acest drum 
și sintem bucuroși să-l indenti- 
ficăm In orientarea generală a 
ultimelor cercetări de acest fel 
de |a noi, cu toate oscilațiile și 
confuziile care mai dăinulesc 
încă. Este evident ci și sectorul 
comparatist a fost revoluționat, 
In mod firesc, și că nu mai pu
tem avea astăzi cercetări între
prinse tn spiritul metodei 
Pompiliu EJiade sau N. 1. 
post ol eseu.

Semnificativ este și faptul 
domeniul însuși al cercetărilor 
reduse mai înainte doar la sec
torul apusean al literaturilor na
ționale, a-a lărgit cuprinzi nd șl 
răsăritul, literatura rusă Îndeo
sebi cu care Istoria literaturii 
noasfrt a Întreținut rehțij puter
nice de-a lungul vremii. Asupra 
unor preocupări de acest fel ci
fre care !□ ultima vreme s-au 
îndreptat mai mulți dintre cer
cetătorii noștri, dorim să atragem 
atențiunea aici cprindu-ne — de 
data aceasta — la prețioasa lu
crare a Tatianel Nicolescu, pri
vind Opera lui Gogol in Rominla. 
Autoarea a început a fi cunoscută 
In ultimii »ni, prin unele tradu
ceri, arficote și aiudii referitoare 
la domeniul de care vorbim, în
deosebi la Korolenko, Gogol și 
Lev. Tolstoi,

Studiul mal amplu despre eco
urile Iul Gogd ln Rorainia se 
impun» mai Intit prin buna lui 
metodă științifică aplicată con
secvent șl cu susținută comba
tivitate, autoarea urmărind pă
trunderea la noi a clasicului 

rua, cu simpatie șl cu interes 
ideologic. După o succintă șl 
esențială caracterizare de an- 
aamblu a operei In semnificația 
ei generală ca și In diferitele ei 
forma particulare, Tatiana Ni- 
col«scu se oprește la circulația 
mondial! a scriitorului și la 
motivarea ei în trecut și ln pre
zent, adunlnd argumentele prin- 
dpale: recunoașterea inter na
țională a meritelor lui Gogol, 
însemnătatea conținutului ideo
logic al operei ca „un act ve
hement de acmare și demascare 
a realităților sociale", implicit 
patriotiamul, democratismul, u- 
manismul marelui clasic.

Printre factorii ce explică 
larga răsplndire a lui Gogol se 
trece Insă cu vederea, In acest 
capitol da introducere a! mo
nografiei. popularitatea ne care 
ai o datorește genurilor lilerirt 
ce ulillza (comedia, romanul) șl 
valoroasei lui măiestrii artistice.

Se tafățișează, apoi, o schiță 
a difuzării lui Gogol In Fran
ța șl Germania și prea su
mară țn cdelalte țări, cu scopul 
de a se fixa eventualele texte 
Intermediare Intre literatura rusă 
și cea romlnă. Treci nd apoi la 
înfățișarea pătrunderii Iul Gogol

lui 
A

că

AL DIMA

In Rominia. incepiud din 1860, 
data primei traduceri și pină as- 
tazi, Tatiana Nicoicscu deter* 
nJpă laze Ic acestei difuzări: o 
perioadă intre 1860—1876, o 
alb pin! la l90u, cea de a treia 
pint la 1917, urmată de epoca 
dintre ede două războaie și In 
afirșit cea contemporana.

Materialul Informativ este ex
trem de bogat șj complex : tra
duceri, prelucrări, interpretări, 
reprezentații dramatice, cronici, 
studii, lupta tfe opinti, pin! îs 
un punct și influențe literara eta. 
Judecind după prețioasa btofao- 
grafie cu privire la J-rteratara 
rusa șl aovioiKa ta Itaaba ro* 
mină* a lw Hfap Roasa, recent 
apăruta, materialul a ta «ara 
pane epuizat (hpoeoc irtați •» 
urile centenarul ui lag Gogol ta 
renslaie din provlaoa ; loșol 
literar, Steaua. ticn«ti băaățnaa 
ate. care au publicat și ele aă«> 
dii despre scriitorul ras). 1 sa 
poate reproșa autoarei, ta ca 
privește pa traducători a«j au
torii de articole, că na forau at 
unele date informative etacutis- 
tare referitoare la ti și la oerio- 
dktie ta care scriau. Ercște 
acolo unde faptul ar ii fort pasi
bil, Cititorul ar fl dornic să știa 
cite ceva despre aed D. Hdbaa. 
pnmul traducător Îs I860 ai tai 
Gogol la noi, despre P. Grid-f- 
teariLi, cd dinții care a preluat 
ș< localizat la 1&74 Renaurol și 
care nu era chiar ua mm na* 
cunoscut, deaprt uneia par.od.ee 
ia care s-au tipărit taducori 
ca de pilda despre Rmîm fl- 
beră (1M5) ca Și unele laăara** 
ții despre aed rtfugiai politia 
din Ucraina, Teodor C. UoicoC 
căruia î se dedică la 1883 c tra
ducere a fol Taras BoJha ele.

Urmărirea pătruoderll Iri 
Gogol ln Renriflla dea laagul 
perioadelor mai sus menționate 
e realizată din punct de vedere 
marxist dindu-se explicațiile 
cele mai potri vrie și a nume 
„cauzele de «rdia intern, reali Lă
țite noastre ramineșli' (p 24) 
care s-au îndreptat spre dasi- 
cul rus și l-au adaptai cerințe
lor locale. Gurba evoluției inte
resului pentru Gogol e descrisă 
obiectiv, așa Cum a fost, ln fie
care perioadă In parte, împreu
nă cu naotivărlta poiltkm-aodale 
respective. Devine astfel evident 
faptul că larga difuzare a dasi- 
cului rus la sllrșitu! secolului 
al XlX-lea și XX-lea se dai cre
ște fntețirii luptai sociale im po
triva reg «ului burghezrHnoșfo* 
resc pnn dezvoltarea, după laTQ, 
a cercurilor, revoluționare și In 
genere a mișcării muncitorești. 
In timp ce stagnarea dintre cele 
două războaie reprezintă expre
sia politicii reacționare și anti- 
sovietice a vremii.

Stnt de asemenea foarte inte
resante luptele de opinii din ju> 
nil lui Gogol, așa cum se oglin
desc ale de fapt In presa progre
sistă și retrogradă a deferitelor 
perioade și inlornr.ația Tabanti 
Nicolescu e și de data aceasta, 
bogată, semnificativă, vw co
mentată.

O contribuție prețioasă a cer. 
retafoarel se referă apoi ta stu
diul valorii artistice a diferite
lor traduceri din Gogol ta ra
port cu textele originale. înre- 
gfstrindu-se constata rea justă a 
superiorității transpunerilor be- 
tuale la care au lucrat și scrii
tori ca Tudor Arghezi, Al. Phi- 
lippide. E. Camila r etc.

Daci pătrunderea Iul Gogol 
In Rominia pe căile enunțate 
mai sus^ prin traduceri, prm 
lucrări, Miterpretiri, reprezen
tații dramatice ele. c prezentată 
aproape complet șî temeinic no- 
tivata Ideologic, mi ie poate 
emite aceeași judecată cxipriwre 
la importantul capital al teflu- 
ențelor dasicuiuî rus asupra li- 
teraluril rasJne. Ia atest sectar, 
Tatiana Nk ol eseu devine «st 
timidă, mai prudenU (cota ce 
nu e rău, dacă faptul nu i ar 
frina. ln buna măsură, corecta
rea). glină de exilări, ferindu-se 
de concluzii limpezi. Cercetătoa
rea s< oprește, uneori chiar ia 
cursul argumentării, părăsește 
problema șl o transmite unui pre
zumtiv studios nitec : „Desigur 
că aceste dteva fugare coaside- 
ralii sint departe de a putea 
epuiza problema ..Gogol și O- 
dobescu". care-șl «ai aștaapM 
încă cerceii torul ce va șii ti 
releve aspecte inedite |n aceaală 
pagină deosebit de Interesantă 
a relațiilor literare ruso romlne" 
(op. cit p. 46). Nu era care 
lotuși misiunea cercetătoarei să 
se dedice și acestei probleme 

relațiile literare propriu

ta nu stăruim asupra 
noi laturi a monogriiiti. 

Nieolencn m rderă

privind 
zise ?

Dar 
acestei

Tatiana 
de-a lungul cercetării ei de mai 
multe ori ia influențele iul Gogol 
asupra literaturii roata*. Ea ci
tează raporturile dintre Gogol 
ți A laz sandei, Eminescu, Bagta d 
Petriceicu-Hașdeu. AL Odobescu, 
Brateacu Voinești, Ga r agi a le, du
pă cum se vede ciuma de reamă 
ale literaturii noastre, ale cir at 
relații cu Gogol ne-ar Interesa 
in gradid cel mai înalt.

Vorbind despre raporturile li
terare dintre Gogol ți Aăocsan- 
dri, cercetătoarea compari Re
vizorul cu Millo, directorul 
(1867)_ constata asemănări și 
deosebiri însemnate, fol om ș te 
faptele biografice ți bibliogra
fice cu prudenți li încheie — 
foarte just — ci o lămurire io. 
tali a problemei nu e cu putință 
(p. 26—29). Daci o astfel de 
atitudine e îndreptățită In cazul 
de mai sus, ea nu ni se pare 
potrivit! cu prilejui studiului re
lațiile! lui Gogol cu ceilalți

ntimpinarea

or ce vin

VICTORIA ANA TÂUȘAN

1

r î s oare

către tata

|<jr.

din Iniiflâ, adinei 1

acum : dacă scriu 
Inalțâ hi mala, 
curgeri da fiu,

r fo • 
ba Ma

Mlinila (ala, Inâiprita de trudi și vini, 
ane da ioane, calda ți grele, 
■a adui Hdngiiera pa crăpătul inlilului ciot 
teredt din rioirils mala.

Le-am privit uneori... Știu 
taipra «iialla celor care 
râiioamd râzeare, intaic 
ceriu, do fapt, despre miinile tale.

icamdn de mare 
fi calde, ți grele 
pa pdmlnt I

O rich a| vrea mal multa si apun, iml para 
«ai atici de «Aiura faptelor cuvintele lini, 
lingi bucuria firi 
mlinlla tale simple, 
a ii rbi loara a Iar

Dawiuh aș fi vrut ii la scriu un poem. 
Zbaterea îndelungi nu mi-a foit In zadar - 
lint tat «ai «uita cuvintele care via, cind le chem 
ea-n poveste, eu albii da

ac iii tori romln î citați. Rderin- 
du-sa astfel la Eminescu, autoa
rea rezumă pe larg opiniile lui 
G. Câlioescu și mu ales pa cric 
oie istoricului literar soviebe 
K F. Popori^j din 1956 care 
cumpănește taart* potrHl ra
portările d ^c eicncnieie fas- 
prum^tate șl etic erg-..'jle. dar 
■I sa vota — p^2ă la, -ral — 
Impede care este oaie a aoicj- 
fti. Ea pare ta taipA-i^a-s. 
părerea lia K. F. tapovtoi. ta.- 
undte fraze Mafrfesta 
I .Cererii torta eevtetic 
la actiaa io«p x ca ar 
canvregălrere ta lava 
Moșteni ta Cirte Erei 
amtaei ^stasîli _ț 
L-Afl Fl INFLUENȚAT ta 
zio -Strigotf" tea CHIț> 
ca Inele motive m 
ULNE AU FATtUNS IN POL- 
21A SAU FtOZA EMINESCIA
NA, tfe s oe cetaata arf re» 
ta tataiars arlgreaU

Dc tacrrmea fa axul riacr- 
twucr Iterare Gogi-Otiobeta. 
m r wfeax! raaauoaft asg=i- 
eari ttre Fi tataia aettaașUM
ti Arabaoarlle tea Gogn tp4»> 
aaa sa rrmacră ^caaan aâa sta 
pri ■antiafeta* taocrSt ta Grgoi 
ta «tatati tecnaa a Jteoe- 
iea da- M » om tea, m ae a=a- 
faseazâ textele ntatiei. 
m!rturlti«d ca s-a 
taur ta ^taia tag ar ( 
rata* (p H). Sto-ata se repet! 
ea coacoiares rafatiatar tarre 
Hatdta ti Gavri <»

__ _i „problema e com
plex! ți nu lesne de depistai"

H tir^t 
■nea im tai Gogol, 
la^ ars «aitai ta a 
real c« car* Hașd«- «'ata !■ 
enutaef. ta V. Ataxa-tim- 
Urechea, na ears ta «tari «*- 
aorte «reJoi «avota fl «fe
reai! tatr-o asămri.

Ca prinre la «tereMStxd ca
pitol al ralatBcr W Gagd ca 
Sadoveatra. re-retătoarea ezita 
ta asottcnaa *a m proaste 
aaaî Ixnpata. ai aadizeoo pe 
larg ti coapnraxiv textele ta 
se mențină u mvrial trear ipo- 
feae repetate (.^Aairațla pen
tru sanitarul ras paste c! s-a 
râslrlet Io pnretie opere ta ti
nerețe ate tai M. Satawa«i“._ 
,.8-AR PUTEA statali ta pildă, 
asamăoări Intre ^goimif* șl „Ta
rat ■sita", ț 11—82).

.Mat bine și mai conringâlor 
sint prezentate apropierile din
tre Gogol și Brătescu-Voinești 
(p. 82—-84).- dar cete cu auto
rul ..Scrisorii pierdute* se ba- 
2eaxa aproape udusiv pe con
sta țările lui Cezar Petrescu din 
însemnări de călător (1958) 
liră a f> reluate și cercetate In 
fond, iar pină la urmă se spune 
d<n nou că pl.-l .J — — 

(p. 87).
Ezitările autoarei în proble

ma Influențelor literare ale lui 
Gogol slot, pină li un punct, 
explicabile prin conștiinciozi
tate și prudență metodică, dar 
dificultățile ar fi trebuit înfrun
tate cu mai mult curaj. Titian! 
Nied eseu are capacitatea șl cu- 
ntțtitfdt necesare spre a re
veni și ataca frontal problemele 
pa care le amină sau abando
nează ș| cart slut deosebit de 
ierportante pentru istoria 
atei literară.

Stilistic, monografia e 
pede scrisă, cu partkîpare 
și combativă, cm o accentuare 
pregnantă a eșecț;alui .-. Ia p-o- 
bltfnefe aoiuțjonate, fără îocăr- 
cln g'eoaie ti Iniile. L'oeori, 
nu prea tas ta altfel. sUld lu
necă spre h‘per boi; zări șl rtto- 
na« (ca la pag IH 176. 177 
ete.) dobtndind artatul și pato
sul disatfsulai.

