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I

de Florenfa Albu

Pîine proaspătă, aburind încă, cu coaja aurie-portocalie, cu miezul dulce de zar
zără parfumată, pufoasă.
Simți că trebuie s-o mănînci mușcînd din coltucul aburind încă, cufundindu-tl 

obrajii în miezul ei.
Pe urmă, brînză prospătă, albă, ivorie, tăiată în felii mari, prelungi. Alături de ea 

— ceapa verde, fragedă, ascunzînd în cămăși străvezii suculenta de delicatesuri exotice. 
O ronțăi in dinți cu pofta țăranului care a fost la săpatul porumbului. Pe urmă, spargi 
un ou, lăsînd să apară, din albușul de fildeș, minunea rotundă, colorată viu, a gălbenu
șului.

Merge bine vinul din via gospodăriei colective, otonelul ăsta beat de miresme.
A vie sau a salcîm miroase ? Beau vin sau văzduh de salcîm ? Parcă nu mai știu- 

Parcă ciocnesc paharul cu pădurile, cu pământul.
— Mulțumesc, pămîntule, zic. Mulțumesc pentru pline, pentru floare și vin.
— Mulțumesc, oameni, zic. Pentru pline, pentru floare, pentru vin, pentru omenie.
Și mă plec în fata pămîntului, și mă plec în fata omului. Și ciocnesc paharul cu 

cerul caselor, cu soarele ferestrelor, cu vorbele oamenilor.
— Noroc 1 — șj mă plec în fata lor.
Plăcinta cu brînză, abia scoasă din cuptor, Îmi oieră delicii care-mi aduc aminte, 

de departe, sărbătorile copilăriei.
O masă țărănească în Bărăgan: Livedea.
Plinea s-a făcut frumos, floarea s-a făcut vin.
Se clatină zarea ochiului de parfum și esențe.

FORUMUL MONDIAL AL TINERETULUI

PENTRU BUNĂSTAREA POPORULUI
An văzut lumina zilei și am 

copilărit intr-o casă mizeră de 
oraș provincial, cu odăi închi
riate cu luna, în vecinătatea 
unor oameni a căror normală 
condiție de viață era prover
bul „săraci, că n-aveau după 
ce bea apă" Știu, din aminti
rea acelor ani, care era gustul 
plinii cu coaja plină de timbre 
ca o scrisoare, mai țin minte 
și cum venea fochistul de tren 
cu lădița lui de lemn, acasă, 
rupt de foame și veșnic poso
morit, n-am să pot uita nici
odată că primăvara, în zece 
odăi alăturate, zece familii să
race mîncau fiertură de urzici 
și lobode și măcriș și draga
vei. Mai țin minte că dintr-un 
salar primit în plic, aritmetica 
Regiei C.F.R., a U.D.R.-ului și 
a uzinelor din Ferdinand (re
prezentate în odăile vecine prin 
cîțiva muncitori) scădea leafa 
pînă la cifra cîtorva poli de 
hirtie jegoasă, dar toate astea 
au rămas ale trecutului și 
beznei. Un fost prim ministru 
din vremea aceea a rămas de 
pomină prin ideea ce-o dă
duse sub forma unui sfat de 
un neprefăcut sadism cîtorva 
milioane de lucrători și mici 
funcționari: „Nu vă pot plăti 
salariile. Aruncați-vă în 
măre !“ Un guvern de odinioa
ră inventase curba de sacri
ficiu, dar tocmai atunci cînd 
unui popor întreg' i se cerea 
să-și strîngă cureaua, directo

rului general al Regiei C.F.R. 
i se mărise salariul dintr-o 
dată și parcă ostentativ, cu cî- 
teva oarecari milioane.

Memoria tuturora, lucidă și 
promptă în mecanismul ei in
tim, nu încetează să evoce și 
să așeze mizeria din trecut 
față în față cu rîvna prezen
tului socialist de a face viața 
tot mai frumoasă și mai dulce. 
N-a trecut decît puțină vreme 
de ia ultima ieftinire de pre
țuri la o vastă nomenclatură 
de mărfuri, de la reducerea 
impozitelor pe salarii și iată că 
un nou comunicat, întărit cu 
semnătura Primului secretar 
al C.C. al Partidului Muncito
resc Romîn și a Președintelui 
Consiliului de Miniștri, anunță 
o nouă mărire de salarii pre
cum și reducerea prețurilor la 
o gamă de tarife și mărfuri.

îndată după ieftinirea prețu
rilor de anul trecut, mă aflam 
într-un sat dobrogean, martor 
la momentul cu totul obișnuit 
cînd un țăran își cumpăra un 
aparat de radio „Latvia" cu 
picup. Viața o luase cu 
îndrăzneală și vigoare înain
tea imaginației poetice, fiindcă 
încă la ora aceea (n-am întîr- 
ziat să aflu) erau destui țărani 
colectiviști proprietari nu nu
mai de televizoare și mașini 
electrice pentru spălatul rufe
lor, dar și de aragaze și frigi
dere. Ca de la cer la pămînt 
se deosebește viața de azi a 
muncitorilor, de viața lor din 

trecut. Despre această .reali
tate vorbesc miile de locuințe 
noi construite în orașele și cen
trele industriale, vorbesc con
dițiile noi, moderne și civili
zate de lucru în uzinele noas
tre. vorbesc stațiunile de odih
nă pline cu sute de mii de 
muncitori, iar acum vorbește 
noua mărire de salariu a oa
menilor muncii.

Așadar milioane de mun
citori, profesori și funcțio
nari, vor semna în statele 
de salarii în dreptul unor chen
zine mai mari. Așadar, ca și 
anul trecut, vom vedea în vi
trine cartonașele cu prețurile 
vechi tăiate de o linie groasă 
și alături noile prețuri reduse. 
Am mai văzut în trecutele 
vremi astfel de lucruri ? Am 
văzut prețurile întreite peste 
noapte, am văzut pîinea mic
șorată la cîntar, dap adausă cu 
timbrele de finanțe și percep
ție, i-am văzut pe muncitorii 
de la Regia C.F.R. luptînd deo
potrivă împotriva curbei de 
sacrificiu și fascismului, împo
triva cametei și a înfometării.

Duceți-vă în oricare sat 
vreți, duceți-vă chiar și în sa
tele care dintr-o tristă reali
tate a trecutului continuă să 
se numească și azi, cu totul 
anacronic: Flămînzi, Golășel 
și Sărăcani, și veți găsi 
cooperative și magazine uni
versale cu un vast sorti
ment de mărfuri bune și, după 
cum vedem, tot mai ieftine. Mă

menirea a trecut 
în ultimii ani 
prin mari trans
formări. Forțele 
păcii și socialis
mului, mereu în

creștere, au devenit astăzi 
factorul hotărâtor al dezvol
tării societății. Ele sînt ca
pabile să preîntîmpine un 
nou măcel mondial, să ză
dărnicească uneltirile a- 
gresorilor imperialiști. în 
zilele noastre, ideile co
existenței pașnice sînt îm
brățișate de mase tot mai 
mari de oameni din lumea 
intreagă. Pentru tot mai 
mulți locuitori ai planetei 
noastre devine evident că 
soluționarea problemelor li
tigioase internaționale poa
te fi făcută numai pe aceas
tă bază. încercările cercu
rilor imperialiste de a pro
mova politica de pe poziții 
de forța sînt sortite eșecu
lui. Oamenii simpli de pe 
întregul glob, popoarele tu
turor continentelor, își dau 
mîna pentru a apăra bunuri
le cele mai de preț ale o- 
menirii: pacea, cultura, bu
năstarea.

Schimbările de importan
ță istorică survenite în via
ța internațională se reflec
tă direct și în mișcarea mon
dială a tineretului. Soarta 
tinerei generații nu poate fi 
despărțita de lupta popoare
lor pentru pace, dezarmare, 
interzicerea armelor nuclea
re, împotriva acțiunilor de 
încordare în relațiile între 
state. Pentru colaborare, 
prietenie, în vederea atin
gerii acestor deziderate ale 
umanității se pronunță sute 
de organizații naționale și 
internaționale de tineret, 
studențești, sindicale, cultu
rale etc. Se dezvoltă ten
dința de cooperare în sinul 
mișcării internaționale a ti
neretului și studenților, se 
înmulțesc continuu Și devin 
tot mai puternice manifestă
rile de unitate ale tineretu
lui în lupta pentru pace și 
un viitor fericit.

Forumul Mondial al Tine
retului, care se desfășoară 
la Moscova între 25 iulie — 
3 august a.c., la inițiativa 
organizațiilor sovietice de 
tineret, slujește aceste sco
puri și aspirații ale tineri
lor și studenților din întrea
ga lume spre unirea efortu
rilor comune în marea bă
tălie pașnică pentru viață, 
fericire, progres, bunăstare. 
Ce este Forumul ? O întîlni- 
re mondială reprezentativă 
a organizațiilor naționale și 
internaționale ale tineretu
lui, care se pronunță pentru 
pace și acționează pentru a- 
părarea drepturilor tineretu
lui, cu scopul de a discuta 
și găsi o bază de colaborare 
privind problemele ce preo
cupă tineretul la mijlocul 
secolului al XX-lea. „Foru
mul de la Moscova nu se a- 
seamană nici cu festivaluri
le, nici cu congresele, a de
clarat Piero Pieralli, pre
ședintele F.M.T.D. Festivalul 
are caracterul sărbătoresc 
al unei mari manifestări de

rușinez și acuma de uimirea 
încercată anul trecut la ve
derea țăranului care și-a cum
părat un „Latvia" cu picup, 
pentru că la Biled, la Șandra 
și Lovrin, în primăvara asta, 
am intrat în zeci de case țără
nești și am văzut sute de mo
tociclete și biciclete, garnituri 
moderne de mobilă, mașini de 
cusut Și aragaze, dulapuri 
pline cu albituri și haine.

In ultimele 5 luni ale aces
tui an veniturile populației, 
rezultate din noua mărire de 
salarii și din recenta ieftinire 
de prețuri, vor atinge suma de 
circa 400 milioane. In anul vii
tor veniturile populației, re
zultate din același proces eco
nomic. vor atinge suma de 2,5 
miliarde lei, iar în 1963, cînd 
măsurile luate în recenta ho- 
tărîre vor fi aplicate în între
gime și în toate ramurile eco
nomiei naționale, veniturile 
populației vor crește cu a- 
proape 5 miliarde lei față de 
anul curent.

Relatez un adevăr îndeobște 
cunoscut și elementar cînd a- 
firm că izvoarele bunăstării 
poporului stau în primul rînd 
în justețea liniei politice apli
cate de partid și guvern, în 
slujirea fără rezerve a intere
selor celor ce muncesc și, tot
odată, în succesele mari do- 
bîndite de popor în munca sa 
pentru îndeplinirea și depă
șirea vastului program trasat 
de către Congresul al III-lea

masă, pe cind Forumul are 
caracterul unei reuniuni a 
reprezentanților diferitelor 
organizații de tineret pentru 
studierea aprofundată a ce
lor mai importante proble
me ale contemporaneității. 
Forumul nu este, de aseme
nea, nici asemănător unui 
congres, deoarece Congre
sul este o adunare a unor 
forțe ce au aceeași orienta
re. Or, Forumul este o a- 
dunare a unor forțe deo
sebite în ceea ce priveș
te orientarea lor". Aceas
tă inițiativă reprezintă un 
eveniment cu totul nou 
și deosebit de important în 
mișcarea mondială a tinere
tului. Timp de 10 zile, în șe
dințe plenare, pe comisii și 
subcomisii, sînt discutate 
următoarele probleme :

1. Tineretul, înțelegerea 
reciproca, colaborarea și co
existența pașnica;

2. Tineretul, lupta împo
triva imperialismului și co
lonialismului, pentru inde
pendența națională și pro
blemele păcii;

3. Tineretul șl dezarma
rea ;

4. Tineretul, drepturile și 
obligațiile sale în societate;

5. Tineretul și progresul.
Acesta este programul 

Forumului, acceptat de toți 
participanții la ședințele 
Comitetului internațional de 
pregătire și supus discuției 
tuturor organizațiilor șl per
soanelor care se interesea
ză de problemele tineretu
lui. In zilele Forumului, par
ticipanții au posibilitatea 
să se întîlnească și la 
clubul internațional al Fo
rumului, unde pot să dis
cute numeroase proble
me actuale în afara celor 
prevăzute în programul șe
dințelor plenare și de lucru 
ale comisiilor și subcomisi
ilor. Aicj vin să vorbeas
că mari personalități ale 
vieții obștești, culturale, 
științifice din Uniunea So
vietică; printre invitații clu
bului se află și laureații ce
lui de al II-lea Festival in
ternațional cinematografic 
de la Moscova. Larga repre
zentare a Forumului de
monstrează marea însem
nătate a acestei inițiati
ve care se bucură de larg 
ecou nu numai în rîndu- 
rile tineretului ci și în 
mijlocul forțelor păcii din 
întreaga lume. Mari perso
nalități ca profesorul ameri
can Linus Pauling, laureat 
al Premiului Nobel, doamna 
Rameșvari Nehru, activistă

al Partidului Muncitoresc Ro- 
min. Numai în anul 1960 și în 
primul trimestru al anului în 
curs valoarea producției indu
striale dobîndite prin depă
șirea sarcinilor de plan sînt 
evaluate la circa 4,5 miliarde 
lei. Cifra aceasta arată fără 
echivoc cit de mare și unani
mă este energia liberă, descă
tușată, a maselor muncitoare 
și cit de puternic este aportul 
lor în lupta pentru creșterea 
puterii economice a patriei în
tregi. Creșterea bunăstării po
porului este, în lumina acestor 
considerații, un rezultat firesc 
aj unității indisolubile dintre 
partid, guvern și popor, o ca
racteristică dominantă a aces
tei unități.

Eliberat pentru totdeauna 
de sub jugul exploatării bur- 
ghezo-moșierești. stăpîn în în
tregime pe bogățiile patriei, 
poporul nostru dă în fața is
toriei nu numai un examen 
maxim al energiei sale crea
toare, de constructor talentat 
și harnic al socialismului, dar 
ține parcă să arate, față în 
față cu secolele de întuneric 
și sărăcie ale trecutului, că nu
mai în socialism casa lui de
vine tot mai plină de lumină 
și avuții, că viața Iui e tot mai 
dulce.

Petru Vintilă 

obștească din India, pre
ședintele Cubei, Osvaldo 
Dorticos, Lordul Boya Orr, 
membru al Camerei Lorzi
lor din Marea Britanie, au 
salutat Forumul și i-au urat 
succes. Intiiul cosmonaut al 
lumii, Iuri Gagarin a decla
rat : „Această întîlnire a ti
nerilor și tinerelor din cinci 
continente, discuțiile asupra 
problemelor care preocupa 
tinăra generație a secolului 
al XX-lea, au o deosebită 
importanță. E bine că la Fo
rum fiecare are posibilita
tea să-și exprime liber punc
tul de vedere și să polemi
zeze cu alții".

Sînt prezente la Forum 12 
mari organizații internațio
nale ca 1 Consiliul Mondial 
al Păcii, UXE.S.C.O., Fede
rația Mondială a Tineretu
lui Democrat, Serviciul Ci
vil Internațional, Uniunea 
Internațională a Studenților, 
Federația Internațională a 
sportului universitar. Din 
America Latină participă 
peste 100 de organizații, 
printre care : Consiliul Na
țional al tineretului din 
Bolivia, organizație membră 
a Adunării Mondiale a Ti

Szemler Ferenc

LUPENI
O placă amintind o vară sumbră, 

cu nume din trecut.
Sînt douăzeci și cinci, grăind din umbră. 

In singe au căzut.

Și slovele-n apus, ca o văpaie, 
in singe strălucesc, 

oriunde pentru om au curs șiroaie 
de Singe omenesc.

Sînt douăzeci și cinci. Au fost in lume... 
Citește-Ie în gind :

romin-maghiar — stau nume lingă nume, 
alături, rînd cu rînd.

In luptă au căzut. Și în durere. 
In fața minei mari.

pe toți i-au secerat mitraliere — 
romini lingă maghiari.

Vrei să desparți, cumva, din șirul marc 
un singe de cel'lait ?

S-ar înălța trecutul ca o mare 
cu clocotul înalt.

Și igr s-ar revărsa pe-ntreaga vale, 
ce-a singerat, ca ieri.

E locul sfint. Opriți-vă din cale! 
Sînt nume de mineri.

Da : urmele — cu singe scrijelite 
pe-acest pămint apar 

neșterse-n veci: sînt nume înfrățite — 
rom in lingă maghiar.

în romînește 
de VERONICA PORUMBACU

Niculae Stoian

BAL SĂTESC
Bal sătesc : totu-n preajmă difuz, 
Ca o zi impietată de marte.
Cind și cind mai răzbate-n auz 
Un tangou răgușit de departe...

Mai dansăm ori am stat, nu mai știm
Ac uitat pe o placă, tangoul
E purtat dc impulsul intim, 
In alt dans prelungindu-și ecoul.

Ce ciudat: sub cupola de scrum 
Eram aspri-n pojarul văratic.
Și așa de nostalgici acum ;
Piepturi ard — vetre vii de jăratic.

Parcă-ntregile zilei arșiți
Sinii fetelor dragi Ie păstrară...
Și ne tot legănăm toropiți 
Ca o boldă-n amiaza de vară.

i

Neclintită rămii numai tu 
împărțită-ntr-un colț — amintire, 
Ca o floare de soare ce nu 
Și-a-nceput luminoasa rotire.

încă mult prea sfios s-au deschis 
Ale dragoste; mi nd re petale.
Maț plutește-ntr-o ceață de vis 
Orice zîmbet pe buzele tale.

Dar eu știu : în curind, în curind 
înflori-vei și tu orbitoare, 
împrejur orice boare-mbătînd 
Cu mireasma ta dulce și tare.

înflori-vei, dar, vai. ce folos. 
De-nflorirea de foc ce-o să vie!
N-o să ai pentru mine miros, 
Ca o floare de toamnă, tirzte...

—....................

neretului (W.A.Y.), secțiile 
de tineret ale partidelor de 
guvernămînt liberal și con
servator din Columbia, A- 
sociația tinerilor revoluțio
nari din eroica Cuba, uni
uni de tineret și studențești 
din Chile, Venezuela, Ar
gentina, Brazilia etc. Au 
venit la Forum cele mai im
portante organizații de tine
ret din Africa, printre care: 
Adunarea democratică a ti
neretului din Guineea, Or
ganizația pionierilor din 
Ghana, Confederația studen
ților din Magrheb, (Maroc, 
Tunisia, Algeria) etc. Și ti
nerii țarilor din Asia sînt re
prezentanți la Forum prin de
legațiile unor mari organiza
ții de tineret ca: Federația 
Tineretului din China popu
lara, Consiliul tineretului 
Seirendan din Japonia, or
ganizație membră a W.A.Y., 
Federația pan-indiană a ti
neretului și Bhrat Yuvak 
Samaj din India, organizații 
ale tinerilor din Indonezia, 
Ceylon, Birmania, Vietnam, 
Coreea etc. Din Europa și A- 
merica de Nord participa la 
Forum, alături de delegații 
țărilor socialiste, reprezen

tanți ai quakerilor americani 
și englezi, studențl creștini 
din Canada și din Finlanda, 
peste 30 de organizațții din 
Canada și din Finlanda, pes
te 30 de organizații din 
Franța și numeroase altele 
ale tinerilor comuniști, so
cialiști, radicali, liberali etc. 
din Italia, Grecia, Belgia, 
Germania șl alte state.

Anumite organizații națio
nale din Europa și America 
de Nord, precum și Adu
narea Mondială a Tineretu
lui (W.A.Y.) și Uniunea In
ternațională a tineretului so
cialist, s-au dovedit însă și 
de astă dată adepte ale me
todelor „războiului rece", 
demaseîndu-se în fața între
gii lumi ca promotoare ale 
înveninării în relațiile in
ternaționale între organiza
țiile de tineret. Ele au refu
zat să participe la Forum, 
trimițind scrisori calomnioa
se Comitetului internațional 
de pregătire și îndemnînd 
și alte organizații să nu par
ticipe. Dar circularele lor au 
rămas fără efect. Forumul a 
căpătat cea mai largă re
prezentare obținută pînă a- 
cum la vreo întîlnire a ti
nerei generații a lumii, după 
Conferința Mondiala a Ti
neretului din 1945.

Tineretul din Republica 
Populară Romînă susține cu 
căldură nobilele idei ale Fo
rumului. Vital interesată în 
apărarea păcii, în constru
irea socialismului înfăptuită 
sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, tînăra 
generație a Romîniel popu
lare consideră această ini
țiativă ca o prețioasă con
tribuție la promovarea idei
lor coexistenței pașnice, 
respectului reciproc și înțe
legerii internaționale. Dele
gația tinerilor și studenților 
noștri a venit la Forum pen
tru a transmite tineretului 
întregii lumi gîndurile și 
simțămintele tineretului din 
Republica Populară Romînă, 
care contribuie cu toate pu
terile la realizarea unității 
de acțiune a forțelor tinerei 
generații a omenirii, în 
lupta pentru pace, progres 
social, pentru un viitor fe
ricit.

Membrii delegației nos- 
tre participă activ la lucră
rile diferitelor comisii șl 
subcomisii. Astfel, pentru lu
crările comisiei care are ca 
temă „Tineretul și proble
mele educației", delegația 
noastră a pregătit referatul 
„Educarea tineretului în spi
ritul prieteniei și respectu
lui față de alte popoare". 
Un referat cu privire la 
tineretul sătesc va fi sus
ținut de delegația noas
tră în cadrul comisiei pen
tru problemele în legătu
ră cu „Tineretul, dreptu
rile și îndatoririle sale 
în societate", iar la co
misia pentru studierea temei 
„Tineretul și dezarmarea" 
va fi de asemenea prezentat 
un referat al delegației ro- 
mîne privind „Importanța 
acțiunilor pe plan regional 
pentru crearea zonelor pă
cii, pentru dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și bună 
vecinătate". Delegația noas
tră s-a pregătit să participe 
la discuții și în legătură cu 
alte teme ca : „Știința, pro
gresul tehnic și social al o- 
menirii", „Contribuția tine
retului la renașterea și dez
voltarea culturii naționale 
și la îmbogățirea culturii u- 
niversale", „Rolul științei, 
literaturii, presei și radiou
lui în educarea copiilor" 
etc.

Tineretul întregii țări ur
mărește cu interes desfășu
rarea lucrărilor celei mal 
importante întîlniri a tine
retului lumii. Moscova a 
devenit pentru 10 zile Capi
tala tinerei generații a o- 
menirii. Speranțele și con
vingerile tinerilor șl stu
denților de pe toate conti
nentele se întîlnesc într-o 
confruntare pașnică, crea
toare, ale cărei scopuri sînt: 
pacea șf prietenia.

Octavian Nistor
1 membru supleant al 
i Biroului C.C. al U.T.M,
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Corneliu Leu

I
uza aceea care s-o fi îngrijind de prozatori a dat cu 
mărinimie și foarte devreme drumul lui Corneliu 
Leu în lumea literelor. Cind mulți din generația 
lui nu scriseseră nici un rînd, acesta, elev încă, pu
blică în presa constănțeană și apoi în revistele lite
rare bucureștene, debutînd cu adevărat în Flacăra, 
prin 1948. Cazul, simbolic, trimite nu la un ins ci la ge

nerațiile care și-au putut afirma elanul constructiv al ti
nereții numai în condițiile regimului democrat-popular.

C. Leu este autorul a patru volume, dintre care două 
romane: Ochiul dracului <1956) și Vîrsta de aur (1957), iar 
celelalte două — unul de povestiri Nopți dobrogene (1958), 
altul de nuvele și schițe Sîngele și apa (1958) —, precum 
și a numeroase reportaje publicate prin reviste și ziare.

Ochiul dracului descinde într-un fel din romanul cita
din al lui Cezar Petrescu și din literatura vieții provin
ciale. Romanul lui Leu este mult mai concentrat deoarece 
autorul a evitat» dilatarea stilistică și umplutura gazetă
rească. C. Leu e atent mai mult la fixarea unei tipologii 
sociale bogate decit la acțiune și la profunzimea drama
tică. E un roman static, de analiză caracterologică, în 
care sînt prezentate personaje din 
magnaților, politicienilor burghezi, 
ivește uneori în paginile romanului 
țiozității descrierii și a pitorescului 
echilibrul compoziției. Lui C. Leu îi 
fișele pline de date ale personajelor, realizînd biografii 
amănunțite, monografii detailate de medii sociale. Carac- 
terurile sale aparțin Bucureștiului negustoresc și al ma
halalei de odinioară, orașelor provinciale prin care se 
perindă rechinii capitalului. Umanitatea a dispărut, a- 
lungată de puterea banului. Lumea „mare", este formată 
dintr-un agitator burghez frenetic de presă ordinară, 
Marc Aureliu. Trifoi, de magnatul excroc, regele comer
țului, Sotir Kefala, de cerealiștii Mihai Mihai și Omer și 
de acoliții lor, recrutați dintre negustori, liber-profesio- 
niști, intelectuali. îmbolnăvirea lui Kefala dă speranță 
de îmbogățire tuturor neamurilor, dorindu-i moartea cît 
mai repede. Lupta între pretendenți e feroce. Care fiară 
va rupe mai mult din cavadru, sau care va fi în stare să 
le îndepărteze pe celelalte. Omenia, prietenia, absolut tot, 
este în funcție de interes. Banii și afacerile nu mai lasă 
loc sentimentelor și gîndurilor curate. Nu simțămîntul 
într-ajutorăril îi duce la patul suferindului pe preotul 
Zisu, pe doctorul Leon, pe domnu Ciocu, pe Omer, pe 
Trifoi — hienele, îndată ce au mirosit a cadavru, tabără 
disperate asupra muribundului, uneltind unii 
celorlalți. Este o junglă In care se aud răgete 
țipete de frică.

Rămînînd strict în frescă, Corneliu Leu ar 
intensitatea emoției și într-o acurateță a expresiei artis
tice. Combinații erotice stridente și naive, palide scene 
din viața muncitorilor, figura minoră a lui Traian, care 
trebuie să se contrapună figurii lui Sotir Kefala și Marc 
Aureliu Trifoi, rod ca niște carii nevăzute grinzile pu
ternice. Altminteri, romanul de debut al lui Corneliu Leu 
certifică virtuți artistice sigure. Tablourile sociale sînt 
surprinse cu inteligență plastică, autorul alegindu-și bine 
culorile. Numai însă că în acest cadru unele contururi 
■apar diluate.

Virxta de aur, deși scrisă imediat după Ochiul dracului, 
este o treaptă în coborîre față de romanul precedent. 
Scriitorul trece brusc într-o altă lume, creîndu-și dificul
tăți firești. Este la fel cum, după ce ai cîntat bine la un 
instrument, îl părăsești pentru a începe exercițiile la al
tul. Lipsește tocmai ceea ce a căutat să înfățișeze auto
rul : formarea unor trăsături spirituale proprii tineretu
lui comunist. Temperamentul înflăcărat și firea zglobie 
a tinerilor Roibu. Mircea și Tehași se consumă în ștren
gării uneori golănești. Acțiunile politice cămin la su
prafață. Trei studenți de azi par de multe ori că vor cu 
tot dinadinsul să fie șmecheri și derbedei, deși se vede 
de la o poștă că ei nu pot fi astfel. Dragostea, fiindcă sînt 
la vîrsta la care oamenii se îndrăgostesc și iubesc, n-are 
pentru nici unul dintre ei flacăra purității, transformînd-i 
în experiențe erotice sentimentaliste cu nuanțe de vul
garitate. Se simte ceva artificios. Nu sînt cuprinși de e- 
lanul romantic, aprinderile mari, căutările insistente 
pentru afirmarea personalităților.

Nopți dobrogene sînt excelente povestiri, fiecare cu 
circ un simbol moralizator, inspirate din poveștile celor 
O mie șl una de nopți.

Voiumul Sîngele și apa a dus mai departe experiența 
pozitivă din romanul Ochiul dracului, dar, mai ales, pe 
aceea a reporterului. îndeosebi, nuvela care poartă titlul 
volumului, tratînd momentul cuceririi puterii politice de 
către muncitorimea din Constanța condusă de comuniști. 
Tentația stilului descriptivist este înfrinată cu o stăpinire 
sigură a situațiilor și cu capacitatea de a observa matur 
viața. Coloritul moral abundent este simplificat aici la 
ceea ce este fundamental. Scriitorul nu mai caută pitores
cul momentului ci conținutul și sensul său general de via
ță. Puterea muncitorească crește ca un flux care nu mai 
poate fi ținut în matcă. Pregătirea ofensivei de către co. 
muniști și pregătirea apărării de către burghezie, miopia 
ridicolă a unor politiceni burghezi, disperarea lor în ul
tima instanță, încercînd să se agațe de vreun compromis, 
sint surprinse cu o vioiciune a percepției și într-o comu
nicare plină de naturaleță. Din port, din cartiere, de 
pretutindeni se strînge o forță pe care domnul primar 
și cu jandarmii, în condițiile eliberării țării de către tru
pele sovietice, nu o mai pot înăbuși. Drăgan, conducăto
rul comunist, sufletul luptei, nu-1 înlocuiește pe primar 
în post, Punînd stăpinire pe primărie, nu un individ se 
schimbă, ci o orînduire veche printr-o altă orinduire a 
muncitorimii și țărănimii.

Poate că nuvela Sîngele și apa este cea mai izbutită 
ereație de pînă acum a lui Corneliu Leu. Nu mai prejos 
se află schița Tovarășul Roșea și urmașul său și întru- 
cîtva Mama și directorul morilor. Scriitorul, el însuși do
brogean, încearcă romanul maritim, surprinzînd societa
tea „cosmopolită’ a portului, lumea interlopă a mahala, 
lei dunărene, orașele provinciale din această parte geo
grafică, muncitorimea porturilor, hamalii, apoi negustorii, 
afaeeriștii, marea clientelă a burgheziei. Transformările 
istorice petrecute în regimul nostru sînt cercetate de pro
zator in aceste medii urbane. Este o literatură cu tra
diție, pe care el plantează un altoi proaspăt.

Activitatea ziaristică ca reporter din ultimii doi-trei 
ani este folosită de Leu nu ca o specializare literară de 
viitor, ci ca o documentare permanentă în realitățile so
ciale ale zilelor noastre. Desigur că Sîngele și apa este 
încă prea puțin față de cît poate Corneliu Leu, pasionat 
în cunoașterea și descoperirea noului în viață, dar expe
riența dobîndită în acest răstimp va da o mai mare pon
dere prezenței actualității în scrierile sale. Apelul mai 
susținut la actualitate, în esența ei, îi va limpezi de la 
sine propria-i personalitate, curățindu-se de zgura care 
se mai păstrează ici și colo pe marginile romanelor.