Tn cadrul etrertănior mono- 
frafico ca privire U refaț tle 

tarare ramlno ruM, conul d * i 
Tatxiti N r*1*— e — fără In- 
tatală — resurcaHă prin in
formația, 
rerallaie
■ ai «îs 
bMarea 
gta, ceea ca ai M ș! a.iunță 
da altfel prinU-ua st-d'B ana
log privitor la Lav Totatot, ca 
care prilej nădăjdui^ >■ Intr-a 
adlmre a cercetării inCiarețe- 
far literare propria rise.

noa-

lim-

Mtod! ștanțltal șl 
Ib canrtoiete paaltrre 
reliefate, li dana coc- 
preocupi: âar de aeert

ILEANA RADULESCO:

Maturitata, cate vil ce-ftdrdinetal «*■< 
•**«■ iaeaeci flbcdnle eprinsa-n privfea, 
■tai, iți dea balta viiMIat «ala 
ca-ți teem ard a pai a pilită cu stata.
Sctauv-e ca pe ■■ pe« uriaș... Na ■■ iM«d 
rtier daci din ca-a« adunat plod a

a paria, dia ftaeara datare, 
Mh pltata «ari da lataini câiâtaava. 
Chiar dacâ i«l va rdataa a vraaae dia de I 
iMsaaniad aai«pii«tad tar dra« 
și dacă durerea tari va fi dală s-a știa, 
ta palma aceea da cer itrăvaiiw 
ce-ari va ra«laa, val pane alta dedrf 
vă coamă din licând lor paste zări- 
locearcâ ta Și acestora Klipâtal, risipește-la, dacă 
apriarioda-la bolta «ea a r*«as tei săracă. 
IroM să-ari *e cintaaM, InaM șl tiară.

calda ti cata« de vară..

l—

Pri«așia-ml Închinarea 
steagul pa cate vai l-ați purtat, il de zi, 
cu ■lini da muncitori, paezia maa Uniri Incâ, 
laiițindu-l, intr-un rind dintre rinduri va fi IOMUL NOU IN REPORTAJ

Cred aau entea că repo'- 
I a re ffeami â pentru
Scriitor doar o fază de 

imțiera ta adaudraiM protad, pâ- 
rare ateneniaiâ. desigur, de 
lipsa da încredere ta posibilitâ- 
pis da care dispune această 
acad speae literară ca mijloc 
de oglindire a realității. Repor
tajul s-ar asocia, deci, cu ope
rația de documentara și de in
formare pe teren, cu stringerea 
de material brut, care abia mai 
iirziu urmează sd fie distilat 
Intr-o veritabilă operă literară. 
A vedea numai atit in repor
tajul literar, înseamnă, de fapt, 
a-l confunda ca simplele note 
de 2iarisi. transcrise ingript, ca
ligrafic. Reportajul este prin 
definiție, opera literară inspi
rată din actualitatea cea mai 
recentă, care îmbogățește -,1a 
zi" universul literar contempo
ran. Viabilitatea artistică a re
portajului depinde da măsura 
Ia care e sezisai noul ta defi
nirea condiției morala Și sociale 
a omului, ln complexul de situ
ații cunoscute de seriilor. A 
nota culoarea perdelelor și a in
dica marca mobilei cumpărată 
de curind, ori titlul cărții de pe 
noptieră nu înseamnă altceva 
decit a realiza un amalgam ne
selectiv de impresii superficiale 
care acoperă prezența omului.

Prin specificul său. răspun- 
zbid problemelor actuale, re
portajul a cunoscut, ta arui din 
urmă, o mare Înflorire. Au fost 
perioade de timp, ca, de pildă, 
ultimul an, cind reportajul a 
primai In ansamblul creației de 
proză. .,0 pronunțată concen
trare a forțelor literaturii spre 
actualitate — spune. In rapor
tul său. acod. Zahar ta Stancu — 
a vădit-o șî dezvoltarea repor
tajului In cursul andui trecut- 
Reportaj j-einlezi, care încear
că să unească documentul cu 
•cler preta rea sensibdă a fapte
lor contemporaneității, a predo
minat". 0 echipă de tineri ta- 
tentați ca Pop Sirmon. Ateca 
Ivan Gbilta. Rada Cosașa. Vasi- 
te hicorootd. Eugen Mândrie, 
Vaste Căbaiea. Victor Vini a. la 
care sa pot adăuga numeroase 
nume de scriitori ca mai aiuiii 
esptneață. s-au dedicat reporta- 
pUm. integral sau in paria. Oo- 
maai d peisaje schuatoute, aspec
te ate oare apar da la o zi la 

e/le rfe/orifd rrimuta incpeiaos 
al transformărilor toâaltste in 
țară. semnificMipe pentru epoca 
noastră, ea fost ilustrate in pa- 
gimle reportajelor. Dacă in ro
mân, nuotfd, probiemeie de crea
ție impun prut firea lucrurilor un 
decolai de timp, repartaiid au 
cunoaște asemenea distanțe de 
elaborare. Din însemnările făcu
te de scriitori in toate colțurile 
țârii, se poate desfășura o hartă 
a patriei noastre pe care se în
scriu țantierele. uzinele fi fa
bricile intrate tn funcțiune, ora
șele noi. edificiile culturale. In 
Țara Moților lumina partidului 
sclnteiazâ plnă in ultimul cătun 
risipit intre munți, pe șantierul 
de la Bicaz se desâotrțește etapă 
cu etapă măreața construcție 
care va revărsa, ca un simbol 
al puterii democrat-populare, lu
mină de-a lungul fi de-a laiul 
Moldoveit Dobrogea socialistă, 
imită la viață. Delta cu un 
combinat industrial care face 
zâ crească ți mai mult puterea 
sa economică, orașele pentru 
care se proiectează o nouă pro
filare urbanistică după cerințele 
epocii etc., etc.

Așadar, nu ne interesează di
ferența apriorică intre reportaj 
ți celelalte genuri literare — 
cum sa încearcă uneori să se 
stabilească bi mod inutil. Vrem 
să vedem di anume din ffoga- 
ția morală a silelor noastre este 
cuprins de reporter și in ce mo
dalitate artistică sint reliefate 
marile prefaceri politice, econo
mice și spirituale. In paginile 
publicațiilor noastre fi In do- 
lumeis recent apărute se inUT 
nesc reportapil-poem. ca la Geo 
£og2a, repar țapii liric. docu
mentar. reporiajui-schiță, repar- 
lejul monografic ța. Excesele 
acestor nuanțe pol dăuna ima
ginii artistice- Poetizarea, ci
frele uscate, datele transcrise 
ca in fișele de statistică, plo 
rescui căutat cu orice preț, tnți- 
rairea procedeelor de fabricație 
ea Intr-un curs de specializare, 
tehnicismul practicai de unu 
pentru a dooedi .zunaofterea" 
realității nu span nimic aiila 
timp di se neglijează omul, 
factor central șî esențial. De a- 
semenea, nu se va aduce nia 
m spor la cunoașterea omului 
de azi dacă in aceste călătorii

Încărcarea orezului

MARIN BUCUR

na ae deacopvrd mo/v/rsta/IU 
tei/teiești ala oeudui, a nemet 
pretinse imagini .jxtehef, rti- 
dm de pal'd falsă. Afirmația 
na trebtue /said ca o ÎJicmtn 
de a exclude lirismul din repor
taj. Ai. loan Ohdia fi Pop Si
mian sini, prin excelență, scri
itori lirici. Reportajele urnea de 

t ara lela -15* șt ai altuia sub 
larma clasică a Scrisorilor din 
Bărăgan (Clntecele de drume
ție. nu se mai făceau auzite din 
cauza abundenței lirice) păstrea
ză un echilibru in notația li
rică. Ele dezvăluie entuziasmul 
de viață ai omului eliberat, cu 
orizontul deschis spre orice »is. 
Al. loan Ghtlia afirmă undeva, 
ca răspuns la observația unui 
critic, că este un temperament 
liric și nu ou rcnu/ita la acest 
acord muzical. Ser ui orul a ră
mas un liric, dar a îmbogății cu 
elemente de viață concretă re- 
por te iele sale. Nu am insista, 
dacă poetizarea nu s-ar dovedi 
o tentație Care sustrage pe ne- 
gindite pe reporter de ia cer
cetarea omul ta Ln contempora
neitate. Descriind ridicarea soa
relui de-o suliță, murmurul iz
voarelor. zborul bondarilor, le- 
gind pastel de pastei ți intiiu- 
lindu-t -O zi la ferma de stal 
din...“ nu realizează deal po
etizare ziaristică șl nu reportaf.

Dominantă. Lași, ia scriitorii 
care abordează jnoddilaterf* li
rică in reportai este, in cele 
mai multe cazuri, substituirea 
descripției pntniiru oautlm. 
îndreptarea lentilelor spre des
coperirea acestui focar. Peisa
jul ți pitorescul spor in perspec
tiva transformărilor economice, 
nu ca o completară de culoare. 
In paginile acestei reviste s-a 
inițiat, anul trecut, o rubrică 
permanentă CbXarea Rctafruei, 
iar la Editura Tineretul te apare 
o colecție Patria noastei. pa 
t^re o slujesc report ațele, ver
siuni nor, radicale, ale „RcmE 
mei pitorești* intr-o Romtnie — 
țară a transformărilor revoluțio
nare, socialiste, l’reiaa Gafița In 
Șoaptele pimlntalui e ua portal 
Ăstnței ți ai Bornelor, al Mol
dova de nord, ua norrtemp Li
lly** el pasapdui mm 'Qifol 
din munca entuziastă a uitai po
por liber. Reportajul este mai 
mad aa furnal de drum : un îii- 
nrrariu cameatet de scriitor. Au
torul merge prin locuri știute cu 
seniimeatid omsdm care explo
rează un ținut străui. Preface
rile economice aa schimbai și 
Îmbogățit harfa localei, omul ■ 
fost scos din bordei in casa 
laminată electric ți cartea a pă
truns pină ln tmma pădurilor, 
la uit imul eoiedav farastier.

Fiindcă sintem le reportațul 
liric. trebiae să recunoaștem că 
in reportajul lai F. Gafița au 
se renunță la nimic cere ar pu
tea susține nota linca (..va dn- 
ta șt cerul și muntele țl apde 
Și pidurfle') In /ntaura In oare 
acestea încadrează unt verste u- 
man. V. Gahta contă omud, se 
preumblă prin munți ca prin- 
tr-o vastă societate. Ciiaodeiâ 
insă oamenii săi na sini ere- 
zentați In coton senuuficOtipe. 
Umblă cu secretarul de raion, 
președintele sfatului popular, 
instructori, oameni ai adminis
trație i locale, dar nu pătrunde 
In resorturile sufletești ale oa
menilor. Aia mi st pare că e- 
xută a dificultaiz de înțelegere 
dm partea unor reported. Care 
trebuie ld fie raportul dintre 
anab2a psihică fi materialul 
^de drept" al reporta/ului: de
scrieri, comentarii, interviuri ? 
Desigur că este absolut necesar 
sd descrii ceea ce este nou in 
latura materială, ceea ce a a- 
oărui în ultimul timp, riimul de 
construcție, salturile economice, 
dar numai atit nu este sufi-

Z>

atent- Reporterul, prin natura 
scrisului său poate descoperi 
cel dintfi valențele sufletești 
nou apărute ate omului căruia 
partidul i-a încredințat sarcina 
ridicării edificiului socialist. 
Dacă ni se înfățișează panora
ma șantierelor, pădurile de co
șuri ale uzinelor, caravanele de 
mașini, sloiurile de tractoare 
de-a lungul șl de-a latul Bără
ganului și lanurile verzi de pe 
stepa dobrogeană, avem o ima
gine a Rominiei de azi. dar nu 
trebuie să uităm că toate aces
tea au fost create de omul nou 
educat de partid-

Dimensiunea actualității se 
măsoară cu etalonul sufletesc 
al omului.

Haralomb Zincă. în reporta- 
jele sate din volumul Popasuri 
care se Identifică pină la un 
punct tu specia literară a schi
ței, urmărește saltul produs in 
condiția de eiață a omului, pro
cesul de reîntregire spirituală a 
acestuia. Din orfanul și oropsi
tul de ieri, din șomerul și din 
invalidul neputincios, a i'ejii 
omul depășirilor in producție fi 
vie tăriilor în muncă. Marin 
Ștefan, sticlarul Rozin, maca
ragiu! Anuța Cucerzan, forjorul 
Bochiș Constantin, strungarul 
ion Cordoș. oameni care azi 
pot comunica idei profunde, 
care au răspunderi In economia 
țârii, sini opera unui regim po
litic fi social care a făcut din 
slugile de ieri oameni In toată 
plinătatea făpturii. Așa Indt, 
ta primul rind. trebuie ales a- 
cei om care semnifică prin can- 
duila sd morală și ceiățeneascd, 
pria întregul său fond de viață 
cete mat reprezentative trăsă
turi morale ale omului din uzi
nă și de pe ogor. Dacă ti vizi
tezi Ln apartament pi citești i«- 
Uurile de pe oolorul cărților din 
bibliotecă, dacă li ceri părerea 
asupra unui volum, na spui tot 
ceea ce trebuia fă știm. Omul 
înfățișai bl reportaj trebuia să 
devină prin pana seritioridui 
un personaj care să treacă din 
plănui concret ta cel fictiv-li- 
terar. Familia lut Badea de pe 
șaidierete cambiaaiubu chimie 
da ia Souora (Vasile Cibulea. 
Comboiarul chimie Govora. Lu
ceafărul nr. 23, 1959), muncito
rii Ion Corobea de pe șantierul 
magistralei de gaz metan. To
fan Constantin plutașul devenit 
chimist la Sâolnești. Vlâduț Ni- 
coiae președintele colectivei din 
Pedneaga, maistrul Petre Petre 
Enache de la Săvinești (Pop Si- 
naon Anul 15). trăiesc prin pa' 
teraa emotivo-artisiică a repor
tajelor care au reușit să trans- 
jnrid noblețea etică, șprițul de 
sacrifiaa ce caracterizează pe 
acești oameni- Aici intervine 
puterea da generalizare a scri
itor ni te.

DUțani de sefefd șl navală, 
reportajul operează pe un mate
rial ooKcret. Inspirația pi talen
tul scriitorului trebuia sâ-și spu
nă cuainiui bl trecerea da la 
datate ,/ie pe ieren" la abstrac- 
tiaaraa artistică. Chiar dacă re
portajul râmbte cel mai loial 
..document" da viață, dacă nu 
se ridică in sfera creației, tin- 
ând spre universal pnn gene
ralizare, nu va fi luai ta seamă 
nici ca document. ,.Nnenea noa
ste! — spunea acad. Zahuria 
Stanca — sporește reportajului 
funcțiile aocial-polrtice, trans- 
famitoduri Intr-un gen 
dintre ocle mai eficace.
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âporetiw, aut legate de practica 
construirii socialismului”. Fire
ște că „rezonanța majori** nu 
i-o poate da reportajului decll 
aprofundarea manifestărilor șt a 
acțiunilor omului muncitor, tăi- 
mâcindu-ls semnificația lor su
perior umană. Report a pil lui Ca
vul Baciu (Reportaj de la Cra
iova. Gazeta hi. nr. 4. 21 ian.) 
este descriptiv, poeti2ant. ge- 
nerali2ind vag asupra preface
rilor orașului și regiunii, de
parte de a sugera ritmul de 
viață și de reînnoire in acasfe 
locuri, pulsul interior care 
aprinde pretutindeni .^energiile" 
maselor, fn presa literarii abun
dă incâ o categorie de reportaje 
care se mișcă intr-un perimetru 
restrins de fapte. Al. Mtrodan 
a publicat o casetă, Intr-o bib
lioteci. care prin comentariu 
are substanța unui reportaj: o 
discuție despre o biblioteca oro- 
uincialâ. (Semnificația cărții, se
tea dc instruire, tirajele, pro
cesul de însușire a culturii etc- 
etc.) Cu o notă forțată de ori
ginalitate se ptâsmuiesc dialo
guri pline de generalități:

— Cine citește la Deva ?
— Mudta lume. Și. firi îndo

ială, din ce tn ce mzu mult! 
lume Citeec, firește elevii și 
profesam (multe lecturi slut le
gate de studii), citesc muncito
rii cu o pasumc prea 
știut! și rdlectati In gazetărie' 
(Gazeta literară nr. 9. 
bruarie).

E o descoperire pentru 
în 1960. că la Deva se 
malt ? Acest lucru e semmtica- 
tio, credem, de mai mulți ani. 
și nu mai esie nevoie să spu
nem mereu că apa fierbe la 
lOObC. Ce este nou. care e saltul 
pe cate să se producă și ca se 
observă Ui sensibilizarea omului 
nou prin intermediul cărții? 
Eugen Barbu, care are simțul 
ineditului, ți știa sd surprindă o 
frumusețe proprie a evenimente
lor ;1 faptelor, a scris reporta
jul Cum trăim (Gazda literară 
nr. 11. ian.) Intr-a not afiș une- 
ori măruntă. Faptul că bl fa
milia unui muncitor romanul 
Ana Karenina sld deschis te 
pagina 274, că s-au văzut spec
tacole^ Feractre deschise pi Nota 
2ero la purtare, că au citit 
Spartacue, Port-Arthur șl Napo
leon, desigur că arată o preocu
pare intelectuală și pasiunea 
lecturilor. Faptul că prezintă un 
apartament modern locuit da un 
muncitor pa una din arterele 
prmctpale ale crașultti.e mărtu
ria condițiilor materiala de viață 
oferite de partid muncitorilor, 
dar reportajul nu trebuie să se 
transforma intr-un inventar de 
lucruri. Scriitorul substituie tden 
însușirii cu asiduitate a culturii 
de către muncitori un soi de re
clamă a dtfu2ăru cărții, cerind 
oamantlor să spună volumele 
able in ultimul timp și moti
vele pentru care le-au plăcut. 
De asemenea, reportajele Discu
ție cu un oțel ar despre .,Ceva 
deosebit” de Florența Albu, (Ga* 
zeta lit. nr. 3—14 ian.) și Oa
menii marilor răspunda-i de 1- 
Purcariu (nr. 2 — 7 ian.) nu 
reușesc să traducă bt comenta
riu ideca adlncd sugerată de 
titlu.

Trebuie să scriem dt mai 
mult despre oameni, materia vie 
a reportajului. In reportaj, di
mensiunea actualității se mă
soară prin dimensiunea morală 
a comunistului.

par.od.ee


a unul din csf im! ffiirf cia- 
Jurii realists amertoarie. El a 
Jpua Jumătate a aatnlulul al 

• i 1 începutul secolului al 20 1 ea. Era
< pretutindenee. In multe -țlri fl 

mdte continente. II primeau împilații, 
rcj.tf, prim-minițtrII țirilcr pe unde cllltoraa țl po
posea. Nu I Iubea pe tmpirați fi pe regi. El (ubos 
poporul. Umeri le mul eflu nu ens un termen vag ți 
abstract. Nu era abstract nici Toni SaeTer. nkl Huc
kleberry Pina nu era abstract. Nu ara abstract pici 
Jlm. negrul, robul domnitoarei Watson. Ideas de 
umanitate era concretizat! In eroi ot care ia Intffnît 
aevaa. fie cind era marinar pe Mtesiufopl. fia cind 
era ucenic In tipografia, fia dnd ere soldat, recrutat 
de proprietari) de actav! din aud, Inapalrfas nordukd 
IndiictrtaJ. aboliționist, de unde a dezertai, no voind 
să lupte pentru menținerea sclavajului.

Mu degeaba l a numit Hcweltes Llncota al literatu
rii noastre, țntr-udesir. Mark Twain a fost un erl- 
minetor al literaturii americane, Întocmai cum a filai 
Lincoln pentru poMtlba fl viața aoctail a republici'. 
.Mark Twain nu fia alea un drum bltltorlt da urmat. 
El respingm toate rețetele literare europene care nț 
aveau aici o legituri cu viața, cu evenimentele so
ciale. cu istoria țl lupta popoarelor pentru libertate fi 
dreptate, pentru progres șl democrație. Lui l-a rappg- 
nat romantieares vfoțl) de mizerie, de acfavfa. de ex
ploatare a proprietarilor de sclavi țl a capltalgttor. 
Nu l-a atras nici genul morbid țl glacial al marelui 
Edgar Poe. Mark Twain na urmat nk| curentai na
tura I iț Iilor, clei e tnțelra cl arta n*j-i a fotografie a 
rralhiților. El a transligurat faptele, tea ridicat ta 
rangul de prchleme esențiale, generate. A alas numsi 
ceea ce era esențial. Pe esențial a brodat, a dM!L 
A atacat problemele mari ale conteaparanellAții aule: 
actavta. expansiunea coloniali»!!, rriigfa. exptoataraa 
țl deformarea sufletrascl a aducațieî burghaea. Ni
mic nu l-a aclpet. A demascat, cw neîntrecutul alu 
umor, practica rechin Mor capitalist' ți goana dual 
avere. îmbogățire. A atacat fi a demascat sractca 
gazetteeascl capitalist* fi a aritat rit de Jiber** 
poate f! un gazetar tn lumea haitei pe

Numal un marinar Ipdrizneț putea ai se a- 
vfnte cu hires lp| eu ptaze pe o mare attt de 
ofilfetl fi furtunosul cum a (oat mai ales ce-a 
de-a doua Jdmltate a temi ului al 19-lea. Încet- 
plnd cu rlzbolu] civil țl asasinarea lui Lineoia 
țl affrțlnd cu practicile imperialiste fl baltace se 
ale cercurilor de afaceri din impetuosul ata** 
capitalist nou ntacut. Ere fl un moment foarte 
prielnic pontau expansiune. America putea pro. 
tlte ta lege de neînțelegerile dintre Franța. 
Anglia fl Spanfa. cu privire la lumea cnfoniall 
Implrțltl tnlre eiie. Statale Unita aveau țl sie 
firteențll la maaa partajului, dupl cum, mal 
iraiu. avea si albi pretenții an alt stat euro

pean. German la milMacMl fl beltanes*. Germa
nie Junkerilor a| baron dor. general Uor ol parti
zanilor ..spațiul vitei-. Mark Twin vadea pri
mejdia țl cerea guvernului Statelor Unite si-sl re- 
ț2»ț» tapeta ca- ata*ln*tata. El n-a epitet pe ax- 
pens:anițtl pe nilitarietl 8l impertaliftl, ci e luatapl- 
rarra bravitor ap Ir 1 tari flllplnezl, routaani. cubaol. 
A înfierat agresiunea, masacrele, făcute de trupele 
americane pe teritoriile statelor strilna.

Cucerirea de colonii n-o cerea nume] sudul sclava- 
gls3 '•tfograd, tradițlorNlHt și bigot, dar o cerea ti 
nordul Induatifal. oopltalfat, «boii!ioc 1st Ptantattefl 
din aud puseseră ochii pe Cuba, eokmfa Spa-ntel 
Leu adus pe Pierce ta rirrni, ca președinte, «mul tar 
de încredere. Etar Pierce ns putut anesa Cuta. Sta
tele unite au încercat s o cumoere pe tari, dar Spa
nia a rezistat, o refuzat. Stăplnil da actevl. tara 
aveau nevoie de pămlntarl bune pentru agriculturi 
au început atunci « striga ta gura nwre :

— Dac* Soenta nu vrea sl ne vfod* Cuta, atunci 
o vom luâ cu forf* 1/melar 1

In timpul acesta de prosperitate economici a Noii 
Anglii, and Inc* nu Izbucnise f*tiț emili Jetul Intre 
nord ți sud. mulți erau Idealițlil, vlalTofii. care cre
deau c* a venit «coca de aur In această parte a lu
mii peste ocean. Toți alergau după Îmbogățire. Toți 
căutau our nestemate, actevl țl oămbiturl. Nordul 
volt mină de lucru Ieftin* pentru fabric! fi marea in- 
duatne în dezvoltare Mln* de lucru fa construcțw de 
vapoare, de căi ferate, de locomotive și alte mașini. 
Și pentru a&ta cerea abolirea drilnklv* a acta viei. 
Cercau eliberarM sclavilor. St*ptail de actevl dta aud 
I| urau pe yankei, din nord. II eocotMu un fel de ve- 
nw’fcl, de eltă naționalitate, etrlinl. Adevărat, nor
dul avea mei mult din Anglte. Sudul avea nai mult 
din Spania... Nordul Iți Însușise felul de viață șn» 
glez, Iar sudul fol însușise telul de viat* soaniol... 
In «ud erau crescător 11 de ectavl. întocmai cum te fă
ceau cresc*lorii de pisări ori de porci. Prețul acta- 
vlior era foarte ridicat sl constitute una din celemal 
mari hogițli ile st* pin Hor tor. Acest creț ridfost el 
actevlfor l-a adus deeeaperirea culturii bumbacului. 
Acesta era ..aurul alb" al sudului pe cere II crod-j- 
ceau cu ajutorul .aurului negru", adică eu actevl 
Cumpărați de ia pirații englez» sau «martoan! Incita 
ta începutul secofatol nouăsprezece.

$i ura a pornit Intre nord fl sud. A pornit de ta 
aolavi. Poate c-e pornit ți de la alta Jocmrl. ta ta 
eocoteli pe care le aveau de reglementat anglo-acao- 
nil ai fnancrxpaniolii... Nu știu ta cit ee rid ce ve
nitul național el AmeKdl ta anul 1850. tar statisticile 
ne arat* ci evaluarea tuturor sclavilor ee ridkra la 
aproape șaptesprezece bilioane dolari. La Jumătatea 
secolului 19 un «elev negru, bun de muncă, ttnăr. 
ajungea pe piață ptn* 1^ două mii dolari, o sumă 
fantastic* fa »cm vreme.-

Cu cit nordul ere rrral tas 1st rol asupra abolirii ecta- 
vlel, cu ettf sudul erta mal înverșunat In menținerea 
acestei i'rjlltuțli Sclavii fugeau. Stăplnll H urmăreau, 
organizau adevărate vfnltorl, cu puști, cu hlltețl șl 
dini lupi. Capul negrului fugar era pui ta mere preț, 
întocmai ca răufăcătorii, criminalii. Erau padepsRi fi 
albii cere ascundeau un negru. Șl nHcul Sam Cle
mens, viitorul Mark Twain a fost părtaș la ascunde
rea unui setav fugar prin anul 1846.

Povestea lut Huckleberry Finn es*e țl po+estae mi
cului Sam Clemens ta mere măsură.

Amerce nu era deloc un mare poem, cufn crezura 
Walt Wllhmen fa început. Sudul nu era de loc roman
tic,.. Trăia una din cele nul zguduitoare tragedii ale 
istoriei mondiale. Chiar romanticii începeau ■* ee tre
zea scâ fa real ițele. Auzeau I to da le victimelor scla
vajului. Era țl natura mohorttă, Ș| frunzele pădurilor 
erau roții dc singe. Ș| apele rturltor erau rael] de 
stafide sclavilor tmpușcațl prin amlrcurl șl atuffourL 
De împușcăturile el!Dinilor de sclavi, evtevfofi șl «a- 
vtoțl. se speriau și „sfinții" sectei mormone, cere 
trlfau ca pustnici orki păduri fl preerli. ta focuri re
trase. pustii, neumblate. Sudul bigot H urmărea țl pa 
morțnoni, căci erau împotriva sclaviei. Nu-l urmlreeu 
pentru introducerea ți practica poligamiei Intre el, 
cum se zicea tn aparență. Acesta era pretextul da su
pra față.

Cruzimea atăptnllor dc sctavl eratatlt de mare Indi 
chiar un plantator, ți el fost proprietar de sclavi. îm
preună cu te! cinci fii ei săi, a pornit vendete fi te 
violență șl fărădelege răipundea cu vfolcnțl ți fără
delege. Da foc pelalafor ităplnllor de sclavi fl Ii îm
pușca. elibera pe seta vi, li proteja țl 1! trimet a» Ia 
nord, spre Canada, unde scăpau de seta vie. Joha 
Brown a fost prins ș{ Judecat. A fost splnzufat de că
tre eusținltorii sclavajului. Dar cu asta nu a-e stins 
flacăra aprinsă Tot mei mulți albi luau parte io as
cunderea fi luge negrilor. Se formase un fel de or- 
ganixațta dandeetină. Fugarii erau găzduițl șl îngri
jiți fn oase anume pregătitei Erau conduși. Turbau 
stăpfnil lor Ziceau că fug pe eub pămlnt. Era fa gura 
tuturor expresia (Interground Ralway, drumul subte
ran. cum vine pe romfaește.

>lndn|fllM ci ta forme rea acestui curent de susți
nere a aboliri) sclaviei, au contaibuit el alți oameni. 
Prmtfe acestta erou fi foțti preqidlnti ai Statelor 
Unite, ea washington y| Jefferaon.

InsîlkXta aclavagiati tpi avea fi „Ideologii" aii. 
Cinicul Stepten Dougtas apunea: „la orice chestiune 
dintre albi al negri, te dau dreptate altator yl le or tos 
chestiune dintre negri fi crocodili, ta <bu dreptate 
negrilor". Altul apunea: „Hei llnam ta sclavie ca ta 
(MbH noytrl din cep |I efntera hotirfti s-o menținere 
cu arioa arof'- Gtoar «« fast vicapxeyadinta pe vre 
mea lul Jeilaraoa aocctaa setatta un bine. „Nu a 
extatat nktoda!! o aodetee eMftpatl sl bogotl In 
oare o parte din todtaizi el nu trltaacl din mtanaa 
cetortalte plrti". Dosjgur cl era o dectenatie fj pro- 
pagaDditeA. bariera li. <Aci pe vrassea aceaa existau 
iaci fi seci de mlf da preorfatari da ectavt cu suta da 
sclavi fl alte seri fi seel mii care aveau sub o sutl 
da axtavl. Uo mlBaa «1 jamltata awoc totre «ari •< 
aam ecta»u Emu stllaa vasart, a’JTea akaoalii ae pu 
taau atrage de pe arena «noi awateaaa declaraUt. a 

vtoaprepadinta. Dar CaDbaan nu «i-a di tigs t de 
toc pop talar! tata <■ aaomaaaa prederlri. litorta sete- 
voJta Imaotriva tal. Feudalismul dm aad tal trlta ul
timele <J:pc fi era condamnat ta pietre. Derve'taree 
capitaliști II anadamna. Qtar Ememon. t iczo'-xl de 
li Boetoa. ora Mpitt sl ski cl are de el benst a?,’ 
sclavi dedt pe oegri. Sas epoca ded se sfirjos ca 
Idaailisal. ca rqsne.diawtoi. MoaalifCi u paritaftiltn 
capsau el-fl afu«:<«e de"* depl 5malr=‘ actîja 
to bind, dual ropiteol ftrmecmr Mora's btx- ci 
mergea mxl ta asini ca „^aaltems" rrrta'-'t 
acum. Era morale tam'te crwtb'. cV- aetor1.
trtafi fl ptantatarL care, toți pfitl ta anii, vroiau M 
ee ar.ooaaas»cl.