După o erupere a energiei juvenile, Leu poate aduna 
din bagajul strlns pînă acum ceea ce este necesar pentru 
a începe urcușul spre maturitatea expresiei și imaginii 
artistice. Căci nimeni nu-i va putea contesta lui Leu 
ușurința improvizației, fantezia bogată, căutarea unor 
teme noi, frămîntarea de a descoperi ineditul vieții noa
stre de azi. Insă, după ce ai însămînțat atîtea culturi, pri
măvara timpuriu, și ți-au răsădit din plin, plivești, eli
mini plantele debile, lăsînd să se dezvolte ceea ce este 
sănătos și promite roadă bună. E un moment de medi
tație din această răscruce rodnică a creației sale literare. 
Corneliu Leu are, bănuim, în romanul Ochiul dracului și 
nuvela Sîngele și apa, germenii lucrărilor viitoare. El a 
acumulat suficientă experiență în creație, susținută de 
6 adevărată capacitate artistică, pentru a da o operă 
de maturitate, egală ca tensiune emotivă de la prima 
pagină pînă la ultima.
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„Fără popas". El subliniază puternicul 
contact al poetei cu realitatea, drumurile 
ei, „fără popas", ipn cuMOftere* vie
ții noi, aoeiallste > „Merg colbuită pe 
drumuri. I Asemeni geologilor / care 
aduc probe de minereuri / din toate 
păfflfntttrile, / port în rucbsacnl meu 1 
probe pentru laboratoarele secolului 
XX, / în cârc se-ncearcă ! rezistența 
betonului și a visului, / rezistența so
lidarității umane / cimentată de revo
luție. / Anii mei trec pe toate drumu
rile. / Sînt drumețul solidar cu oame
nii veacului meu / cum solidare sînt 
statele universului; / sînt drumețul 
cutreicrînd prin lume, / să aprindă 
focuri, la-ntretăieri de urcușuri și spa
ții / mari focuri — strigăt și ierna, /

leagă satul din Bărăgan cu Dunărea, 
— ho apare ca un riud dens da cro
ate* a focului, ia albei cfauaa eu i*- 
■uao etdpurile flăcăi* uriaațl <te aărăăo 
ta bejenii, amintirile SeițNar fo cai, ca
rele ce duceau griul p&nintulri spec 
Dunăre și aducea înapoi eprv sale ,să
răcie, ncRaiște și dor ucigaș". Drumul 
acesta simbolic, încărcat cu amintiri 
triste, viața nouă ba pers din hărțile 
Cil

„In toamnă 
cind l-au arat tractoarele 
cînd l-au brăzdat cruciș și Ourme- 

ziș, 
s-au stitnit vînturi puternice 
și-au riaipit în toate patru zările 
urmele vechi din drumul subțire."

Munca modestă și eroică de fiecare 
zi a activistului de partid, imaginea 
Iui luminoasă, rostul iau adine în viata 
aareaailwa, lefătnra Partidului ca ma
rele da eMwhnretari ai soctaHsmuiui 
»-an concretizat în imagini aetentiee în 
poeziile „PrefadfaT, „Sitaetă", „Poet 
și activist", „Comunista!", „Moment", 
„Camera do oaspeți". Poezia marilor 
prefaceri revoluținare, închinată oame
nilor de aotăzi, simpli șt măreți, mo
dești deși săvîrșesc fapte unice de un 
neîntrecut eroism, e învăluită într-o 
notă gravă, meditativă, simplă ea în- 
s*și. ca și atmosfera care o sugerează :

„Poate un activist / și nu unul, zeci 
au trecut pe aici / și-au plecat fruntea, 
alături de lampă, / au scris cifre și

P
oetâ autentică, Florența 
Albu a bijbîit totuși și ea 
în răstimpul debutului, a- 
semeni altora dintre cole
gii de generație și de con
dei, în deșerturile fără oa

ze ale unei originalități poetice absolu
te, înțeleasă în sine și pentru sine, con
cretizată adesea în forme prozodice care 
alienau poezia de esența ei intimă și o 
făceau cu atît mai neoriginală și mai 
prozaică.

După cîteva incursiuni zadarnice în 
imperiul pustiu al falselor originali
tăți, poeta, sincer îndrăgostită de vre
murile noi, de pămîntul și oamenii pa
triei sale socialiste, descoperă, mai de
grabă de cit alți colegi tineri, adevă
ratele izvoare ale originalității în viața 
și munca eroică a contemporanilor, în 
bucuriile și visurile lor, definindu-și 
cu o solemnitate simplă. desprinsă, 
parcă, nemijlocit, din celebrul vers vir- 
gilian „Arma virumque cano...“, un 
crez artistic sănătos, realist, plin de 
patosul actualității :

Cînt omul și bucuriile simple, 
cînt omul și armele lui : 
uneltele de muncă, 
jucăriile, 
vioara și visul.

(Cînt bucuriile simple)

Și într-adevăr, poeta, după un înde
lung și nemijlocit contact cu realita
tea obiectivă, dă expresie lirică unui 
univers artistic nou, actual, original.

Ea a înțeles că adevărata, prețioasa 
modernitate a poeziei stă in rivna de 
a produce valori estetice, pătrunse 
adine de spiritul timpului, care nu 
poate fi altul decit spiritul de partid. 
Și acest spirit de partid nu e o dog
mă adormită în file de cărți, ci o rea
litate vie, care trăiește în sufletul oa
menilor, în faptele și frămintârile lor. 
Acolo l-au intuit clasicii marxism- 
leninismului. care, tocmai de aceea, 
i-au îndemnat pe artiști și scriitori, cu 
atîta consecvență, să păstreze un contact 
nemijlocit și neîntrerupt cu viața oa
menilor muncii. In acest sens, e cît se 
poate de semnificativ titlul primului 
volum de versuri al Florenței Albu:

Florența Albu: 
„FĂRĂ POPAS"

mulțimilor care vin, care suie, pe o 
mie de drumuri deodată / care — știu, 
se vor intîlni în același pisc 1 astăzi 
chiar, / lingă soare".

Una din preocupările fundamentale 
ale poelci este aceea de a cînta Bără
ganul cu viața de azi a oamenilor săi. 
E o temă veche, care a ispitit într-un 
fel sau altul pe mulți poeți și proza
tori romîni, din perioada anului 1848, 
cind imensa cîmpie era împînzită de 
iobagi și bordeie primitive, cum ne-o 
înfățișează Dinicu Golescu. Cezar Bol- 
liac ș.a.. ori în a doua jumătate a vea
cului al XIX-lca Odobescu. care-i 
exaltă farmecele cinegetice, sau și mai 
tîrziu, Duiliu Zamfirescu și Fanait Is- 
trati, cel ce leagă, intr-o splendidă poe
zie, amarul destin al oamenilor ex
ploatați, cu vagabondajul răscolitor al 
ciulinilor; G. Călinescu. insumînd 
parcă toate ipostazele Bărăganului sur
prinse de predecesori, ii înalță in 
„Enigma Otiliei" un neuitat poem, 
pentru ca alți scriitori și poeți, în crea
țiile lor de după 23 August, să adîn- 
cească în diverse forme artistice poezia 
acestei regiuni din sudul țării, renăs
cută în anii regimului' democrat-popu
lar : V. Em. Galan, Mihu Dragomir, 
Fănuș Neagu și alții. Așadar, chiar o 
temă care părea supra explorată de 
alții, cercetată îndelung la izvoarele el, 
oferă tinerei poete noi prilejuri de artă 
adevărată. Florența Albu aduce, astfel, 
în literatura actuală o imagine inedită 
a Bărăganului din vremea noastră și 
un timbru poetic necunoscut încă.

E un Bărăgan renăscut în anii pu
terii populare, o imensă gospodărie 
colectivă, în care oamenii și-au ciști- 
gat pe deplin adevărata lor demnitate.

Poeta are o intuiție plastică, suges
tivă a realității. Drumul subțire — evo
cat în poezia cu același titln — care

Poeta eîntă cu un legitim sentiment 
de mîndrie noua înfățișare a Bărăga
nului, profundele transformări care 
s-au petrecut sub conducerea Partidu
lui :

„Peste colectivele Bărăganului / vu- 
jesc zorii — I parcă-s o mie de cai gă
tiți cu panglici albastre și roșii; / și 
eu îi primesc I între grîu și lucerne / 
cu mina prinsă semeț în cingătoare ! 
și-i număr l și-i înham / la o mie de 
pluguri / să are — aerian — Bărăganul 
intreg. / E-n mine o bucurie sălbatică 
— / și-n roma înaltului îmi înmoi 
fruntea / înainte de-a bate la ușa sa
tului meu, ' și-n lumina soarelui / îmi 
cufund miinile / să le duc pline oame

nume 1 în carnețelele din buzunarul 
scurtei îmbibată de ploaie, / au fost 
obosiți ' și n-au avut timp să se gîn- 
dească / la oboseala lor. / Și-a doua zi / 
au pornit din nou, / s-au apropiat de 
pămînt / și de sufletul omului, / și cu
vintele lor / au încălzit, / au dat pu
tere, pe unde-au trecut. “

Universul artistic al poetei nu se res- 
stringe, însă, numai la un mediu strict 
rural. Florența Albu, „drumeț solidar 
cu oamenii veacului", a cunoscut viața 
minerilor și a cîntat-o, din păcate cu 
mai puțin succes decit pe aceea a Bără
ganului, in ciclul „însemnări din 
mină" ; a cunoscut munca pescarilor 
și s-a străduit să o elogieze, deși muza,

tologie, precum „Cintec pentru primit 
pescarii", „Mama n-a văzut munții ni
ciodată", „Cunosc clipa gravă ■ zori
lor", „Poet fi activist”, ..Poemă" ș.a-, 
întîlaim versori de o simplitate căutată 
pînă la manierism, lipsite de autenti
citate și de ideie poetică. Alte dăți 
poeta se complică într-un metaforism 
excesiv, ca în „Episod faunesc", in care 
e greu să descifrezi simbolul cețos. alu
ziv, „vorbind despre o pădure aprinsă 
în nord" și vroind, probabil, să sage- 
reze temperatura mare la care se de
clanșează dragostea.

Cu toate aceste neîmpliniri, volumul 
de debut o așează prin ceea ce are el 
valoros pe Florența Albu printri cei 
mai de seam* reprezentanți ai tinerei 
generații de poeți. Căci, așa cum re
marca Maria Banuș în serioasa prezen
tare cu care se deschide volumul, „Exi
stă — la ceasul acesta — în poezia Flo
renței Albu o fervoare dublată de aus
teritate, o duioșie și o duritate, un elan 
și o reținere, care-i dau o notă proprie, 
un timbru special". Ceea ce definește, 
însă, în primul rînd, poezia sa este un 
patos al actualității, al noului, izvorit 
din contactul sincer, permanent și or
ganic, cu idealurile omului contempo
ran, cu sensibilitatea și munca lui. 
Pentru muncă poeta manifestă un res
pect și o venerație deosebită. E zgu
duitoare, în acest sens, poezia de un 
profund lirism, venit parcă de departe, 
din cîntecele primitive, în care se elo
gia truda grea a oamenilor cu o pietate 
de-a dreptul religioasă. In „Cintec pen
tru primit pescarii", poeta îndeamnă 
întregul sat și întregul cosmos să-i în- 
timpine grandios pe truditorii apelor :

„— Satule, dă-Ie binețe, 
Maică țârină, încălzește-le tălpile 

tremurătoare, 
Bucurâ-te pentru bucuria noastră, 

prietene soare. 
Se-ntorc pescarii. — Fetelor, aprindeți 

luminile la cherhana.

CRONICA LITERARA deo. Bâl»n
nilor, / copiilor, animalelor odihnite 1 
ferestrelor / și-acestor prispe / care-și 
oferă micul lor petec de pâce — lumii".

Poezia Florenței Albu nu cintă o 
natură împlinită, decorativă, în sensul 
obișnuit romantic, ci puterea ei germi
nativă. izvorul permanentei deveniri a 
vieții. In „Poemă", de pildă, poeta ex
clamă cu o profundă înfiorare lirică 
uimirea și respectul pentru forța crea
toare a pămîntnlui :

„Mari sînt minunile tale, maică ța
rină 1 / Mă plec la pămînt / și seva 
aud cum urcă în grine, / cum urcă în 
floarea gingașă a mărului / și-n trun
chiul firav al salcimului “.

în preajma apelor, s-a arătat — câteo
dată — mai obosită și mai solicitată de 
aspecte nesemnificative și prozaism.

Există multă poezie în versurile Flo
renței Albu, dar nu e întotdeauna ex
plorată pînă la capăt, nu e suficient 
spălat bulgărele de minereu pentru a 
înlătura impuritățile și a obține meta
lul nobil pur, de multe carate.

Tînăra poetă a mai rămas încă, în 
citeva poezii din acest volum, tributară 
unor tendințe așa zis moderne, strădu- 
indu-se să redea realitatea printr-o sim
plitate ostentativă, care alunecă uneori 
în simplism, in proză și manierism. 
Astfel, alături de poezii remarcabile, 
care ar putea sta cu cinste în orice an

Paregătiți-vă coșurile și uitați-vă furiș, 
spre chipul vostru în geamuri. 

Rupeți florile de dalie, mari și roșii 
din ramuri 

și gătiți-vă, fetelor. — Vin pescarii 
la cherhana".

Astfel de versuri, și altele asemănă
toare, ne îndreptățesc să salutăm în 
cartea Florenței Albu un succes real, o 
expresie lirică distinctă a vieții noi, și 
să așteptăm cu încredere rodul celor mai 
bune trăsături lirice ale sale, care vor 
înflori necontenit în solul actualității, 
atît de încărcat de poezie.

OTILIA CAZIMIR:
Partidului de ziua lui

Explicația entuziasmului 
autentic din versurile Oti- 
hei Cazimir o in g-
• O-—Îr
cauza Dopatului, a parti
dului clasei muncitoare. 
Pentru poetâ partidul este 
„îndrumător, prieten și 
frate bun" iar dăruirea ei 
este integrală: „De a pu
rurea alături îți stăm la 
datorie / Și-ți așteptăm 
de-a pururi cuvintul înțe
lept". (închinare).

Placheta de versuri 
Partidului de ziua iui, în 
care Otilia Cazimir cin
stește cea de-a 40-a ani
versare a înființării P.C.R., 
e o rază de lumină strălu
citoare, pornită din inima 
sa. Amintirea poetei stră
bate pînă în timpurile 
vechii orînduiri, cind tara 
era exploatată de cîțiva 
„stăpîni hapslni", cind ori- 
cit de neagră și amară ar 
fi fost viata „ N-aveam 
glas, să cuvîntăm, / 
N-aveam inimi, să-ntre- 
băm, / De ce nu sînt în 
grădini / Decit ciumafai și 
spini, / De ce urcă pină-n 
nori / Umbre de spinzură- 
tori...“ (Zice meșterul bă- 
trîn...). Anii războiului au 
înăsprit viata poporului. 
Singura făclie și nădejde, 
în acei ani, erau comuniș
tii, care au înfăptuit actul 
revoluționar de la 23 Au
gust. Cîteva poezii sint 
dedicate acestui moment 
de cotitură in viafa po
porului nostru: Poveste 
de 23 August, A fost c zi. 
Cărăruie de lumină.

Munca pașnică a oame
nilor liberi de azi prileju
iește o vibrantă meditație 
poetică și o sugestivă an
titeză între trecut și pre
zent. lașul poetei, lașul 
nou e clntat în acest sens 
de Otilia Cazimir: „Și zbîr- 
nîie orașul, ca o strună / 
întinsă parcă-ntre pămînt 
și soare / Și-atîtea ziduri 
noi, strălucitoare, / Adă
postesc atîta voie-bună, / 
Că dacă s-ar trezi din 
somnul greu / Străvechiul 
nostru tîrg, și le-ar vedea, 
/ Frecîndu-se la ochi ar 
îngăima : / — Aista, frate, 
nu e tîrgu' meu !“ / (Oraș 
străvechi, în nouă tinere
țe...).

Abordînd problemele ac
tuale ale luptei pentru 
pace, poeta realizează ver
suri de o deosebită gingă
șie și în același timp de 
netă atitudine comunistă. 
In poezia Cîntec de lea
găn,’ cîntec de pace, cu o 
fabulație adecvată vîrstei 
copilăriei, comunică celor 
mici dorinfa și încrederea 
sa în victoria păcii. In a- 
celaș! stil, poezia Flori 
albe, flori negre, flori gal
bene, flori.„ se adresea
ză tuturor oamenilor. Poe
ta vrea să fie bunica tu
turor copiilor lumii. „Mi-e 
limba străină de-a voas
tră. Străină / Vi-e slova cu 
sare însemn cum trec anii 
/ Și totuși, pe vînt, prin

văzduh și lumină. / vă cînt 
tuturor, ca la noi : Nani, 
nani I—*

Erie t<-»: ■ , .
,,, .,r t-r-gata nalets ima

gistică ce caracterizează 
poezia Otiliei Cazimir. Aș 
vrea să relev din acest 
volum frumoasa poezie 
Cărăruie de lumină, în
chinată zilei de 23 Au
gust, în care sugerarea 
războiului — secerător de 
vieți omenești — e remar
cabilă : ...„Macini vreme, 
numeri ani... / Zi de au-

gust. Seceriș / Moartea 
secera ponciș / Și prieteni 
și dușmani". Otilia Cazi
mir e poeta limpezimilor 
de cristal și a azururilor 
nesiîrșite, ea a cules din 
ochii senini ai oamenilor 
și copiilor răsfrîngerile ra
zelor bucurii și fericirii. 
Dar parcă nici o dată ca 
în anii noștri poezia ei n-a 

re r.z-.'e de se
rine ^r-re Ace^:
fapt îl datorește Otilia Ca
zimir — ca și ceilalți scrii
tori din generația sa — 
partidului, care a făcut ca 
pentru poeți „stelele să fie 
maj aproape azi", mai a- 
proape „cerul cald, răs
frânt în ochi și-n ape".

STANCU IUN

DUMITRU MIRCEA:
Oameni și pămînturi

După o absență relativ 
lungă din vitrinele libră
riilor, Dumitru Mircea 
ne-a oferit culegerea de 
nuvele și povestiri: „Oa
meni și păminturi" — un 
elogiu al vieții și luptei 
plină de abnegație a acti
viștilor de partid pentru 
triumful socialismului la 
sate. Cartea lui Dumitru 
Mircea aduce în prim 
plan figuri de comuniști 
întilniți „pe drumurile 
țării" pe care autorul i-a 
auzit vorbind, i-a văzut 
străduindu-se pentru rea
lizarea ideilor în numele 
cărora au pornit la lup
tă. Nistor. Sima Obreja- 
nu, Ștefar Corpădean, 
loan Dăscălașu, Nemeș, 
Tănase sînt oameni ai zi
lelor noastre cu o com
plexă viață lăuntrici, ne
clintiți în fața piedicilor 
și amenințărilor. Viața a- 
cestor eroi, pe care ni-i 
prezintă cu atîta căldură 
în paginile cărții Dumi
tru Mircea, reprezintă un 
exemplu de puritate mo
rală și probitate cetățe
nească. Stefan Corpădean 
sau Sima Obrejanu re
nunță chiar la dragostea 
lor atunci cînd aceasta 
constituie o piedică în în
deplinirea sarcinilor lor. 
cînd acest lucru duce la 
neînțelegeri și confuzii în 
rindul oamenilor din sat.. 
Eroii lui Dumitru Mircea 
nu fac concesii spiritului 
individualist mic burghez, 
ei se avîntă acolo unde 
lupta este mai grea, mai 
zbuciumată.

In aproape toate nuve-

lele și povestirile din vo
lum, satul ardelean, în 
mijlocul căruia se petre
ce acțiunea, este văzut 
prin optica lor, prin priz- 
ma muncii și activității 
lor însuflețite. De altfel, 
ei sînt pretutindeni ge
neratorii prefacerilor so
ciale și a celor petrecu
te în mințile și sufletele 
oamenilor.

Pornind de la prezen
tarea satului ardelean 
înainte și în timpul ce
lui de al doilea război 
mondial, cu ascuțitele șa
le conflicte sociale (în nu
vele ca: Răfuieli, Tata, 
Pămînturile), trecînd la 
prezentarea lui în perioa
da de început a colectivi
zării (Prietenul cel bun, 
Greșala tovarășului Cor
pădean) și ajungtnd pînă 
la imaginea satului care 
a pășit eu entuziasm la

făurirea unei vieți noi 
(Pe drum, Nucul), autorul 
încearcă o monografie a 
satului ardelean contem
poran.

Multe din nuvelele adu
nate în volumul de față, 
le-am cunoscut încă din 
paginile revistei „Tribu
ne și df
era: oeaxte ** rrxwmâm 
darul de povestitor al au
torului, sensibilitatea, ta
lentul de a surprinde 
gesturile cele mai firești 
din viața oamenilor și a 
le da valoare de simbol, 
puterea de convingere iz- 
vorită dintr-o profundă 
cunoaștere a vieții e- 
roilor prezentați. Desele 
incursiuni în trecut pen
tru a scoate in evidență, 
prin antiteză, realizările 
de astăzi, introspecțiile 
în viața intimă a perso
najelor, pline de lirism și 
prospețime, stilul de re
portaj utilizat în prezen
tarea unor întâmplări, dau 
și mai mult certitudinea 
autenticității, impresia tt- 
nui viguros documentar, 
inspirat din viața satu
lui. Dacă autorul ar fi 
renunțat însă la prezen
tarea idilică a unor as
pecte din schițe ca Ianoș 
baci sau Cin tecul gre
ierilor, la unele lungimi, 
la unele explicații inuti
le, care îngreunează lec
tura, la regionalismele în
trebuințate abuziv, în da
una clarității și simplici
tății chiar, cartea ar fi 
avut numai de cîștigat iar 
mesajul ei cald, umanist, 
ar fi trecut mai direct ?i 
mai convingător la citi
tor.

„Oameni și pămînturi" 
de Dumitru Mircea rămi- 
ne un document emoțio
nant despre viața activiș
tilor de partid și a satu
lui contemporan.

ADRIAN DOHOTARU

ipoteză în care era cu
noscut pînă acum de ci
titorul maghiar, și a ară
ta înrudirile lui cu Emi- 
nescu sau cu Ady Endre. 
Un lucru puțin știut : 
Macedonski a tradus din 
Petdfi (Familia, 1877). E 
x-orba de o singură poe- 
zsJ- ai cî'ei tex; 3 zi i 
l-a proc -s 
Iosif Vulcan.

Comparînd textele, ro- 
min și maghiar, putem 
spune că, spre pildă, din
tre Nopți, cea mai reușită 
este Noaptea de noiem
brie. E menținut aici, în-

TUDOR MĂINESCU
Muzică ușoară

Subintitulindu-și volu
mul „satire, fabule și e- 
pirrame . autorul a voit 
să-i si >4-: :»■
xcie ; : : -x.

Satiri (ți ..
autorul biciuind, cu sub
til sarcasm, pe poltron, 
pe gheșeftar, pe indix’idul 
slugarnic, pe salariatul 
chiulangiu și pe scriito
rii care nu se inspiră din 
actualitate. Sînt poezii 
care conțin în chip sub-

traducător al ]ui Francois 
Villon", versurile nu de
pășesc nivelul unei cro- 
surj rțsitte.

ei G tewtrsrua poa 
te exercita iminența asu
pra nnui umorist ce are 
savoarea surisului și o se
rioasă experiență-n acest 
domeniu. Totuși „Toam
nă în Capitală" a Iui 
Măincscu este influențată

Macedonski in limba 
maghiară

Greutățile mari pe care 
le ridică în general tra
ducerea lui Macedonski 
au fost înlăturate de 
Szemler Ferenc, care a 
pus la îndemîna lectoru
lui maghiar un număr de 
38 poezii, alese cu gust. 
Un Macedonski în ceea 
ce are el mai caracteris
tic : o parte din Nopți,

cîteva rondeluri, Stepa, 
Lewki și o serie de alte 
bucăți.

Decemberi ej — așa e 
intitulată cartea elegant 
tipărită de Editura pen
tru literatură (1961) — se 
deschide cu un scurt stu
diu semnat de traducător, 
studiu menit a-I scoate 
pe Macedonski din falsa

tocmai, sarcasmul amar. 
Larga desfășurare a ver
surilor, șirul de imagini 
legate de convoiul mor
tuar, sumbre sau pline 
de lumină, toate acestea 
urmează calea originalu
lui. Diversitatea lexicu
lui, - de la „a da ortu 
popii", pînă la învechita 
expresie „lipecan" au ri
dicat dificultăți In fața 
traducătorului. Cu atît 
mai mare e meritul său 
eu cît a izbutit să afle 
echivalentele cerute.

Atenția la rimele 
schimbate mai în fiecare 
din strofele poeziei 
Destul, dau versiunii lui 
Szemler Ferenc o indis
cutabilă calitate în plus, 
însușiri alese denotă și 
Cîntec de renaștere sau 
Ocnele, pâstrîndu-se aici 
tonul de revoltă, aidoma 
textului romînesc. In ron
deluri, mai cu seamă în 
Rondelul privighetoarei 
intre roze, tălmăcitorul a 
dovedit din belșug vir
tuozități legate de acest 
dificil gen de poezie.

Prezentul volum se în
scrie ca o contribuție 
deosebit de prețioasă pe 
care Szemler Ferenc, a- 
cest îndrăgostit al scrisu- 
'ui romînesc, o aduce pe 
tărîmul cunoașterii reci
proce a celor două litera
turi.

PETRE PASCU

stanțial filonul spiritual 
al satirei. Dintre ele pu
tem cita: „Unu; tinăr 
confrate", „La o revistă", 
„Un om ocupat", „Ami
cul X". „Amabilii*. în 
„Sonetul celui necitat" 
însă răbufnește-n chip 
subiectiv o nemulțumire 
personală, măruntă, care 
nu are ce căuta într-un 
volum.

Cînd încearcă a ne 
oferi un tablou al prefa
cerilor sociale, uriașe, 
survenite-n țara noastră, 
operînd prin antiteza din
tre vechi și nou, autorul 
nu depășește un nivel 
mediu. In „Cîntec nou de 
primăvară", fără a alu- 
neca-n platutudine, T. 
Măinescu nu scapă totuși 
de balastul banalității. 
Vioara nu are sonoritate 
suavă, ci, după chiar ex
presia autorului, „țiuic". 
Același lucru se poate 
spune despre „Primăva
ra". o bucală deloc lip
sita de melodie, care ră- 
mîne totuși un cîntec ve
tust.

Ciclul de fabule e la
tura cea mai realizată a 
volumului pentru că in 
acest sector autorul se 
mișcă îndeminatee, cu 
fluență și dezinvoltură. 
Păcat că-s atît de puține! 
Cind autorul își exerci- 
tează verva in chip facil, 
ca in „Prea exageratului

evident de „Rapsodii de 
toamnă". Lucru de mi
rare ia un stihuitor ce 
are o fizionomie proprie 
în peisajul liricei noa
stre.

Păstrînd tonul titlului 
cărții, se poate afirma că 
ea cuprinde atmosfera 
unui concert de muzică 
ușoară de calitate. Am 
dori însă ca autorul să 
nu se mulțumească nu
mai cu atît.

Redeschizînd, cu curaj, 
drumul scrierilor de sa
tiră șl umor cu aplicare 
la obiect, de care se sim
țea atîta nevoie, volumul 
de față, cuprinzind atitea 
lucrări reușite, c un în
demn pentru redacțiile 
editurilor să se adreseze 
unui număr cît mai mare 
de scriitori ce cultivă a- 
ccst gen. Volumul lui Tu
dor Măinescu reprezintă 
o apariție demnă dc inte
resul publicului.

CAMIL BALTAZAR

Nota
Fragmenta] „Retrage

rea" de E Hem-iig y. 
apărut in numărul din 
15 iulie a.c. al revistei 
„Luceafărul", face parte 
din romanul „Adio ar
melor" și este tradus de 
Radu Lupan.
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Desene de : MIHU tfULCANESCU,

Și descîntă, tot descinta, 
51 înșira vorbe mari 
cum aud la lăutari 
clnd vloarele-și alinta.

Gheorghe doarme... Somnul dulce 
11 cuprinse, ca un gînd !._ 
Și nu știu nici cum, nici cind, 
mama-1 duse lin, sa-1 culce.

Mama pune apa-n cana, 
și cărbuni, și busuioc, 
și-o urare de noroc
< ■ sa fie de pomană.

Iar de s'O-ntimpla vreodată 
eu cu el să mă confund 
nu-i decît o întîmplare 
în amestecul rotund.

Alter ego
Vladimir e fiul Radei.
Numele l-am născocit 
și-l voi însemna prin vreme 
cu-n condei de antracit.

Cind voi plăsmui poemul, 
am să-i vin intr-ajutor.
De-am să-l cert doar cu iubire

Comoara
...Și mirat de acest descintec
Cu privirea o-ntrebai:
— „Fu descîntec î... Ori. fu nai 1
— „Da, măicuță... A fost cîntec 1".

cer iertare tuturor.

— „Am o taina, Vladimire 1... 
Gura nu mai vrea sa tacă.
Inima mi-e grea, săracă, 
parca stă să se deșire.

Negru-i satul și cîmpia 
dumnezeu și cerul, apa, 
orătăniile, sapa...
Pltnge-n ceruri ciocîrlia. 
Drugi de fier se văd în zare. 
Sint de fier. Și stnt de aur.
Sus, o gură de balaur, 
se deschide tot mai tare.

Vreau să prind un dram de soare 
să-mi scald sufletul o clipă.
Peste tot se Înfiripa 
drugii grei de închisoare.

îi văd seara la ttntlna.
cind s-arată lună noua, 
cind din gene cade rouă 
și cînd zorile se-ngînă.

Pe-orice uliță apuci
dai de glod și dai de drugi.
Insă drugii cei mai grei 
sint cei de pe ochii mei, 
și nu știu să mă desferic 
șl zac. maică, de-ntuneric*.

Comoara nopții 
e un vis 
o părere — 
o durere.
Se arată, 
flacăra uitată, 
cind trec șoapte, 
pe sub căile de lapte.

O comoară-șl joacă 
pe la scăpătat de toacă 
revărsat de zori, 
la răspîntii uneori, 
la Drăgaice, 
plinsul negru 
de strigoaice.

Galbeni I Galbeni I Aur I Aur ■
O comoară pe coclauri ? 1
Joacă, — însăilînd din jar tulpina 
în ungherul tainic din grădină 
lingă apele-n batale, 
cu lungi plete de văpaie.

Comoara nopții 
se-nfiripa 
într-o clipa 
și dispare 
ca o boare.

Flăcări tainice, comori, 
prăvălite peste zori 
printre stele și lăptuci 
și nu știi că sînt năluci.

Liniște adincă-n cimp...
Umbra nopții cade strimb 
printre papuri, in vilcea, 
chiar lingă statura mea.

De-ntuneric sint sătul. 
Luna stă lingă pătul 
gata de dereticat 
întunericul zimbat.

Cu argint și busuioc 
prinse noaptea de mijloc, 
frinse-ntinderea in două 
și în locu-i puse rouă.

Mă gindii să fac ospăț... 
Scormonii prin cer cu-n băț 
printre stelele de jar 
să fac rost d-un lăutar.

Mă văzu umblind prin cer 
unu-n haină de boier.
...Și o noapte mă mirai 
de-un arcuș... in ciumafai.

—- „Cîmpul te-a ucis, barbate*, 
a gemut, privind spre cer. 
Ard cuvintele zimțate :
— „Tu, să nu-1 uiți, pe boier 1*.