Sub presiunea opiniei pab.ee mondw*. ?e-'4te* 
tacppuaml U dormi om* Uxr acer«taa a
J mal ta te de ii pe stelate de edAnl «ne
mtor, oocstmd cl mi pierd nmlc. e*e ectaw< od i-i-t 
poate recupera tl acea jvenltate 4ta >L A>j! rotet 
■inta'-ro» mflesete ".agrte pe aure H ma».notari cj 
altora! tactadsd fl R tadepsu ca rw*»a «leite

I 1

RELIEF
O problemă de etică

gi tefa ca real aia Mi sigurauță- 
Versorllor faure, țracire tea Gra
vură — Iac rate Iad peisajul vechi 
al Olteteel („Dealurile acestea, 
deohunlc Gorjutoi. goale / 1*1 ta- 
na—n'-- aglnărfle arwe fa soare, 
spre corul tresa* I i Caprele •• 
reateecsta cu woril pe odrel. ț 
rrtegî * căaad. feftepflM bl- 
Jatari dia fagii dreg(l seu din 
tear ta caswepaad. Ireagltele 
oaaieate. «alfa, deși fa fada a- 
eaasLs care afafass» dia poaaiile 
care cite* caaslrwctonl de sanda 
fi aula faalwMor pairolfara. prl- 
sita fa ,terbitac(ii tabltirefioc".

Am văzut clndva... poemul EH- 
sa bel ei Orzescu e o promițătoare 
realizare a unei poete sensibile, 
capabilă eă traducă In vers senti
mentul copleșitor al copilului ur
mărit de spaimele războiului, șl 
căruia, gestul simplu al unor mUnl 
de temele ce lipesc pe ziduri afișe 
anlifasciste. II dăruiește siguranța 
In viaȘă-

DUMITRU CO* BEA [DP1 SI KMa I

tswbtoi metafizice pa ear* te «apă 
brutal, ca caroefi* vtelell perie 
afirmațiile aatarelui.

ăifaerj lOMctaseaul a îărtagaior. 
Ar« pariate aafWailta ; aluari de- 
cwpeaxx ta a seri «Le wcb. paula 
auteata. ătaegvte-a canari W«« 
Fruața. M-aa Aaglta. M s> ltaka. 
Miss AassrkJi sau a cattari rida 
to aerau, a cwtlrwf beaer cu aasui 
trite, sau a uaui repetai arbiter 
ote gate ta rwuk

Lnaorl patauoilt «*a aaPpanda 
m lax* ca ato« Brale ocia to bar
barie. FaglaL aurear» latragj slut 
srewtoe cu laba «as (Mate ca ta" 
ma. W. BB dta «reiata W T. Ar. 
ghete -Mteta to papagal- « tătat 
ca laaaa Dăe rereăral «. Aa I, 

calucli MMtatacs kterer. 
ruarua. uu Mfat. toa-gs* Mia ta- 
wre to • " «Wta « rlatef «I 
dta toritoa to a-4 arăta lebtari 
aarag=J- M late ..păaaata" AKe- 
ari. o* re tavfa iVsb < iraatl.

tafa paaa toa gaatel — atatotea 
te buoreg». tava pafre fa «OM *•

Odei Ieri Huria Zilterw dia na* 
«nărui trei ai lațuial literar ca- 
priafa țl poezii realizate, cum 
eiu! Lluțl '0 ua antac pentru 
vttoni ta. dar «as tai la tea gsapsja- 
tai «a O țusUficală de an mesaj 
palereic- Rtere cetea oopții <*• 
m’ne la ua pilaraac 1a sine, la ■■ 
alrebei «ag. aactar.

Mai închegat șl «U| Interesant 
la acest uureăr este ridul tln*- 
rulte poet Srerla Stofa o. Poezii c« 
Legs. Douăzeci da ani. M rreoares 
pria opMaaism fi rigoare. Și ra i 
rlu ta smrti la paeztala Ite. ca 
ceva aparpalnd tinereții InsețL 
aut!al poeziilor lai Labil.

lon Coc ora semnează un poem 
Intitulat Drumurile pe care trece 
Lenta, subliniind cu emoție reali
tatea convingătoare că toate rea
lizările de seamă ale poporului 
nostru stat, de lapl, traducerea fn 
«tată a marilor idei ale dascălu
lui proletariatul ai internațional. 
Poetul Izbutește să releve prezen
ta Ita Lenin In opera de construc
ția înfăptuită ta patria noastră. 
Cu maj muHI grijă pentru reali
zarea poetică, l-ar li evitat for
mulări banale ca „ml-ntlmplnă 
oamenii, vechile temdl( și-eșezări 
ce se schimb!-. Ele umbresc cla
ritatea vrednică de subliniat a 
poemului, II frlnează avlntul.

fourlemt Harper. os «1 atfi cofarwti fc-al sit. xre 
mlraa pl J net few fo el ectos'M. Regatta■ **-* . fan
log", far* a* «-aa. arils — tefres el la aactatatae 
1mglrfl:i pe close afat daufl reareta. dank ttkx to-* 
ideologii : ana a etăataltor. ewtoatatarCur w o*te • 
axatelor brgt pagabre. «are *^re©«a al m rd<e 
fonoMrivp octave tapotr:<a araturi ri folo
sirii ființe! urea ne. tată ca apu*w Harper ca privire m 
acta vie |l to rax ata fsmrn negre : „Setară!, e drafa- 
nu are nici o operant* să-și ImbaalLMaasel srarta. 
dar la ochtah, aaavtad nkek. su paata pwrfa inc. 
O fareeta abi aab daaontaaLl arwW-o. purtare or! "J: 
fameb rwgr* ■■ aria de be deronorutl. too "’•J r 
no aab a aareial. d a aduzipe gradual* perera aM- 
pin. Lipaa de pudoare b actori aa prate !: 
al IM tel! allbduna*.

In 1MB. la praajme rlzhtfuh' ere' d-ntre aori i. 
aud. aa eras -=*ii matt da o aai 
b r!*pinil for. Da? 
din America |l din 
tocit Eunran ere la 
mMfoane de Ktovi. 
fnel. is grăbit fl 
foblgtel. Carlas ml 
■aehlalnl Tm era 
tn luată tuaaaa. la 
tame os tawsuM octavin. edei Însuși tatii el. 
ta Brooklyn, aclhm to ____ Z
tMMiiftitar din need.

Scbval era In atari de tee. Uta maro ecanda! pu
blic a ettmit procesul lol Dead Scott, negrul oare 1«l 
dlduse atlptna tn ]ndecs 11 paatru a-pi obține liber
tatea. Procesul sc judeca Intr-un stat unda ectav a 
ere aboliți, far judeci tarul Roger B. Taney din Ma
ryland. spre stupefacția tuturor, a declarat: ..Con*4i-> 
tujia nu este ficută deelt pentru oamenii albi, negrii 
neavlnd nici un d'ept: negrul fiind a proprietate, gu
vernul Mersi n-ars asupra lui nici o putere-.

Harriet Beecher Stove nu ecrtssae deelt o Infimi 
parte dta toate tatlmpldriie cu sclavi din Cine tone ti. 
unde t/lfoe multi vreme. A roi O 1-a vlzut pe unctrul 
Tom șl pe ta|l ceitalji sclavi ți itiplnl de sclavi, În
suți președintele Lincoln o prețuia toarte mult pa 
autoarea romanului, care condamna din punct de ve
dere moral |1 social sclavia Se apune cl Ltoooto.clnd 
a cunoscut-o personal, mal tteziu, I a-a adresat cu 
acesta cuvinte :

— Mtaa temele care a taetout un mere *1 necruță
tor răzbel

Postul tipograf fi marinar pe Misitasippi aid n'u pa. 
las al Du ff fost martor ocular b toate tatlmpllrije 
«1 haalta’tăjlta proprietarilor de aebvi. El nu putea 
dedt sl fie prietenul ac Ia vi tor. bm cm este «I eroul 
slu. Creșterea fi eduoațlp orenitl de către Hurta tl 
tace sl șovăie de cftere ori tn prietenia Iu] eu Jlm. 
negru! fugar, dar tnvtage pini ta urmi demnitatea, 
ap ritul de dreptate f< justit'e. purtarea negrului șl 
mal etas 1! opresc de ta trădare cuvintele calde, cto- 
atita sl d'n inimi pe oare 1 le adreaaazl tocmai In 
dips cind el era gata sJ-l denunțe autorităților. 
Hucklebe’ry Finn nu era din lumea stăptnilor de 
star!. îmi se reetorțea li b el Influenta Bibliei sl 
moralei burgheae. Hack, ca $1 Jlm. foi ciuta liberta
tea pe fluviul Masksippi. Fuge de prejodeclti. de 
predici, care II robeau ca >1 pe Jlm. Fuga lor pe ma
rele fluviu are cea fantastic, te n«-i lipsiți nici de 
aubstanfo romantismului revoluționar. Substanța 
acestui romantism revoluționar o putem glal chiar In 
to vi r ăș ta unul copil alb eu un copil negru, pe cceaeil 
pluti. Dor povestirea nu-I lipsiți nld de influenta fi- 
tozoHel naturii oare era la modi In tlmpal eopllirici 
Iul Sam Clemens. Mark Twvta de mal tlrziu. Aven
turile 1uf Huckleberry Finn au fast acrise sl cub in
fluenta unor autori, a und anumita literaturi de aven, 
tuft. Cd doi copil de pe Mrsstaalppl M fl vid on lei 
de biritl de haiduci

Daci L’ncota a salutat-o pe autoarea romanului 
Coliba aachiulnl Tom ca pe o revoluționari, ta rtn- 
dul lul, Mark Ttaa'o a fost salutat ca un Lincoln al 
IFeraturli americane, aya cum om essi pocnaett. No

i*

_ ire 4b acton lapu de 
corwntri admit b aaaiia awh a* 
I u ores tnțreag* ere atft 4a tew re. 
mituri a* cr«dl cl «s lufa"* 
Sub aces: xeboW. «oat* • 4*
forul Roata* al declare abo: roe 
Harriot Bor* ar Slav* Cal tea 
tradus! și rfaatodit* cm fulgerul 
toate Ifertrile. Autoarea cunoecaa

U ~ . ..' *_12 pastor 
miMtb subterani a abciU

aretalgli uteagaofa. cărara re ■ 
re paste sustrage asri dta sre b*- 
trlaoi tetec. ataș ca daceuH ia

•aă tetam aepatoear C* re fata, 
re (tat ■» atafăteas. w m*

Mo |s«a do oa tata «as ta saads psa ai sd-
•Amo a» tas boa Omegl o vortma O» Mart 
Tamta. os tea Lmas Cori^«'« sl ( F aor-

asa si 4 B caa tar- uqroc- m da acrwrde os- 
mp tata asartesatadriL oops tdruaa wssW bmav ta 
■p wwbp uroaegl sa dorm ’» *g ep r-mtaș de 
ajgv% ky bafiwv «roa< Ca Baoaspo steiteB te 

si gmeaa^ ciad se pdaias ci m fdbtes <*■
• 0tate do tafrl. 6a ted Rnae »l«teg pe 
etetate ma « »"ii te Ba tete • (mas 'v evte. to
• to «»g >te«toUa aoastoa ama <*1 sete««• 
aport Paaortaaa tmaeota*. ears • Ite* te® 
prvajap tai Ite fesa MBOVoi oaatol te vte mo. 
•bp.

Mark Twa eta tappotriva onobHor amerkmnl. aom- 
tori de cli 1 tori: « cotecțli retuMe de ortl. E! evoa a 
cailor 1 muetaici ft aa era dtapua *1 accepte to bloc 
Odtara carapeaol sea orientali. El na-fl pataa eKpHcs 
fa eaiiefantl mlewl existenta a deal ctrttwl. Ooal 
idotdoeii fa afoul aceteta») locietițl. dar na prriuta *î 
aa llitoa dsclt ceca ee a toto«it poțxxji. In de2\^- 
taraa hd tatorieo-aodall. MaK: amefasni an price- 
Cau aiaric din BenafTsaa itaUoni. dm arte ortanta-

L Acest facra tata aaxfatefîe de o camrorbre peeare 
am avort-o ca marele nostra muzician George Enesc 
acum trefapsaaece ani. te Sinaia. Emesca rai-a vorbit 
dr snobisaiai regilor banilor dm Amarios. care II so
lid tec concede, dar car* star Imo dud eacuiiau 
Beriboerea ecu Bach, Liszt sau Chopin.

— Atund pentru ce țineau *1 dați concerta plicite 
da ai ?

— Din snobism. Dta prostie. Pentru cl apa ens la 
modi... Iji tovimu priel«il. oameni de afaceri Ca fl 
el fi tot atlt dc propti fi bidlnani.

Mark Twin ere pios fa ți de arta adevlneti. Avei 
cuvinte de taudl. O prelata. Nu-l prețuia pe acei «ora 
nu a Înțelegeau. Pe scai caro prețuiau tocmai ceea ce 
nu ere de prețuit, ceea ce era retrograd, conserve
lor. înapoiat, reacționar.

Enascu rai-a amintit de faftil Impiratl ți reg: al 
Teecufal 11 fi 19. Șl el țineau U albi ta curtea 
tor pe marii glndtocl j! poeți. Oameni de seamd. fi
lozofi fl muzicanți, poeți li proeatori. eu fost oaspeții 
lmplrltoței Rttsiei. Ecaicrina a II-a. au fast osspeih 
lui loslf ■! 11-lee. Iul Alexandru a! 11 Ies. oaspeții 
sultanului, tmplnațitor «ertnani țl francezi. Șl regii 
bum bacului, tutunului, oțelului « setrolulu nu ie pu- 
taau lisa mal prefoa... Moda B îndemne fi ta acte 
de acest fel...

Protipendada Statekx Unite nu-1 prețuia pe Mark 
Twain. II socoteau « M de ml«clnc’. un scrlkoroț 
cere stlmofte haz fl face da multe ori fi »faane gu
vernanților — mal ales a tund dnd sstlr:xeazl cita
dela financiari, eșafodajul ei șubred moral fl social. 
Dar el nu acria pentru protipmdndl El acria pentru 
popor. Viața poporului i-a Inaplrat Șl poporul nu l-a 
uitat Opera ta a trecut gran'tele .Kmerteel ți a de
venit tm buc aptritual universal. Oriile lui li !n«uf1e- 
țesc pe negrii dta Africa la lupta tor pratra Itoeftata 
fi IrwMendmiti naționali. îmooinva colonialel:tor 
tasperialkti. Opera lul Merk Twin face carte din 
Istoria Statetor Unita, ofa eumi face parte Ba!«ac din 
fatorta Franței, cum tace parle Shakaspeare dta te to
rta Angliei ecu Adam Mickiearicz dta Istorfa Pa ton tei.

! «cu nuna rea operei sate nu li’* g>«H apogeul ta 
Univeraitataa din Oxford, unde t • a acordat titlul de 
doctor In litere. Apogeul fi-1 gis:»e cu mult înainte, 
to Amaricn. printre amrtoafll |i ooMafli victorioși îm
potriva euduJni actamagfaL oare dntau Joha Iruwn'i 
body fl nici nu virau ei urmați! for var ImpinzI ol- 
mîntul ca Jandarmi el eapitaUftiior fi Impcr falit ti tar. 
de ta mi eapit ta altul al lumi!.

tear soldați parei la strigi fl astlxt glasul lui 
Mark Twain-. Str-igltul la! este tot atlt de actual ca 
fi acnrB a autl da ariL.» Dar guvernanții nu poc auzi 
gtaeul demnii!Vi fl onosrej poporului american, gla-> 
sul marelui acri Hor.

.Mark Twin irltește fl m fl vețnk viu țl actual, 
clei sl o fost conetltața umani a timpului elu.

pagini, bacați preftoire din acrei 
tezaur cultură. Căci pe contra
pagina cu desenul und rochii is
pititoare, cu chipul unei artiste 
sau al anui boxer, cu anunțuri 
stupide, etă poale un crlmpci din 
miletul Unui scriitor, un vers din- 
tr-un poet scump nouă, un frag
ment dinlr-un articol, un adevăr 
dc car», unh strigoi, rămași diu 
trecutul nJfuit, s« sperie.

Cunoașterea acestei moliml de 
car« slnt alinți. desigur, puțini 
cititor! tăță dc nomă ral Imens de 
mare al celor c« irecvantaaxă bi« 
blialecilc publice, fl care ue-l ca
racteristică dedl pentru rămăși
țele etice «te "oei lumi apuse, 
dcwsczrea acrelor deprintorl re
probabile este o datorfa patriotică, 
echivalează cu apărarea bnnmllor 
poporului, cu respectul pentru 
moștenirea noastră culturală. Ar 
il frumos ca tinerelul. utemlțliL 
mulțimea cili lori kw paaioaațl. c- 
dwcațl ds partid ia spiritul celei 
mai înalte prețuiri a cultreij cla
sice ți realist Mcialiate. si-fl în
scrie Intre loalurile rele. Intra 
rettee sate peirtatoke. profilaxia 
acestei boli, rămasă diu trecut

Dacă prolanatoril mormintelor 
în care zac truporile cotor dispă
rut! «Int de condamnat, atunci, cu 
atlt mal mult profanatorii pagini
lor. In care zvlcntsc sufletele șl 
fulgeră mințile atltor craatori de 
scamă, merită oprobriul nostru.

I. D. B

la ramărte 3 al revistei 
Steaua, lua Vine> publică sub ti- 
tlel Buricul pămlntulul. sa frag- 
anaot fa rwenan. E vide al. reușita 
acrlltarelul au poate fl judecai* 
sureai după un singur fragment 
fa M ta pagini de revistă. Ca 
aflt oul mail cu cil Buricul pi
ni a tul ui (romanul întreg ae va 
chema Lunaticii] au e suficient 
ta grăitor penlru a îngădui mai 
■alt dacii o Judecată limitată.

Pe de altă parte Mtriiloral sa 
expune Ia aaetnenea cezari cu 
bun* știință aprecierii critice, 
alegi ud tocmai de aceea spre pu
blicare. anal din cpiaoadsle-cheie. 
Credem fail c* Ion Vlnan nn a 
procedat astfel. Buricul pămfntu» 
]ai d* foarte pafiae fate aaupra 
dtesfățuririi uKcrioM’e a acțiunii 
LanzKifor. Lacu Silioa (poala 
eraol priori pal) re Invlrtește I" 
hlgf-tile-ai bocuraștean. probabil 
Inalafa de răzbel, la afară de el, 
ma^ aparc *>■ ringer personaj de
finit cu oarecare precizie : doc Io
nii Cost! Berhu. un «ol de geniu 
rău. fa intetoclual extrem de in
teligent. aparent cinic, băilndu-ți 
fn fond Joc de toată adunătura 
burgheză din jurul său. E ciudat 
că pentru Șilfon. un «nperticial, 
afemeiat, obsesiv, trtntor, preocu
pat numai ta linia elegantă a 
hainelor, doctorul nutrește o sim
patie, jusKticată probabil de un 
land eănălos al eroului pe care, 
deocamdată, nu-l ini ulm. Aștep
tăm apariția întregului roman 
care va dovedi, sperăm, că frag
mentul dat d« lan Vinea revistei 
Slenua nu e, intr-adevăr conclu
dent penlru calitatea cărții.

Am vrea il recomandăm scrii* 
torului abordarea mai directă, 
stal limpede, a tematicii «octale 
dta perioada pe care ți e propună 
s-e înfățișeze romanul. Deocam-

Inspirat tot de măreția figurii 
lul Lenta, Victor Felea publică 
poemul Urmați). Deși nu adaugă 
Idei noi poetice, versurile poetului 
clujean reușesc să înfățișeze un 
tablou liric al vieții trăite de ur
mașii la) Lenin, oameni care Iu
besc viața, munca ți dragostea. 
Poemul ae transform* pe alocuri, 
Intr-o simplă prezentare enume

rat! vă, contras II nd ca Imaglnlla 
realizata In alte versuri: El iu
besc pămlntul țl apele. / Amur
gurile liniștita..." „El Iubesc po
mi] țl florile, azurul și norii / 
p toata binefăcătoare..." „El Iu
besc vfața pe care singur! șl-o 
făuresc / după chipul țl asemăna
rea lor.L-

Mal concentrai* ni se pare cea
laltă poezie a lui Victor Felea, 
Un nou anotimp, tn care ideea 
centrală e mal pregnantă, versul 
mal viguros: ..Dar glasul meu se 
cufundă-n mulțimea de glasuri,/ 
In corul acetateI lumini ce vestesc/ 
Un nou anotimp — comunismul**.

7~ xibifiile cunoscut a sub 
denumirea de liricâ mo- 
de/nistâ, au focul sd s* 

nascâ In capetele unora ideta 
câ poezia este o urajâ ta che
remul oricui, de parcă deschi- 
elnd robinetul de la cișmea, ai 
reah2a tot un fet de cascadă, 
a Niagară de bucătărie. Cri-

SĂ

In primul rlnd, pentru că eăa 
torul Șoselei Nordului, proza
tor cunoscut fi recunoscut, o- 
bișnuia sd folosească o frazare 
corectă fi o așezare normală a 
rtndurllor tn pagină. De ce a 
considerat necesar. !n emul de 
fafd, să transcrie c schiță da 
articol lnir-o formă grafică a-FIMSERIOȘI I

tica noastră n-a luat In serios 
atari teribilisme infantile — fi 
rău a făcui, Intllnim prea ade
sea in paginile revistelor lite
rare proză proastă așezată in 
trepte, ceea ce, ia arma urme
lor. nu modifică mate lucru — 
poate doar onorar al. Faptul nu-i 
foarte amuzant nid atunci cind 
la un capăi sau altul a! scării 
cu pricina InllLnim semnătura 
anui începător — altfel băiat 
cumsecade. Citind Insă fa Ga
zeta Literară numele lui Eu
gen Barbu deasupra treptelor 
intitulate „Slnt liniștit...'" m am 
alarmat.

semănătoare cu ateea In tare 
se așează de obicei oersuriU?

Orictl n-ar crede unii, poe
zia este an lucru serios și mă 
nemutlumește s-a păd luată fa 
derldțre. Cu atlt mai mult a- 
lunci cind sini puse In discuție 
probleme atlt de importante, 
ca aceea a păcii fi a războia- 
lui. Cu ideile nu-i de glumit — 
fi m-aș fi așteptat ca Eagen 
Barbu să fie mult mai bine e- 
dificat fn această privință.

Voind să exprime sentimen
tul de calm, de încredere in 
oii tor, pe care-1 inspiră plane
tei noastre existența Uniunii

Sovietice, autorul notează —‘ 
Intre allrie — faptul câ ^Zam- 
zăie iarba tn parcuri l d- 
teoa cumetre cu umerii câzuti 
de aiUa muncă I Ca palmele 
mriasiud a leșie și ochii arși 
de sodâ. I JUd. pauutuidu-fi 
ce-M fânut aseară ca bărbații."" 
Probabil câ acest detaliu i-a 
plăcut ta morf special, pentru 
câ ii reia, ceva mai departe : 
^Dacâ zumstâie iarba m 
parcuri, i Dacă vreo dieta cu
metre Lși pooejdesc ce-au făcut 
aseară f Înseamnă câ undeva 
tn lame aidstd o forță. I Exis
ta o mină mai ptdermcâ dedt 
aceste labe murdare-.""

Personal, cred câ iarba zum- 
tâu din mediae independente 
de ooința noastră, iar femeile
— ea fi bărbații — care tfi 
fac atari confidențe sint par și 
simpla niște ființe trioiale.

Presupun câ intenția lui Eu
gen Barbu a fost sd vorbească 
simplu despre lucruri mărețe
— numai cd, ta fapt, a ieșit 
altceva. Cind ideea apărării 
pârii tn lume este asociată 
nemijlocit cu asemenea amă
nunte scabroase, mi sa pare 
evident câ avem de-aface cu 
o viziune estetică vulgariza- 
toare.

Dar sd zicem că ,trednd“ 
peste detaliul cu pricina, am 
Intlbu fa ailimâ instanță un

mesaj generos, a conetarie re
velatoare pentru ansamblul 
concepției. Ce ne spune Insă 
autorul ?

dacă există această for
jă, această rmnâ bmeamlnla- 
tâ, I Eu pat să stan tinrștit 
ta masă și sâ mâ gtndesc la 
dragoste, j La femeia mea tan
dră 1 Care mi m oxrunde la 
piept I Ca săe aad bătaia pu
ternică a inimii"".

Pentru un scriiicr-militani. 
atitudinea mi se pare cel pu
țin comodă.

In lucrarea tui Eugen Barba 
se manifestă cu putere tendința 
de a asocia termeni care sc 
raspmg, de a face un talmes- 
balmeș dtn fenomene calitativ 
deosebite. Astfel, pe Ungă in
discrețiile cumetreior snsarmn- 
tite, rd se vorbește la un mo
ment dat despre .. .abaral unei 
mincâri proaspete f (care) Ofi
lește o floare tn geam, ca să
rutarea sa fierbinte, ț Terifiantă 
ca primul sărut—"

Cu toată bunăvoința, na-mi 
pot imagina o adolescentă sas- 
pinlnd, după tniiia sărutare: 
.Ah. ce plăcere — parc-u fost 
o tacanâ fierbinte T* Și apoi — 
primul sărut ofilește ?

Optlnd pentru efecte gratui
te, Eugen Barbu ajunge la 
erori mai adinei — ca ta pa
sajul in care antici pernă dis
pariția războaielor la modul

următor: „N-o sd mai vedem 
deasupra caselor / Colivia de 
aur a reflectoarelor. I Clntecul 
sirenelor a fost tnmormintal
pe acoperișuri...! N-o să ne mai 
sperie aripiiura puștilor la po
ligonul de tragere 1 Și sflșlrrea 
aerului ca baioneta ț (O, sune, 

acesta ca seamdnd cu tul- 
barăioarea, f Unica trecere a 
auri rochii cunoscute pe lingă 
tine l)“.

Ce sentimente, ee atitudine 
pai genera In cititori asemenea 
comparații ?

Reflectoarele ca a colivie de 
am (razele Incrucișlnduse pe 
boltă ca m'jle gratii), ciripitu- 
ra puștilor, (pe rite știu, pușca 
nu face chiar cip-cirip; poale 
că autorul se glndește la șuie
rul gloanțelor, dar asta-i alt
ceva), tn fine baioneta, care 
sfișie nu numai aerul — ase
muită ou trecerea tulburătoare 
a unei rochii — ioaiă aeeastă 
suită de imagini, independent 
de intențiile autorului, colorea
ză chipul hidos al războiului 
cu o tentă roză, simpatică.

Personal, consider câ Eugen 
Barba s-a pripit publiclnd o- 
caste rlnduri sub titlul .Sint li
niștit..." Ele ar fi puiuț consti
tui. repet, proiectul unui arti
col folositor.

Dan Dafliu

Interesant ta numărul S al Scri
sului Bănățean «te ciclul Ausch
witz semnat de Romulus Guga, 
poet mal puțin cunoocut. S-ar pu
tea spune cl stat Inegale ca rea
lizate. că Execuțiile amintesc un 
capitol din „Surtstd Hiroșlmei- 
dar prin Incandescența lirică « 
Imaginilor, poezii l« emoționează. 
Mal cu seamă ultimo — Zorii, * 
cărei viziune merge Intr-un 
crescendo continuu. Stat din pă
cate ți versuri retorke i „Crime 
— O jalnică zgură. / Risipită cu 
nră/In cele patru zări'La picioa
rele celor patru milioane, “... fi 
așa ptaă la un punct.

Versurile lul Al. Jtbelaanu pu
blicate ta numărul 3: Ostașii pă
cii. continuă ciclul Reșița, Ideea 
din Ostașii păcii — Interesantă 
de altfel — e ncadincltă. Epite
tele generale încarcă inutil versu
rile fără a sensibiliza Imaginea 
marc a poeziei,

Minereurile stat Inoande^cante, 
lupta lor e dramatică, Ideile «tat 
stăplne șl — poeHc I — „tentacu
lele puturoase de gaz" I Mal rea
lizată este poezia ..în biblioteca 
clubului sau Sculptura — mai 
nouă ca expresie, depășind lar- 
mulărlle generale țl banale.

Poezia din ultimele doua nu
mere (3 șl 4) ale revistei Scrisul 
Bănățean se remarca prin mal 
multă vigoare, mal multă exigen
ță in ceea ce privește orienta rea 
tematică țl realizarea a rile lie*. 
Ciclul Sonde pe cerul Olteniei de 
Angliei Dumbrăveanu, caută a* 
surprindă noul peisaj al țării, 
victoriile omului nou. Poezii ca i 
Gravură. Arhltecțil înălțimilor. 
Noi — dovedesc malurlzarej poe
tului, care știe să folosească 1 ma

si
dată, nu deecifrărti sensuri noi 
față de proza dintre cele două 
războaie, cu o temalkă apropiată. 
De asemeni ar fl necesar ți o 
puriileare a stilului, Înflorit de 
metafore (unele din ole. cea ■ 
pinzei d« păianjen ruptă ,,Cu Un 
troznet delicat**, d« exemplu, re
luata direct din Paradisul auțpl- 
nelor, compui acum 3fi de ani) fi 
împănat de fraze franțuzești țl 
germane. Publicarea acestui trag* 
ment. care nu aduce nimic nou, 
credem că nu ere deloc Indicată,

Leonida Neanițu semnează un 
ciclu de trei poeme. Cel dinții, 
Un drum pe ap! tn ritmul legă, 
nat si vîslelor înfățișează un mo
ment al vieții lui Lenta: trecerea 
laculuj Razliv. Din păcate, fina
lul cade ta banal, contraziclnd vi
ziunea mal personală, mai amplă 
a celorlalte versuri. Fără voia 
lul, Leonida Ncamțu demonstrea
ză inc* o dat* că grandilocvența 
șl declamatoriul nu pot înlocui 
autenticitatea sentimentului poc- 
Ik. Alt poem. Vlnt de aprilie, nu 
Ixhutește deelt tn parle să suge
reze prolunzimea sentimentului 
de bucurie ta clipi In toarcerii pri
măveri], Imaginea „« mloenedor 
oare tree peste Gutln. Inorucișta- 
du-țl noaptea farurile" rămlna 
un simplu pretext pentru poetul 
căruia „l.e dor d« legende și 
munți". Depărtarea de realitate, 
înlocuirea acesteia printr-un vers 
sau două rătăcite ta ambianța 
voit ..sensibilă" țl „Interioară" 
nu s-a dovedit nici acum de bun 
augur. Ulllmul dintre poeme, 
Aici unde al noștri..., mult mal 
închegat sub raport Ideologic, ni 
«e pare cel mal realizat din în
tregul ciclu. Declarația tirul* a po
etului, patetică, (Stat tnaetat de 
viață, de munci / De sos re, dc 
mlngllerl, de ctatece / Vreau să 
trăiesc, Iubind pămlntul acesta / 
Pe care de atttea ori am mun
cit") li oblig* Insă pa Leonldz 
Neamțu aă se apropie mai hotărit 
de realitatea acestui pămlnt pe 
carc-l Iubește.