Se duc carele
la Roci">

Se duc carele la Roci, 
boii trag ca o răgace, 
zloata-n jale se desface 
și n-ai unde să te rogi.

Și n-ai unde să te rogi 
rugăciunea cade-n zloată, 
nimeni n-o mai știe toata... 
Se duc carele la Roci.

Se duc carele la Roci 
virfuite de lingoare 
și lingoarea nu mai doare 
și n-ai unde să te rogi.

Și n-ai unde să te rogi 
în pridvor la „fermelie* 
faci din morți o temelie... 
Se duc carele Ia Roci.

Drugi de fier
Drugi de fier. Nevăzut!.
Stau în umbră. Reci. Tăcuți.
Nici nu-i vezi.
Stau la pîndă prin livezi, 
ori pe drum 
ori pe apele de fum.

Fără știrea nimănui 
stau în calea omului
Cui
sa ceri
puteri,
să scapere, 
de întuneric să te ar-’

Drugi de fier 
și de ger, 
pîn’la cer 
pun simbrie 
pe chindie, 
pe descînt 
și pe vînt I

Drugi de fier: 
un boier 
un jandar, și un primar, 
popă, miruit cu har, 
un chiabur, un perceptor, 
un sigiliu în pridvor 
și pe țoale și pe soba 
și pe praful de pe tobă.

Dru<*i de fier. Nevăzuțl. 
Stau în umbră. Reci. Tăcui 
Și pindesc, și pîngăresc 
mintea, neamul omenesc... 
Ca un tăietor de sare 
caut soare, 
frățioare, 
in tăișuri de topoare.

Cîntec 
de nuntă

Albă e mireasa.
Albă, ca zăpada.
Rid nuntașii, cînta:
— „Ce frumoasă-i Rada I"

Lăutarul cerne 
patimă-n vioară. 
Sunetul de farmec 
cald o înfășoară.

Prins de albe fete 
bradu-i doar urzeala. 
Fericirea suie-n 
firul de beteala.

Și de jocul lumii 
arde bătătura, 
cînd mireasa-șl poartă 
cu-n surîs făptura.

Stau bătrînii-n laturi 
în apus de toamne... 
O văd și se roagă:
— „Fă-i vioară, Doamne, 
vlafa, numai nunta l 
N-aibă niciodată 
viața noastră cruntă!"

Cînta, cînta, lăutare 1
Mai sus plosca, nune mare! 
Dă-ne băutură tare, 
să dăm foc la mădulare.

Descîntec
Rada rînduie cărbunii
Intr-un ciob de oala sparta.
Clinele proptit în poartă 
latră către discul lunii.

L-a momit, pe paznic, Lina, 
cu-n pospai de mămăligă.
— „Rada!"... o aud cum striga.
— „Gheorghe plînge... bată-1 vina I

Azi veni, din Vale, buna, 
și-l mîncă de tot din ochi...
Hai I Descînta-1, de deochi, 
pîna bate-n prispă luna 1"

Ktn

de moarte
„A plecat Ion din viață"... 
Se jelește-n car Maria. 
Ploaia-1 trage ca o ață 
pe drumeagul ca tipsia.

Cad în capătul de toamnă 
stropi de ploaie și de jale. 
Boii trag și nu se-ndeamnă 
parc-ar ști de neagra cale.

Torc femeile cu rindul 
caierul surpat de plîngerl. 
Și plîng toate pe pămîntul 
cel pustiu de rod și îngeri.

Se duc carele la Roci 
cu lingoarea cît cătunul 
galbenă cum e tutunul 
și n-ai unde să te rogi.

Și n-ai unde să te rogi 
domnii cîntă în trăsură 
drumul s-a curbat de ură.,. 
Se duc carele la Roci.

*) Roci, comună din regiunea Argeș, unde pe 
vremuri se afla un fel de infirmerie, singura în 
plasa respectivă.

Nu mai cred nici ele-n „Tatăl", 
cel pierdut în cer pe-o dungă. 
„...Pe Ion, Marie,-mbată-l 
cu un cînt... de nuntă lungă I"

Fiecare își jelește, 
prin Ion, amara soarta...
Numai popa le citește 
cu o gura rece, moartă.

Groapa umedă se cască 
pentru dania știută.
Sufletul e-un drum de iască 
și Maria trece, mută.

La cules
de porumb

Cerul s-a lăsat în cîmp.
E strimb
ca zdruncinătura ploii, pe un dtmb. 
Decembrie și vînt. Zăpadă.
Liniștea stă ghem în lada 
unde i gol și nu-s mai țoale.

Rada s-a pornit devale 
ca un vînt...

Unde-o fi mergînd 
trupul ei plăpînd, 
ca o strună 
prăvălită pe furtună, 
în ajun de răzvrătiri, 
lîngă ea cu Vladimir? 1...

Satul a rămas în urmă... gol. 
Corbii croncănesc sub cer, în stol, 
dînd porumbului ocol.

Decembrie... Dar, pînă ieri, 
culese Rada, la boieri, 
la unii dintre pămînteni, 
la Brătieni.

Cerul s-a lăsat în cîmp...
E strimb
tot culesul de porumb... 
Și cînd vrea să fie drept 
viscolul te ia de piept 
și bați drumul ca un rac 
pe pămîntul tău sărac.

Bate iama lung, avan, 
cățărată pe strujan. 
Vîntul rupt din rădăcini 
urcă-n moartele tulpini 
îndoindu-le din brîu.» 
Părul Radei curge rîu 
răsfirindu-se in foi 
peste umerii de sloi, 
și culege, și culege, 
și nu știe ce s-alege.

Parcă a bătut în poartă, 
prin văzduh, o mina moartă 
numai oase...
O descoase,
un glas spart de sub năframă 
și-o tot cheamă 
și-i dă ghes 
să se lase de cules...

Rada simte dar nu vrea, 
morții. trupul să 1-1 dea. 
Ca o iederă s-agață 
de tulpină șl de viața...

Are mama strîns, pe ghem, 
o iubire, și-un blestem, 
din amice de văpăi 
pentru oameni și. călăi.

Dar nu poate ține piept 
hîrcii, cu ucaz nedrept. 
Zmulge de la sin în pripă, 
omenescul în risipă 
peste cîmpul în delir...
— „Moștenește-1, Vladimir l"

Și s-a dus din lume Rada 1 
Vîntul spulberă zăpada 
prin porumbul ca de fum.

O troiță, lîngă drum, 
sub căciula de șindrilă 
poartă sfinții de argilă.

Vladimir se roagă, mut. 
Galben, Savaotul slut, 
nu-i răspunde nici de fel 
gîndului ce stă în el.

Ba i s-a părut că rîde 
și aduce ca un gîde 
miluit cu nimb, în vamă...

»— „Și-ăsta te ucise, mamă! “.

Diavol galben 1 Diavol galben I 
Iți văzui în sat făptura 
patimile-adînci și ura...
Nu știui nici cum te cheamă 
nu știui dece-mi iei vamă 
cîmpul, brațul și părinții, 
visul, limpezimea minții.

— Nu știui cum să mă apar 
nu știui scîntei să scapăr, 
dar jurai să te omor...
Voi găsi învățător 
buche nouă să mă-nvețe 
și să-mi fac din tine-ospețe, 
diavol galben, diavol galben,

Dar mi-am 
zis să nu mai
secer

Secer spicele de aur, 
secer zilele puține; 
nici din rău nu iese bine 
nici din floare un balaur.

Secer spicele bălane, 
secer zilele de jale;
liniștea o scot din vale, 
pun răsad de uragane.

Secer spice pe coclauri, 
dar mi-am zis, să nu mai secer, 
ci să intru în întreceri, 
la tăiatul de balauri.

<.Utt



Ieronim Șcrbu

Desen de TIA PELTZ

A
utobuzul era în
cărcat de munci- 
citorii care se 
grăbeau spre ca
să. Ar fi putut 
găsi totuși un loc, 

fie chiar și-n picioare. Se răs. 
gîndi, cu toate că abia aștep
ta să revadă noul oraș. Avea 
înaintea luj două ceasuri pînă 
la sosirea trenului de legătu
ră. Ceea ce îl reținu însă în 
ultima clipă, nu fu nici înghe
suiala din autobuz, nici fap
tul că dispunea de timp des
tul. De mult nutrea această 
nostalgie; să se plimbe pe 
străzile orașului, cu pas încet, 
să privească îndelung blocu
rile și vilele în care curînd 
se vor aprinde luminile de 
seară. Și tocmai acum, cînd 
era pe pragul de-a ajunge a- 
colo — unde rîvnise atît de 
tare — încerca o ciudată do
rință să întîrzie.

— Măi, tovarășe, ce faci, 
urci ? întrebă șoferul, văzîn- 
du-1 nehotărît pe tînărul blond 
și ars de soare. în costum gris, 
cu un fulgarin pe braț, care 
sta pe marginea trotuarului.

— Nu. merg pe jos.
— Să fii sănătos ! bufni șo

ferul, închizînd ușile automat.
Bărbatul tînăr zimbi. O 

pomi de-a lungul șoselei as
faltate. printre cele două și
ruri de salcîmi. In urmă cu 
zece ani, copacii erau subțiri 
și plăpînzi. Se împliniseră, se 
înălțaseră, căpătaseră vigoare, 
desfăcîndu-și în văzduh coroa
nele bogate și verzi, Pe-aici 
fusese doar cîmp, cu coline 
dulcj în zare, pe care se urca 
pînă-n creștet o pădurice de 
fag. La început veniseră să
pătorii. apoi nivelatoarele, 
deschizind drumuri spre locu
rile unde avea să se ridice 
noul oraș. Și printre cei din
ții constructori se afla și el. 
Ion Pândele, băiat de două 
zeci de ani, cu putină școală 
și fără nici o meserie. Plecase 
dintr-un sat de pe malul Du
nării și peregrinările îl pur
taseră pină departe, în nor
dul țării. Intrase ca muncitor 
necalificat pe-un șantier de 
construcție. Ucenicia lui înce
puse pe aceste meleaguri.

—Cel de odinioară reînvia
se. 11 vedea parcă țnaiaUad pe 
șosea. Era un băietan uscat, 
blonziu, cu haina veche de 
postav sur și aspru pe umăr, 
încălțat cu bocanci țintuiți, cu 
boturile întoarse. Mergea ală
turi de el, tăcut, și-i auzea 
tropăitul înfundat al bocanci
lor, îi deslușea fiecare trăsă

tură a chipului său puțin 
crispat, puțin neliniștit de vii
tor. Pornea hotărît să răzbeas
că, să-nvețe temeinic o mese
rie.

Ion Pândele se bucura că-1 
însoțește și nu voia să se des
partă de el. îl auzi deodată, 
întrebîndu-1:

— îmj dai voie să mergem 
împreună ?

— Bineînțeles, îmi face 
plăcere.

— Iți maj amintești de 
mine ?

— O, negreșit! E adevărat, 
am lucrat pe atîtea șantiere, 
am construit alte orașe, as
tăzi sînt inginer, multe mi 
s-au șters din minte, dar pe 
tine nu te-am uitat. Și cum 
aș fi putut oare să te uit ?

— Atunci îmj pare bine, am 
să-ți fiu un însoțitor credin
cios. Voi fi alături de tine, pe 
oriunde te vor duce pașii.

Și iar tăcură, căci trecuseră 
și de ultimul cot al șoselei 
lungi de doi kilometri și ju
mătate. Cum întoarseră cotul. 
Ion Pândele zări un șirag de 
lumini, blocurile albe și irea
le, iar în fund, linia unduită 
a colinelor, ca niște plăsmuiri 
de ceață, în văzduhul limpede 
al serii, albastru și transpa
rent. în aer se simțea o ră
coare și o mireasmă proaspă
tă, de pămînt, de flori și de 
pădure, care-i umpleau nările, 
pieptul, îi îmbătau ca un vin 
ușor. Și în această beție de 
primăvară se amestecă și un 
simțămînt tăinuit de mîndrie, 
cînd pătrunse în orașul ani
mat. cu blocuri zvelte și pe
roane largi, cu vilele îmbră
cate în iederă, cu lampadare
le înalte, a căror lumină ba
tea în frunzișul copacilor, 
transformîndu-1 într-o ginga
șă și verde horbotă.

— Unde vrei să te duc ? 
rosti din nou, însoțitorul.

— La voia întâmplării.
— Ce-ar fi să refacem îm

preună drumul pe care l-ai 
străbătut ?

— Fie cum dorești.
Se lăsă condus de el și la 

capătul unei străzi numai de 
vile, se opriră.

— Recunoști locul ? îți a-

— Atît de bine de parc-ar 
fi astăzi...

— Uită-te la numărul por
ții. Vila A nr. 1. Aici, în îm
prejurimi, se întindeau bară
cile, cu dormitoarele, birouri
le și magaziile de materiale. 
Cînd te înapoiai ostenit de la 
muncă, stăteai adesea pe mar

ginea patului, întunecat. Coli
nele se vedeau fumurii prin 
fereastra deschisă. Pereții ba
răcii maj miroseau a lemn 
proaspăt, a rășină. Te dureau 
umerii, spatele și-ți cercetai 
mîinile bătătorite, cu pielea 
crăpată, arse de var. Era greu 
și te întrebai cînd vei reuși 
să devii și tu zidar ? Te bătea 
gîndul să părăsești șantierul.

Erai un băiat închis, străin 
de ceilalți, nu-ți făceai lesne 
prieteni. Uneori, seara, voiai 
să citești pină tirziu. Băieții 
din dormitor te împiedicau. 
Aveau dreptate ; erau obosiți 
și voiau să doarmă. O dată în
să, unul dintre ei, ți-a rapt 
cartea. Te-ai luat Ia bătaie cu 
el. Ati fost aspru mustrați a- 
mîndoi de șeful brigăzii, ches
tiunea a ajuns la secretarul de 
U.T.M. Aj fost mutat in alt 
dormitor. Și într-o zi. te-ai po
menit cu maistrul Modrogan 
Nicolae, zidar vestit. Era unul 
din fruntașii pe țară în con
strucții, scriau ziarele despre 
el. Te-a întrebat de unde ești, 
dacă aj părinți, dacă-ti place 
meseria. Tu erai atît de fâstâ
cit că abia scoteai cite un cu- 
vînt. Țineai privirea în podea 
și răspundeai scurt. înăbușit. 
Numai cînd meșterul ăsta se
ver ți-a spus : „Băiatule, mie 
îmi place ca omul cu care 
vorbesc să mj se uite în ochi, 
drept“, ți-ai ridicat încet frun
tea. — „Așa, da !, a rîs el. Ei. 
ia spune, ce-j cu tine ? Să 
vorbim ca doi bărbați ce ne 
aflăm. Care-i păsul ?“

Atunci ai îndrăznit să-ți 
desfereci sufletul. Ce avea să 
se întâmple, nu știai. Presupu- 
neai că va fi ceva bun. dar 
nici nu visai că o să te ia în 
brigadă. Ai aflat pe urmă că 
era și secretarul organizației 
de bază și-ai început să lu
crezi sub supravegherea lui. 
Nu ți-a fost prea ușor... Asta 
e însă altă poveste. Să trecem 
mai departe.

Ion Pândele îl urmă supus 
Pe însoțitorul său. care zăbovi 
de data asta in fața unui bloc 
cu trej peroane, înaintea unui 
squar, cu rcndouri de flori și 
bănci pe aleea circulară.

— Nu te mai sperie înălți
mea ? spuse, puțin ironic, ghi
dul. Firește, acum ți se pare o 
joacă să urci pe-o scară în
gustă pînă la al șaptelea, al 
optelea, sau al noulea etaj al 
schelei- Dar atunci ? Aveai 
mereu impresia că te absoar
be vidul, ca un vîrtej adine 
și amețitor. „De-aci -înainte, 
băiatule, va trebui să te obiș
nuiești cu înălțimile", ți-a 
spus meșterul. Ceea ce te-a 
îngrijorat mai mult e cînd 
te-a avertizat : „In șase luni 
echipa noastră trebuie să dea 
gata blocul. E un angajament 
și mie încă nu mi s-a întâm
plat să nu-I respect. Cînd a- 
jungem la ultimul etaj, vreau 
să ciocnesc un pahar de vin 
cu lucrătorul meu, Ion Pân
dele. Ai înțeles ?...“ Ai ciocnit 
chiar mai mult de un pahar 
și ți-ai cumpărat primul tău 
costum, din banii cîștigati de 
tine. Iar noaptea — era o 
noapte senină, plină de stele 
— te-ai dțârat (incur pe acAri, 
s-.-. pe rerisi e-i" c-jts 
tă și de tine, lăsind să-ți spe
le obrazul aerul rece și gin- 
durile să-ti zboare departe, 
departe... Nu-ți vine să te 
deslipești din locul ăsta, dar 
mai sînt atîtea de văzut, că 
n-o să ai timp pentru toate. 
Haide, să mergem.

Intrară într-o stradă largă, 
mai circulată decîț celelalte ; 
în centrul ei se înalta un bloc 
cu un portal frumos, la parter 
cu ferestre mari, în semi-cerc; 
de-afară se putea vedea plafo
nul din stinghii de stejar a- 
fumat, aplicele de pe pereți, 
din fier forjat și sticlă mată- 
Dacă te apropiai, deosebeai și 
masa verde de ping-pong, me
sele de șah și de table. Po
deaua era din mozaic, lucrată 
în romburi și stele cu cinci 
colțuri. Prin dreptul ferestrei 
deschise se mișcau siluete, se 
auzeau voci, rîsete. Era sala 
de distracții a „blocului bur
lacilor".

— De clădirea asta sînt le
gate două fapte însemnate din 
viața ta, urmă însoțitorul. 
Erați în toiul construcției, cam 
pe la al doilea etaj, cînd ai 
asistat la o ședință de U.T.M., 
în rîndurile căruia trebuia să 
fii primit. Ședeai în prima 
bancă, în salopeta murdară de 
var așa cum ai picat de la 
lucru. Te aflai doar printre 
băieții din brigadă, aceiași cu 
care munceai alături pe sche
lă, dar aici, în această încă
pere, erau cu toții schimbați, 
mai gravi, ca înaintea unui 
eveniment deosebit.

Ai început să vorbești, e- 
moționat. ca și cineva care ar 
rupe cuvintele din carnea lui, 
și le-ai povestit copilăria ta 
oropsită, moartea mamei, găz
duirea la o mătușă bătrînă și 
săracă, perindările prin țară, 
sosirea pe acest șantier, unde 
n-aveai pe nimeni, nu cunoș- 
teai pe nimeni. Ți-era tare 
greu să te împaci cu ceilalți, 
fiindcă ai fost crescut singu
ratec și bucuria ta era cîte o 
carte ferfeniță de atâta cetit. 
După aceea, treptat, ai desco
perit că nu ești singur, că nu 
le ești indiferent celor din 
jurul tău. Primul pas l-ai fă
cut cu meșterul Modrogan...

Ai fost ascultat într-o li
niște deplină și cînd ai ispră
vit, cîteva broboane de su
doare îți răsăriseră la rădă
cina părului. După ce au luat 
cuvîntul și alții, s-a pus la vot 
primirea ta. Ai întrunit una
nimitatea. Niciodată n-ai să 
uiți mîinile acelea ridicate. 
Ai avut impresia că palmele 
lor muncite te sprijineau cu 
nădejde și te înălțau. Tremu
rai - nu trebuie să-ți fie ru
șine - și pentru întâia oară ți 
se umeziseră ochii, tu care 
n-ai plîns decît odată în viață, 
la moartea mamei tale.

N-aî plîns nici la suferința 
pe care ți-a pricinuit-o Lina 
Cazacu. fata acea din brigadă, 
sprintenă, cu dinții sănătoși, 
puternici și albi, pe care și-i 
dezvelea ori de cîte ori rîdea. 
Și ce ris avea, doamne ! ca 
un clopoțel de cristal ! La 
lucru, cînd urca schela, fluera 
sau cînta, privirile băieților 
străluceau mai aprins, mîinile 
lor se mișcau mai iute, de 
parcă le curgea prin vine ar
gint viu. Te-ai îndrăgostit de 
ea. Erai tînăr și fără expe
riență. Ați fost la cinemato
graf, v-ați plimbat împreună, 
mai rar singuri și adesea în 
grup. Ea se purta deopotrivă

jactașâ. adatâ ribaar ie > 
sâru’a:, dar nu era îruărtgM- 
tită de tine. Te socotea un 
prieten.

Ați terminat și blocul pen
tru necăsătoriți, sau cum îi 
spuneați voi, al „burlacilor", 
îndată ce s-au mutat noii lo- 
tari, adică muncitorii de sea

mă de la uzina metalurgică 
din vechiul oraș, s-a organizat 
o serbare de inaugurare în 
sala cea mare. Ați fost pof
tiți și voi, constructorii. Da, 
a fost o seară tristă pentru 
tine. Te-ai îmbrăcat frumos, 
ți-ai pus o cravată nouă și 
erai îneîntat de fețele vesele 
ale oaspeților, de bufetul bo
gat, de sala împodobită de 
ghirlande de hîrtie colorată, și 
mai ales de Lina care era ne
spus de atrăgătoare. într-o ro
chie verde, înflorată, cu părul 
pieptănat pe după ureche, cu 
un șirag de mărgele la gît, 
foindu-se veselă de colo pînă 
colo. Credeai că veselia ei, 
rîsul ei sînt numai pentru 
tine. Dar ea se bucura că e 
tînără, că e cu voi toți băie
ții din brigadă. Dansa cînd cu 
unul, cînd cu altul și n-ai în
țeles că nu însemni pentru ea 
nimic altceva decît în clipa 
în care a invitat-o la dans un 
tînăr înalt, voinic și surîzător. 
Ai băgat de seamă apoi că 
fata pe care o știai atât de 
sigură de sine, e mai stângace, 
mai sfioasă, că se lăsa purtată 
la dans de acel tînăr, ca și 
cînd ar fi plutit. îi ghiceai pe 
chip o atenție, o tulburare, 
pe care n-ai maj întîlnit-o la 
ea. Toată seara, chiar cînd nu 
erau unul lîngă altul, păreau 
că sînt stăpîniți deopotrivă de 
neliniște, se caută, se cheamă. 
Ai fost atît de îndurerat. în- 
cît n-ai mai rezistat să rămîi 
pină la sfîrșit, te-ai strecurat 
nevăzut din sală, și-ai rătăcit 
afară din oraș, pe cîmp, ne- 
vrînd, neputînd să înțelegi ce 
se petrecuse.

Ai aflat apoi că tînărul nu 
era altui decît renumitul oțe- 
lar Tudor Mateescu, Lina se 
îndrăgostise de el și se căsăto
riseră. Li se făgăduise un a- 
partament în blocul următor 
pe care-1 construiați voi. Ai 
fost numit șef de brigadă. Mai 
târziu — se împliniseră trei ani 
de cînd erai pe șantier — ai 
fost trimis să înveți și ai pă
răsit orașul nostru. Ce-ai fă
cut în intervalul acestor șapte 
ani, tu știi mai bine. M-ar 
interesa să-mi spui. Ești dor
nic să continuăm raita ? Po
vestește-mi, măcar, pe scurt.

— Să încerc. M-am luptat 
s-o uit pe Lina. O ocoleam, 
eram furios ; cred că am și 
dușmănit-o, dar pe nesimțite 
îmi scădea înverșunarea. în
cet, încet, însăși suferința se 
învăluia într-o amintire stinsă 
și tocmai de aceea calmă și 
frumoasă. Ce mare vrăjitor e 
timpul! Puteam să mă gîn- 
desc la ea fără ură, fără dra
goste, dar nu fără o umbră 
de duioșie pentru trecutul 
meu, pentru ea. Intr-un fel 
eram chiar mîndru și fericit 
că eu îi construisem casa în 
care locuia. Insfîrșit, am fost 
propus de Organizația de 
Partid să-mi continui învăță
tura. M-am pus pe muncă, 
îndîrjit ; ziua lucram, noaptea 
învățam. Am absolvit liceul, 
apoi am urmat Politehnica, 
fără frecvență. După ce 
mi-am luat diploma, m-am 
căsătorit cu o laborantă de 
chimie din Onești. împlineam 
exact treizeci de ani. Este o 
fa’.i de ispravă. r-e per :v!.m
W ne *can. Ar «ea
un copil, de rrjrra! arct lan!.
E băiat și-l cheamă Ștefan, 
ca pe taică-meu. îmi seamănă 
leit. Acum sînt transferat la 
Galați. Mă duc să-mi iau 
postul în primire. îndată ce 
mă instalez, îmi aduc și fa
milia. Iată că după un ocol 

de zece ani. mă întorc iar la 
bătrîna mea Dunăre... Dar, 
haide, timpul fuge...

- Te grăbești sau este poa
te altceva... Nu, n-ai de ce să 
te ascunzi, îi spuse însoțitorul, 
zîmbind. Nu este nimic rău 
în asta. îndemnul pe care-1 
simți e firesc și omenesc. în 
cugetul tău nu există decît 
soția și copilul. Cealaltă nu 
nu mai e decît o umbră, o 
amintire, pe care ai lăsat-o 
de mult în urmă. Uite, cine
matograful ! Cînd ați început 
construcția lui erai fruntaș 
cunoscut, numele tău era pe 
buzele tuturor. O cotim spre 
stânga ; e strada care străbate 
de la un capăt la altul orașul, 
în blocul al 5-lea, acolo lo
cuiește. în dreptul clădirii 
foșnește ușor frunzișul salcî- 
mului. La cîțiva metri mai 
departe se înalță lampadarul 
aprins. Poarta blocului e des
chisă ; în ferestre ard lumini. 
Ea stă la mezanin și se poate 
privi din stradă în casă. Per
deaua e trasă. Ce gălăgie fac 
copiii pe trotuar ! Te apropii... 
Spune drept, vrei să rămîi 
singur ? Dispar cit ai clipi.

- îți mulțumesc că mi-ai 
ținut tovărășie, rosti Ion Pân
dele, dar lîngă el nu mai era 
nimeni.

Doar copiii se grămădiseră 
în juru-i, căci un cerc mare, 
roșu, îi căzu la picioare. Se 
aplecă să-l ridice, cînd o fe
tiță brună, cu codițe negre, se 
înfipse la el :

— Dă-mi-1 înapoi, e al meu !
— Sigur că ți-1 dau. Poftim ! 

Oh, ce repezită ești !
— Nu sînt repezită, se inti

mida fetița ,apoi îndrăzneață 5 
Și tu pe cine cauți ?

— Eu ? Un ...prieten.
— Și unde șade ?
- Nu știu nici strada, nici 

numărul casei.
- Nu ești de pe-aici ?
- Nu.
— Atunci cum ai să-l gă

sești ?
— Mă descurc eu. Spune 

mai bine cum te cheamă ?
— Mioara.
— Și mai cum ?
- Mioara Mateescu.
Pândele înmărmuri. întinse 

șovăitor mîna s-o mîngîie pe 
păr, pe obraz. Cineva o strigă:
- Mioara, unde ești ? Vino 

la masă !
Pândele se lipi de copac, a- 

runeînd o privire la chipul 
femeii ivit în cadrul ferestrei.

- Ce faci tu acolo ? sună 
din nou glasul ei. Cu cine 
vorbești ?

— Cu un tovarăș, vin nu
maidecât !

Și o zbughi repede în hol. 
în prag, fetița se întoarse și, 
fluturîndu-și mînuța în aer, 
strigă :

— Noapte bună !
— Noapte bună, Mioara !
Pe semne că dinăuntru, din 

camera de-alături. soțul o în
trebase ceva pe femeia din 
cadrul ferestrei, care, la au
zul celuilalt glas, din stradă, 
-âmase o clipă nedumeriră,

or* l’idipiit».
prin umbra copacilor,

întrebarea din odaie se re
petă :

— Cine a fost ?
Ea se trezi și, dind din 

umeri, spuse:
- Nu știu... un necunoscut!..,

N
econtenita luptă 
dintre cele două 
culturi ia în (ara 
noastră proporții 
nemaiîntâlnite du
pă 1880, cînd so

cietatea romînească întră în
tr-o nouă etapă istorică.

Contradicțiile tot mai ascuțite 
dintre muncă și capital, cu sem
nele lor caracteristice, a- 
nunță intrarea capitalismului 
în faza lui din urmă, impe
rialistă.

Conflictele sociale sînt din 
ce în ce mai intense și mai 
deschise, agitația spiritelor e 
din ce în ce mai mare, reven
dicările și lupta muncitori
mii animă mase din ce în ce 
mai largi, țărănimea răbufnește 
mereu în revolte neorganizate, 
mica burghezie se radicalizea
ză în parte.

Direct sau indirect, intelec
tualii, artiștii sînt și ei cuprinși 
de efervescența întreținută de 
mișcarea muncitorească prin or
ganele ei de presă, prin expo- 
nenții ei și-și unesc, conștient 
sau inconștient, protestul cu a- 
cela al mișcării muncitorești. 
Dacă nu sînt alături de Con
temporanul și școala lui și nu 
se numesc Gherea, Miile, Raicu 
Ionescu, Anton Bacalbașa, a- 
tunci se plasează pe pozițiile 
maselor, dînd opere realist-cri- 
tice, și se numesc Caragiale, 
Vlahuță, Delavrancea.

Dușmanul comun e la început 
o teorie generală despre artă, 
susținută de criticii junimiști și 
concentrată in formula faimoa
să a „artei pentru artă". De a- 
aceea problema cea dinții a 
luptei între cele două culturi 
este înfruntarea dintre arta cu 
tendință și arta pentru artă, 
definind respectiv poziția și 
concepțiile scriitorilor față de 
viață și artă. Toate publicațiile 
literare sînt pline de ecourile 
acestei lupte; conferințele pu
blice sînt audiate cu interes și 
provoacă scandaluri înfre sus
ținătorii celor două tabere 
(așa cum a făcut conferința lui 
Bacalbașa de la Ateneu); scrii
torii sînt siliți să se pronunțe.

Și deodată, in toiul acestei 
lupte, apar izolați, apoi în gru
puri, totdeauna puțini, poeții 
primei diversiuni antl-realiste,

□

SIMBOLISMUL
încurajate de clasele dominan
te, în literatura noastră.

In condițiile naționale favo
rabile ivirii fenomenului de de
cadentism, simbolismul romî- 
nesc sau ceea ce convenim a 
numi ca atare, apare și sub pu
ternice influențe străine. Așa 
se explică atacurile celor mai 
mulți scriitori și critici con
temporani împotriva simboliș
tilor din toate etapele, așa se 
explică lipsa de popularitate a 
simbolismului la noi, chiar in 
cercurile artistice.

O lungă tradiție a unui ro
mantism activ (prelungită pînă 
la începuturile creației lui Ma
cedonski), o scurtă atunci, dar 
foarte masivă tradiție a realis
mului critic (reprezentată prin 
Creangă, Slavici și Caragiale) 
care înflorea, cum am văzut, 
intensificat de creșterea impe
tuoasă a mișcării muncitorești, 
o configurație social-economi- 
că dominată tot mai acut de 
problema țărănească, pusă me
reu pe prim plan de răscoale
le cu caracter aproape perio
dic după 1880 creau un mediu 
neprielnic pentru singularități
le și „rafinamentul" simboliș- 
tiior. Dușmanul cel mai vio
lent, cel mai sarcastic al deca
denților romîni a fost la în
ceput Caragiale, care în nume
le foarte sănătoasei sale con
cepții despre artă și al bunului 
simt, al rațiunii comune lua în 
derîdere tehnica, țelurile și pe 
maleștrii simbolismului, în arti
cole critice (mai ales în prima 
serie a Moftului romîn) sau în 
spirituale parodii „parnasiene", 
„colorate", „instrumentaliste" 
etc.