Aurel Rău publică două poeme. 
Ce] dinții. Din licoare ram am 
cioplit un fluier, folosește motivul 
vechi al Mioriței, transpus fn rea
litatea nouă. Adevărul e. Insă, câ 
această reziliate e prezentat* nu
mai aluziv, In ultlme1e două ver
suri: „Vă umpleți acum de cin. 
tecul neclntat / Ce sroetc-n lume 
șl mal departe**. (Mărturisim ca, 
totuși, construcția aceasta sintac
tic* produce nedumeriri: folosirea 
Intranzitivă a lul „e scoate** e cel 
puțin neobișnuită). Încolo, poe
mul nu trece dlncolo de un Joc 
grațios al Imaginilor, unele din 
ele, ta ciuta voltei originalități, 
nedepățind banalul : ,,Ș| umblă
melancolice cortegii de păstori j 
Pe potecile de aur ale stelelor". 
E păcat că talentul poetului se 
irosește fn asemenea exerciții 
fără vlagă. Adeziunea mal clară 
Ia actualitate ar permite autoru
lui Focurilor sacra dezvăluirea 
Integrală a darurilor sale lirice.

Dovada se lace chiar cu a pa
gină mai departe, In poemul Șan
tier naval. Creion lud momentul 
lansării fa apă a unor vapoare, 
construite In ța ni Icrele noastre. 
Aure! Rău Izbutește ti dea glas 
unei emoții autentice, transpusă 
lutr-o Imagistici limpede țl con
cisă. Șantier novai conatitule un 
argument ta iprljniul convingerii 
noastre că poetul poate aborda cu 
mai multi eficiență generoasa te
matică actuală.

Un poem răacolitar, pfairind o 
notă aparte prin severitatea ex
presiei. „Omul de afară" compa
rabil ca valoare cu Balada tova
rășului oare e căzut împărțind 
Setate ia ta ilegalitate publică 
Victor Tulbure ta ultimul număr 
din Vfața romlnească. Evoclnd 
martiriul unul comunist din tem
nița de la Doflana, tenacitatea 
extraordinar* cu care înfruntă 
chinurile, credința nezdruncinată ta 
victoria poporului împotriva tira
niei, poetul sugerează forța ne
pieritoare « leninismului. Omul 
de afară porsonlfk* prezența me
reu via a Iul Lenta In Inimile co
muniștilor. precum țl atributele 
acestei persanalltățl i călduri su
fletească. responsabilitate adine* 
pentru cauza celor multi, dragos
te pentru partid ț! fiii acestuia, 
încrederea In biruință: / De-alunci, 
de-âtuncf, la noi tn ocna rece. / 
In fiecare noapte mai amar* / 
Pe unde-n zbor nici pasărea nu 
trece. / Venea — prin ziduri — 
omul de afară. / Șl adevăr rămln* 
ta milenii, / El ne-ultas ți su
fletul șl rane. / Noi la Doltana 
l-am văzut pe Lenln. / Noi am 
răzbii cu Lenln le Doltana.

lucearărul CD



G/imoosco A..
— V* rugăm ti n« spu

neți care aint planurile Edi
turii de Stat pentru Litera
tură (I Arlă In privința pro. 
movăril tinerilor scriitori.

A 1J «astăzi tinăr este s- 
prnape un privilegiu ! lei 
parte cu etanul vlrstel, — 
al bucuriei împlinite — la 
conatruiraa unei vieți, ta te
melia căreia stă dragostea 
Intre oameni, călăuzită șl 
luminată mereu do învăță
tura marxist-leninistă. Apar 
noi ?1 noi angajamente ele 
tinerilor In cinstea celui de 
al IlI-lea Congres al Parti
dului. Presa ne educe vești 
despre nenumărate. mari 
angajamente colective. Mii 
și mii de tineri. Indiferent 
de profesiunea lor, muncesc 
cu toată priceperea șl talen
tul la depășirea planului pe 
anul tn cura, la creșterea 
continuă a nivelului de trai, 
material și spiritual ai po
porului. In rlndul acestora 
slnt șl tineri scriitori, croni
cari entuziaști a] acestor vre
muri. El simt ca pe o datorie 
să zugrăvească In Imagini 
cit mai vii, ceea ce constituie 
specificul vieții noi, eocla. 
liste. De educarea lor fn 
spiritul dragostei șl atașa
mentului fată d® cauza cla
sei muncitoare se preocupă 
îndeosebi Uniunea Scriitori.

exprima ceea ce este nou. 
proprki epocii noastre.

Cu presa literară, editura 
păstrează un permanent con
tact. E firesc ca autorii tineri 
înaintea volumului, aă apară 
în periodice. Nu întotdeauna, 
însă, găsim efci cele mal 
reprezentative pagini. Uneori 
dlntr-o lucraje mei amplă, 
se preferă un fragment uni
tar. dar poete mei puțin 
realizat artiatlc. De acest lu
cru Iți poți da seama abia 
după ce respectivul autor 
aduce textul Integral la edi
tură. Oricum, pentru noi 
presa literară constituie o

De vorbă cu poetul Ion Bănuță, 
directorul Editurii de Sfat pen
tru Literatură și Artă, despre : 

TINERII SCRIITORI

...14 II
lor din RP.R. In cenacluri, 
cu o îndrumare competentă 
tineri! scriitori găsesc unul 
din multiplei^ mijloace de 
d-șl verifica posibilitățile. 
Editarea este șl ea un mij
loc 1 Editura de Stat pentru 
Literatură șl Artă, mal tnult 
decit in trecut, îșl propyne 
să urmărească îndeaproape 
evoluția tinerilor, recunoseîn- 
du-și o sarcină de primă Im
portanță — tipărirea celor 
mai valoroasa producții ale 
acestora. Sprijinul acordat 
In afirmarea unul talent 
este, fără îndoială, una din 
satisfacțiile noastre. Pentru 
aceasta trebuie gust. dia- 
cernămint. Intuiție — calități 
subsumate unei bune orien
tări ideologice, care aă nu 
permită abateri de la prin
cipiile realismului socialist.

0 serie de tineri poeți vor 
apărea In plachete individu
ale. Ar fi prematur să cităm 
aici lista numelor, dar tineri 
ca Nichlta StănesCu, life 
Constantin. Cezar Baltag. 
Florența Ălbu, Florin Mlhai 
Petrescu. ș.a. fșl conturează 
din ce In ce mal personal 
profilul. Am început cu cel 
oare tși așteaptă debutul in 
volum. Nu e mal puțin ade
vărat că preocuparea noas
tră se îndreaptă deopotrivă 
către acei poeți tineri oare 
nu mal slnt la debut Ața de 
pildă In cursul «nulul i960 
vom publica tioi volume de 
Violeta Zamflrescu și Gheor- 
ghe Tomozel.

Tineri prozatori, ca Nlco- 
tae Țic Fănuș Nmcu Va- 
slle Rcbreanu, Ștefan Bănu- 
lescu, Nlcolie Velea, figu
rează In planurile Editurii 
de Stat pentru Literatură șl 
Artă .unii dintre el cu lucrări 
aflate Intr-un stadiu avansat. 
Orientarea spre problemele 
actualității noastre, a con
strucției socialiste, le este 
comuni. Chiar atunci clnd 
mai experimentează limbajul 
contorsionat sau de notație 
gratuită (a vorba tn special 
da tineri poeți) nu e mal pu
țin adevărat că ei se dove
desc solidari In dorința de a

cursă permanentă, si nu nu
mai pentru <a urmări evolu
ția tinerilor poeți eau proza- 
torl. Un Interes egal trebuie 
acordat tinerilor critici șl cer
cetători în domeniul Istoriei 
literare. Numeroase prefețe, 
studii Introductive. mono
grafii vor fl semnate de ti* 
nerl care stau cu cinste ală
turi de cel din generația mai 
vlrstnică. Nume ca : Du
mitru Micu, Al. Oprea I. 
D. Bălan. S. Damian, D. 
Vatamanluc V. Rlpeanu, 
?*Vatei Căllnescu slnt pre
zente 1n planurile edituri] șl 
reflectă preocuparea dc a 
sprijini activitatea lor. Am 
adăuga la cele spuse mal 
sus dorința de e cuprinde 1" 
perspectiva muncii noastre 
toate generațiile scriitori
cești, oglindind tn felul 
acesta unitatea frontului li
terar, credincios îndrumăto
rului său, partidul clasei 
muncitoa re.

E.S.P.L.A. 1ș| propune >A 
contribuie la educarea comu
nistă a tinerel generații. Care 
tint obiectivele planurilor de 
viitor ale Editurii In acest 
tens ?

Editura Tineretului are un 
număr maț mare dc colecții 
prin care să contribuie la c- 
ducaroa multilaterală a tine, 
rllor. Acea st» nu înseamnă 
că Editura de Stat pentru 
Literatură șl Artă neglijează 
areastă latură esențială. Tre
cutul de luptă al poporului, 
lupți Partidului Comunist 
Romln In anii ilegalității 
slnt teme apropiate și dragi 
tinerilor, pe care le do
rim In noi $1 noi opere l'te. 
rare înfățișate la cel mal 
înalt nivel artistic. Literata, 
ra sovietică, exemplu viu de 
patriotism șl luptă tn spiri
tul Internal tonal ismuluT pro
letar. e bogat reprezentată 
In planul nostru de muncă. 
Aici, tlnărul cititor Intflnește 
figuri de comsomoliștl care 
în timpul războiului de apă
rare a patriei șl-au jertfit 
viața fuptînd erok împotriva 
dușmanului cotropitor, Chipul 
minunat al tînărulul sovietic 
e un exemplu luminos de fe
lul în oare poate fl îmbinat! 
viața Individuală cu aceea a 
colectivității. Paralel cu cele 
mal recente opere din litera
tura sovietică. Editura de 
Stat pentru Literatură șl 
Artă tipărește mult din lite
ratura universală. Să ne «- 
mințim ce apunea Lenln In

Sarcinile Uniunilor Tineretu
lui :

..Fără înțelegerea limpede 
a faptului că numai prin cu
noașterea precisă a culturii 
create prin evoluția omenirii, 
că numai prin prelucrarea a- 
castei culturi se poate con
strui cultura oroletară, fără 
această tnțelegere nu vom pu
tea rezolva sarcina aceasta. 
Cultura proletară nu aste 
caua ieșit da nu știu unde, 
rtu aste o născocire a oame
nilor care Iți zic specialiști 
tn cultura proletară. Ar fi 
ceva cu toiul absurd. Cultura 
proletară trebuie să fie dezvol
tarea, după anumite legi a 
acelui bagaj de cunoștințe pe 
care omenirea le-a elaborat 
sub jugul societății capita
liste, a societății moșierești, a 
societății birocratice".

..Biblioteca pentru toți*' 
este o colecție de largă popu
larizare a celor mai valoroaae 
opere din cultura clasică și 
contemporană. Apar aici lu
crări incluse In bibliografia 
permanentă a concursului 
„Iubiți cartea". Jn general 
opere care slnt sau trebuie 
sâ devină familiare cititoru
lui tinăr. Dc multe ori pre
fețele aparțin unor critic! 
tineri care găsesc mat ușor, 
dar nu mai puțin competent, 
modalitatea dc a explica 
opera scriitorului, furnizlnd 
totodată datele esențiale din 
biografie. Această colecție ca 
și o alta destinată literaturii 
contemporane (Meridiane) 
este menită să sporească 
sentimentul solidarității In
ternationale a tineretului.

— Presa literară poate da 
un ajulor Editurii In aceasta 
direcție î

Amintim tn răspunsul la 
întrebarea precedentă cit de 
mult ne poate ajuta presa li
terară. în primul rind ea 
este aceea care reflectă, dacă 
putem sptane așa. graf icni 
vieții literare. Editorul care 
urmărește atent publicațiile 
arc Imaginea etapei literare 
șl poate In chip realist si-șl 
orienteze activitatea. Discu
țiile cu autorii vin ca o con
tinuare a acestui contact. II- 
rcșin adîncit și lărgit prin 
Uniunea Scriitorilor. Dacă nu 
este 1ncl foarte bine organi
zată colaborarea, aceasta e o 
problemă car« trebuie să ne 
preocupe. Numai așa Editura 
de Stat pentru Literatură «I 
Artă va fl șl mal sigură de 
perspectiva muncii ei In pro
movarea tinerelor cadre acrl- 
llorlcești.

• La sflrșitul lunii aprilie, a încetai din 
nlajd In localitatea MonilMry, poetul francez 
Paul Fort. Născut In /S72. el și-a publicai pri
mul vokim de balade in 1897. De atunci, tn 
fiecare an a văzut lumina tiparului cits un 
volum, astfel Incit in 1950, clnd a începui edi
tarea operelor sale complete, s-a proiectat 
tipărirea baladelor In nu mai puțin de 40 de 
volume.

Paul Fort, care in 1912 a fost proclamai 
„Prinf al poeților4*, a organizat spectacole cu 
adori! șomeri. Prin dispariția „patriarhului 
poe2id franceze", literatura franceză încearcă 
o grea pierdere.

• Realismul tn artă, lucrarea criticului 
marxist american Sidney Finkelstein, apă
rută de curtnd In traducere In Uniunea So
vietică. s-a bucurat de o caldă primire 
din partea cititorilor și a criticii.

• Mohammed Dib. cunoscut cititorilor din 
fara noastră prin romanele Incendiul și Dar 
Sbltar, a terminat de curtnd o nouă carie 
intitulată Vară africană, a cărei acțiune se 
petrece la începutul triminalului război co
lonialist din Algeria.

• WHU Bredel a predat unei edituri ger
mane noul său roman inspirat de perioada 
care a urmat prăbușirii nazismului.

Arnold Zweig lucrează La ultimele pagini 
ale romanului Kelalides sau visurile tint 
scumpe, in care prezintă clteva episoade ale 
războiului hitlerisl.