în același timp loveau în 
simboliști, șl în general în arta 
decadentă, reprezentanții criti
cii celei mai înaintate a timpu
lui, adică Gherea, Anton Ba
calbașa, Raicu Ionescu Rion, a- ț 
partenenți ai curentului creat 
în jurul Contemporanului. Fi
indcă, în treacăt fie spus, dacă 
marea revistă a mișcării munci
torești n-a izbutit să dea o lite
ratură de mina întâia, ea a pro-

luceafărul 

dus o pleiadă de talente critice 
remarcabile, care depășeau în
treaga critică de atunci nu nu
mai prin militantism și idei so
ciale, ci și prin informația la zi 
în problemele literare. De ior- 
mație clasică, Maiorescu rămă
sese după 1880 la vechile cri
terii ale unei critici de mult 
depășite. De aceea raporturile 
Junimii cu Macedonski $1 cena
clul său sînt proaste nu pentru- 
că bazele filozofice ale junimis
mului și ale simbolismului ar 
fi fost atît de deosebite înctt 
să se realizeze o incompatibili
tate teoretică, cl pentru că Ju
nimea nu avea înțelegerea fe
nomenelor literaturii moderne.

Referindu-se la literaturile 
decadente, în studiul O pro
blemă literară, Gherea anali

NOTE PENTRU O DISCUȚIE (■>
zează cu obișnuita-i vivacita
te apariția în literatură a sim
bolismului, exotismului, misti
cismului etc., considerîndu-le 
manifestări ale reînvierii unor 
„stări sufletești și a unor for
mule literare de mult trecu
te". „..Curentul nou, — spune 
el. — nu e altceva decît ro
mantismul reînviat și încă ro
mantismul în partea Ini cea 
mai exagerată, cea mai contes
tabilă — și mai sigur învinsă 
de naturalism". In curentul nou 
Gherea Integrează valori destul 
de diferite, de la Verlaine și 
de la preraiaelitii englezi la 
Strindberg, Ibsen și Nietzsche. 
Ni se pare mai cu seamă inte
resantă corelarea simbolis
mului ți a variantelor sale nu
meroase cu romantismul întâr
ziat. De altfel ldeea aceasta e 
frecventă în critică și unii cer
cetători au numit de pildă sim
bolismul german Neu-roman- 
tik. La aceeași părere se ralia
ză și Raicu Ionescu Rion, care, 
mai bun cunoscător al moder
niștilor decît Gherea, adîncește 
o seamă din considerațiile a- 
cestula în cîteva articole din
tre care cel mai Însemnat •

Literaturile decadente ți in
tr-o viziune mai susținui mar
xistă — previne de pericolul 
decadentismului la noi, numin- 
du-1 pe Macedonski.

Aceeași opoziție la ceea ce 
arată a fi semnele descompu
nerii în literatură o face, pe 
tot întinsul vieții sale, din vre
mea prieteniei cu Rion și pină 
tirziu în anii celui de al trei
lea deceniu al sec. XX, G. Ibră- 
ileanu. Și el, mai ales în arti
colele din primii ani al activi
tății sale, condamnă literatura 
imorală a unora din moderniști, 
in numele aceleiași arte cu 
tendință pentru care militau 
cei mai interesanți critici ai 
vremii.

Apoi poporaniștii și sămănă
toriștii, susținători ai unor ten

dințe anti-realiste în artă, au 
atacat și el pe simboliști con
siderând poezia lor modernă, 
citadină, drept un produs de 
Import, cosmopolit, nelegat de 
realitățile autohtone, pentru ei 
predominant rurale. Iorga este 
cel care a condus, cu destulă 
popularitate, lupta publicațiilor 
sămănătoriste, împotriva mai 
ales a Iui Densușeanu și a 
„Vieții noi".

Tradiția de luptă împotriva 
decadentismului se vede deci 
bine în istoria literară a ani
lor dintre 1880 și 1910.

Care erau pricinile acestui 
război acerb dus cu toate mij
loacele, de la ironie la invecti
vă, de către cel mai valoroși 
exponent! ai literaturii și criti
cii noastre împotriva extrem 
de puținilor și „inofensivilor" 
poeți decadenți?

Ele erau destul de variabile, 
de la scriitor la scriitor, după 
pozițiile Ideologice ale fiecă
ruia. Caragiale vorbea în nu
mele acelei concepții despre 
artă care l-a dus Ia crearea 
celei mai strălucite opere 
realist critice de la noi. Criti

cii Contemporanului vedeau în 
fenomenul decadentist simpto- 
mele periculoase, generate de 
procesul istoric, ale descom
punerii literaturii. Dar toți își 
dădeau seama de gravele con
secințe produse pentru artă de 
fuga din viață preconizată de 
simboliști. Această fugă din 
viață, această dorință de eva
dare a decadenților dintr-o lu
me tot mai urîtă și tot mai în- 
crîncenată de conflicte sociale 
cuprinde cert un protest inci
pient, asemănător cu acela în
treținut de romantici. Dar, dată 
fiind faza istorică in care acest 
protest cu modalitățile lui spe
cifice de expresie se produce, 
dată fiind ascuțirea extremă a 
contradicțiilor ce măcinau so
cietatea capitalistă intrînd în 

faza imperialistă, dată fiind co
existenta acestor curente deca
dente cu realismul critic și reac
ția lor negativă fată de acesta, 
protestul lor devine un protest 
„în genunchi", înecat în ele
mente anti-realiste.

Mai toate trăsăturile anti-rea
liste ale simbolismului se trag 
din romantism și sînt adîncite 
în sensul căutării laturilor ce
lor mai sumbre sau mai repulsi
ve ale vieții, al afirmării unei 
tristeți incurabile, al exaltării 
eului, condiție exclusivă a cu
noașterii în filozofia romanti
cilor germani și mai cu sea
mă Ia Fichte. Iar pe drumul 
dezvoltării filozofiei idealist- 
subiective în sec. XIX, spre 
afirmarea misterului sau forței 
acestui eu insezisabil, Scho
penhauer sau Nietzsche nu 
sînt decît trepte pînă la Berg
son care va teoretiza mișcarea 
neîntreruptă a eului și totala 
lui neatârnare față de lumea 
materială, prin descoperirea 
duratei, socotită de el ca fac
tor esențial în fenomenele psi
hologice (Essai sur Ies donnees 
jmmediates de la conscience — 
1888).

Astfel fluiditatea eului, înțe
les ca un flux, ca o desfășu
rare neîntreruptă în timp, des
coperire a spiritului romantic, 
devine hotărîtoare pentru sim
boliști care nu vor mai cinta 
lumea obiectivă pe care o nea
gă, ci modul inefabil în care 
unele date ale „realului" se 
răsfring în mediul tainic, neor
ganizat al eului. Iar senzațiile, 
semne ale ideilor, după cele 
mai multe opinii ale decadenți
lor, sînt unificate de principiul 
corespondențelor, enunțat de 
Baudelaire în faimoasele ver
suri :

Comme de long dchos qui de 
loin se contondent...

Les parfums, Ies couleurs et 
le sons se repondent — 

și reluat, într-un fel sau altul 
de simboliștii care posedă ceea 
ce se numește „simțul miste
rului și al inefabilului".

In sistemul corespondențelor, 
valorile sonore sînt predomi
nante. Culorile țin un loc de 
seamă (și direcția aceasta e 
mai cu seamă reprezentată de 
Rene Ghil, teoreticianul in
strumentalismului), însă tot cu 
valori muzicale. Fluiditatea 
extremă a eului face ca el să 
se asemene cu muzica și să se 
exprime în modul cel mai feri
cit prin ea. (Și e de amintit că 
tot Schopenhauer, printre cei 
dintâi, a făcut această observa
ție în considerațiile estetice 
din „Lumea ca voință și repre
zentare").

Cunoașterea e cu totul în
tâmplătoare și artistul crede că 
pătrunde o clipă, prin simbo
luri, în esențe, în lucrul în 
sine, ajutat de un moment de 
bogată coioborare de cores
pondențe, de o clipă de inspi
rație fulgerătoare care produce 
iluminările. Rezultatele acestei 
cunoașteri subiective, realizate 
de partea cea mal obscură a 
eului, vor fi comunicate apoi 
într-un mesa] abscons, inițiatic 
tot prin intermediul simbolului 
în care se pătrunde nu prin 
gîndirea logică, ci prin intuiția 
favorizată susținută de rezo
nanțele sugestive, muzicale ale 
formei poetice. Preponderența 

muzicii, a sonorităților armo
nioase, cu valențe incantatoiii 
e cerută de toate poeticile sim
boliștilor, în primul rînd de a- 
ceea bine cunoscută a Ini Ver
laine.

Cultivarea formei poetice 
pentru sporirea valorii de su
gestie a versului a dus la „re
voluția prozodică", la sparge
rea vechilor forme care li se 
părea simboliștilor la fel de 
revoluționară ca odinioară ro
manticilor desființarea unități
lor clasice, și la inovații foar
te interesante în versificație, 
printre care versul liber. A- 
cestea au îmbogățit mijloacele 
de expresie ale poeziei moder
ne, însă cultivarea formei în 
sine, independent de ideea de 
comunicat a dus la cele mai 
periculoase și sterile excese 
formaliste.

Deci strîngînd laolaltă mai 
tot ce se poate strînge din va
rietatea enormă a concepțiilor 
celor ce s-au numit simboliști: 
fugă din realitate, baze filozo
fice idealist subiective, agnos
tice, iraționaliste, formalism in 
mijloacele de expresie, ne a- 
flăm, fără nici un dubiu, în fața 
unei arte anti-realiste, încu
rajată de interesele claselor 
dominante în acest momențl is
toric atît de grav, și care face, 
inconștient desigur, jocul aces
tora.,,,Le poete maudit", poetul 
blestemat care se izolează în 
turnul de fildeș, pentru a-și ex
prima sila de burghezia filisti- 
nă, creează conform unei for
mule artistice tot mai ermeti
ce, accesibilă doar cîtorva ini- 
țiați, și oficiază în templul ar
tei ca un „mag". Insă interdic
ția de a se apropia de arta 
simbolistă, aruncată cu dispreț 
burgheziei, se extinde, din 
nefericire și la mase. Și astfel 
se creează o prăpastie între 
mase și artiștii decadenți care 
se rup tot mai mult de viață.

Se vorbește mult (și părerile 
sînt împărțite în această pri
vință) de notele protestatare, 
critice, de la începuturile sim
bolismului. Ni se pare că uu 
poate fi vorba decît de o cear
tă de cuvinte din moment ce 
toți sintem de acord asupra 
notelor esențiale ale formulei 
simboliste enunțate mai sus. O 
formulă anti-realistă, anti-uma- 
nistă, egoistă, irațională nu poa
te cuprinde decît un protest 
foarte indirect și nici de cum 
elemente reflectate din viața o- 

biectlvă. Ceea ce apare critic 
și protestatar constituie unele 
componente eterogene, realis
te sau romantice, amestecate 
intim, așa incit se disociază cu 
dificultate, cu cele simboliste. 
(In acest sens a exprimat o 
părere analoagă G. C. Nico- 
lescu în studiul dumisale inti
tulat Discuții în jurul simbolis. 
mului, publicat in „Studii de li
teratură universală" — vol. II 
— 1960).

Că au fost simboliști care au 
pornit la început, minați de 
revolta maselor, pe căile unei 
arte militante, participînd la 
luptele sociale ale vremii lor 
și slujind unor înalte idealuri 
etice și sociale, e adevărat. 
Așa a început Baudelaire, așa 
au început Verlaine și Rim
baud, unul la 1848, ceilalți în 
1871. Dar în momentele acelea 
ei nu erau simboliști, ci folo
seau măcar parțial alte metode 
de creație. Problema moșteni
rii literare cere un fin discer- 
nămint în această privință, 
pentru selectarea valorilor a- 
devărate din operele simboliș
tilor. Așa au putut fi alese 
fragmente din Baudelaire sau 
Rimbaud, din Verhaeren sau 
William Morris și puse la dis
poziția marilor mase. Dar acest 
lucru nu s-a putut face pentru 
restul simbolist al operei au
torilor citați și cu atît mai 
pufin pentru autori simboliști 
ermetizanți ca Mailarme, de 
pildă.

Problema aceasta se pune și 
în legătură cu începuturile 
simbolismului romînesc, des
pre care se obișnuiește, pe 
bună dreptate, a se spune că 
are mai multe trăsături parna
siene decît simboliste, ceea ce 
din punct de vedere al baze
lor ideologice șl în ciuda ana- 
rențelor. nu face o prea mare 
diferență. Asa cum arăta Rai
cu Ionescu Rion, egoismul, in
diferenta fată de lumea din jur, 
ascunsă sub numele de impa
sibilitate, formalismul deose
besc foarte puțin parnasianis
mul de simbolism, deși se spu
ne in genere că parnasianismul, 
anare ca o reacție împotriva 
excesului de retorică a roman
tismului. iar simbolismul ca 
reacție împotriva naturalismu
lui și realismului. De fapt, sim
bolismul nu face decît să ducă 
mal departe, în direcția anti- 
realistă, caracterele parnasia
nismului, desființînd definitiv 
lumea obiectivă.

Zoe Dumitrescu- 
Bușulenga



O poetă
a comunismului

C
itind versurile Mărgă
ritei Aligher, am avut 
impresia ca parcurg 
paginile unei mono
grafii neobișnuite ; o 
monografie a senti

mentelor. Poezia pare subîn- 
țeleasa, implicita, ca și cum 
cel care ți se adresează nu 
ține neapărat să-și prezinte 
calitatea de poet. Aceasta 
este învăluita în discreție iar 
tu, cititor, nici nu simți ne
voia să descoperi formule 
artistice. Ceea ce te cucere
ște este sinceritatea unui om 
care își dezvăluie convinge
rile și sentimentele.

Margarita Aligher da ce
lor mai obișnuite reacții o- 
menești forța principiului 
comunist și tocmai în asta 
stă arta sa, iar nu în potrivi
rea meșteșugărească de cu
vinte frumoase. Crezul său 
poetic îți apare limpede :

„Lacrimi să storci din ochi, 
cu vorbe-alese, 

cum scoți scîntei dintr-un 
amnar nu-i rar I

Nu asta vreau. Cuvîntul nu-i 
amnar, 

nici lacrima în suflet nu e 
jar. 

Nu lucru asta ma framînta- 
adese.

Mi-ar place-n zori, din pra
gul zilei noi, 

să strig spre cei ce merg în 
rind: „Noroc" 

și să le dau cintarea mea de 
foc, 

ca un blindaj — să-i apere 
apoi 

de cîntul fals și-al vorbei 
goale joc 

ți nu scîntei, ci foc s-aprind 
în voi I".

Poeziile sale sînt aseme
nea unei instanțe în care 
se confrunta atitudini de 
viața, fie ca e vorba de dra
goste, de încordatele mo
mente ale Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei, ori 
de construcțiile de pe Coli

nele lui Lenin. Indiferent de 
teme. (De altfel, în cazul 
Mărgăritei Aligher, clasifi
carea poeziilor pe teme este 
cu totul arbitrara. Drago
stea este firul care te con
duce în uriașul labirint al 
realității).

Omul acela sincer și 
drept, eroul versurilor citate, 
este unul din cei ce năzu
iesc spre înălțimi și — în ra
port cu aceasta năzuință — 
își judeca fara menajamente 
fiecare pas. lata cîteva ver
suri din ,,Juramîntul“, închi
nat iubitului plecat pe front:

„Nu m-am trădat. Muncind 
din zori, 

să tac, să-ndur orice-s în 
stare, 

dar am uitat adeseori 
să rîd și să privesc la soare.

Așa cum tu m-ai învățat 
nicicînd eu nu te voi minți. 
O, glasul tău de neuitat, 
mi-1 amintesc ca-n prima zi.

O, iartă-mă că uneori 
porunca asta am uitat-o.

Ci viu la tine să masori 
poteca vieții mele : iat-o I

Și poruncește-mi iară, deci, 
ca-n rînd cu tunurile tale, 
pentru iubirea ta în veci 
să lupt pe furtunoasa-ți 

cale I"

In poeziile „Poveste" și 
„Soție", Margarita Aligher 
combate, de pe poziția poe- 
tului-cetățean comunist, lip
sa de perspectiva și banali
tate în dragoste. Pentru ea 
a iubi înseamnă a fi tovarăș 
de lupta, sprijin.

Vreau să fiu ppntru tine, 
iubite, 

și iubire și forjă oricînd, 
Vînt curat, pîini In soare 

dospite, 
Cer senin plutitor pe 

pămînt".
(Drumețului)

Fiindcă iubitul acesta are, 
ca orice om sovietic, mari 
sarcini și meniri. învață, 
construiește și lupta îm
potriva hitleriștilor. iar dra

gostea nu poate fi concepu
tă decît în coordonatele ei 
majore :

„Să-mi clocotească-n piept, 
firesc, 

iubirea pentru om și fire".

Firescul acesta a devenit 
o realitate pe care daca nu 
și-o recunoaște sie-și pe de
plin, le-o recunoaște celor 
despre care scrie. Nu mai 
e nevoie să le dedice cu
vinte de lauda ; ea îi înfă
țișează. Doar nu poți lauda 
ceea ce a devenit în firea 
lucrurilor. Eroismul „Zoiei" 
a fost firesc. El s-a desfă
șurat la altitudinea unui 
înalt patriotism și la aceasta 
altitudine s-au aflat toți os
tașii sovietici. Zoia a fost un 
ostaș dintre cei mulți:

„E timpul!
Răspundem de-al nostra 

carnet 
de vechi cotizații ce n el 

le-am trecut 
ți Patria, azi, 

să ne-ntrebe e-n drept 
de-am fost fiecare cum 

scrie-n statut. 
Un nor de neliniște începe 

să umble. 
Războiul vuiește, aproape-i 

de față.

De azi, cotizația n-om da-o 
în ruble 

ci poate cu sîngele nostru, 
cu viața".

Așa a plătit Zoia — așa au 
plătit atîția eroi ai țării So
vietelor, ai umanității. La fel 
de firesc ca sacrificiul Zoiei, 
apare elanul unui tînăr con
structor :

„Și iată sus pe schele un 
flăcău 

la înălțimi amețitoare. 
E unul din constructorii

născuți 
în primul cincinal îmi pare.

Voința, forța, viața lui — 
de-atunci 

cu viața țării-ntregi bat 
împreună.

Incredințează-i frontul 
asprei munci. 

Va birui I A fost la școală 
bună".

(Eroul povestirii).

Margarita Aligher este o 
poetă a formelor simple, în 
care sînt spuse adevăruri 
mari, de netăgăduit. Seamă
nă înîi<-citva cu un con
structor care in forma unui 
cofraj de lemn toarnă beton 
dur, de neclintit Și ceea ce 
rămine este betonul.

Victoria lonescu

W ști 
J

Nicolas Dumbravă

Sediu! P. C. R.

D
e vreo săptămînă, Ne. 
culai Dobre simțea 
ceva, ca o ciudată o- 
bligație de a trece pe 
la femeia pe care o 
iubise și pe care o 

părăsise Nu-și mai aducea 
bine aminte cum se întîmpla_ 
se, de plecase de la ea. Știa 
numai atît că, deodată, îi ve
nise să plece și ceruse să lu
creze tot în cadrul Trustului, 
dar în regiune. Aproape nu 
mai dăduse prin orășel și a- 
cum, cînd se liniștise totul, 
simțea parcă nevoia să ascul
te de o poruncă neobișnuită :

— „Du-te. îi spunea acel 
glas, du-te și anunță femeia că 
n-are rost să te aștepte. Ea 
poate nu te-o fi mai așteptînd 
de mult, poate te-a și uitat, 
dar tu. Dobre, du-te. încearcă, 
nu poate să fie nimic rău în 
asta !*

ceruse * zi învoire ; 
plecă dis-de-dmitnea'â Știa 
unde lucrează și o aștepta in 
drum spre șantier. O văzu ve
nind, îl văzu și ea, dar Dobre 
n-avu curajul să se apropie. 
Se învîrti toată ziua prin ju
rul locului, așteptînd ora ter
minării schimbului. Ea trecu 
din nou. dar ceva în mersul ei 
îl împiedică să se apropie- Nu 
se luă însă după ea. era prea 
mândru pentru asta, ci se duse 
teaăatea ei acasă unde o aș
teptă. Stătu așa pem spre 
seară, cînd ea. ajungând acasă, 
n găsi în fața porții. Femeia 
intră în casă umblînd nestin
gherită, așa cum făcea în fie
care seară, deși îl simțea în 
urma ei. Se duse să vadă ce 
s-a întîmplat cu laptele ce-1 
pusese la prins, vărsă zerul în 
farfuria de lut a miței și spălă 
niște farfurii rămase de dimi
neață. Umblînd repede pe lin
gă el. ea îl ocolea din toate 
părțile fără să-l privească și 
fără să se gândească c-o 
încurcă. Dobre stătea răbdător 
în picioare în mijlocul bucă
tăriei, așteptînd liniștit ca ea 
să-și termine ce-avea de fă
cut. Apoi ea intră în casă și 
la fel, deschise geamurile și 
mătură, umblă încoace și 
încolo, iar Dobre stătea acum 
lingă fereastră și-și aprinsese 
o țigară. Cind termină tot ce- 
avea de făcut pînă în cele mai 
mici amănunte, ea rămase o 
clipă dezorientată, apoi, pen
tru prima dată în acea zi se 
simți stîngace și nelalocul ei. 
își dădu seama că i se încăl
zește ceafa și urechile și se 
așează repede pe un scaun.

El fuma mereu, cu spatele 
spre petecul de cer ce se ve
dea prin fereastră, cu ochii în 
jos, cam posomorit, așa cum 
stătuse toată ziua, dar ea știa 
c-o pîndește și îi urmărește 
cu atenție mișcările. Apoi nu 
mai putu suporta tăcerea 
aceea încordată și îl întreabă 
de ce venise. El se mută de 
pe un picior pe celălalt, tuși, 
dar nu răspunse.

— De ce-ai mai venit - re
petă ea - după ce atîta amar 
de ani te-ai ascuns de mine ? 
— și-1 privi cu oarecare încă
pățânare.

— Cum așa. amar de ani ? 
Care ?... — mormăi el liniștit, 
uitindu-se mereu în pămînt.

— Am fost ne la tine, la 
Trust, să știi ! Nu sînt așa de 
proastă !

— Da’ de ce să fii proastă! 
Cum așa, proastă? —mormăi 
Dobre tot atît de liniștit, tră- 
gînd încruntat din țigară, aco
perind nepăsător cu umerii 
fîntîna aceea adincă care se 
căsca din rama ferestrei șț li
cărea undeva, în adîncime. Stă 
teau amîndoi liniștiți, vorbind 
rar, egal, zgîrciți în gesturi dar 
se simțeau bine, își ghiceau în-

codarea și teama. Văzând că 
el o îngână și nu i se uită in 
ochi, ea iși dădu seama că era 
prea tulburat, de parcă ar fi 
trebuit să-i spună ceva neplă
cut și o prinse o ușoară frică.

— Tu te-ai cerut să lucrezi 
tot în afară de oraș ! Tu ai tot 
cerut, ca să mă ocolești! — 
vorbi ea din nou, ușor ațâțată 
și asta o rușină și o făcu ime
diat să tacă și să-și plece ochii. 
Nu trebuia să strige ori să-l 
ocărească și el ar fi putut face 
la fel și ar fi fost mult mai 
ușor. II privi din nou cum stă, 
cu hainele mototolite pe el, 
netăirbierit, cu mîinile nemiș
cate, și ghici marea emoție de 
care era cuprins și cît îi era de 
greu s-o ascundă și să pară c-o 
îngână într-un fel posomorit, 
cam adormit parcă. Așa stă
tuse el de azi dimineață, de 
când își începuse ea lucrul, 
lipit de zidul acela toată ziua, 
liniștit și adormit și acum în. 
țelese ea, în parte, ce lungă și 
dureroasă fusese pentru el 
acea zi.

- N-ai mîncat astăzi, să-ți 
dau ceva de mîncare — zise 
ea și vru să se ridice, mulțu
mită că-și adusese aminte de 
asta. El ridică ochii pentru 
prima dată și o privi șl ea nu 
se mai mișcă, căci înțelese că 
nu-i era foame, era prea vlă
guit și amorțit ca să-i fie. In 
același timp înțelese din pri
virea lui că pornise pe un 
drum bun, așa că, după ce tă
cu cîtva timp, îi spuse:

— Acum aproape opt luni, 
soră-mea. Emilia, s-a măritat 
cu lucrătorul acela care și-a 
făcut casă, îl știi tu, unul mic, 
cu mustață. Era el cam cara
ghios, dar la nuntă, din partea 
Iui n-a venit decît o mătușă 
din Ardeal și niște vecine, 
căci n avusese părinți, dar pî
nă la urmă s-au împăcat bine. 
Casa e ca și plătită și acum ea 
așteaptă un copil! Mai vorbi 
un timp de soră-sa și de nunta 
ei, apoi schimbă vorba și îi po
vesti de felul cum reușiseră 
să pietruiască strada. Sfatul, 
la început, le aprobase numai 
un trotuar și partea din stingă, 
unde stătea ea se luptase cu 
partea din dreapta, fiecare vo
ind să aibe de partea lui tro
tuarul acela. Mai departe nu-i 
spuse căci văzuse și el, cu 
ochii lui, că erau acum trotua

de Nicolae Breban

re de amândouă părțile, dar se 
apucă să-i povestească de o 
prietenă. Victorița, pe care o 
știe și el, de la Victorița trecu 
la un pod ce se făcuse de 
curând in comuna ei, de la pod 
trecu la metoda cofrajului gli
sant, de la cofraj la reuma
tismul de picioare și apoi, la 
sfîrșit, vorbi de o rasă nouă 
de gîște pe care le creștea ea 
în curte și care dădeau multă 
grăsime. înșira mereu la ni
micuri și se străduia să vor
bească tot de lucruri care nu-i 
priveau pe nici unul din ei doi. 
înșira astfel tărăgănat acele 
lucruri și întâmplări ale altor 
oameni și observa cu mirare 
că el începe să se simtă mai 
mulțumit, deși stătea în același 
fel, cu mîinile nemișcate în 
fața ferestrei. Din cînd în cînd 
lua și el parte la ceea ce spu
nea ea, mișcând o mînă sau 
capul, de două ori se miră 
chiar și spuse : „Măi, al dracu
lui afacerea!" Ea povestea mai 
departe, cu acea nepăsare și 
amețeală ușoară ce ți-o dau 
vorbele care de la o vreme se 
desprind de tine și de gura ta 
și-ți plutesc împreună. In ace
lași timp, ea îl privea mereu, 
atentă și încordată, îi pîndea 
mișcările și liniile feței, îi cer
ceta trupul și rarele vorbe pe 
care le scotea și un singur 
gând o urmărea, rece și neîn
duplecat:

- „Unde se dusese dragostea 
ei din acel corp cunoscut, 
scund și cam lat, din mîinile 
celea groase și vînoase ? Unde 
pierise acea adîncă bogăție pe 
care o vărsase ea în acel băr
bat întunecat ce-i stătea în 
față ?“

Vorbea mereu de una și de 
alta, dar cerceta cu ochii ascu- 
țiți să găsească urme din iu
birea ei, din dăruirea ei ne- 
șfîrșită, nu găsi nimic și atunci 
o prinse urîtul și jalea. Numai 
pentru puțină vreme însă, 
căci mândria ei birui. Dar 
apoi, căută din nou. îl cerceta 
din nou și cînd el făcea cîte 
o mișcare sau spunea o vorbă 
ce n-o mai spusese în acea 
seară, ea tresărea și aștepta 
să apară ceea ce căuta. Dar el 
stătea în fața ei ca o pădure 
uriașă, străină și dușmănoasă 
și ea tremura de supărare și 
tristețe. Dar nu se lăsă, totuși, 
pradă tristeței, căci orgoliul 

ei de femeie o susținea și 
astfel, în timp ce povestea, se 
clătina între jale și mindrie, 
neîncetat și obositor. Se învi
nui atunci pe sine și propria ei 
sărăcie sufletească, dacă tot ce 
vărsase ea în acest om pierise 
atît de desăvârșit Căci ea știa 
bine că el n-o mai iubea și 
vreme de doi ani se ceruse 
să lucreze în afară de oraș, ca 
să n-o vadă. Și-acum venise, 
o așteptase toată ziua și stătea 
în fața ei încurcat și nedume
rit ce să-i spună, s-o anunțe, 
că de-acum totul s-a sfîșit 
Așa că atunci cînd termină cu 
vorbăria și tăcu, nimic din 
mândria și tristețea ei nu mai 
rămase, ci o învălui un 
dispreț mare pentru sărăcia ei 
sufletească, pentru slăbiciunea 
dragostei ei.

Cînd se sculă și se duse la 
bucătărie să facă ceva de 
mîncare, era aproape miezul 
nopții. Mîncară apoi, lui ii 
plăcea să mănânce bine și ea 
se chinui aproape un ceas să 
dea ceva mai ca lumea pe 
masă. Ba fugi chiar vreo două 
străzi și cumpără un kilogram 
de vin de la un restaurant 
El mincă și bău tot, liniștit, 
tăcut dar cu multă mulțumire. 
Mincă și ea, căci așa se cuve
nea, dar pe Dobre n vedea tot 
mai departe, tot mai micșorat 
parcă și mai străin. După ce 
terminară masa și Dobre își 
aprinse țigara, ea îl vedea 
de-acum cu alți ochi, parcă 
mai binevoitori. Chiar și pro
pria ei durere îi părea mai 
străină, tot ce simțise cu două 
ceasuri mai înainte se mișcă 
ușor în jurul ei și se depărtă. 
El o îndemnă și ea după ce se 
codi mult, bău un pahar cu 
vin, nu chiar plin și asta în 
loc s-o amețească o făcu să 
vadă mai limpede și mai rece. 
11 îndemnă să mai spună cîte 
ceva din ce i se întâmplase în 
ultimii ani, de cînd nu se vă
zuseră și el se lăsă rugat, apoi 
începu, rar, să mai spună cîte 
ceva. Ceasul se făcuse aproape 
două. în jur era noapte și li
niște, peste masă și peste ca
petele lor plutea ușor fumul 
țigărilor lui ca q mătase 
deasă și neliniștită. Stăteau 
alături ca doi oameni străini 
care se întâlniseră întâmplător 
și care se atrăgeau unul pe 
celălalt într-un fel nedeslușit 
și care putea să însemne orice. 
Oboseala și apropierea dimi
neții le măriseră ochii, le al
biseră fețele și le ascuțiseră 
simțurile, dindu-le o înșelă
toare senzație de odihnă și 
forță.