• In editura olandeză Pegasus o *it<-*rfi 
cea de-a doua ediție a nuvelei lui Mâhnii 
Solahov. Soarta unui om.

• La Mexico City a apărut le editura 
Universității naționale, o Culegere de arti
cole da istorie literară, sub titlul Sentimen
tul demnității la Doa Quijote- Volum»! eț r- 
mă tncă odată convingerea oamen<!y' de 
cultură oi Amertai Latine că arte fi htera- 
tura țărilor lor se dezvoltă conform unei 
tradiții proprii, deosebită de cea a cnliurii 
bis pano-euro pene.

• Sârbălorutd centenarul romanului Marile 
Speranțe ol lui Dickens, teatrul Mermaid din 
Londra a montai a adaptare după inltmplă- 
rile micului Pip.

• In editura cinematografiei ckineze aa 
apărut primele două volume dintre serie de 
culegeri care cuprind scenarii cinematogra
fice.

• tn colecția Ogoakak aa apărut clteva po
vestiri ale lui VilLiam Faulkner, tipărite sub 
titlul Incendii torni.

• Conform unei anckeie Inl/epruue de re. 
vista No«a Kuitară scriitorul cel mai drag 
cititorilor polonezi este Salohov.

• In numărul 4 ai aceletan rewste se pu
blică un reportaj despre pemetteie de l^.ru 
ale scriitorilor romini Lucia Demet'.us. Miku 
Dragomir și Dumitru Cotbea. 1» v 4 au a- 
pârut tnformald despre ViciO' Tui^r,. A! 
1. Stefanetcu fi Veronica Porumbar», -.ar in 
nr. 9 articolul criticului V. Mlnd-a despre 
tlnăra proiă romlnsascd. *

• La editura SNDK din Fraga a fost tipă
rit de cnrind volumul Tara de dincolo de 
negură al maestrului WrĂoiI Sadoveanu.

NU VOM .. SPO/H/M

MAI MERGE LA ROMA
(Da la trlmliul nostru special la Sofia)

Băieții noștri au fost, în meciul de la Solia mal 
emoționați decit cronicarii sportivi. Juclnd In 
prima repriză cu mult sub posibilitățile lor șl ne- 
reușirțd în cea de a doua decit să reducă scorul, 
el au pierdut: 1—2. Publicul sotiot și-a încurajat 
echipa, dudnd plnă la limită entuziasmul și pa
tima sportivă șl golurile înscrise dc lordancv și 
Kovacev au umplut de satisfacție 50.000 de supor
teri. Echipa bulgară a avut permanent inițiativa, 
a șutat periculos, s-a bătut pentru fiecare balon 
și l-a depășit pe Carlcaș. Dar asta numai 43 de 
minute. După pauză vlrstnlcll jucători bulgari 
s-au mișcat greoi au pierdut controlul partidei 
și au lost la un pas de a fl egalați. După golul 
bine „lucrat** înscris de Tătaru. Dridea și Con
stantin au ratat In situații favorabile.

Și totuși, la Sofia am văzut la joc o echipă 
serioasă, dezbărată de vedetism, șl mal ales 
calmă. Cu unele rezerve, echipa pe car- Oană a 
trlmls-o pe gazon la Solia, «sie o echipă bună, 
tlnără, pe care se poate conta I Fotbalul romlnesc 
este In... mllnl bune. Slăteam pe banca rezervelor 
șl ascultam comentariile șl îndemnurile antreno
rilor șl jucătorilor romtnl. E știut că Popa a fost 
preferat Iul Zavoda II, că Oaldă a fost înlocuit cu 
Hașoti, că Uțu a rămaa șl tn acest meci specta
tor. Dar știți cine a fost cel mal aprig susținător 
a! Iul Voinescu ? Uțu I Iar Zavoda II II aplauda 
pe Popa. Oaidă găsea cuvinte de laudă pentru 
Hașoti. Aceasta e foarte Important. După meci. 
In cabină, Voinescu privea trist 1n jurul său. gata 
să pllngă aproape. Am citit în ochii Iul dorința 
imediată de a repara In alt meci ezitările din 
meciul cu Bulgaria.

Au asistat la meci conducători al Federației de 
fotbal șl antrenori ca Iov. general Minescu, 
Slolan, Braun, Vogel. Popescu, Ploeșteanu șl 
blnetnțeles Oană. Slnt oameni fermecători, admi
rabili pedagogi, bolnavi realmente de fotbal, dar 
întotdeauna obiectivi. Oameni carc-șl cheltuiesc 
multe zile șl nopți pentru alegerea celei mal bune 
echipe reprezentative, care cutreieră orașele țării 
toamna, pe ploi și iarna, pentru a urmări me
ciuri, care slnt gala să scormonească 1n sacul cu 
anecdote pentru a alunga emoția băieților atunci 
clnd șl ci slnt emoționați ca niște școlari.

Nu putem fl dc acord cu acele articole cu ton 
de panegiric care s-au scris despre meciul dc la 
Sofia O echipă trebuie să știe cum să Învingă 
dar și cum să piardă. Fotbalul rămlne lotuși o 
întrecere sportivă In care izhinda nu trebuie ab
ținută cu orice preț, cu orice mijloace cl după o 
luptă In care trebuiesc puse In valoare nu numai 
calitățile fizice cl șl virtuțile psihice.

Meciul acesta, clștlgat de bulgari e numai o 
etapă dintr-un șir lung de Ini Uniri tradiționale. 
Ne vom revanșa. Nu pot încheia aceste însemnări 
fără să remarc jocul magistral al lui Diev șl al 
lui Kovacev. fantezia lui Raksl „ăla mic" al echi
pe! șl aportul stăruitorului Hașoti. De la Con
stantin, mal avem polițe neacoperile. Faimosul 
Colev a jucat destul de cenușiu iar lordanov se 
anunță o stea de primă mărime.

Am părăsit Sofia, oraș fremătător, 1n vreme ce 
autobuzele noastre care se îndreptau spre aero
port erau înconjurate de mii de „trubaduri*1 cară 
ne-au clntat „A rlvlderci Roma...*

Am clntat șl nai, cu oarecare tristețe...

Gheorgha Tomozel

• Cancelaria cardsaalalui spălări a desdua 
actinaa n lustiție Lmpatrica unei case ati 
tLscuri. carînd a* se interzică vieaarM 
dnîec aparțutlad amoscstnlu. compozitat și 
cîntăreț Domenico Modugm. in rețu/et se 
citează versuri ca le simt merest 1b brațele 
mele.... socotite drept. Imorale și ItceaținaM. 
O, sflntă Ipocrizia.^

• De altfel, cenzura bisericii catolice u sa
oprește aicL Ea a interzis reprezentarea 
operei Martiriul sllofuJui Sebastian*, de 
D'Anunzzio, la Scala din Miloaa. reducUul 
spectacolul doar oratoriu. Balerina
L. Cerina care urma să fie sohsta ba
letului. a intentai proces teatrului, ce
tind despăgubiri morale Și materiale. 
Ea a declarat ziariștilor că hotărifca a /osl 
luată fără ca vreun cenzor să fi asistat la 
repetiții, pentru a-și da In mad direct sea
ma dacă spectacolul este sau nu imoraL Ca
rina a declarat că tn cazul clnd țustițla ita
liană nu-i rd da satisfacție, se ca adresa tri
bunalului de la Haga.

Conform datelor celui de al IX.tea rttenxd- 
mlnt demografic dat italia, analfabetismul 
poate fi intllnit In domeniile cele mai puțin 
susceptibila de prezența iad. Astfel, s-au în
registrat 11317 analfabeți la rlndul celor cla
sificați ca „administratori titulari de ierme, 
și administratori delegați-. Printre „«genți 
de vin zări șl publicitate- sini 1.611 unaHa- 
bețL Există analfabeți printre factorii poștali 
și printre... slujitorii bisericiL (Aceeași insti
tuție care cenzurează pe Cerina ți Modugaa 
Dar deadreptul de necrezut este faptul că 
s-au înregistrai 56 analfabeți In rubrica pro
fesională .....artiști, scriitori, ziariști, publi
ciști șl profesiuni similare* 1

Un adevărat tur de forță al culturii capi
taliste...

•B£Bl/S/sr
ORIZONTAL : 1. voi lăia drapt bucuri, după nosrts, decit

na euma aduni! pe.o carta*. 5. ..Pișcata... mă doare/ Da.amiBtire ii 
llBfloere.” — ,,Ș1 n.... câ-n deal aa ii trezia / Ziua da aur la gri. 
dina mai*, (tubei. p]|. 3. „Coectugul... din achit, furat la lt»î*. 
(mate, alng.) — „Toți alinii! zugrAvltl In Undi i Cu aeuaraJi anfe. 
rindl, / Ai ... noniblceic* (așart.) 4. „Aici nu mal <11... da doua, 
taci de ani*. 5. Sacrificiu vechi chJnazete. — „Cina-l pribeag tl 
oetenit le... / Ml.a limba aiprâ. do conuri* — „IJnavenlt m, toi. 
mula, (n oeiâ. / O aă to.mbrac In... da mi tari", (ting.). « -Slut 
vinovat cl un ilvnit / Mereu numai la bun oprit*. — ..51 ...mal 
multi da dona ori f Do cit Iritate eu gild In tubtnorf*. 7. ..Ghlct 
(minea-o.ar tata) / Cina ara...“l — Vechea Grecia 1. Viol. — ,3U. 
buind m.am hotârlt / Să-mi trac noaptea de...* 0. ..La............ -Jn. /
Vi-va, va.la*. — „Doamna 1 paie.au dat cu... fa nltta zid*. 18. „Ci. 
lltorlnd ța malul talarelor laUna ) L.em tnlllnll, aol paelnic, pa-0... 
da topaz*, — „Tu eitl... El parei nici n.a foit*.

VERTICAL i 1. „Clnd ml a-a... unghia lagareaică / Am lâsal-O aă 
ereaicl*. — Naadavărat. 2. Ratlin — „De..., ala.au... / Rufa-atinta 
la uscat*. 3. Clmp da in. — 4. „Drumn.t lung plnă la Jll, / Fără... 
firi copii*. — Numele mal lung al lut Aton. 3. „$!. fasDril!, urma
șul lui Promatau, el. omul, / A print if taina mare, a tainelor...* 
— „Șl.am aicultet bltala.1 da ....tac*, fl. „Slnt bolnav da .-. / Slat 
bolnav da clntaea. mamă*. — „Duduia, carabina lt! ap larmă da,..*. 
T. Fapt. — ..... țină o ligată I* — „Tu traci Întotdeauna / Si lail
In ,., noroi*. I.   zare nu val mal avat, I ...mini cu care a-o 
mltorl*. — „Unde sa dace alngur, urzit In daata t“. fi. Prailz pen
tru trai. — „SI să.) dai la dracul / Întinzi tot ...* (■eart ). II. ..Nn 
vrei .lată, aS.ti arăt / Cum lai drumul ...1“,

SFINX

Scriitorii au darul de a Intui anumite 
realizări iehnico-ștltnțlfiee cu multă 
vreme înainte Ca ele să fie posibile 

din punct de vedere tehnic. Astfel, tn. 
tr-unul din romanele sale, Jules Verne 
vorbește despre proiectile comandate prin 
unde electromagnetice, prcclzlnd chiar că 
există posibilitatea de a le da comenzi 
selective pe diferite frecvente. Astăzi, ast
fel de proiectile există. Pentru specia, 
liștl. Jn special, rămlne surprinzător fap
tul cl un literat a fost capubfl de o ase
menea previziune tehnico-științifică, cu 
decenii înainte de traducerea sa în viață, 
cu atlt mal mult cu cit. In momentul in 
care scria Jules Verne nu existau nici ra
chete și. desigur, nici sisteme de comandă 
prin radio.

Aceste legături dintre Infuzia literară 
șl creația tehnică slnt deosebit de strînse 
In domeniul roboților, chiar termenul ro
bot fiind creai do un scriitor. Dar cu mult 
înainte de aceasta, alțl literati dezvoltați 
teme iefpate de ede raai îndrăznețe rea
lizări ale epocii noastre. Să încercăm să 
arătăm legătura dintre literatură șl ro
boți. în clteva din momentele ei semnifi
cative.

Scriitorul ceboskxuc Karel Opelc a in
trodus termenul de robot In drima 
„R.U.R." („Rossuzn Universal Robot"). 
Subiectul lucrării este următorul: un <n. 
vânt. Rossuzn. reușește să descopere pro
cedeul. prin care se pot tabrica ființe vil 
asemănătoare oamenilor. Un alt tinăr In
giner perfect donează procedeul de fabri
cație. Pleci nd de ta Ideea că roboții sl.-it 
destinați numai muncii, deci nu au nevoie 
de sensibilitate șl de organe de reprodu
cere. cl reușește sl.l fabrice mai repede 
și mai ieftin. Producția de roboți crește 
mereu. Fiind lipsită de necesitatea de a 
munci, omenirea degenerează șl dlspa e 
în urma unei revolte generale a rabo- 
țlîor.

Astăzi, ..R.U.R.* prezintă doar un Inte
res Istoric: este opere literară în care 
<-■ creat cuvtntul robot ce pere a deveni 
un simbol al civilizației noastre. Căd 
epoca noastră este, fără îndoială, epoca 
automatizării — tar robotul este tocmai 
ceea ce înlocuiește pe om tn efectuarea 
unor acțiuni date.

Tezele principale ale dramei „R.U.R. 
filet Insă caduce. Omenirea nu degene
rează prin plictiseală, cl din contra, po
poare Inlregl lupii pentru construirea 
tmel vieți mai bune, elibertndu.se de !an« 
țurile exploatării.

Literatura fantastică s-a preocupat de 
roboți încă cu mult înainte de lucrarea 
lui Capek

Acum 150 de ani era la modă construe- 
țta de automate. Mecanici Iscusiți oon- 
vtrutau tot felul de jucării oare uimeau 
prin perfecțiunea lor. Vauaansonne con- 
tlru 3 un flautist, tn mărime naturali, 
care d-fcrite «ril. Pentru aceasta,
aromatul I«: mișca corect degetele, «stu
pind de--:-:zî-J orif'cr'e flautului
după un p*ogram dat. Droz construia un 
manechin care era aapabll chiar si scri< 
«num'tr propozițiuni simple — șl așa mal 
departe Era epoca In care se descoperea 
ur aderă? elementar, și anume taptul că 
o.'gan'.sm^I nostru prezintă și ua aspect

• -

Poetul modernist, poetul atmos
ferei vag perceptibile și nebulos 
active, poetul muzicalității presu
puse și al ritmului pe ghicite e, de 
fapt, un om obișnuit Ca mine »i 
ca tine- E însurat Are un copil. Pe 
-are il cheamă — slmpln șl clar — 
Nicușor.