— Pot să zic — spunea el — 
că cel mai greu era toamna, 
așa cam pe la începutul iernii, 
cînd iarna încă nu se oste
nește destul șj drumurile și 
pămîntui sînt vlăguite. La în
ceput lucram ca săpător, fă
ceam gropile pentru stîlpi și 
îi ardicam. Afurisită treabă!

Dobre vorbea rar, cântărind 
greoi fiecare cuvînt. comen- 
tîndu-se de multe ori în felul 
următor : „Extraordinar, dom
nule !“, „Grozav și rar văzut", 
ori vorba lui obișnuită : „Măi, 
al dracului afacerea !“ Vorbea 
atît de rar și răspicat încît ea 
vedea limpede în fața ei tot 
ce-i spunea el și pentru că îl 
cunoștea bine, cînd Dobre îi 
spunea că își îngropase o dată 
o cizmă de cauciuc la rădăcina 
unui stîlp, ea înțelese cu asta, 
ba și văzu, zile și nopți, săp
tămâni și luni de lucru prin 
noroi, prin lut lipicios ori prin 
pămînt pietros sub ploaie mă
runtă. Apoi el îi spuse, rîzînd 
abia simțit, că unul dintre ei, 
Nae Lungu, un om înalt și 
cam vorbăreț, adormind o dată 

lingă foc, își pîiăse părul și 
nu știa nimic. Ea văzu atunci 
cîmpul alb și murdar de ză
padă, un cort prost așezat ș. 
alături un foc mare lingă care 
se așezaseră, unii mincind din 
conserve, fumînd sau întorși 
pe o parte, încercînd să 
adoarmă. Iar acel Nae -Lungu 
își arsese pârul și mirosea ca 
un „porc pîrlit* cum zicea 
Dobre, numai fiindcă era bătut 
ș: amorțit de oboseală, de 
săpat și manipulat stâlpii și 
de asta alunecase prea aproape 
lingă foc. Dobre râdea încă 
ușurel, înăbușit, de pățania 
aceea a tovarășului lui și ea 
simți deodată acel frig grozav 
ce trebuia să fi fost acolo, pe 
cîmpul acela, un ger atît de 
greu și apăsător că toți trebu;e 
să se fi simțit murdari și bă- 
trîni. Apoi Dobre își aprinse 
o țigară și vorbi de un chef 
pe care-1 făcuseră ei o dată, 
într-un sat, cind toată echipa 
lor, după ce terminaseră 
treaba, fură poftiți la o nuntă 
ce se făcea tocmai atunci.

— De, spunea el, ușor mirat 
și încântat de cele ce spunea, 
a fost o beție strașnică, rar 
văzută! De la primul pahar 
cu țuică, era o țuică, cum să-ți 
spun, așa cam leșietică și nu 
prea tare, ne-am făcut toți 
cum îi lemnul. Cădeam care 
mai de care de pe picioare 
orj de pe scaune, fără o vorbă 
și toți se uitau și se mirau 
că nu mai văzuseră așa ceva. 
Ne îmbătăm ca niște copii, 
numai mirosind băutura și ne 
era rușine, ce să mai vorbesc, 
dar n-aveam ce face. Al dra
cului afacerea !

Cînd auzi asta, femeia 
amuți de mirare și spaimă. 
Ceea ce spusese el era atît de 
puternic și viu încît ea nici 
nu mai putea să-și reprezinte 
în imagini cele spuse, vorbele 
însele ajungeau, umpleau și 
turteau totul în jur. Și ea îl 
privi pe Dobre cu teamă și 
respect, dîndu-se ușor pe spă
tarul scaunului, uimită de pu
terea ce se ascundea în corpul 
acela scund și cu mîinile lui 
groase. Apoi el scoase cu grijă 
dintr-un buzunar dinlăuntru 
niște hîrtii, un ghemotoc de 
sirmă strins pe o așchie de 
lemn și niște fire de tutun, 
scuturate din țigări. Așează 
lucrurile cu grijă pe masă, a- 
lese încet hîrtiile și îi întinse 
o foaie tipărită, ruptă la ju
mătate. murdară și boțită de 
atîta purtat. în dreapta era o 
coloană întreruptă de cîteva ti

Desen de OANÂ MIHA1

tluri care anunțau diferite 
știri mărunte și acolo, printre 
altele. înconjurată cu creionul, 
se găsea următoarea veste :

- „In raionul Snagor, comu
nele Maia, Rădulești-Dascălu. 
Apoi cc-rr.unele Sordanu, Răi- 
culsfii-Titu cu o lună și ju
mătate rnainte de termen. In 
același timp au început pregă
tirile pentru linia de fnaltd 
tensiune Urziceni-Lehliu".

Aht. Ea mai citi o dată, cu 
mai multă băgare de seamă, 
încercând să găsească și nu
mele lui în acea știre măruntă, 
dar nu reuși.

Trecuse de trei, de-acum zo. 
rile începuseră să pălească și 
ei stăteau amî >doi încă țin
tuiți pe scaune, tăcuți, cufun
dați fiecare într-ale lui. Dobre 
fuma mereu o țigară după 
cealaltă și privea încruntat 
în masă, stând insă liniștit și 
nepăsător, prins încă de cele 
spuse. Ea îl pr.vea dar nu-1 
vedea bine, ochii ei erau mă
riți ușor și fața îi era cam 
alungită, trasă de nesomn. Se 
simți deodată încălzită, deși pe 
fereastră aluneca răcoarea ți 
albeața dimineții. Căldura 
dinlăuntru! ei creștea neobiș
nuit, încît ea, care se observa 
cu atenție, se nedumeri și se 
sufocă. Se sculă atunci și făcu 
cîțiva pași lingă fereastră, pri
vind afară. Dar nu vedea 
nimic, căci ochii ii erau întorși 
înăuntru, spre căldura aceea 
neobișnuită ce o simțea în 
toate mădularele și nu mai 
putu să tacă, așa că se întoarse 
și îl întrebă :

— Și care va să zică, arde ! 
Arde acuma ?

Dobre o privi liniștit și mi
rat și îi răspunse parcă cu 
supărare :

— Arde, dacă scrie acolo, 
trebuie să ardă! N-are ce 
să-i facă, arde !

Așa-i, el avea dreptate, scrie 
acolo că în comunele cutare 
din raionul cutare arde și ea 
văzu luminițele acelea viclene 
și încăpățînate, cocoțate pe 
stîlpi înalți. Erau puțintele și 
cam speriate, dar înfruntau 
ploile și lutul alunecos ca și 
frigul acela grozav, cu o ciu
dată forță și rezistență. Părea 
că se vor stinge în fiecare 
secundă dar se aprindeau din 
nou parcă, rîzînd ușurel, 
viclene și încăpățînate și fe
meia se uimi de atîta putere.

Apoi, deodată, tresări puter
nic, în lucirea aceea fulgeră

O casă bătrină, 
in bctrinul oraș, 
ledera-i inundă prdvocrele. 
Pe fruntea ei - ca un n;mb uriaș - 
soarele I

lat o !
Vechj luptător
sub roșii stindarde 
trecu orin furtuni 
și răstriști.

Din ziduri mai strigă, 
mai arde ■
glasul aiitor eroi comuniști.

i
In a Revoluției oră sonoră
de-aici au țâșnit la csalluri, spre la.'g ■ 
matrozi pe o nouă „Auroră* - 
același steag rcș la catarg.

...Anii vin și se duc. Vintul vremii 
mușcă-ncet și din zidul bătrin. 
Incărcați de lumina ooemii 
anii tineri in urmă rămin.

Blocuri noi infloresc la tot pasul, 
dar păstrăm și căsuța cu lumina n u’uci, 
cum pe Neva bătrină stă vasul 
ca un simbol al marii răscruci. J

ceva cunoscut, foarte apropiat. 
Cîtva timp rămase nemișcată, 
încercînd să înțeleagă. Dobre 
stătea la masă, încruntat, cu 
capul aplecat ușor într-o par
te, cu mina atîmînd, cu cea
laltă, osoasă ca o măciucă, 
turtind lemnul mesei. Ea se 
uita la el, dar nu-1 vedea, 
încercînd cu putere să-și în
chipuie cîmpul. zăpada, ur
mele negre, răsucite ale dru
mului, și cele cîteva luminițe 
sclipind pe stâlpi- Luminițele 
se apropiau, se legănau parcă 
și apoi se depărtau, amenin- 
țînd să dispară cu totul. Ceva 
cunoscut, dar fără urme se 
legăna parcă o dată cu ele și 
ea se încordă toată să le adu
că mereu mai aproape, să în
țeleagă, să denumească acea 
senzație de cunoscut, care 
ajunse aproape sîcîitoare. Dar 
efortul și încordarea o obosi
ră, în jurul buzelor și pe frunte 
îi apărură broboane de sudoa
re și • simți chiar zgomotul 
ușor pe care îl făcea, respi- 
rînd. Se apropie de fereastră, 
fără să știe ce face. închise 
ochii și întinse încet mîinile 
afară? Pipăi lemnul uscat al 
cercevelei, deosebi stratul de 

vopsea care pe alocuri avea 
grosimi și inegalități, apoi 
degetele atinseră zidul și tre
murară ușor pipăind boabele 
de nisip ascunse sub tencuială. 
Aerul rece îi învălui mîinile 
spălîndu-i-le pînă la încheie-' 
turi, atît de violent că ea 
tresări și în acea clipă lumini
țele se înmulțiră parcă și se 
apropiară brusc Atunci se 
descoperi fără mirare, chiar 
ușurată, în lucirea lor încăpă
țînată și ascuțită ceva din 
propia ei ființă, ceva din 
dragostea ei fără margini. 
Acum înțelese de ce nu mai 
recunoscuse nimic în acel 
bărbat ce stătea cu spatele și 
pe care îl auzea acum ridi- 
cîndu-se de la masă, împin- 
gînd supărător scaunul și 
tropotind ușor cu bocancii. 
Ploaia se schimbă în zăpadă 
și brumă care apoi curg la 
pămînt și se transformă în 
aburi șj ceață. Dragostea ei, 
fără ca ea să știe, se schim
base în rezistență și putere de. 
munca și apoi se câțărase pe . 
acei stîlpi rari și sclipea cu 
încăpățînare. triumfînd peste 
drumul acela cu urme negre, 
răsucite, peste albeața murda
ră a cîmpiilor nesfârșite, în- 
țepînd gerul și singurătatea.

Dragostea ei nu se pierduse, 
o regăsise acum, într-o formă 
nouă, neașteptată.,.

îl auzi ieșind dar nu se 
mișcă, crezînd că se va întoar
ce. Se răsuci cu spatele la fe
reastră și privi cu liniște 
tăblia neagră a ușii. După 
puțină vreme auzi însă portița 
scîrțiind și pași lui grei apă
sând pietrișul, trecînd pe 
stradă. Ea rămase însă nemiș
cată, deși ar fi vrut să-1 facă 
să rămîie, și să-i facă undeva 
patul, pe jos și dimineața să-i 
lase ceva de mîncare. Era 
mulțumită că el nu-i văzuse 
fața ce strălucea de bucurie, 
dar de acea bucurie adîncă 
și liniștită a înțelegerii unei 
legături neașteptate între două 
lucruri. Apoi, deodată, simți 
frig în spate, se depărtă de 
fereastră și începu să plîngă. 
Plînse liniștit, stînd gîrbovită 
pe pat, de parcă ar fi moțăit, 
apoi alunecă încet lîngă 
perete șj adormi.

a



CE E NOU IN PATRIA NOASTRĂ

de Romulus Zaharia

E
xistă în București 
o arhivă puțin cu
noscută, al cărei 
nume laconic e 
departe de a-i dez
vălui conținutul 

mirific : „Brevete". Brevete 
de ce î De purtători ai dia
mantelor la zborul fără motor ?

E drept, au o legătură cu 
zborul. Sînt adunate într-însele 
semeția, temeritatea zburăto
rului aflat la culmile înalte ale 
gîndirii omenești. Și aceste 
culmi sînt mereu altele, tot
deauna noi. Pentru că este 
Vorba de cele 705.570 de bre
vete de invenții strînse aici de 
pe toate meridianele pămîn- 
tului.

Cifrei i se adaugă noi inven
ții purtînd ca insemne ale ori
ginalității lor steagurile na
țiunilor care au dăruit inven
tatorii.

Lîngă această arhivă se 
află o bibliotecă cu mii și mii

Treceri
Unei familii de constructori de la tunel

Corabia albastră a barajului
Stă ancorată
Intre munți.
Răcoarea sau ceața ușoară, 
Ori poate respirația brazilor. 
Aburește fața lunii..
La picioarele noastre 
Sclipește lacul.

în străfundul lui depărtat
Cunoaștem fiece piatră
Pe care valurile o văr rotunji prin trecerea vremii; 
Uriașul leagăn 
în care a crescut lacul
L-am statornicit noi
în albia apei
Am muncit, am trăit,
Iar pe unde se-ntlnde acum — strălucind —
Smalțul lacului
Se boltea înainte cerul
Pe atunci cu nevăzute fire legam stelele una de alta
Știind că în locul lor
— Nu peste mult —
Vom lansa constelația electrici
A hidrocentralei,
Împingînd cerul mai sus.

...în tainicul ceas, ca în nopțile noastre, demult, 
Dragostea se strecoară cu pas de umbră in timp, 
Ne căută fețele,
Ne mingile ochii
$i ne odihnește frunțile
Pe care, uneori,
Tristețea — ca un păianjen —
Țese pinza fină a ridurilor.

De aceea cîteodati coborim in adine 
Pe spirala desfășurată a unui gîad 
Chemați de forța de gravitație 
A amintirii.

în adine apa aleargă spre tunel, spre conducte, 
Ca sunetul spre tuburile de Orgă, 
Presimțindu-și ecoul,
Iar pe locul casei în care-am trăit 
Se-mpletesc algele
Repetind — vegetal — îmbrățișările noastre. 
Valurile trecînd necontenit pe acolo
Capătă incandescența necesară luminii.

Constantin Abăluță

Cînd totul se schimbă
in cintec...
Soarele trece cu iălpile goale 
prin lunuri.înalte de grîne. 
Dezgolit pîn’la brlu printre spice, 
ajută sevele să se ridice 
și pămintul ce-l calcă, in urma lui 
aromește a piine

Soarele trece prin lanuri înalte, 
ia in mină un spic și pînă ai gindi 
boabele toate se coc și prin aer 
se-aud ca o fugă de note-arămii.

E vremea cînd totul se schimbă în cintec, 
un cintec ușor de abia auzit, 
alergînd despletit, fluturînd pe cîmpii 
ca îns'ăși respirația belșugului.

E vremea Cînd totul se schimbă în cintec. 
Din zări oamenii vin ca un val 
și-n urma lor snopii rămân 
vestigii de aur pe mal.

E vremea cînd totul se schimbă în cintec. 
Pe masă o pline rotundă ș> măre, 
e-un cint nerostit, o laudă — adusă 
puterii din om, din pămînt și din soare.

llillllUliiilillllllllllMMIIM

de publicații. Conținutul lor : 
invenții, invenții, invenții... 
Sînt accesibile oricînd cerce
tătorilor științifici, economiști
lor, muncitorilor, ori cui do
rește să afle noul, să smulgă 
cîteva sute de turații mai mult 
unui motor sau să transforme 
aerul într-un lubrefiant. Ele 
s-au adunat acolo în arhivă, 
an după an, cu scopul de a Ie 
dărui oamenilor, întrodueîndu- 
le în viața de toate zilele.

întreita față
a delictului prometeic

Mitul prometeic stăruie mă
reț, prin fapta și prin tragis
mul ce-l cuprind. Obișnuim 
să-l asociem cu tot ce are 
omul mai nobil. Dar și cu fi
catul „păgîn" sfîșiat de vul
turi.

Karel Capek, cunoscutul
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luceafărul 

autor al Cărții apocrifelor, 
condensînd înțelepciunea, ex
periența de viață a omenirii, 
reconstituie clipele osîndei lui 
Prometeu. Rolul de judecători 
„...istoviți de o îndelungată și 
plictisitoare dezbatere judecă
torească, tușind și oftînd... la 
umbra măslinilor sacri", l-au 
avut : Hipometeu, președintele 
senatului, Apometeu, asesorul, 
juratul Ameteu, Antimeteu și 
alții — toți, tipuri reprezenta
tive ale claselor îmbuibate din 
istoria omenirii. Ce judecă ei? 
Vina lui Prometeu de a fi des
coperit focul atentînd prin 
aceasta Ia ordinea publică. De
liberările scot în evidență la
turi diverse ale „culpei".

„Cum a,ajuns un oarecare 
Prometeu la dumnezeiescul 
foc ? — se întreabă Ameteu. 
Cu ce drept l-a luat ? De 
unde ? Prometeu vrea să ne 
convingă că l-a găsit pur • și 
simplu. Prostie I Dacă ar fi așa 
de ușor, de ce nu l-a găsit, să 
zicem, unul din noi ? Eu am 
convingerea fermă, domnilor, 
că Prometeu l-a furat, pur și 
simplu, că l-a furat de la zei".

Apometeu surprinde o față 
nouă : „...Dacă din vina lui 
Prometeu, folosirea focului va 
cunoaște o răspîndire mai lar
gă, lucru care din păcate nu 
mai poate fi împiedicat, viața 
și integritatea averii va fi pu
să în primejdie, iar aceasta, 
domnilor, poate însemna sfîrși- 
tui civilizației".

Cu apucăturile lupului hă
mesit, Antimeteu întrevede po
sibilitățile ce se deschid ace
luia care stăpînește focul: 
„...cu ajutorul lui poate fl in
cendiată recolta inamicului, 
pot fi distruse livezile de 
măslini. Focul, domnilor, ne 
pune ]a îndemină nouă, oa
menilor, o forță și o armă 
nouă. Avînd focul, vom fi 
aproape de-o potrivă cu zeii".

Pentru oala de fiertură a 
omului, pentru carnea ce, pfnă 
ia cunoașterea focului, o digera 
crudă, acuză pe cel ce a 
smuls focul zeilor „...de a fi 
încredințat această stihie di
vină și nestăvilită ciobanilor, 
sclavilor și tuturor celor ce au 
venit la el; pentru faptul de 
a nu fi încredințat-o celor 
aleși... pentru faptul de a nu 
ii încredințat secretul desco
peririi lui. secret care de 
drept revine cîrmuitorilor ță
rii... de a fi învățat și pe 
străini cum se minuiește lo
cul... Dînd focul tuturor, Pro
meteu ni l-a furat nouă" 1

Prometeu a fost declarat vi
novat pentru insultă adusă 
Statului și pentru sacrilegiu, 
pentru aducerea unor grave 
prejudicii publice celor din 
jur și pentru prejudicierea 
avutului altora, precum și 
pentru primejduirea siguranței 
publice și, în siîrșit, pentru 
înaltă trădare. Oslnda-i este 
cunoscută : ferecat în lanțuri 
de un pisc, au fost lăsați vul
turii să ciugulească din ficatul 
lui „păgin".

Iată, așadar, tripla față a 
delictului prometeic.

Temeritatea lui a născut 
mitul. La rîndu*i, reconstituind 
clipele osîndei, Karel Capek a 
creat un altul: al strimbătățil, 
al reacționarismului de tot
deauna în judecata claselor 
exploatatoare. Osîndirea mi
tică stă față în față cu cele 
705.570 invenții aflate lntr-o 
arhivă din București. Care sînt 
urmările ei ?

Sinucigașii

Vom lua un martor. Un oa
recare Joe Wilson, american 
de rînd. Șterge ferestrele la 
un mare hotel din New York, 
pentru că nu are altă ocupa
ție. Și astăzi, ca în atîtea alte 
zile, își începe lucrul. Afară e 
un ger aspru, uscat, de februa
rie. New-York-ul e prins în 
promoroacă. Și în sufletul lui 
Joe e iarnă. Dar nu veselă ca 
în fericitul Christmas. Ci tris
tă, apăsătoare. In sufletul lui 
Joe, totdeauna e frig, chiar și 
vara. Atunci sufletul este ca 
un frigider cu compresie, în 
care nu se află nimic de-ale 
mincării, ci doar gheață.

Cînd respiră, aburii i se li
pesc de față. încalecă rama de 
oțel de la al doilea etaj și 
calcă in ieșitura zidului. „Fap
tul divers" : Un cadavru că
ruia deznădejdea nu i-a servit 
drept parașută.

Joe Wilson ar fi dat mult 
să cunoască numele omului 
care șl-a pus capăt zilelor. Și 
el de multe ori a vrut să-și 
dea drumul de sus, de la ulti
mul etaj, să zboare, cîteva se
cunde doar, să nu mal știe ni
mic. Să scape de gheața din 
suflet.

A aflat totul din ziare.
„Celebrul Edwin Armstrong 

s-a sinucis !“
Inginerul american Edwin 

Armstrong cunoscut prin stu- 
iiile spectrelor și al distanțelor 
intre particule, specialist în e- 
lectronică, distins cu medaliile 
tdison, Franklin, precum și cu 
medalia Institutului American 
>le Radio, membru de onoare al 
unor instituții științifice din 
Statele Unite șl din alte țări, 
s-a sinucis...

Numele Iul Armstrong figu
ra, încă din timpul Vieții, pe 
panoul de onoare în pantheo- 
nul Uniunii Internaționale de 
Electrocomunlcații, alături de 
numele lui Faraday, Ampere, 
Maxwell, Gauss șl ale altor sa- 
vanți de seamă.

Marele inventator american 
s-a sinucis.

Joe Wilson citește scrisoarea 
cea de pe urmă :

„Eu, Edwin Armstrong, am 
hotărît să sfîrșesc. Am pierdut 
procesele cu Radio Corpora
tion of America, cu America 
Telephon and Telegraph. Mi-au 
fost furate invențiile, dreptu
rile asupra lor. Mor, deși din 
toată Inima am muncit pentru 
binele Americii".

„Faptul divers" a făcut ca 
în sufletul lui Joe gheața să 
înregistreze cea mai joasă 
temperatură.

*
Moartea lui Edwin Arm

strong este cea mai dureroasă 
dintre sinuciderile anului 1954 
și asemănătoare celei a lui 
Wallace Carothers, inventa
torul nylonului, căruia trustul 
Dupont de Nemour i-a jefuit 
invenția.

Omenirea a cunoscut o vre
me cînd, potrivit unei nătîngi 
judecăți a Senatului prezidat 
de un Hipometeu, marii des
coperitori au fost uciși. Cu
noaște și o altfel de soartă a 
prometeilor, în care alegerea 
morții se face de bună voie, 
iar ce este furat inventatoru
lui și după care se poate în
cropi business-ul în această 
prea „beautiful" Americă, in
tră în proprietatea trusturilor.

7 riumful 
lui Prometeu

Rațiunea omului e să Învin
gă, voința lui e să învie, le
gea lui supremă să meargă tot 
înainte. Nici un fel de opre
liști n-au întors omenirea de 

e drumul ei. Cuceririle ei 
sînt alcătuite dintr-un număr 
infinit de descoperiri în mer
sul spre veacurile deplinei vic
torii a omului asupra naturii. 
De la descoperirea focului la 
inventarea roții, de la roată la 
mașină, de la aceasta la des
coperirea energiei nucleare și 
în cele din urmă, cea mai 
spectaculoasă, cea mai teme
rară dintre toate, saltul omu
lui in Cosmos, toate sînt des
coperiri epocale, devenite bu
nuri an întregii omeniri. Nu 1 
Prometeii nu pot fi uciși. Nu 
pot fi închiși în seturi cu co
mandă electronică. Nimic nu 
poate opri trimful lor. Acesta 
este destinul omenirii. Cele 
705.570 Invenții aflate In arhi
va din București, milioanele de 
invenții aflate pe cuprinsul 
pămtntului, depun mărturia 
triumfului Iui Prometeu. Esen
ța constă în descătușarea for
țelor celor eliberați de jugul 
exploatării și soarta, primej
dioasă încă, a celor aflațl in 
lumea capitalismului.

Demonstrația
cifrelor

Țara noastră a avut inven
tatori de mare renume : Vuia 
și Vlaicu, Coandă și Constan
tinescu, sînt doar o parte din 
oamenii de vază care și-au 
adus contribuția la aerarium-ul 
omenirii. Dar ei au trăit în 

vremea cind tot ceea ce era 
bun, autentic în știința romî
nească pleca în străinătate 
să-și capete prețuirea. Traian 
Vuia își breveta invențiile la 
Paris, Aurel Vlaicu murea, 
sacrificat de indolența guver
nanților atotputernici, Coandă 
părăsea pămintul natal pentru 
că avionul lui cu reacție nu 
avea condiții coapte de reali
zare nici măcar pe plan mon
dial, Constantinescu nu s-a 
bucurat o clipă doar de grija 
mai marilor zilei. Era vremea 
cînd marele om de știință ro- 
mîn, prol. dr. Victor Babeș, tn 
discursul ținut cu prilejul Săr
bătoririi sale de către Societa
tea studenților în medicină, 
zmulgea vălul de pe fața hi
doasă a burgheziei.

„Intr-adevăr — spune Victor 
Babeș— în această țară cu 
politicianism exagerat, se con
fundă cu totul valoarea oame
nilor. Cu cit un profesor se 
specializează mai mult în 
știința sa, cu cît mai mult își 
face datoria, cu cît mai mult 
este cunoscut în străinătate, 
cu atît este mai depreciat, mai 
umilit, mai neglijat de puter
nicii zilei... Cel care se devo
tează științei, cu toate succe

sele sale științifice, va fi per
secutat cu furie..."

Era vremea în care, în repli
că, un ministru brătienist îl 
certa pe Babeș : „Ce ni se 
vorbește de timpul cînd știința 
romînească va fi apreciată în 
areopagul Europei ? Să ne cu
noaștem lungul nasului, dom
nilor... Sîntem o țară Drea 
mică..."

In nesocotința lui, ministrul 
ar fi vrut să fie stăpîn pe o 
alta, mai mare. Ori, această 
țară mică l-a născut pe Vuia 
— inventatorul trenului de 
aterizaj, pe Vlaicu, construc
tor, în copilăria aviației, a 
unui avion de performanțe, pe 
Coandă care a mers atît de 
departe cu mintea, că au tre
cut mai bine de patru decenii 
pînă ce avionul reactor a ajuns 
să străbată liniile aeriene ale 
lumii.

Inventatorii noștri n-au fost 
înțeleși și prețuiți In trecut. 
In lumea care ducea mai de
parte judecata lui Hipometeu, 
aveau preț alte invenții. Ca,

de pildă : „aparat care impri
mă pe orice ou ora și data la 
care a fost ouat, permițînd să 
se controleze găinile care 
nu-și fac datoria" sau „susți
nător pentru ținerea corectă a 
degetului ?rt -j’or le «cT •" c* 
să ■■ nai pomrn.ua de ila
riantul „exterminator de șoa
reci, constatind dintr-o cursă 
în care șoarecele este atras de 
o momeală, iar după ce-și in
troduce capul într-o deschide
re, pune în mișcare un meca
nism ce face ca un guler să se 
prindă în jurul gîtului șoarece
lui. De acest guler este legat 
un clopoțel. Șoarecele este lă
sat liber, să se întoarcă în ga
leria sa, dar zgomotul făcut de 
clopoțelul pe care-1 poartă la 
gît sperie pe ceilalți șoareci și-i 
face să fugă, exterminîndu-i ast
fel în mod sigur șl economic". 
(Transcrierea este exactă I).

La 17 ani după Eliberare, ști
ința romînească cunoaște o în
florire nemalîntîlnită. Zeci de 
institute de cercetări, un foarte 
mare număr de oameni de ști
ință se străduiesc, cercetează, 
descoperă. Niclcînd n-au fost 
mai luminoase zilele inventa
torilor, mai pline de avînt 
creator, mal mare prețuirea 
lor. Pentru că în viața noastră 
nouă, gîndirea creatoare pri
mește un sprijin deplin. Singu
ra condiție — să pornească 
de la necesitățile întregului 
popor. Numai astfel ideile in
ventatorilor devin o forță ac
tivă de prefacere a producției, 
de progres tehnic și științific.

Sutele de cabinete tehnice 
din uzine, cercurile A.S.I.T., 
colectivele de inovații, fondu
rile pentru experimentare, 
procedura simplificată de în
registrare a brevetelor, recom
pensele bănești — toate de
monstrează esențialul: grija 
nouă pentru inventator, pre
țuirea mare de care se bucură. 
Este o deosebire de fond între 
legislația Invențiilor din sta
tul socialist șl cel capitalist. 
Legislația capitalistă încîlcită 
a invențiilor, mașinațiile mo
nopolurilor, diabolica organi
zare a trusturilor, fac din in
ventator, în cele din urmă, un 
sinucigaș. Or, în statul socia
list, inventatorul se bucură de 
ajutorul nelimitat al statului. 
Grăitoare în această privință 
sînt cifrele în măsură să 
oglindească activitatea Oficiu
lui de stat pentru inovații și 
invenții din țara noastră.

Inovațiile în producție — cu 
importanța lor economică cu
noscută, alcătuiesc un prim pas 
în căutările omului. în 1954 
economiile rezultate din apli
carea inovațiilor se cifrează 
la 49.008.729 Iei. Recompense
le bănești acordate inovatori
lor cunosc cifra de 6.128.107 
lei. în anul 1956 economiile 
urcă la 211.985.974 lei. Conco
mitent, urcă și recompensele : 
18.588.748 lei. Anul 1958 înre- 
gistrează un plus de aproape 
10 milioane la capitolul econo
mii, ca în 1960, economiile re
zultate din aplicarea inova
țiilor să cunoască uriașa ci
fră de 361.086.212 lei, cifră 
căreia îi corespund recompen
se bănești acordate inovato
rilor în valoare de 24.133.646 
lei.

Totalul economiilor rezultate 
din aplicarea Inovațiilor în cei 
zece ani de existență a Oficiu
lui de inovații și invenții cu

noaște impresionanta suină de 
aproape 2 miliarde lei.

In ceea ce privește numărul 
cererilor de brevete pentru 
invenții, cifrele sînt tot atît de 
concludente. In cei 10 ani de 
existență, Oficiul a primit 6145 
propuneri de invenții. Din 
acestea 4.986 au primit certifi
cat de autor, Iar un număr de 
532 din aceste cereri au fost 
caracterizate invenții cu drept 
de prioritate. Valoarea lor eco
nomică pe anul 1960, de pildă, 
se ridică la 700.000 lei pe in
venție aplicată în producție. 
Economiile postcalculate la 75 
invenții aplicate în producție 
se ridică la suma de 54.802.000 
lei, retribuindu-se 730.693 lei 
premii pentru invenții. Un nu
măr de 10 invenții au lost re
compensate cu premiul maxim 
de 100.000 Iei.

Cifrele, grăitoare, demon
strează eliberarea forțelor 
creatoare ale zecilor de mii de 
muncitori inovatori, ale inte
lectualității noastre. Ele oglin
desc ceea ce am numi desti
nul inventatorilor în țara 
noastră.

Nu este doar o demonstrație 
a cifrelor, ci a vieții însăși.

20.000.000

In flecare zi presa noastră 
inserează fapte din cîmpul larg 
al inovațiilor. De pildă faptul 
că zilele acestea la Cabinetul 
tehnic al Atelierelor C.F.R. 
Grivița Roșie a fost înregistra
tă cea de-a cinci suta propu
nere de inovație din acest an. 
Aparțlnînd tînărului strungar 
Nicolae Mărăcineanu din sec
ția IV-a mecanică, propunerea 
se referă la modificarea teh
nologiei de fabricație a unor 
piulițe, prin aplicarea ei se re
duce timpul de lucru la jumă
tate și se realizează importan
te economii de material feros. 
Șl nota bene, este prima pro
punere de inovație a tînărului 
Nicolae Mărăcineanu.

Inovatorul are ochi cuteză
tori. El deslușește acolo unde 
alții nu văd. Calcă rutina, dă 
la o parte rugina sub care se 
află metalul de preț. Petcu Ni
colae, inginer Ia Institutul de 
cercetări și foraj-extracție din 
Cimplna, a obținut în 1957 un 
certificat de inovator. Era pri
mul cerWtat de Sov&toe al 
unui om ajuns la aproape M 
de ani. Datat 23 mai 1957 și 
avînd numărul 31, se certifica 
perfecționarea unei instalații 
prin care se reduc pierderile 
de produse ușoare la tratarea 
chimică a țițeiului. Perfecțio
narea se generalizează la 
schelele Țicleni, Urlați, Tîrgo- 
viște, Gura Ocniței, Băicoi și 
Cîmpina. Atunci s-a remarcat 
faptul că inginerul Petcu se 
află la prima inovație. Așadar, 
ne așteptam la altele. Ele au 
fost certificate. Cea de-a doua 
se referă la refluxul la con- 
desarea stațiilor de desbenzl- 
nare, iar a treia la Separatori 
de țiței „tip ing. Pelcu“ și este 
certificată în 1960 cu numărul 
14. Toate inovațiile la care se 
adaugă o a patra — metodă 
nouă pentru recuperarea căr
bunelui activ — au fost aplica
te la diferite schele.

Doi oameni, unul aflat Ia în
ceputul vieții, celălalt în pra
gul bătrînețli, au deslușit aco
lo unde alții nu văd. Au dat 
la o parte zgura sub care se 
află metalul de preț.

Inginerul Nicolae Petcu a 
fost stimulat. Inovațile lui 
aplicate în industria petroli
feră i-au adus, pe lingă re
compensele bănești, mulțumi
rile muncitorilor petroliști. Și 
iată-1, în 1960, inventator. 
Petcu Nicolae a inventat un 
nou „procedeu, aparat și in
stalație pentru separarea de 
componenți dintr-un amestec 
gazos prin folosirea absorban- 
ților în strat fix“. Procedeul 
folosește o aparatură redusă 
ca număr de elemente. Ceea 
ce reduce investițiile pentru 
recipiente de absorbție. Se 
reduc de asemeni: consumul 
de vapori de apă, de energie 
electrică și de absorbanți. Se 
realizează o separare mai bu
nă a coihponenților prin 
desorbție. Lucrînd la variații 
de temperatură reduse, solici
tările termice sînt și ele mai 
reduse, menajînd prin aceasta 
instalația și absorbantul.

Aflată în experimentare în 
anul 1960, invenția s-a aplicat 
prin șapte instalații noi „tip 
Petcu" de desbenzinare, a cîte 
200.000 m.c./zi gaze în schela 
Țicleni, stabiiindu-se: 19.783.183 
lei economii la investiții și 
1.927.146 lei la exploatare față 
de procedeele vechi. Totalul 
de 21.710.329 lei economii In
tr-un singur an, la o singură 
schelă, demonstrează impor
tanța economică a noului pro
cedeu. Mai mult : prin extin
derea aplicării invenției în in
dustria petroliferă economiile 
vor atinge în următorii cinci 
ani o cifră foarte însemnată.

Ce forță a descătușat ener
gia creatoare a inventatorului 
aflat la șaizeci de ani î

Inginerul Petcu Nicolae este 
petrolist de ani îndelungați. A 
muncit la „Astra" peste două
zeci de ani. Dacă am lua nu
mai cinci din acești ani, de 
pildă cei în care a condus sta
ția de dezbenzinare de la Mija, 
am înțelege multe. Sub privi
rile inginerului Petcu, an după 
an, se jefuiau miile de tone de 
petrol romînesc. Nemilos, bar

bar, cum numai capitalismul 
poate să o facă. Cînd zi de zi 
ți se fură, aduni în tine ura 
față de jefuitori.

Să mai luăm încă cinai ani 
din activitatea inginerului in
ventator. Cei în care, la sche
lele Tîrgoviște, Moinești și Co
bea, la chemarea partidului, 
muncitorii puneau pe picioare 
o industrie petroliferă ruinată, 
jefuită pînă la secătuire de 
furii străine. Putea omul care 
a văzut jaful din trecut să nu 
îndrăgească lupta plină de ab
negație, strădania eroică a pe
troliștilor ?

Ne explicăm, așa dar, efer
vescența anilor din urmă ai o- 
mului de știință și inventato
rului Petcu Nicolae. El șl-a le
gat viața de cea a poporului. 
Asta i-a dat tărie, forța mo
rală, a dus la descătușarea e- 
nergiei sale creatoare.

„Mamut“? ]Su^ 
o batoză romînească 

excepțională

Se pare că strălucirea unei 
vieți este dată și de faptele, 
mai ales de faptele, însemnate, 
ale oamenilor. Or, cînd ești 
copil, visezi cele mai înălță
toare fapte, și cauți pilde, și, 
în cele din urmă, ajungi tu în
suți.

De obicei, începi construind 
un aparat de fotografiat folo
sind o lupă. Și dai greș. Dar 
nu dai înapoi. Școala însă, cu 
obligațiile ei, nu-ți dă răgaz. 
Așa și-a început viața și tînă- 
rul inginer Dumitrescu Iulian.

Născut în comuna Grădinari 
din raionul Drăgășani, fiul co
lectiviștilor Nicolae Și Maria 
Dumitrescu, urmează studiile 
la Școala de agricultură din 
Volcești. Adaugă cunoștințelor 
căpătate, altele, adunate în 
patru ani la un liceul tehnic 
horticol. In sfîrșlt, anii de stu
dii superioare la Facultatea de 
Mecanizare a agriculturii din 
București, iepartizat la Insti
tutul de cercetări pentru Me
canizarea Agriculturii, la nu
mai 25 de ani, se dedică spe
cialității. Poți să uiți, tu, fiu de 
țăran, nopțile lungi ale desfă
cutului de porumb, cînd ma
mele fși bătuceau palmele? 
Poți să uiți? Atunci...

Și-a ales tema elaborată de 
institut: o mașină pentru bă
tut porumbul. Condiții : randa
ment mare, greutate mică.

— Batozele ajunse clasice — 
îmi spune inginerul Dumitres
cu, au un randament de 2.000 
kg. porumb desfăcut pe oră 
Greutatea mașinilor atinge 
5—6 tone. Firma Kormich a 
redus cu o tonă greutatea ma
șinii și a mărit randamentul la 
3.000 kg. pe oră. Soluțiile ad
mise au fost cotate drept per
formanțe mondiale. Cehii au 
perfecționat M.D.K.-urile 35, ri- 
dicînd randamentul lor la 
3.500—-4.000 kg. porumb des
făcut pe oră. Iată aici șl ulti
mul strigăt al tehnicii capita
liste : „Mamut" — mașina de 
desfăcut porumb din R.F. Ger
mană. Caracteristici : 5.500 kg. 
greutatea el, motor separat, 
randament 4.009 kg- porumb 
dotărs: pe oră. Ai vânt pro

babil, la expoziția industriei 
franceze, batoza prezentată de 
firma Richon. Modelul este a- 
propiat de „Mamut". După cum 
vezi, am avut un cîmp larg de 
cercetare în care se puteau fa
ce multe.

...Gospodăriile colective ce
reau stăruitor institutului nos
tru o mașină Ieftină, ușor de 
manevrat, cu randament mare. 
Se stăruia îndeosebi asupra 
siguranței de funcționare, în- 
trucît cele „clasice" sînt des
tul de capricioase. Am ajuns, 
prin căutări îndelungi, împreu
nă cu inginerul Sușdeanu, la o 
mașină simplă, cu un randa
ment mare, Capabilă să bată 
complet porumbul, ușor de a- 
limentat și cu un debit foarte 
mare, la care operațiile de de
servire sînt mecanizate. Ba- 
toza romînească a cîștigat 
concursul de batoze de la Ru- 
sse. Cîntârește doar 500 kg., are 
un motor de 7,5 kw, bate 9.000- 
9.500 kg. porumb la oră. Nou
tatea modelului constă în folo
sirea unui singur organ pentru 
două operații : de batere și se
parare în același timp... Tova
rășii de la uzina Magheru din 
Topleț au venit cu soluții noi 
care vor duce la ieftinirea ma
șinii. Greutatea ei va fi și mai 
mult scăzută.

Nu-i doar aceasta noutatea. 
Dacă ne gîndim numai la 
mîinile mamelor care desfă
ceau porumbul, ne-am da sea
ma că strălucirea unei vieți, 
ca aceea a inginerului Dumi
trescu Iulian, aflat abia Ia al 
treizeci și unulea an de viață, 

este dată de fapta Iul, de In
venția la care a depus multi 
strădanie.

Muncitorii inovatori

529.330 propuneri de inovații 
au fost făcute de către colec
tivele de inovatori din indus
tria noastră socialistă. 260.227 
de inovații au fost introduse 
în producție. Economia medie 
pe inovație a fost de 10.183 
lei în anul 1959 și de peste 
13.000 lei în anul 1960.

In industria grea, de pildă, 
au fost aplicate în anul trecut 
33 la sută din numărul total 
ai invențiilor și 32 la sută din 
numărul propunerilor de inova
ții, realizîndu-se economii con
siderabile. Soluții ingenioase, 
cum sînt, de pildă, fabricarea 
cocsului în metalurgie din căr
buni necocsificabili, sau înlo
cuirea parțială a cocsului me
talurgic, au dus la reducerea 
prețului de cost al fontei de 
furnal la Hunedoara și Reșița.

In marea bătălie pentru cali
tate, pentru o productivitate ri
dicată, soluțiile tehnice au o 
însemnătate uriașă.

De-a lungul 
și de-a latul țării

Stelian Anastasiu a inventat 
detergenții tip „aril-albid-sul- 
fonici", inginerul Florentin De- 
merescu „carotiera simplă 
pentru lucrările de foraj". Pen
tru aceste invenții au primit 
recompense maxime.

Ultima invenție? Antibiotice 
din... usturoi. Dr. Petre Bartoș 
a realizat un antibiotic pentru 
uz extern prin extragerea ali- 
cinei, principiul activ din bul
bii de usturoi. Produsul are ac
țiune bacteriostatică asupra 
germenilor gram pozitivi și 
gram negativi, asupra celor ae
robi și anaerobi, dă rezultate 
bune în toate acțiunile micro- 
biene.

Am putea enumera și alte 
invenții brevetate de Oficiul 
de stat pentru invenții: fa
bricarea hîrtiei striate, șa- 
motizarea argilelor refrac
tare, instalație navală de în
cărcare, conexiuni pentru bo- 
blnaje trifazate, procedeu de 
preparare a derivaților nitro- 
aceto-fenoll, aparat de orteo- 
siotifă, procedeu de albire a 
argilelor de caolinoase ca și 
procedeele de fabricare a ule
iurilor minerale, de valorifica
re a apelor reziduale de la fa
bricarea penicilinei etc. Intr- 
adevăr, a venit vremea aștep
tată îndelung de prof. dr. Vic
tor Babeș. Știința romînească 
se afirmă.

Toate acestea și multe altele 
sînt tot atîtea domenii în care 
mintea creatoare a oamenilor 
muncii din țara noastră, Inven
tivitatea lor și-au adus o va
loroasă contribuție. Enumera
rea lor ne înlesnește o modes
tă cunoaștere a eforturilor in
ventatorilor. Dar ne obligă să 
subliniem faptul că toate stră
daniile lor răspund comenzii 
sociale. De-a lungul și de-a 
latul tării inventatorii trăiesc 
efervescența construcției so
cialiste.

t țUtirid

Prezentul ca și viitorul apar
țin lui Prometeu. Zadarnică o- 
sîndirea lui, chiar și în mit, 
cu milenii în urmă. Zadarnică 
încătușarea minților prometei
ce în seifuri cu comandă elec
tronică Ia trustul Hartford 
Empire. Omenirea își urmează 
cursul neabătut spre veacul lu
minii, spre veacul triumfului 
deplin. Mintea omenească este 
atît de cutezătoare că nimic, 
dar nimic de pe fața pămîntu- 
lui n-o poate ține In loc cu 
toate că sute, mii de invenții 
stau închise în seifurile trus
turilor.

In țara uoastră pe care mi
nistrul brătienist o credea mi
că, incapabilă să-și dea con
tribuția ei la progresul omeni
rii, se iau măsuri ca pînă în 
cel mal îndepărtat cătun să 
ajungă lumina electrică și car
tea.

Tînărul din țara noastră Își 
face o educație temeinică mul
tilaterală. Inginerul Dumitrescu 
Iulian, fiu de țăran, inventato
rul batozei romînești de po
rumb, este un om crescut în 
anii puterii populare.

„Die Tat“ a publicat nu de 
mult hilariantele răspunsuri la 
ancheta în rîndui studenților 
a unui profesor din Edmonton 
(Canada): Leonardo da Vinci, 
cuceritor al Americii, Isaac 
Newton a fost președinte al 
Statelor Unite.

E o chestiune de esență.
Realizările din țara noastră, 

din întreg lagărul socialist, 
stabilesc cel mai bine de par
tea cui este viitorul. Zi de zi, 
noi invenții vin să consolide
ze societatea socialistă, să facă 
viața mai îmbelșugată, mai 
plăcută. Este timpul care cer
tifică triumful Iui Prometeu, a 
unui Prometeu sublim prin cu
tezanța sa, descătușat. Marele 
visător Karel Capek, în a sa 

„Fabrică de absolut", și-a ima
ginat progresul omenirii ajuns 
pînă la astfel de limite incit 
prin dezintegrarea elementelor 
se obține „eliberarea unui 
dumnezeu pur din punct de 
vedere chimic".

Dumnezeul acesta există : 
omul, stăpînul naturii.
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La cercul
literar

D eși se află la pri
mii săi pași, adică 
în primii ani de 
existență, cercul 
literar „Flacăra" 
din Hunedoara în

trunește calitățile unui em
brion literar viu, capabil să se 
dezvolte în toată plenitudi
nea. înmănunchează oameni 
talentați, activi, pasionați pen
tru literatură, dornici să se a-

Mircea Tufă
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Despre ritm(I) ;
Dicționarul limbii ro- | 

mine moderne ne dă j 
următoarea definiție, evi- g 
dent deficitară: „Așeza- ș 
rea simetrică și periodică 
a silabelor accentuate 
și neaccentuate intr-un 
vers"... Ritmul, insă, exis
tă, ca atare, în poezie, și | 
în afară de așezarea si- 
metrică și periodică a 
silabelor, consacrată de 
experiențe poetice mile
nare. Poezia, pentru a-și I 
face auzit cintecul, tre- ș 
buie să-și găsească acele ș 
cadențe proprii unei | 
anume imagini, să tre- § 
zească rezonanțe care o g 
individualizează. Apa- g 
renta lipsă de ritm, nu
mită cu un termen cam 
prețios „ritm interior", se 
bazează pe cunoașterea, 
sau intuirea, multilaterală =_ 
a factorului ritm și, din 
acest punct de vedere, 
o poezie în afara ritmu
lui este de neconceput, ș 
Ritmul se manifestă ca g 
un impuls vital al versu- 
lui, încă din perioada 
cind poezia încearcă să g 
se nască din nebuloase, g 
ca planetele. Organiza- £ 
rea versului este secon- g 
dată permanent de ten
dința de precizare a 
ritmului, deși poetul nu 
simte această necesitate 
in sine. Căutarea „cuvin- g 
țului ce exprimă adevă
rul", în perioada de 
elaborare a poeziei, în- g 
seamnă, in fond, căutarea g 
expresiei-cheie, concreti- h 
zată într-o imagine, în- g 
tr-un vers, sau numai în- g 
tr-un fragment de vers, g 
care capătă forța de a g 
polariza în jur tot mate
rialul poetic pînă atunci s 
disparat sau incongruent. 
Această expresie - cheie 
poate fi primul vers, sau 
oricare altul, dar cert ș 
este că o poezie începe 
să se supună condeiului 
numai după ce noianul 
de imagini capătă un g 
contur și, implicit, o ca
dență, o organizare me- : 
lodică a desfășurării, g 
Există, fără îndoială, un = 
simț al ritmului și dese- ș 
ori o poezie ca și finită ir 
este abandonată, pentru g 
a se încerca „altceva", g 
deoarece melodia în care g 
a fost 
străină.

Există 
sine, pe 
trebui să le 
o dată pentru totdeauna, = 
utilizîndu-le apoi la ale
gere ? Manualele de pro- g 
zodie expuneau un iven- Ș 
tar atît de sărac în rit- = 
muri, incit arfa poetică g 
părea condamnată la 
cîteva șabloane ce ame- g 
nințau cu sufocarea, g 
Totul părea că se rezumă 
•’a „picioare". Picioare de ș 
două silabe : iambul (— g 
II si troheul (/ —J. Pi
cioare de trei silabe : dac- ș 
Ului ( I-------1, amfibra-
lml, ( — — 1, anapeș- §
tul (-------I) și, rar, am-
fimrmrul 1 f — ) Pi- j
cioarc de patru silabe : g 
in general neclasate. A- g 
ceste unităti ritmice sîn! = 
oare purtătoare de valori g 
proprii ?

devine mai 
„Marea era 
/ țărmurile 

se ccn- 
/ in singurătate, 

scoicilor / mistuite
aur 

ce socotești

meu 
sau : 

între 
/ frumusețile

transcrisă pare

oare riImuri în 
care un poet ar 

deprindă,

VASILE PATRU : Versul 
are oarecare fluență, dar ima
ginile sint luate din domeniul 
public : „în nopți tîrzii, cînd 
înspre fund de ape / Vîslind, 
luceferi grei se despletesc, / 
Eu port cu mine și îi simt a- 
proape / Doi ochi de fată care 
mă uîmesc“. Este drept că de 
multe ori drumul către poe
zie începe prin preluarea unor 
imagini care și-au spus deja 
cuvîntul, dar, ca orice început, 
se cere depășit. „Sufletul care 
urcă trepte de lumină*1 nu 
mai poate comunica nimic, in 
această formă, iar „cu ochii 
deschiși visez” de asemenea,

plus pericolul alunecării către 
tango.

OVIDIU CODRIN: Există 
fără îndoială multă străduin
ță și unele sclipiri notabile in 
versurile d-tale. Le-am remar
cat de la primele încercări tri
mise revistei noastre. Ici și 
colo întîlnim semnul unei des
lușiri poetice promițătoare: 
„Dimineața alerg în calea lu
minii / asemenea plantelor 
care / se ridică în vîrfuri, și 
sîngele 
luminos", 
închisă 
ei,
sumau 
asemenea 
de soare / pe plaja de 
fierbinte". Ceea 
d-ta însuți drept realizat nu 
este, însă, decît exprimarea 
unor dorințj pentru care se 
cere acoperire : „De-aceea port 
un steag șî mă mindresc / Și 
știu că-i inima ce-mi flutură 
în zare ; / Menit eu sint ca-n 
cîntece să las / O mărturie 
lumii viitoare". Principalul ne
ajuns al versurilor, in stadiul 
actual, este insuficienta lor 
prelucrare. Primul condei nu 
poate fi decît in foarte rare 
cazuri și ultimul. Revenirea 
este aproape in unanimitatea 
cazurilor necesară, și aceasta 
este unul dintre capitolele 
cele mai importante ale mun
cii poetice. Desigur, se înțelege 
perfect ceea ce ai vrut să spui, 
dar cuvintele nu sint decît a- 
parent versuri cînd scrii : 
„Superior înțeles existența 
mea capătă / Prin aeea*<â 
trăire a mulțimii in mine- : 
sau în această comparație mai 
mult decît brută : „Ca primă
vara sevele-n livadă / Așa en
tuziasmul urcă-n mine". Su
portă ultimele două citate 
comparația cu primele ? D-ta 
oscilezi extrem de nehotărit 
între exprimarea muzicală și 
cea neprelucrată, prozaică și 
din această zbatere n-a ieșit, 
deocamdată, nimic personal. 
Avem si încredere și răbdare.

IOAN EREMIA : „Prietenii 
mei" debutează convingător: 
„Mă uit la ei. Prieteni am o 
droaie. / Ei fieru 1 înroșesc și 
îl îndoaie. / Sudoarea curge de 
pe frunți, potop / Și arde par- 
că-i fosfor, strop cu strop. / Pe 
unul n-am văzut ca să se plin- 
gă. / De-i dreapta obosită, lu
crează cu cea stingă. / La fel 
luptară mulți din ei pe Tatra, ■' 
Pe-atunci cînd eu eram în cla
sa-a patra." Din păcate, fina
lul este mai coborit sub acest 
ton firesc. Exclamația „Așa 
mi-s dragi, mi s dragi din cale 
afară..." nu cuprinde mai ni
mic din intensitatea sentimen
tului sugerat pină atunci.

I. IIOROTAN: Imaginea răz
boiului este numai parțială: 
„Un copac cioturos / cit toată 
pădurea. / Rădăcini despletite / 
strangulînd pămîntul. / Tăieto
rii îl caută / fluerind în zori / 
Și pașii lor se aud / tot mai 
aproape**. Ideea de luptă lipseș
te, iar atmesfera generală are 
ceva idilic, ceea ce sîntem si
guri că n-ai urmărit. Efortul de 
concentrare te duce uneori la 
confuzii, ca în „Menire": „Cu 
fiece om nou cunoscut, cu fiece 
gînd înțeles pe-ndelete / Eul 
din mine îl nărui. / Și știu că-n 
efortul comun, / Cind luptei co
mune mă dărui, / Cu fiece vers 
întregesc o minune". De ce tre
buie să se „năruie" eul, în loc 
să se împlinească, în procesul 
cunoașterii? La fel de neclară 
este și relația dintre prima și a 
doua afirmație. Poeziile epi- 
gramatîce cer o deosebită cla
ritate, tocmai pentru a lăsa să 
se vadă adîncimile, cind exi- 
stA

DAN GHETA: Vorbele mari 
nu fac totdeauna și poezie ma
re. Credem mai curînd că ar 
trebui să ocolești tentații de 
genul: „In sufletul meu se în
caieră munții. / Și mintea-i 
cuptor sub arcadele frunții", 
de un grandios pur verbal. Ti. 
tanismul are, intr-adevăr, o 
puternică tradiție în poezia 
noastră (Eliade, Eminescu, 
Macedonski etc.) dar, dacă i-ai 
reciti cu atenție, ai observa că 
grandiosul vine din forța sen
timentului sau amploarea vi
ziunii, nu din expresie.

CONSTANTIN CĂLIN: în
ceputul este într-adevăr pro
mițător. Am dori, desigur, să 
exprimi ceva mai mult decît 
elanul vîrstei și, mai ales, să 
ocolești generalitățile. „Visele",

luceafărul

„Schelele * au o rezonanță ti
nerească în versurile d-tale, 
dar își păstrează, totuși, vagul 
oricăror noțiuni prea utilizate, 
luate in sine: Pe noi / schelele 
ne au învățat schelele / cum 
s-adună, / în cutele vremilor, / 
stelele. / Pe noi ne-au învă
țat, / visele, / cum se surpă, / 
în zboruri albastre, / abisele**. 
(Un abis surpat este un nou- 
sens, deoarece ar însemna un 
abis și mai abis ! Controlează 
atent fiecare cuvint !) Totuși, 
simțim o undă <le prospețime, 
incipientă, care ne îndreptă
țește să așteptăm cu interes 
viitoarele lucrări.

ANA MANOLE: Deși ele
mentele imaginii, înșirate se
parat, ar părea concordante, 
îmbinarea lor este total con
fuză: „Am căutat cu valul in 
adincuri / Privirile cerului: / 
In irișii lui văpaie / Am cu
noscut scinteia ta / Ce arde-n 
oceanul iubirii". Care este lo
gica internă a acestor versuri? 
Să amintim că „privirile ceru
lui" pot fi căutate in „adineari". 
Dar ce reprezintă „scinteia1* 
din „irișii văpaie" (ai cerului, 
pare-se) arzind (o scinteie nu 
arde, ci scînteiazâ) in oceanul 
iubirii, adică in adincul aces
tui ocean? Nu este suficient ca 
elementele componente să 
aparțină aceluiași univers, 
cum s-ar părea că este cazul 
aici (priviri, iriși, scinteie, ar
dere) se mai cere ca îmbina
rea lor să fie concludentă, că
lăuzită de o idee organizatoa
re Saa versurile sint eliptice 
intr-un mod intri st ni băl, saa. 
de la bun meepux ai ce^side- 
rat neclaritatea drept atfinci- 
me. In celelalte versuri există 
claritate, dar, din păcate, nu
mai atiL Fiorul poetic absen
tează, constatările nu trans
mit nimic, ba chiar pierd din 
realul lor. prin rimarea apro
ximativă: „Am virsta tinereții, 
dar tinerețea-i alta. Am pri- 
măvara-n suflet ce înflorește 
iar, / E tot atit de pură, atit 
de inedită / Ca-nmugurirea 
vie pe plaiul milenar". Spuse 
intr-o proză obișnuită, aceste 
adevăruri ar fi mult mai con
vingătoare.

VASILE ZVANCESCU: Și 
d-ta ești atras de titanismul 
verbal: „Mi-e cintecul născut 
din jarul prometeic / alături 
de titanii căliți in răzvrătire 
ce urcă-n timp c-o flacără 
imensă.“ „Fulgerul lui Zeus". 
..Phoenix", „Demiurg" — o co
lecție împovărătoare pentru 
o singură poezie. Cind reușe
ști să te eliberezi de livresc ți 
grandilocvență, versurile se 
încheagă in imagini notabile: 
„Cu fruntea șfichiuită de ful
ger și furtună / Bătrinul pisc 
ascultă de veacuri simfonia, > 
Eșarfa veșniciei in juru-i se 
adună / Iar virfu-nfipt în bol
tă culege armonia". Imaginea 
este totuși din seria multelor 
imagini care călătoresc prin 
caietele mai tuturor tinerilor, 
după ce au călătorit și prin 
caietele celor mai bătrâni. 
Cu toate acestea, o 
ferăm, ca organizare, 
xului arbitrar 
care încearcă să 
printr-un procedeu 
ieftin, adăugind 
simple umpluturi 
D-ta spui, de fapt, fraza ur
mătoare: „Noaptea poartă vi
sele noastre prin cer, printre 
stele, visele noastre luminoase 
care cercetează mereu necu
noscutul”. Convertirea în ima
gine nu se face insă, in cazul 
dat, pe calea creării unei ima
gini, ci prin adăogarea de cu
vinte, ca și cind o mină ar pu
tea să-și schimbe structura, 
prin multele inele de pe dege
te. Rezultatul este acesta: „Ca
ravanele nopții poartă visele 
prin deșerturile cerului / vise
le noastre care ard în clipirile 
stelelor, / visele noastre care 
sapă nebănuitele trepte ale 
azurului / luminoase asemeni 
lavei incandescente și informe' 
(Comparația cu lava este total 
improprie, eu atit mai mult 
cînd i se precizează și infor- 
mitatea !). Procedeul este, re
petăm, mult prea facil șl ex
terior. Facilitatea se demon
strează, dealtminteri, chiar in 
versurile următoare, cînd „ca
ravanele nopții scriu cu ba
ghetele armoniei / imnurile pe 
care noi nu le-am scris nicio- 
dată‘‘. Dacă „caravanele nop- 
ții“ se conjugă perfect cu „de
serturile cerului** aceleași „ca
ravane" nu mai au nici o jus
tificare cind... scriu imnuri. 
Continuînd astfel, se poate a- 
firma orice.

CORIOLAN BRUJ : Am re
ținut una dintre poezii și aș 
teptăm altele.

pre- 
flu- 

imagistic, 
poetizeze 

destul de 
unei fraze 

arbitrare.

din Hunedoara
firme, uniți de un exemplar 
spirit colegial. Nu e de mira
re acest lucru intr-un colectiv 
unde majoritatea o formează 
oțelarii și laminoriștii, încer
cați fii ai cetății oțelului, to
varăși de muncă ai lui Ștefan 
Tripșa și Aurel Stanciu.

Efervescența care caracte
rizează acest cerc literar, spi
ritul critic ascuțit, preocupa
rea unanimă pentru temele 
actualității au și făcut ca nu
mele multora dintre membrii 
cercului să apară în „Lucea-

RICHARD REGVALD: în
cercările de poem (poate și din 
cauză că nu ne-ai trimis de
cit fragmente) nu ni s-au pă
rut prea concludente, ca și 
„Cintec pentru fata necunos
cută", pe care vrem să-l consi
derăm o simplă butadă. Alt
fel ne-ar fi greu să detectăm 
sensul unor anticipări de ge
nul acesta: „O să plîng, / Vai, 
cit de mult am să pling / In- 
tilnindu-te undeva, < Fată care 
nu te cunosc, / Vioară de aur, 
/ Magnat al poemului încă ne
scris**. In lirismul pe unde 
mai scurte ai reușit să creio
nezi imagini pe care le reți
nem : „Soarele urcă zidarii pe 
schele Sau poate ej înșiși il 
urcă alături de ei, / Și ce bine 
le-ar sta, aplecați peste zidul 
inalt, / Incediul solar să-l poar
te pe umărul drept**.

Am reținut „Reculegere*.
B.LC. — Cluj ; VICTOR VI- 

ȘAN, Copăcesasa ; CONSTAN
TIN CLISU, Bîrlad ; FL. BĂ- 
DULESCU, București ; PO
PESCU CRISTIAN, Galati; 
DANU B. ANA, Lupeni ; PE
TRE VASILE CAZANGIU, 
Slatina ; DIMA GHEORGHE 
DIONISIE. Nărtești ; SER
GIU SlRBU, Bucur ști ; PUR
CEL TEOFIL, Huedin ; CON- 
STANTINESCU VASILE, Să- 
veni ; LANDA MIHAI. Bi- 
caz; VASILE 
brava ; GABRIEL 
București ; MARGA 
ROIU, București, I. 
TEANC ; IRVA GH.
M ARINESCU MIHAEI.A. AU
REL SUCTt. Gherla ; ICHIM 
MIRCEA. Bxril ; L OPE3CU. 
Cimpulung Muscel ; EBETI- 
NE CORNEL, Reșița ; AGI 
AUREL GHEMAR, Constan
ța, NICOLAE ROGOBETE, 
Tr. Severin ; GH. KOGĂLNI- 
CEANU, Botoșani ; IOAN 
GHTUR PAULEANCA, Arad ; 
VASILE MANOLESCU, Foc
șani : D. ZMEIANU, Găețti ; 
VASILE POP, Hunedoara ; 
I. GH. IVANCIUC, Aleșd ; A. 
ZAMIR, Bacău ; TULEA 
ION, Ghelar; P. TUDORAN, 
Brexoiu ; MORARU ADRIAN. 
București ; VlRLAN VIO RI
CA. Pașcani; ZAH.ARIA StN- 
GEORZAN, Nășind: EMIL 
S1MANDAN, Cluj ; L GALA- 
VAN, Arad ; VASILE MANO
LESCU, Golești ; TITUS AN- 
DRONIC, Mediaș; L RO
MAN. Brașov; DAN TUDI- 
ESCU, Iași; MATEI MATEI 
GAVRIL, Chinteni ; B. STRE- 
IANU, Deva ;

MAI TRIMITEȚI !

farul", „Tribuna", „Scinteia 
tineretului" și „Munca", în 
cele 4 culegeri literare editate 
de Casa regională a creației 
populare și, în mod regulat, în 
paginile ziarului hunedorean 
„Uzina noastră".