Clnd a Împlinit dnd ani. Nicușor a primit In dar un 
căluț de lemn. Un căluț obișnuit, lucrat lu maniera tra
dițională : patru picioare, doi ochi, două urechi, șa, scări 
și coadă. Cea mai clasică coadă de cal jucărie care s-a 
văzut vreodată. Mama 1*« cumpărat de la magazin cu 
destulă teamă: dacă nu-i place Lui! (Lui — adică poe
tului soț și tată). Parcă ! vedea privind calul cu ochiul 
său Ironic, necruțător șl modern : Vai, draga mea, ce 
piesă desuelâ I N-ai găsit unul mai... mai... cum sa 
spun?, mai stilizat, mal abstract, mai Indirect? 
Cit ai dat pe el ? Să-l duci înapoi 1

Dar. din nefericire (jla, din nefericire!) nu ș-a Inllm- 
plat așa. Clnd a fost adus acasă cadoul cu pricina poetul 
tată se afla in odaia sa, la masa de lucru, aplecat asu
pra unul poem din care scrisese doar atit:

Soarele a răsărit azi la șaae treizeci.
A fost o zi călduroasă I
Am văzut oameni mergind la lucru.
Ehei I
Oameni mergind la lucru am văzul I

la care lucra de trei zile. Deși captiv Inspirației, a

IN LITERATURA ȘTIINȚIFICO-FANTASTICA
mecanic; o mișcare <a mlinii, de pildă, 
poate să fie redată foarte hine de un sis
tem de ptrghie. In această privință slid 
de amintit și lucrările Interesante eletUd- 
rclui matematician rus Cebtșev. care ta o 
expoziție internaționali de Ic Paris a pre
zentat diferite sisteme de pfrghu articu- 
tale, ce reproduceau fidel mersul unul nai 
mu mișcările făcute de un vîstaș. Aceasta 
In strlnsă legătură cu preocupările sale 
de a găsi formulele matematice generale 
prin care să fie posibilă reproducerea 
prin sistema de bare articulate ele unei 
mișcări data.

Eflorescenta mecanicismului s-e răs- 
frlnt șl In literatură. Apar lucrări In oare 
este vorba de automate, de păpuși me
canice aidoma celor vM. Dintra realiză
rile oare au supraviețuit nu se poate să 
nu amtfltivi baletul Coppellâ de Delibes. 
Lite vorba tocmai despre un meșter oara 
face automate minunate, uerfect asemă
nătoare ființelor vil. Tlnărul Franz se 
îndrăgostește de o astfel de păpușă cu 
ochii de smalț. Dar plnă ta urmă logod
nica sa reușește să-l zmulgă din vraje. 
Amintim. 1n treacăt, că Ideea acestui b-i- 
let este preluată din Neguțătorul de ni- 
sip a maestrului literaturii fantastice, 
E.T.A. Hoffmann, Problema roboților ne-a 
condus la probleme creării unor ființe vil, 
așa după cum era cazul tn R.U.R.

Nid această temă nu este nouă. Oare 
toate tratatele de magie din antichitate 
șl din Evul Mediu ou-ți propuneau oa 
ținti supremă crearea unor ființe vii? 
Homunculul lu! Faust este oare altceva ? 
tn literatura romantică tema este abor
dată cu mullă strălucire de către soția 
poetului Shelley. „Frankenstein" vau 
„Noul Promeleu" este tocmai încercarea 
de a prezenta în formă lilerară povestea 
creării unul astfel de om sintetic. Pe 
scurt, poveatea este următoarea : Un îî- 
nlr student, pasionat de studiile sale, 
reușește să descopere secretul vieții, șt 
fabrică un „om* : pe Frankenstein. A- 
cmsII ființă se dovedește însă a fi man. 
struoasă șl provoacă In Jurul său numai 
nenorociri. Teme a fost reluată de către 
cinematografie.

snwi/F/c
Tot un fel de robot. în sensul de ființă 

croată penlru muncă, este șl Golrxnul din 
Praga. Rabinul Loew realizează din pă- 
mint o ființa numită Golem, Clnd pe 
frunte H acrie un cuvtnt. care 1n ebraică 
înseamnă ..adevăr", Golemul trăiește, ac- 
tivrază după cum I se poruncește. Șler- 
gtnd prima literă cuvtntul capătă șemnl* 
ficația „moarte" șl Golemtil moare. Le
genda spune că ta un moment dat Gole, 
mul a scăpat de sub controlul creatoru
lui său și a fugit In Iunie revenind 1n«ă 
mereu, ta anumite perioade. Treptat insă, 
omenirea a înțeles ci nu pot fl create din 
simple reacții chimice lilnțe atlt de com
plexe ca omul. Tema creării roboților, 
oastea] a foat treptat abandonată. Ea a 
suprariețait Insă sub diferite variante 
adaptata eoadițiilor tehatec din tnomtfl. 
t=l respectiv. Astfel In epoca noastră a^ 
bundă tema roboților-mașini de calculat.

La fel după cum cu un secol și jumă
tate In urmă st dezvoltaseră eu tomatele 
mecanice, tot așa astăzi se dezvoltă mult 
mașinile de aalcutat electronice. De fapt 
astăzi mașinile matematice se dezvoltă 
incomparabil mal mult decit automatele 
mecanice tn trecut. Mașinile moderne ui
mesc prin aapacitatea lor de a îndeplini 
munci rezervate înainte numai oameni
lor. Ela pot efectua calcule extrem de 
complicate, rezolvînd probleme matema
tice foarte grele. Dar ele efectuează șl 
mund de calificări deosehite : joacă șah, 
traduc dintr-o limbă în alta, pot tace 
chiar studii de filologie. Bineînțeles că 
este un subiect deosebit dc tentant acela 
de a introduce mașinile matematice H 
literal urc fanta stico-ștlințif ici.

După cum era șl firesc, asistăm astăzi 
ta înflorirea unei literaturi fantastica, 
științifici în oare intervin toi mal mull 
mașinile matematice. Și în literatura 
noastră au apărut astfel de lucrări. De 
exemplu. In romanul O dragoste din anul 
40042. Sergiu Fărclșaru ne prezintă o 
mașină uriașă care Înțelege vorbirea ome
nească |l care este utilizată pentru con
ducerea muncii de planificare a unei so
cietăți viitoare. în același roman întîinlm 
șl mașini care „educă" alia mașini de 
calculat.

în fond, procedeul adoptat aici este un 
procedeu pe care In arta plastică l-au 
utilizat și maeștri] consacrat), ca Peter

Breugel șl Hleronimus Beedi. Lutnd ele
mente din natura înconjurătoare, prin 
amplificare șl prin amestecarea lor tntr.un 
mod nefiresc, sc obțin efecte fantastice. 
La fel se procedează astăzi tn toate ro
manele cibernetice.

Desigur acum există mașini automate 
oare recunosc sunetele vorbite, elemen
tare. adică fonemele. Există și mașini ce 
recunosc caracterele scrise, adică literele 
ca șl grupările de Utere, adică cuvinte. 
Există și mașini utilizate In munca de 
planiiioarc șl de evidență contabilă.

Este însă puțin probabil oa s3 ae treacă 
în viitor ta asocierea acestor elemente, cel 
puțin în sensul în care preconizează au
torii de literatură fantastica-ștllnțifică. 
adkă de a sa realize mașini cu perfor
manțe cvesi-umane.

Desigur că știința șl tehnica slnt în 
continuu progres. Mereu viteza de lucru 
a mașinilor de oa leu lat crește și dimen
siunile lor se reduc. Ca să dăm un exem
plu. In timp ce un om are nevoie de cel 
puțin e cincime de secundă ca să intro
ducă o cifră lntr-o mașină de calculat, 
mașinile modeme citesc plnă la 200 de 
caractere pe secundă, și aceasta chiar Ia 
primele modele realizate. In afară de 
aceasta, viteza de lucru a mașinilor elec
tronica este tn continuă dezvoltare. Ma
șinile aritmetice rpe^ulcc lucrează cu 
ritmuri scăzute, do clteva unități pc se
cundă. Mașinile electronice mal vechi eu 
mărit această vMeză ta circa clteva mi! 
de unități pe secundă, pentru a atinge 
la mașinile parametron ritmul de 60.000 
de operații pe secundă. Cu acest ritm se 
pot realiza sute de mii de operații aritme
tice pe secundă, tucrlndu-se cu numere 
de cîle zece cifre fieoare. Evident că o 
tendință marcată a tehnicii oste «ceea de 
a sa reduce șl dimensiunile elementelor. 
Dispozitivele semiconductoare slnt dc mii 
de ori nwl mici decit elementele etaiice, 
adică decit tuburile electronice.

De curtnd s-a produs un săli revoluțio
nar fn electronică, prin crearea unor dis
pozitive de un tip cu totul nou, la oare 
dimensiunile slnt Inel cu mult mol mici 
decit acelea ale dispozitivelor semicon
ductoare clasice.

Ca să dăm un exemplu, în timp ce un 
bloc de telcmăsură a luminii necesită 
trei tuburi electronice, o fotocclulă și 
oile numeroase rezistențe, cu noul dis
pozitiv Întregul bloc sa reduce fa numai 
două elemente, avînd în total aproxima
tiv dimensiunile unui fragment de chi
brit.

Mergind pa sceaslă linie, no puletn 
Imagina că în curktd vom dispune de 
mașini matematice, care alături de viteze 
extrem de mari să albă sl dimensiuni 
foarte reduse, astfel înctt să poată fi cu
prinse Intr-un spaflu mic. a$a cum cer 
autorii de romane fantăstico-științlfke 
care Introduc de obicei un calculator în 
oa vite tea craniană a unul robot.

Dar, chtar șl in aceste condiții noi. rea
lizările tehnice nu vor merge pe linia in
dicată de către autorii romanelor cibet- 
nellce. Mașinile create vor ti din ce în «e 
mal mult mașini speciale, destinate unor 
munci bine conlurale.

Nu vom Inlllnl astfel mașini universale 
cere să albă marea univoTMlHala de DO- 
libilități da care dispune omul, atlt în 
ceea c* privește munca intelectuală, cit 
și poaibilUatea de mișcare. Vor exista 
desigur mașini contabile cu dispozitiv de 
citit. Vor exista mașini care să traducă 
dintr.o limbă In alta, dar n-au să existe 
nnșini care în același timp să poată în
văța limbi străine, să poată rezolva pro
bleme ms iernatice, să poată cin ta ta pfan. 
să facă alpinism mu să joace volei, ap;c- 
ciind șl creațiile artistice sau valorile mo- 
rale.

Din acest puncl de vedere, omul ră- 
mînc mai departe IncoronorM naturii, 
fiind materia In cel mai Înalt grad de 
organizare-

Desigur că roboții trebuie să formeze 
mai departe un obiect de preocupare pen. 
tru literațl. Cred că din asocierea preocu
părilor electroniste și celor biologice se 
pol produce lucrări deosebii de irUft-e- 
sante. După cum se vede, legăturile din
tre roboți și literatură slnt multiple. Ro
boții au apărut mal înttl In literatură, 
tar astăzi tl vedem în jurul nostru. Dar 
el nu s-au dezvoltat pe linia preconizați 
de unii scriitori de literatură fantastică. 
El există pentru binele omenirii, penlru 
eliberarea omului de povara muncita* 
grele șl monotone. Nici o revoluție a lor 
nu amenință omenirea. AutomatIzarea 
completă cu ajutorul roboților toi mal 
perfectkmațl de care dispunem astăzi 
amenință cu piei rea doar societatea bur 
gheză. deoarece automatizarea comple'ă 
se poala produce numai fn socialism.

Prof. unîv. Edmund Nicolau

mai indirect?

Șl _ ....
putut, totuși, să audă, din camera alăturată, următorul 
dialog:

— La mu Iți ani. Nicușor I Să crești nsare I
— Sărut mina 1 Vai, mimico, ce căluț frumos mi-a] 

aduși Vino să le sărut!
A urmat tăcerea Imbră|ișeril. Apoi, toata seara, s-au 

auzit variafiile Iul Nicușor pe ierna „Dij, căluțule, dli !" 
întretăiate de replica grijulie a mamei: Nicușor, mai în
cet I Tăticu lucrează! II superi...

Dar. din nefericire (da, din nelerlcire I) poetul tată nu 
era deloc supărat. Dimpotrivă: evenimentul inmlnării 
călu|ului și joaca iui Nicușor treziseră In el ginduri pa
terne șl liric-proleslcnale, emoții calde al dulci, care se 
inmănuncheaseră in următoarea hotârire :

— Trebuie să scriu ceva pentru copil 1 Penlru copilul

meu. N-o >ă-ml scadă prestigiul. $1, de altfel, voi semna 
cu pseudonim. Trebuie 1

Zis și făcut: ' “ 
aproape șl scrise,

Peste două orc
—- N ic ușori
— Da!
— Vln-la lata I
— De ce ?
— Las-că vezi Iu. O surpriză.
— Să iau șl calul ?
— Nu — șopti mama repede — la»ă-l aici 1 
Nicușor Intră pedestru In biroul poetului tată.
— La mulți ani, Nicușor! Să crești marel
— .Mulțumesc. Ce surpriză?
— Ți-am scria o poezie.
— Aăăăăî _____________
— E pentru tine.
— Vreau la cal.
— Daca asculți poezia"lff 

culat.
Din nefericire (da. din nefericire ’)
Poetul tată Ișl drese glasul șl citi:

luă o coală noul, trase lampa mal 
scrise, acrise înfrigurat.

se auzi următorul dialog:

copilul acceptă.
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ESTIVALA

Ca.pasări vagi, In migrații, 
Catapultate imanent, amintirile 
Din infantile anotimpuri rămase 
Vehiculează — 
Pendule incerfe, 
Inerte pedale — 
Spre inima mea... 
O, copilăria mea 1 
Fum nebulos: suspinul după eqvestre miniaturi 
Intangibile,

la antipozi

î

9

O. crupe cambrate, de lemn 
și de gips grimat.

Etern Interzise rofufelor mele 
minuscule

Și visului, inutil edulcorat 
de speranța calpă.

O, copilăria mea in comuna natală I 
Dar tu, tu. te dezvolți

In cotidiana eqitație firească 
Sacadat plinind
Și tonic
Peste amintirile mele migratoare — 
Pendule inerte, 
Incerte pedale....
O. fiul meu, fiul meu, fiul meu I...

Poetul încheie cu un surle modern. Apoi, brusc, fără 
voia lui, scoase un tlpăt exact ca-n Caraglale

— 1-e rău copilului I Săi, nevastă I 
Nicușor 2ăcea întins pe covor. 
Doctorul de serviciu se pronunță scurt:
— în afară de orice pericol. Ați venit Ia timp.
— Ce are, doctore?
— Meningită. Trece- Tratament!
In palul alb Nicușor avea coșmar:

— -catapultate... rotule... Incerte... Inutil... căluțule.... 
Doctorul întrebă:
— L-ațl ținut In frig?
— Nu... aă vedeți.„ o poezie..
— S-o via 1
— Poftim,
— Doctorul dti. Apoi, fără 

necă pe onor șl rămase acolo 
comodă.

nklun comentariu. aiu> 
lntr-o poziție foarte in-

Afară, 1n noapte, se profila silueta foarte clasică — 
șl eqveslră — a unui voevod de bronz.

Un chefliu Intirziat psalmodia In surdină cunoscutul 
clntec : Tu caaare leeești pierduuuută...

Petra Dragu
P. S.
Am auzii că poelul-tată lucrează la un volum 

pentru copii. Dacă i-1 publică In 14.000 de exem
plare, îmi voi aminti de Irod.
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