Aproape jumătate dintre 
membrii oercului, între care 
Victor Niță, Mircea Tuță, Al- 
kis Sevastianos, Petre Vlad, 
Ion Drăgănescu, Mircea Nea- 

gu, Neculai Chiri
ei și-au făcut cu
noscute posibilită
țile, la unii dintre 
ei începind să 
arate semnele 
dividualității 
tistice.

Piatra de încer
care a acestor po
sibilități a fost, 
cum e și firesc, 
zugrăvirea realită
ții hunedorene, in 
mijlocul căreia 
trăiesc. Pe această 

temă au și reușit să realizeze 
cîteva lucruri bune îndeosebi 
Mircea Tuță, Victor Niță și 
Alkis Sevastianos

Poeții hunedoreni nu rămîn 
datori față de unele teme frec
vente in poezia noastră. To
varășii din cercul literar de la 
Hunedoara trebuie să depună 
insă eforturi mai susținute pen. 
tru maturizarea artistică a 
creației lor.

Chiar in poeziile cu temati
că hunedoreană te izbește o 
inexplicabilă superficialitate, o 
limitare la aspectele exterioa
re, peisagistice ale Hunedoa
rei. Din pricina aceasta abun
dă în poezii tot felul de „pă
sări ale luminii", de „dragorii 
de foc“, de căi lactee pămîn- 
tești și multe altele. Intr-ade
văr. spectacolul coloristic hu
nedorean e dintre cele mai 
feerice, mai ales noaptea (de 
aici și frecventele „Nocturne 
hunedorene"), dar oare se poa
te reduce totul la aceasta ?

Lipsa aceasta de adîncire a 
tematicii, de dezvăluire a unor 
aspecte mai semnificative din 
viața Hunedoarei duce și la o 
anumită monotonie a scrisului 
multora dintre ei. la o nedi- 
ferențiere de timbru poetic.

Din pricina aceasta, unii 
dintre ei, cum e Victor Niță 
de pildă, bat pasul pe loc de 
mai multă vreme.

Nu patetismul, nu suflul 
larg, avintat îi împiedică să 
se împlinească, ci lipsa unor 
idei artistice viguroase, încăr
cate de o adincă semnificație 
socială și umană.

Victor Niță începuse cu un 
an in urmă un interesant ciclu 
închinat copilăriei și adoles
cenței petrecute în clocotul 
romantic al Hunedoarei în 
permanentă schimbare. Pe 
lingă multe lucruri simpliste, 
notații exterioare neinaripate, 
exista în acest ciclu un filon 
autentic de poezie pe care, 
surprindere, am constatat 
autorul nu l-a exploatat 
proape de loc.

Maturizarea artistică încea
tă se explică și prin aceea că 
pregătirea ideologică, 
tințele de estetică și 
literaturii sint încă

Cercul literar va 
acea să fructifice cit
ajutorul dat de comitetul oră
șenesc de partid prin înființa
rea pe Ungă err-»’ Hiercr ■ 
x-.jl. cere de t»
programul cdru* cor fi cu
prinse probleme de filozofie 
și estetică marxistă.

Pe lingă aceasta membrii 
cercului literar hunedorean 
trebuie să-și facă mai mult 
simțită prezența în viața cul
turală a orașului ți 
natului.

Eforturile acestea 
terale trebuie să se 
de un sprijin mai 
partea Casei regionale a crea
ției populare, care se află la 
numai 12 km. de Hunedoara.

Credem că scriitorii care se 
deplasează destul de des la 
Hunedoara pot să-și găsească 
timp pentru îndrumarea cer
cului literar din localitate.

Membrii cercului literar hu
nedorean nu trebuie să uite 
însă că acest sprijin trebuie 
să și-l dea în primul rînd ei. 
printr-o muncă mai temeini
că, printr-o permanentă preo
cupare pentru, ridicarea cali
tății. Lozinca oțelarilor să de
vină practic și o lozincă a lor.

Anton A. Iliescu

cu o

tine

n soare uriaș începuse 
să urce încet. Cerul 
era adînc și albastru. 
Blocurile, unele în alb, 
altele în roșu, cocoțate 
pe dealul Chizidului,

învăluite în ceața ușoară a dimi
neții, păreau scăldate într-o pulbere 
de aur.

De lingă palatul poștei, niște 
băieți veseli, îmbrăcați ca de săr
bătoare, încărcați cu pachete și va
lize, priveau spre noile așezări de 
parcă atunci le-ar fi văzut prima 
oară.

— Cam cite blocuri s-au făcut 
pînă acum ? — întrebă Prohasca pe 
Barbu.

Acesta își puse valiza pe o stivă 
de cărămizi și uitîndu-se la el 
privire veselă îi spuse :

— Dacă panoul de lingă
vestește temeliile celui de al nouă- 
zecilea bloc, atunci cite s-au făcut ?

— Ai dreptate — murmură Pro
hasca rușinat de nepriceperea lui — 
dar noi în

— In al
— Aha I 

care e ?
— Chiar 

mergem că uite Antal ne face 
semne.

Intrară în bloc. Prohasca, Barbu 
și Antal ocupară o cameră de la 
etaj. Administratorul, un om gras, 
cu o față de copil, le citi cîteva 
reguli despre drepturile și îndatori
rile locatarilor. Camera, spațioasă, 
cu parchet pe jos, avea ferestrele 
spre oraș. Stînjenit oarecum de 
noua lui situație și de încrederea 
cu care era înconjurat do către cei
lalți doi, Prohasca se apropie încet 
de fereastră. Deasupra acoperișuri
lor, coșurile furnalelor trăgeau braz
de negre și late pe boltă. Ca o 
linie sclipitoare de-a lungul orașu
lui se zăreau schelăriile metalice 
ale halelor de miine. Prohasca se 
mira de întinderea pe care o luase 
combinatul. Un capăt se părea că e 
înfipt în dealurile împădurite ce 

Huniazilor, în 
pierdea înspre

care o să stăm ? 
șaptezeci și nouălea I

Atunci e bine. Dar

cel din față. Hai să

înfipt în dealurile 
împrejmuiau castelul 
timp ce celălalt se 
Peștiș.

Se scotoci după 1 
timid :

— Mă duc să văd 
jat ceilalți.

Schiță un zîmbet și ieși. După ce 
plecă, Barbu îl întrebă pe Antal : 

— Ai adus ?
— Da I
— I-a s-o văd.
Secretarul scoase din servietă o 

pară pentru antrenamentele de box. 
O vîntură prin aer apoi o Icni ușor 
cu pumnul.

— O să ne fie de folos
— Sint sigur.
— Cu ocazia asta m-am 

si eu Ia box. Ce zici, am 
față ?I

— Cred că da — spuse

țigări și spuse

cum s-au arau-

oare ?!

înscris 
să fac

schimbară, muțind patul lui Pro- 
liasca la fereastra, iar pe al lui 
Antal — în colț, acesta spunînd că 
obișnuiește să doarmă cu capul în 
perete.

Băieții se culcară obosiți. Undeva, 
în camera alăturată, sau pe stradă, 
o muzicuță de gură răsuna într-un 
cîntec vesel. Melodia se stinse cu- 
rînd. — „S-a culcat'* — zise Pro
hasca gîndindu-se la muzicantul 
nocturn. încercă și el să doarmă, 
dar nu putu. Se svîrcoli o vreme în 
patul curat și moale. își aprinse o 
țigara și, după cum se obișnuise în 
ultima vreme, începu să se gîn- 
dească la Petra. — „E fată bună
— o califică el — numai că prea 
mulți bani mănîncă... încolo, taman 
cum mi-am visat". — Nu-i părea 
rău de bani. Doar de cînd nu mai 
era Mardare, nu mai absenta nici 
de la serviciu și salariul îl lua în
treg. — „îs 900 1** — făcu el mirat 
că poate cîștiga atît — cum dracu 
făcea el că întotdeauna mă jecmă
nea de lovele. Nu-i vorba, că nici 
Petra nu se lasă, dar oricum, e alt
fel cînd îi dau ei. E deșteaptă 
fata". Se gîndi și la Mardare. — 
„Ce-o fi facînd acum ?! Ce om și 
ăsta! Daca mă duceam, mă prindea 
și pe mine". — Se înfiora. —■ „In 
orice caz, am să-i duc un pachet la 
Deva. Să-i spun Petrei ? Parcă tre
buie ca să le știe pe toate?!" — Se 
mustră imediat că vrea să se ascun
dă de Petra. — „Ba îi spun, de 
ce să nu-i spun ?! N-o să zică ni
mic**. — Strivi mucul de țigare în 
scrumiera de pe noptieră. — „Azi 
nu m-am întîlnit cu ea".

— Ce-i, nu poți dormi ? — îl 
auzi șoptind po Barbu.

— Nu.
— Așa-i în casă nouă, prima 

noapte.
Prohasca zîmbi în sinea Iui. — 

„Nici el nu poate să doarmă. Antal 
însă le trage cu soiul de trăznește".
— Ascultă răsuflarea regulată a 
secretarului. — „Oare el vorbește 
cu cineva ? Cred că da. Doar nu-i 
băiat urît. Numai că e prea nu știu 
cum. Dar Barbu ? E cam tuciuriu 
la față, da’ nu contează. E deștept 
și știe să se poarte".

— Ia ascultă — îi șopti el lui 
Barbu. — Nu te-am văzut cu nici o 
fată. Vorbești cu vreuna ?

Barbu nu-i răspunse imediat. Pro
hasca îl întrebase tocmai ce nu 
vroia el să discute. își propusese 
să-l familiarizeze pe Prohasca cu 
boxul și numai după aceea să aducă 
vorba și de Petra. Știa că o iubește 
și că numai datorită acestei iubiri 
începuse el să se îndrepte. îi era 
pe de altă parte teamă că Petra s-a 
obișnuit prea mult cu el. — „S-ar 
despărți cu greu sau poate deloc —

gîndi el. — Nu trebuia să fac eu 
pasul ăsta. Dar dacă între ei e ceva 
mai mult decît prietenie ?“ — Glo
dul acesta îl făcu să se cutremure. 
— „Dar dacă faptul s-a întîmplat ? 
Un iz de coclit îi veni în gură. — 
„Nu, nu se poate*. — Avea încre
dere în ea. — 
de gestul meu 
și-apoi Prohasca 
gent.. “

— Nu mi-ai 
vr-una ?

Vocea șoptită 
găsi nepregătit:

— Eu ?! Nu 1
— Păcat — făcu celălalt — doar 

nu ești prost și nici urît.
— Tu vorbești ?
— Ihi 1
— Cu cine ?
Prohasca nu ar fi vrut să-i spună 

dar dacă l-a întrebat, atunci...
— E la voi în comitet. E o fată 

foarte bună I
— Cinei? Petra ?1
— Ai ghicit
Barbu zîmbi :
— Ea te iubește ?
Prohasca se încurcă :
— Păi nu știu. Cred că da.
— Ai sărutat-o vreodată ? — în

trebă Barbu ridieîndu-se în capul 
oaselor. — „L-o fi iubind oare ?!"

— Am încercat o dată, dar s-a 
supărat.

— A plecat ?
— Nu. I-am cerut iertare și 

ne-am împăcat.
Vorbele lui Prohasca II lovean 

dureros.
— Am fost o dată la film — con

tinuă Prohasca înveselit de aminti
re — nu mai știu la care... și am 
luat-o așa de umeri, dar s-a aprins 
lumina și a trebuit s-o las baltă, că 
ne vedea lumea.

Barbu nu-1 mai asculta. Se lăsă 
dus pe gînduri. — „Curios — se 
gîndi ei — înseamnă că nu o cu
nosc încă" — O clipă îi veni ideea 
să-i spună lui Prohasca că e logo
dit cu Petra și . .icum Prohasca 
degeaba încerca. Se răzgîndi, învi- 
nuindu-se de lașitate. — „Oare ce 
va face el ? I* Nu căuta să-și dea 
răspunsul. în momentul acela Pro
hasca era pe plan secundar. La 
Petra îi era gtndul. — „Să mă fi 
înșelat oare ?!“ — Se trezi între- 
bînd :

— Ea ar fi vrut să o iei în brațe?
— Păi... nu știu. Chestii d-astea 

nu se cade să întrebi și nu am în
trebat-o niciodată. Am luat-o și eu 
așa, ca să nu spună că-s molîu, 
Barbu nu mai zise nimic. Trebuia 
să vorbească neapărat a doua zi cu 
Petra. Se răsuci în pat și își trase 
pătura pînă sub bărbie. încercînd 
să doarmă. Se svîrcoli toată noap
tea, iar a doua zi se sculă cu o 
mare durere de cap — și asta îl 
făcu să fie tot timpul ursuz si 
morocănos.

„Iți va <1* seama 
nu va greși, 

nu • prea inteli-

spus, vorbești cu

a lui Prohasca îl

— răspunse el.

cu 
că 
a-

MIHAI.
RADU, Dum- 

BEKE, 
laza- 
MUN- 

Birlad :

SIN, București ; 
CHE NICOLAE, 
MIHAI 
CAPAC 
I. M. 
peni ;

COSTA- 
București; 

Budești ; 
Craiova ;

PIo-
Cărbunești; GH. MAGHERU,’ 
Craiova ; GEINESCU DUMI
TRU, Filipeștii de Pădure ; 
CONSTANTIN ȚIMPĂU, Si- 
ghet ; VASILE FLORISERA, 
Arad ; ERICH KOTZBA- 
CHER, Onești; VICTOR NIS- 
TEA, Vatra Dornei, CIOCOIU 
SEVER, Craiova; CTNCIU- 
NA ION ; POPESCU PETRE, 
București; MIHĂILESCU ER- 
NESTA, 
ION 
șani ; 
lițel ;
CU,
GESCU, Constanța ; NICOLAI 
MASCALIU, Suceava ; VIC
TOR DRAS, Sighet; DOME- 
NINGO BUENRETIRA, Si- 
ghet ; SAVIN T. MIHAIL, 
București ; C. D. DUMBRĂ- 
VEȘTI, Arad ; PRAZ CON
STANTIN, București ; A- 
DRIAN ADAMACHE ; ILEA
NA ROMAN, Tr. Severin; 
PETRE MAZILU IOAN, Bucu
rești ; MARIUS DRENEA, 
Brașov, BĂDUȚĂ CONSTAN
TIN ; S. MARDALOESCU, 
Caracal ; T. ENE, Drăgă- 
șani ; D. BRĂTESCU, Bucu
rești ; LIVIU BARNA, Cala
fat ; EUGEN POLIHRONIA- 
DE, București ; A. LIPOVAN. 
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Mihu Dragomir

cunoș- 
teorie a 
scăzute, 

trebui de 
mai bine

Platon Pîrdău

a combi-

multUa- 
bucure ți 
viu din

— Cred că da — spuse Barbu 
*ranjîndu-și hainele în dulap — dar 
Prohasca o să te întreacă. Are un 
pumn cît un baros.

în clipa aceea Prohasca intră pe 
ușă. Antal agăță para în cuier și 
începu să o lovească distrat

— Dai cam prost — îl necăji 
Barbu. — Se cunoaște că n-ai an
trenament Antal 'n zise nimic. 
Lăsă para si se apucă să-ți aranjeze 
Și el hainele în dulap.

— Ia încearcă și tu — îl îndem
nă el pe Prohasca.

Acesta examina 
își făcu 
ridă :

— Eu 
Barbu
— I-a
Prohasca lovi. Para sbîrnîi și ri- 

cxxe ta pumnul hii. Mai <&!■ o

— Is-ar £ăoe * — miml d 
snrpTiE3 —— fuge ta traăe p*rțde ca 
apucată.

Antal rise :
— Fugi și tu după ea.
Prohasca nu-i răspunse. Nu știa 

să glumească cu secretarul. I se 
părea prea serios și apoi își închi
puia că astfel de oameni nu pot 
discuta decit politică. — „Știu că 
mi-a făcut capul calendar cu atîtea 
ședințe — își zise el. începu să lo
vească de zor în pară.

— A cui e drăcia asta ? — în
trebă el.

Era hotărît să-și cumpere și el 
una. Anta! îi ghichi parcă gîndul:

— Să vii ți tu la antrenamentele 
de box. Acolo poți să lovețti în 
ele ca în hoții de cai.

— Unde se ține ?
— La stadion. Vii ? Dacă vrei, 

mergem miine 
m-am înscris»

— S-a făcut
Toată după 

petrecură cu 
Erau veseli și 
cînd înserarea 
unde de ger răcoros. Cînd crezură 
că au terminat programul adminis
trativ, făcură un ultim control și 
constatară că paturile nu erau la 
locurile cele mai potrivite. Le

curios obiectul, 
palma pumn și începu să

dacă-i dau una o fac praf 1 
zîmbi :
să văd.

împreună că și eu

— zise Prohasca. 
amiaza băieții și-o 
aranjatul camerei, 
nici nu observară 
Învălui orașul cu

Un drum de iunie, 
odinioară
Trap, trap : nimeni nu știe să vorbească,
Trap, trap : nimeni nu știe să cinte.
Dincolo de zare e noaptea.
Și nu ne-a rămas nici briceagul copilăriei 
Cu care crestam fluierele bucuriei.
Ah, de cînd n-am visat nimic...
Poate nu dormim de o sută de ani,
Și nicăieri, nu-i nimic uscat, măcar cit o batistă 
In care să putem aduna lacrimile ce ne-au rămas... 
De-am putea plînge, de-am putea plînge...

Mergem, mergem... fiecare-i străin;
Și cămașa albă, cu care îmbrăcam ziua, nu-i aceeași, 
Pe treptele amiezii, demult, am tăiat ultima felie 
Din luna ce-am luat-o de acasă.
Și mîinile soarelui singerează străine.
O, și întunericul cit e de străin...

Doar buzele se string intr-o crispare știută :
La picioarele toamnei cineva parcă vrea să fluiere,
Dar n-a mai rămas blîndețe cit să se apropie un cîine... 
Deasupra noastră noaptea s-a închis ca o mină părăsită ; 
O, ceasul acesta nu trebuie să se oprească.
Ce liniște ! Cineva încearcă o ușă...
Auzi ? Cine ne-a strigat prin întuneric
Simplu, pe nume, cald, cum se strigă prietenii ? 
Lumina ne caută.
Pleopele noastre-o presimt,
S-o-ntimpinăm, prieteni!

Motiv
Era o toamnă bună ca două cofe pline: 
Cu aur în hambare, cu dragoste și pîine.

Se deschisese vrana șuvoaielor de soare, 
Un cîntec și o cupă avut-a fiecare.

Doar eu am stat afară, sub pulberea de stele. 
Uimit de-asemănarea-ți cu una dintre el*

Petre Vlad

APELE SOMNULUI
Cristalele nopții peste lume-au căzut, 
Departe, foarte departe,

în salve,
tunul bate-nfundat in gărzile albe.

Caii ingenunchiară-n pămint 
mirosind firul de iarbă 

ars de 
de

soare, 
pulberi, 
de vînt.

Apele somnului pe toți i-a cuprins. 
De zile și nopți dormiră in șa, 
dormiră și caii-alergind

sub arșiță, 
sub stele, 

sub lună.

Somn lung, 
somn ca de smoală le 
dorm o mie de cai, 
dorm o mie de-ostașl 
sub cristalele nopții peste lume căzute..

gilglie-n trupuri,

O singură umbră profilată pe cer, 
numai o umbră veghează; 
Budionii, 
comandantul cu inima trează.

Țărmuri dobrogene
glasul ei.
a luat forma pietrelor.

Tăcerea are 
Aici tăcerea 
a valurilor, 
acestei lune 
ca o reminiscență a incertitudinilor.
Simți degetele tăcerii bătind îndoit 
în ușa ta.
Știi: nu va veni nimeni, nici un dușman.

bătind uneori în albastru,

Iubirea c mai puternică decit tăcerea.

Știi beția năpraznică a vînturilor?
Fără vint, marea ar fi o vietate impersonală. 
Fără vînt copacul ar muri
ucis de propriile-i frunze cafenii.
Fără vînt nu ne-am putea măsura 
adincimea strigătului de bucurie. 
Iar fără bucurie poezia e o țară a nimăr

Cunosc acest loc.
Aicj s-a plins, s-a sperat
Cu boabe de aur și trandafiri
Roma a lăcrimat pe pămînturile scitice. 
Cu bunătatea lor aspră 
copiii scitici au semănat 
intiile flori pe ogorul poeziei.

Cunosc acest loc : 
Aici a crescut prietenia.

Nu putem trăi fără iubire. 
Fără bucurie nu existăm. 
Prietenia e copacul umbros 
sub care planta cea mare și cea mică 
urcă treptele zilei, mustoase.
De aceea zi*: 
aici tăcerea, și vîntul, și marea 
înseamnă prietenie.

Oameni iscusiți 
au venit — și, în zori, 
izvodit-au aici 
castele, și pajiști, și flori
Din piatră și cîntec — minuni o mie. 
Iar eu, alături de ei.
înstrunez pentru tine — prietenie.



P
uțini scriitori ocupă 
un loc așa de însem
nat in dezvolta
rea literaturii romi- 
ne ca Vasile Alecsan- 
dri. Putem spune 

chiar că, Ia o atentă cer
cetare, puțini scriitori conti
nuă, ca el, să fie nu numai 
un nume, dar o indiscutabilă 
prezență, pină astăzi, cind 
drumurile deschise de el — in 
poezie, in teatru, în proză, in 
valorificarea folclorului — 
continuă să fie în linii mari 
drumurile tradițiilor pozitive 
pe care le preia și le dezvol
tă literatura romină actuală. 
Alecsandri s-a născut la 1821. 
După studii la Iași, intre 
1834—1839 studiază la Paris 
fără să ia pină Ia urmă vreo 
diplomă, dar folosind din plin 
ceea ce putea oferi pe atunci 
capitala Franței, atit din punct 
de vedere cultural și literar, 
cit și din punct de vedere al 
orientării progresiste. întors 
în țară, se angajează din pri
mul ceas in lupta națională 
și socială ce era menită să 
ducă, în primul rînd, la miș
carea revoluționară de la 
1848. Este alături de Kogăini- 
ceănu, la Dacia literară ; ală
turi de acesta și Negruzzi în 
acțiunea de întemeiere a Tea
trului Național ; împreună cu 
cel dinții și Ghica in condu
cerea revistei Propășirea ; în 
sfirșit, ca de altfel pină la ca
pătul zilelor sale, în primele 
rinduri ale mișcării literare 
din acești ani, în primele rin
duri ale mișcării revoluționa
re de la 1848 din Moldova. 
Exilat, își continuă activita
tea pe plan politic și literar 
în străinătate, în primii ani 
după 1848. întors apoi in țară, 
urmează lupta, alături de cei 
mai buni și mai înaintați con
temporani ai săi, scoate revis
ta Romînia literară (1855) și 
joacă un rol din cele mai ac
tive în întreaga acțiune pen
tru unirea celor două princi
pate romînești. Este ministru 
de externe al Căimăcămiei, 
apoi al lui Cuza, îndeplinește 
mai multe misiuni extraordi
nare în străinătate in timpul 
domniei a< -.-ujis i o urrz-î, 
rrisiazj -.* -ts.-
tafera Ctatate. tata ta ■■

ave» c. ia s f -t ■ 
domnistaota* rttac® — w w-
trace b Mxtat

ta KL-Jlj W H

te. teh-r «■ -.Ctau fci ota 
rumr»» mu* ta-
••irr, K. . w- nra-

• • ’ -»» u ie >■-
au>l? 1 <■«£. r~
K —»■«-

C*,-*«***i am Ism i< e -»•■• r 
tiiv.e-rata * or .—
valoroase ~e «ta ■ ktai tarta

literal -. 'teu»
ț e s. r * . * . ;
cevr-a.-—. t a. :
sat X ijprwtal -r; . nara ta - 
fi da: jartaoric iau< raa» 
n-c*i> is taanr-
liUle. a s-s •- a.e
cooflKiv! ies.'i-art-” .
acțiunii l?r in — -
ravuri e -i .l
dar de a fi c z. t.; r :<&- 
guj a aprospe rir.-rizeri d?
să contribuie din pu
terile și pe-toate căile la dez
voltarea unui teatru ca ad-‘. a- 
rat rominesc. Se poate spz:ne 
că, prin îndelungai! și rodnl- 
ca sa activitate pe tărimul 
teatrului, a dus nu numai pro
pria sa creație dramatică, dar 
insăsi creația dramali ă romi- 
nească de la creații modeste, 
ca Farmazonul din Hirlău sau 
Cinovnicul și modista la rea
lizări de deplină maturitate, 
ca Despot Vodă sau Fintîna 
Blanduziei.

Prozator de mari resurse, 
critic literar sau cultural, se
rios și plin de vervă, descope
ritor, culegător și valorificator 
al folclorului, dc ale cărui 
strălucite creații numele Iui 

'.va rămîne pentru totdeauna 
regat, Alecsandri pare a fi to
tuși mai presus de orice, în 
conștiința sa proprie ca și a 
contemporanilor și a urmași
lor săi, poetul. A început prin 
a scrie, Ia Paris, versuri în 
limba franceză. Dar adevăra
tul său debut, adevărata sa 
deșteptare la ceea ce trebuie 
să fie un scriitor și o literatu
ră, el singur le consideră după 
întoarcerea în țară, în 1842. 
Era momentul în care, luind 
contact tu literatura populară, 
el iși dă seama de valoarea 
ei multiplă, se inspiră din ea, 
înțelege că „cel mai frumos 
titlu de glorie la care trebuie 
să rîvnească un poet e acela 
de poet național și popular" 
și scrie „doinele" sale, poezii 
cu totul noi in substanța și în 
expresia lor pentru literatura 
romînească. , De atunci poe
zia se romîni" — avea să scrie 
Bolintineanu atit de adine a- 
devărat și de fericit formulat, 
un sfert de secol mai tîrziu, 
despre acest moment hotărîtor 
în dezvoltarea poeziei romi- 
nești, în care se părăseau

.40 de ani de la nașterea 
lui Vasile Alecsandri
vechi făgașuri clasicizante sau 
cosmopolite, indrumind crea
ția literară pe drumul inspira
ției din popor. Nu se poate 
spune că folclorul era cu to
tul ignorat de mințile cele mai 
luminate ale culturii și lite
raturii române, pină s-a apro
piat de el poetul Doinelor. 
Alecsandri rămîne totuși Cel 
dinții sau, dacă nu chiar cel 
dinții, cel mai însemnat, cel 
mai perseverent șt cel mai cu 
răsunet din cei care, în aceas
tă epocă, în mod deliberat, s-au 
apropiat de literatura popu
lară, i-au înțeles valoarea na
țională, ca și pe cea artistică, 
făcind din ea nu numai un 
obiect de prețuire sau un sim
plu izvor de inspirație pentru 
literatura cultă, dar o adevă
rată rădăcină a acesteia. El 
creează astfel, ca nimeni al
tul pînă atunci, o direcție 
nouă, o adevărată temelie 
nouă liricii romînești, un 
adevărat punct de plecare
al celei mal însemnate e- 
tape din dezvoltarea poe
ziei romînești, pe traiecto
ria căreia se înscriu cele mai 
de seamă creații, de la Lu
ceafărul lui Eminescu. trecînd 
pe la Creangă și Sadoveanu, 
pînă la versurile lui Mihai 
Benfuc.

Doinelor Ie urmează, în anii 
1845—1853, ciclul Lăcrămioa
relor, poezii de iubire, care 
înnoiesc această specie prin- 
tr-o incontestabilă rafinare a 
mijloacelor de expresie față 
de ale înaintașilor, dar mai cu 
seamă prin conținutul lor, cîn- 
tînd bucuria iubirii fără să 
alunece în senzualism, văzind 
in iubire nu desfătarea simțu
rilor, ci simțămîntul nobil care 
înalță, făcind din amintirea 
iubitei moarte o călăuză spiri
tuală pentru poet: „Stea dul
ce și iubită a sufletului meu".

Un însemnat loc ocupă în 
poezia Iui Alecsandri ceea ce 
am putea numi poezia patrio
tică și cetățenească. Intr-o 
scrisoare particulară din 1855, 
el spunea fără ostentație, dar 
cu simțul răspunderii ce-i re
venea : „talent oblige" — ta
lentul creează îndatoriri. A- 
lecsandri a Înțeles aceasta 
poate nu din primul ceas al 
contactului său cu condeiul, 
dar în orice caz foarte curînd 
după ce începe să scrie, în
dată după întoarcerea sa în 
Moldova, Ia 1840. întreaga sa 
poezie — și nu numai poezia, 
de altfel — este o manifesta
re a acestei profunde convin
geri. Este incontestabil că cei 
mai mulți și mai buni din 
scriitorii acestei epoci credeau 
la Dar scriitorul nostru 
7-1.-* si f- • eel care a

s&tantaU xwsej e»=v-in- 
. —: tataniEg tarrt ♦riea-

itar*. fx-rarf fer» vi rx»<je
sta’ uita țâră excep- 

-»t_ ta k-'V» m-imeut național 
«nai semnificativ, 

—-j fieri se artistice 'pe

■ta» «WU «s staumria

D* tâ âe Jribta 1

,stata ta — paMursa PS j-
, « — Mai eu seamă

ș»
— ea Dttașurw
■Mfea» te !«57 Hm Vairu. 
A^e taăăwe. N. BltataCU 
KteA La poeții ametat 

. rrs - ' - si multe
al i5sa — tar mai urziți C-’tr I 
PtaCr: — ce Sergentul. Peort 
Cananeî. Otâl ««lașilor roenlm 
eta. — iwa patrii ea E—<*’ de 
it cu p»n strălucit in lu
mină poziție hotărită
șl in niciodată dezminți
tă de poet-eetătean. această 
convirtrere eă darul săi lite
rar i- cre-ziaș sarcini primor
diale față de poporul din care 
face parte «i al cărui geniu el 
ii exprimă.

După 186*. creației poetice 
a Iui Alecsandri i se adaugă 
Pastelurile, cintare a frumu
seților patriei, sub ipostazele 
variate ce le îmbracă in des
fășurarea anotimpurilor și tot
odată, intr-o opoziție tacită, 
dar evidentă, cu zădărniciile 
lumii politicianismului bur- 
ghezo-moșieresc concentrate Ia 
orașe, cintare a frumuseților 
vieții pline de farmec, de rod
nicie și de sănătate morală a 
oamenilor de la țară. Măies
trite întrupări de mare sensi
bilitate artistică și de mare 
varietate plastică, Pastelurile 
sînt îmbibate de patriotism 
și de o nuanțată vibrație in 
fața naturii, pe care poezia 
descriptivă romînească nu o 
mai înregistrase și cu care li
rica noastră atinge una din 
cele mai înalte culmi de pînă 
la Eminescu.

Legendele, pe care Alecsan
dri le scrie în cea mai mare 
parte între 1812—1816, în ge
nere creații de largă respira
ție epică sau de fină dantelă
rie ca Dumbrava Roșie, Răz
bunarea lui Statu-Palmă, 
Noaptea albă și multe altele, 
dezvoltând tema legendarului 
eroism al străbunilor din isto
rie și a legendarului fabulos 
din imaginația poporului, cu 
mijloace artistice unice la el, 
ne dau întreaga măsură a ta
lentului săli și a forței epice 
de care era capabil. Preamă
rind, așa cum a făcut după el

Eminescu cu Mircea cel Bă- 
trin, figuri eroice ca Ștefan 
cel Mare sau Dan, căpitan de 
plai, lingă care așează, cu 
multă semnificație, numai cîți- 
va ani după detronarea aces
tuia de către cei ce continuau 
să conducă politica țării, pe 
Cuza, înfierând tirania, des
compunerea morală din lumea 
feudală, îndeosebi din cea a 
imperiului otoman, Alecsandri 
stimula marile virtuți ale po
porului, spiritul său de luptă 
pentru libertate, ura sa împo
triva asupritorului național, 
contribuind astfel, între altele, 
și la pregătirea spiritelor pen
tru războiul de independență. 
Balcanul și Carpatul nu e nu
mai o uvertură a Ostașilor 
noștri ; e și un logic acord fi
nal al Legendelor, reprezen
tând o verigă ce leagă solid 
diferitele părți ale acestei 
vaste și variate creații poetice, 
atit de unitare și de armonios 
constituită în adincul ei.

BIOBIBLIOGRAFIE

ZAHARIA STAHCU

S
-a născut Ia 7 octom
brie 1902 în comuna 
Salcia — Teleorman. 
Școala primară o ur
mează în satul nataL 
L-n pricina condiții- 

ce ;ri. este imp:e- 
cWl'.?:. 5.s cursur;ie
ime. școli supetaț>are, ..ide- 
lur»aă vreme. Abia în 1922, 
deci la virsta de 20 de ani; 
dună ce fusese, pe rînd. uce- 
e-r iî c. tăb*c-Șr-e. v>nzător la 
• Mrieae Roteorii de
Vede, vtszitcr de tăgărl. pcac- 
Ocaet la judecătomc. funețio- 
ac ia Prc-:etfjri e’.c.. Zaharia 
S-.a.-.c.. se inscr-e, in particu- 

’.a ’.ceti din Roșiorii da 
’• ace Termină liceul în 1928,

comujn u am;a sMmismuii: 
tfim „fĂJ-FKUM0S“

:~ire din nr. trecut)

nriuriți de pro- 
gramul ideologic II promovat de N.

11 Iorga prin Sămă-
!■ nătorul ș; tutelați

de mistificările și 
exaltările naționaliste ale lui 
A. C. Cuza, afișate ostentativ 
în Făt-Frumos, colaboratorii 
revistei au început să dea la 
iveală producții literare tipic 
sămănătoriste, conforme cu 
tezele și preceptele acestui 
înapoiat curent literar. Influ
ența cea mai puternică a su
ferit-o, în primul rînd, Emil 
Gîrleanu. conducătorul revis
tei. Ea este evidentă în unele 
articole ca înstrăinații') sau 
Ion Creangă și Mihai Emines
cu 2), dar mai ales în schițele 
și povestirile pe care le publi
că aici, cum sînt Conul Ior- 
dache lovu 3), Sineturile conu- 
lEi Gheorghieș ’), O zi ca alte
le 5), Sufletul nu-mbătrîneș- 
tec), Suflet de femeie ■), 
Franț8), Furtună9), Odată’0), 
și altele. Toate aceste schițe 
și povestiri au alcătuit volu
mul Bătrînii — schițe din via
ța boierilor moldoveni, — un 
mare tribut pe care Em. Gîr
leanu l-a plătit sămănătoris
mului.

Scriitorul elogia viața „pa
triarhală", evoca vremile și 
oamenii trecutului intr-un ca
dru idilic, de puritate etică și 
socială, pe care o considera 
întrupată numai în boierii „de 
neam", autohtoni, priviți cu o 
deosebită admirație și simpa
tie. Toate schițele și povesti
rile sînt străbătute de regre
tul scriitorului pentru viața 
apusă a boierimii, încearcă 
să-i prezinte pe boieri aureo
lați cu cele mai ingenue și 
fermecătoare calități, ca pe 
niște ființe care toată viața nu 
ar fi făcut altceva decît să în
senineze și să îmbogățească 
traiul nenumăraților lor robi 
și supuși. Elogierea boierimii, 
absolvirea ei de orice păcat, 
de orice intenție de asuprire 
și de jefuire a celor ce mun

Vorbind despre poetul A- 
lecsandrf, dacă vrem să înțe
legem întreaga sa reală însem
nătate, na putem să trecem 
cu vederea contribuția uriașă 
ce a avut-o în dezvoltarea u- 
nei limbi poetice din ce in ce 
mai rafinate, dar în perma
nență decurgînd din limba au
tentică a poporului Numai fi
nind seama de instabilitatea și 
asperitățile pe care le prezen
ta lirica noastră literară pe 
Ia 1840, apoi de primejdioa
sele labirinturi pe care ea 
le-a străbătut, biruitoare pină 
la urmă, după aceea, pînă că
tre sfirșitul secolului al 19-lea, 
poți aprecia exact valoarea 
creațiilor poetice ale lui A- 
lecsandri și contribuția lor la 
formarea limbii marilor capo
dopere ale literaturii romî
nești ce i-au urmat. Cind O- 
dobescu, Eminescu, Slavici și 
atiția alții se considerau u- 
cenicii lui Alecsandri, se gîn- 
deau fără îndoială și la aceas

la 26 de ani, iar în 1932 își ia 
licența în litere și filozofie.

Publică pentru întâia oară, 
în 1921 în ,.Ziarul științelor 
populare și al călătoriilor" 
nr. 49, jurnal de călătorie inti
tulat „Note de drum", sub 
pseudonimul Mitroi Th. Ște
fan. Pentru acest debut pri
mește și un premiu din partea 
revistei. în 1922 îl cunoaște pe 
Gala Galaotion care îl intro
duce în lumea redacțiilor de 
reviste și prin care se apropie 
de Ian Călugăru, G. M. Zam- 
firescu. In această perioadă 
(1922) publică versuri la „Uni
versul literar" sub pseudoni
mul Z. S. și în „Adevărul li
terar" sub pseudonimul Z. 
Tudor. Versurile acestea și le 
adună in volumul intitulat 
„Poem. simple", apărut în 
1927. în 1932 scoate revista li
terară „Azi". în 1934 editează 
o antologie a poeților tineri. 
Activitatea sa poetică se întin
de pe mulți ani și e răspîn- 
dită în diverse reviste, între 
1923—1943. apoi strînsă în vo
lumele : „Albe" (1937); „Clo
potul de aur" (1939) ; „Pomul 
roșu" (1940) ; „Iarba fiarelor" 
(1941) și „Anii de fum" (1944).

în poezia lui Zaharia Stan- 

ceau din greu, era întru totul 
conformă cu ideologia retro
gradă a sămănătorismului, 
care tindea să anuleze lupta 
de clasă prin propagarea „ar
moniei” sociale. Elogiul boie
rimii, la modul idilic, tipic să
mănătorist, îl întâlnim și în 
alte lucrări, în versuri sau în 
proză, publicate în Făt-Fru- 
mos, cum este cunoscuta po
vestire Neamul Udreștâlor a 
lui I. Al. Brătescu-Voinești u), 
sau poezia Din vremuri de 
Corneliu Moldovanu12), pe 
deplin edificatoare :
Albit de vremi, stă-n pălimar 

boierul 
Și soarbe tacticos din filigea- 

nă, 
Apoi privind în zare, pe sub 

geană. 
Cu grijă multă cercetează ce

rul. 
Mai dă porunci vătavului la 

scară, 
Orinduiește-argații toți Ia 

treabă ; 
Chemind vechilul, grabnic il 

întreabă 
Dac-a intrat cu secera-n săca- 

ră. 
In urmă în iatac cu mulțumire 
De grija zilei gîndul și-l des

parte, 
Și sub icoane, deschizind o 

carte, 
Smerit îngină stihuri din psal

tire...
Poeziile publicate în Făt- 

Frumos, de către G. Tutovea- 
nu, A. Mîndru, D. Nanu. Cor
neliu Moldovanu. I. Ciocîrlan 
și alții erau viciate toate de 
concepțiile sămănătoriste, pre
ocuparea lor exclusivă fiind 
aceea de a zugrăvi lumea sa
tului, a țărănimii, în culori 
trandafirii, idilice, presărată 
numai cu flori, cu cîntece și 
iubiri feciorelnice, ca și cînd 
biciul boierului și baioneta 
jandarmului ar fi dispărut cu 
decenii în urmă.

Tezele șt preceptele retro
grade ale sămănătorismului, 
diametral opuse adevăratelor 
sentimente șl năzuinți ale ma
selor populare; nu au putut 

tă contribuție a lui pe tărimul 
dezvoltării limbii și a mijloa- 
celor de expresie.

Neîndoielnic, vasta operă a 
Iui Vasile Alecsandri, dost ju
rată in condiții istorice ee •- 
fereau atâtea contradicții, pe • 
distanță de o jumătate de 
veac, nu a fost cruțată de «- 
nele limite și confuzii. Dar in 
ansamblul ei, aceatU operă, 
mai cu seamă poate creația 
lui poetică, profund legată prin 
rădăcinile ei de ceea ce cuta 
mai caracteristic național -• 
popular, rămîne deooebit do 
valoroasă, atit prin ea insiși, 
cit și prin uriașa contribuție 
ce o reprezintă la dezvoltarea 
literaturii noastre. Prin ea, 
scriitorul domină nu numai în
ceputurile literaturii moderne, 
dar Întreaga noastră literatură, 
prin drumurile pe ca.e le-a 
deschis, prin nenumărațli mari 
scriitori ce l-an urmat pe a- 
ceste druaurl. Nu întâmplă
tor, încă de la 18“*, Emineuen 
ii numea „...acel rege-al pae» 
ziel...“. Nemărginita admirația 
ce l-a purtat-s necontenit, 
pină la capătul zilelor sale, un 
atit de exigent cunoscător in 
ale literaturii ca luceafărul 
poeziei romînești, trebuie să 
constituie de altfel pentru noi 
o vie călăuză în justa prețuire 
a marelui Alecsandri.

G. C. Nicolescu

cu, alături de viziunea dina
mică asupra naturii și iubirii, 
răsună violent revolta, protes
tul social în numele șerbilor, 
îndemnul la luptă, atitudinea 
antirăzboinică. Din Esenin 
publică un volum de „Tălmă
ciri" în 1934. O culegere din 
versurile publicate în volum 
înainte de război, de Zaharia 
Stâncii, apare în 1957 la 
E.S.P.L.A., sub titlul „Poeme 
simple".

Poezia nu e unica expri
mare a personalității artistice 
a lui Zaharia Stancu. El are 
o susținută activitate gazetă
rească. O culegere din artico
lele sale din trecut a apărut 
în 1955 la E.S.P.L.A. în două 
volume cu titlurile „Cefe de 
taur" și „Sarea e dulce".

Activitatea de ziarist și 
pamfletar continuă după Eli
berare în ziarele „Scinteia", 
„Romînia liberă", „Gazeta li
terară". O parte din articolele 
scrise în primii ani de după 
Eliberare au fost strînse în 
volumul „Secolului omului de 
jos" — 1946, Buc. Ed. Emi
nescu.

Tot după 23 August scrie 

fertiliza o creație literară de 
valoare. Faptul este evident și 
în plăsmuirile în proză apă
rute în paginile revistei Făt- 
Frumos. De pildă, schița Iui 
Vasile Pop Căruțașul ’*), pre
zenta orașul ca un mediu co
rupt. de descompunere fizică 
și morală. Cele mai multe 
scrieri în proză aruncau însă 
o viziune idilică asupra satu
lui, prezentându-1, în mod fals, 
desigur, ca o oază de fericire 
și bunăstare, conform precep
telor diversioniste ale sămă
nătorismului. Astfel, N. Stole- 
riu, în schița Amintiri14), în
cerca să prezinte într-o aure
olă de bunătate pe vătavul sa
tului și mai ales pe soția a- 
cestuia. în schița De la coa
să J5), G. Vîlsan exalta credin
țele înapoiate ale țărănimii, 
întărind ignoranța și supersti
țiile. Ideea că suferințele și 
mizeria țărănimii erau provo
cate numai de bogătașii 
străini, era acreditată și de
N. Dunăreanu, în schița sa 
Suflete bune10). O schiță de a- 
semenea tipic sămănătoristă 
este Domnul profesor Musce- 
leanu de I. Boteni ”). Eroul a- 
cestei schițe, după ce absolvă 
școala normală, devine stu
dent, la București, unde înce
pe să gîndească în stilul „dez
rădăcinatului" O. Goga sau St.
O. Iosif: „Ce bine era să fi 
rămas el în sat. să fi învățat 
numai școala normală... Ar ti 
invățat cu drag copiii, ar fi a- 
vut casa lui cu un cal fru
mos in grajd, pe șeaua căruia 
să te iei la întrecere cu vin- 
tul“. Ajungînd profesor în- 
tr-un oraș, el este pus să ac
ționeze tot după preceptele să
mănătoriste, ridieîndu-și „casă 
țărănească cu stâlpi plini de 
verdeață vara, cu zid sub 
streașină, împrejurul curții și 
cu porți mari de lemn, deschi- 
zîndu-se în două părți".

Prin conținutul și orientarea 
ei generală, Făt-Frumos a fost 
o revistă sămănătoristă. Dar 
ca și în alte cazuri. în pagi
nile ei nu s-au publicat nu

Papas într-o excursie în timpul vacantei

un jurnal autobiografic- „Zile 
de lagăr” (Buc. Socec 1945) 
care anunță pe viitorul mare 
prozator ce se va afirma în 
„Desculț" (Buc. Ed. de Stat 
1948). Romanul apare în mai 
multe ediții (1948, 1949, 1950, 
1952, 1955, 1958, 1960) și e
tradrus în peste 20 de limbi 
străine. După „Desculț" ur
mează un volum de note 
de drum ..Călătorind prin 
U.R.S.S." (Buc. E.S.P.L.A. 
1950) ; două povestiri în colec
ția Albina: „Pentru viață" 
(E.S.P.L.A. 1951) și „Primă 
pași", (Buc. E.S.P.L.A. 1951) ; 
romanul „Dulăii", (E.S.P.L.A. 
1952) — tipărit și el în mai 
multe ediții (1952, 1953, 1955,
1957) ; povestirea „Florile pă
mântului" (E.S.P.L.A. 1954) și 
romanul în 5 volume „Rădăci
nile sînt amare" — E.S.P.L.A.
1958) . Romanul Rădăcinile 
sînt amare, pornind de la 
lupta forțelor patriotice împo
triva reacțiunii în anul 1946, 
realizează o retrospectivă a 
vieții politice și sociale din 
țara noastră între cele două 
războaie mondiale. în acest 
an, Zaharia Stancu a tipărit 

mai lucrări viciate de ideolo
gia acestui curent, ci și scrieri 
cu un conținut șj un mesaj 
realist, izvorît din plasarea 
scriitorilor respectivi, totală 
sau în anumite momente, pe 
cu totul alte poziții. Astfel, 
Mihail Sadoveanu publică 
schița EpilogulI8), în care, re- 
luînd o temă frecventă Ia 
scriitorii Contemporanului, și 
anume aceea a femeii decă
zute din cauza mizeriei și a 
sărăciei, acuza nu orașul, ci 
întreaga orînduire din acea 
vreme pentru legile ei barba
re, inumane. Un scriitor 
ca I. Ciocîrlan, influențat 
în mare măsură de sămănăto
rism, reușește să se plaseze, 
intr-un moment, pe altă pozi
ție, dînd prin schița Cina ”), 
un tablou realist, cu accente 
dramatice, din viața de sufe
rință a țărănimii, amenințată 
și stăpînită încontinuu de spec
trul foamei. Alături de schi
țele și povestirile neviciate 
de sămănătorism, publicate 
in Făt-Frumos, se mai înscriu 
Puiul de I. Al. Brătescu-Voi- 

' nești20). Leandrii de I. A. Bas- 
sarabescu 21),—o satiră plină 
de umor la adresa moravuri
lor lipsite de orizont ale mi- 
cii-burghezii provinciale — și 
Focul lui don Vagmistru de 
N. N. Beldiceanu22), usturătoa
re critică a practicilor barba
re utilizate în vechea armată.

Dintre principalii colabora
tori ai revistei Făt-Frumos, 
cel care s-a desprins mai re
pede decît toți din mrejele să
mănătorismului, evoluînd trep
tat. printr-un șir de tribulații, 
spre o atitudine estetică fe
rită în cea mai mare măsură 
de idei extremiste, a fost Emil 
Gîrleanu.

La noua orientare a scrii
torului a contribuit întreaga 
atmosferă social-politică Și 
culturală din perioada res
pectivă. Creșterea avîntului 
mișcării noastre muncitorești 
după revoluția rusă din 1905, 
demascarea cruntei exploatări 
a maselor țărănești de la noi, 
făcută de mulți scriitori și put 

primele trei volume ale edi
ției revăzute și adăugite a ro
manului Desculț, proiectat să 
apară cîte trei volume pe an 
în douăsprezece tomuri. Auto
rul urmărește în acest nou 
ciclu al romanului său să pre
zinte viața țărănimii noastre, 
în anul 1955 a fost ales mem
bru al Academiei Republicii 
Populare Romîne. Pentru ro
manul Desculț i s-a conferit 
titlul de Laureat al Premiului 
de Stat.

Rodica Fierea
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bliciști. cu prilejul minciunoa- 
sei expoziții „jubiliare" din 
1906, a celor 40 de ani de dom
nie a lui Carol I, ani de sin- 
geroasă asuprire a poporului 
nostru, afirmarea unei litera
turi legate de aspirațiile ma
selor muncitoare, cum este, 
de pildă, lirica lui D. Th. Ne- 
culuță, — toate acestea au 
deschis scriitorilor vrefnii o 
nouă viziune asupra realității.

Astfel, la sfîrșitul anului 
1906, Etnii Gîrleanu părăseș
te definitiv revistele conduse 
de N. Iorga — Sămănătorul și 
Neamul romîncsc, Ia care lu
crase ca redactor după înce
tarea revistei Făt-Frumos, — 
dînd scrisului său un nou ori
zont, o nouă viziune, în care 
predomină realismul, izvorât 
din cunoașterea profundă, o- 
biectivă, a realității din acea 
vreme. în conștiința lui Emil 
Gîrleanu, fostul conducător al 
revistei sămănătoriste Făt- 
Frumos, a biruit cinstea și 
demnitatea, a biruit adevărul 
vieții. Cu toate că în creația 
sa ulterioară se mai face sim
țită influența negativă a să
mănătorismului, totuși Emil 
Gîrleanu se desprinde din ce 
în ce mai mult de concepțiile 
obtuze, eronate, pe care el în
suși le promovase prin revista 
pe care a condus-o și, alături 
de mulți scriitori autentici 
din generația sa. în fruntea 
cărora se află Mihail Sado
veanu, pășește rodnic pe dru
mul creației realiste.

Teodor Vîrgolîci

— Bustul în bronz al 
lui D. Cantemir a fost 
realizat de sculptorul Ion 
Irimescu.

— Portretul lui Vasile 
Cîrlova a fost desenat 
de Jiquide.

— Dintre portretele lui 
Cezar Bolliac, cel care a 
cîntat „iobagul și-a lui 
lanțuri de aramă", cel 
mai cunoscut este acela 
realizat de pictorul Th. 
Aram. Portretul lui Di- 
mitrie Bolintineanu a 
fost pictat în anul 1849 
de Barbu Iscovescu.

— Figura marelui 
luptător revoluționar de 
la 1848, N. Bălcescu. a 
fost imortalizată in ms: 
multe rinduri de pictorul 
Gh. Tattarescu. Unul din
tre portrete — desen In 
creion, poate fi admirat 
la muzeul memorial al 
pictorului, iar celălalt, 
ulei pe pinză, se află 
expus Ia Muzeul de artă 
al R.P.R.

— Monumentul acelu
iași luptător a fost reali
zat de sculptorul O. Han. 
Bustul în bronz a fost 
realizat în anul 1949 de 
sculptorul Gh. Anghel.

— Chipul lui Anton 
Pann, a fost desenat de 
scriitorul Barbu Ștefă- 
nescu Delavrancea și este 
cunoscut dintr-o reprodu
cere din „Revista Nouă”.

— Figura impunătoare 
a lui B. P. Hașdeu a in
spirat pe G. D. Mirea 
care a realizat un por
tret aflat azi la Acade
mia R.P.R.

— Același G. D. Mirea 
a pictat cu un an în 
urma portretului lui B. P. 
Hașdeu, în 1888, pe ace
la al autorului lui „Pseu- 
dokineghetikos" și al 
„Doamnei Chiajna”. Ta
bloul se află, de aseme
nea, la Academia R.P.R.

— Ion Irimescu este 
autorul unei machete în 
ghips, pentru monumen
tul lui Mihail Eminescu. 
machetă ce se află în 
colecția Statului și care 
„redă ceva din suflul 
romantic, din acea visa
re gravă, înnobilată de 
gînduri înaripate, a aces
tui nefericit luceafăr al 
poeziei romînești” (Marin 
Mihalache — „Ion Iri
mescu” — E.S.P.L.A.,
1958, pag. 24).

— Prietenia dintre cei 
doi mari scriitori, Emi
nescu și Creangă, formea
ză subiectul tabloului Iui 
Octav Băncilă.

— La Biblioteca Aca
demiei R.P.R. poate fi 
văzut portretul autorului 
„Amintirilor din copilă
rie”, semnat de pictorul 
V. Mușnețeanu, realizat. 
în ultimul an al vieții- 
povestitorului,

— Colecția Academiei 
R.P.R. numără printre, 
tablourile sale și unul 
semnat de Jean Steriadi 
și înfățișîndu-1 pe Ale
xandru Macedonski, poe
tul nopților în li'.etatura 
noastră.

— Tot Jeap Steriadi a 
mai pictat și portretul 
„Poetul A. Vlahuță” de 
care a fost legat prin- 
tr-o strînsă prietenie, 
portret reprodus și îti 
„Pagina elevilor”.

— Camll Ressu a de
senat în anul 1913 por
tretul șarjat al drama
turgului si omului de 
teatru Al Davilla, auto
rul piesei istorice „Vlai- 
cu Vodă”.

— Sub semnătura ace- 
luiaș pictor se găsesc 
la cabinetul de stampe 
al Bibliotecii Academiei 
R.P.R portretele lui Tu
dor Arghezi, Gala Galac- 
tion. Șt. O Iosif și Mi
hail Sorbul, primul și al 
treilea datând din 1911. 
al doilea din 1915, iar 
ultimul din 1912.

— Tot lui Camil Ressu 
îi aparține și portretul- 
desen al lui G. Eacovia, 
apărut în ziarul „Seara” 
din august 1914.

O. Petrescu
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(fragment)

ochii, stindardul tău ud de suspine și cețuri, 
trista viță-a fiorului tău cățărată 
constrictor - de-a lungul arterelor mele, 

unitatea durerii cum mișcă

Știți voi cit de largă e lumea, 
lumea aceasta a noastră, 
ți cum scinteiazâ speranța, 
toate speranțele noastre î 
Cum cintă-n artere singele nostru, 
ți ne îndeamnă să ducem 
mereu mai departe 
elanul acesta al lumii ? 
Voi, cei veniți după noi, 
dați-ne mina, 
din secolul nostru sărbătoresc I 
Inima noastră se-nalță 
in conștiința mileniului vostru, 
pe puntea-arcuitâ 
a tinereții ce ne unește, 
printre-nfloritele țărmuri 
ale păcii biruitoare.

In rorr.;nețte de DAN GRIGORE5CU

Ren6 Depestre
(HAITI)

că

lucearărul

lată-te, cu luminile tale legate la spate, 
ți cintecele puse la zid
- amenințate cu arma ca o bandă-ucigașă;
cu fiarele foamei la gleznele tale-ostenite de dansuri. 
Eu te am recunoscut
cu mult inainte de clipa în care, 
spre marile mele extazuri, ai prins 
insingerate, batistele cerului tău să le fluturi ; 
cu mult inainte de clipa in care, 
pe căile mele, ai prins să-ți desfâșuri, 
cit vezi cu 
Am simțit
- un boa 
Am simțit
in pintecul meu ca doi gemeni, 
cu iederi de purpur încolăcindu-mi 
cele mai depărtate celule-ale bucuriei, 
lată-te, țară bătută pînă la singe,
uite răceala de lamă infiptă in hohotul rîsului tău, 
uite-ți obrazul pătat de sordidele bezne-ale capitalului, 
lată-te, țară micuță cuibărită in ochii albaștri 
ai dimineții acestea de mai, 
țară-adunată în tine ca un nod gordian de lacrimi 
in inima deschisă - a unui biet muzicant fără noroc. 
O, patria mea injosită, somptuoasă durere a dragostei 

mele,
ghitară bătută I 
Totuși, flacăra-ți tristă și mare, 
in ciuda cătușelor ei de aramă 
și-a-ngenuncheatelor ei licăriri, 
ține pururea trează 
inmugurita tinerețe a libertății 
și tinerețea mea - umilă sevă-a exilării - 
cintind, cintind cu inima în palme 
pe cea mai naltă culme-a prospețimii tale-nlănțuite.

In zominește de ROMULUS VULPESCU

Ivan Trenev
(BULGARIA)

IARMAROC

Hangarele infernale, de cărămidă, 
Adăpostesc rîsul negru, 
Iar cei ce nu știu, spun : 
lată, e un dar al soarelui african... 
...Pe strada 43, 
Poporul meu se revarsă din văgăunile lui 
Pe troutuare, ți se uită in sus, 
Către soare.
Parc-ar fi răstigniți. Bătrinii zimbesc 
Și le mulțumesc dumnezeului lor, pentru pacea 
Pe care le-o dăruie.
Tinerii scormonesc cu privirea : 
Gunoaie ți circiumi, e tot ce găsesc. 
In fața unui altar : 
La mormintul celor trădați, 
Fete sculpturale, africane, invețmintate parcă în straie

grecești, 
Ridică brațele pentru a-l purta cit mai sus 
Pe războinicul negru, căzut in luptă. 
Ce singur pare acesta, în aerul de cenușă ! 
Ca un om asasinat. 
Depunem coroana, 
înălțăm steagul, 
Rostim cuvintalea 
Și, iată, cenușa se destramă, 
Iar noi, care visăm pacea, 
Stăm în razele soarelui.
Și jurăm să fim credincioși păcii - 
Această dulce făgăduință.
Dar in spatele nostru, 
Prin curțile caselor și prin foța 
Bisericilor cu fațade de prăvălii, 
Bat tobele și se-nalță, crincen, 
Cintecul războinic.
Plecăm de lingă nefericitul ostaș negru 
Și, cu urechile rănite de bătaia tobelor, 
Ne incepem marșul 
împotriva acestui ritm drăcesc.
Astfel trecem pe străzi, 
Cu pașii hotăriți ai păcii.

In rominește de PETRE SOLOMON

pentru voi se-aude acest eintec I 
Orașul ridicat din cenușă 
ne așteaptă, 
orașul cu cintece frumoase ți triste. 
...Hiroșima I 
Adîncă, netulburată, 
e albăstrimea riurilor tale, 
neclătinată de nori 
ți de aripi de păsări 
e albăstrimea cerului tă 
Hiroșima, 
dragostea mea •

In rominește de GH, TOMOZEI

Taodoro Vanegas Andrade
(ECUADOR)

POEMA PĂCII
Dimineața, 
cind larg, de-odată, se deschid ferestrele, 
cind ușile cu zgomot se deschid deodată, 
la masă ni se-aduce piinea, 
o piine cu ninsoare de făină 
aidoma obrajilor de nea ai ostenitului, 
dar pururea

voiosului morar.
Piinea...
Cind o privesc, îmi vin in minte 
Caznele plugarului ți ale bivolului său, 
pe care-i arde soarele 

ți i biciuie năvalnici snopi 
Ei sint aceia

care intră in adincurile toamnei, 
ca să adune darurile 
doldora de roade ți 
Dimineața, 
cind gingaț rid 
ți cind bătrinii

luiia Drunina
(U. r. s. s.;

de plec e.

Charles Dobzynski
(FRANȚA)

fw //V viitor

veni
mărinimie

către soarecopiii
fără de speranță 

iți murmură rntr-vna rugăciunii*, 
mi-i dom ic sufletul de poet, 
de pace pentru toți ciți iți incep o nouă zi,

mi-i dor.
pentru Dominique și Paul Eluard

Prin vesela viitoare de colorați -căluți, 
de goarne de hîrtie, de strigăte, de pușll, 
femeia care-ncarcă alice-n iarmaroc 
din obicei zimbește cu buzele de foc. 
La arme, jinduește copilul. Ochii mari, 
mirați și calzi contemplă, spectacolul bizar 
bărbații trag în oameni de tablă colorată 
și iată, omuleții că-nvie deindată 
ce sint atinși în alba lor inimă de tabla ; 
copilul nici nu știe, de-acestea, ce să creadă. 
Copilu-i doar de-o palmă și stă privind in sus 
cu ochii numai zîmbet, cuminte și supus. 
Dar, că mai sint și oameni, el in curind va ști, 
legați de stilp, cu ură, la zid, ca ținte vii, 
că nu se-nvîrt aceștia, cind glonțul îi străbate , 
ci mor cu fruntea-n slavă și strigă : Libertate 1 
Cind ochii mari și umezi, cind dulcii ochi și oi, 
intrezări-vor totul, mai clar, in viitor, 
va deveni copilul al păcii-apărător 
și-al celor ce dau roată, voioși, pe călușei.

în rominește de AURORA CORNU

Nu, tineretul nostru nu suferă de spleen 
Le ține loc de taină un vis in viitor 

Și-n timp ce-n intuneric destinul se usucă 
Un pod le-ntinde Pacea de iarbă, cer și flori, 
In visuri viitorul le-ngînă ritornele
Și-i’nalță-n apărarea unicului lor bun : 
Un viitor de pace cu oamenii senini. 
Priviți-i cum dau mina comorilor visate. 
Priviți-i cum își scaldă obrajii in lumini. 
Și sint cu ei alături beau din fintina lor 
Și-n cintecul lor viața mi-o-nfășo' ca-ntr-un fald, 
Și-mi schimb cu ei ființa, ca aerul și focul, 
Și sînt prezent în secol, fiind mai bun, mai cald,

In rominește de TAȘCU GHEORGHIU

Takaneri Simadzu
(JAPONIA)

OAMENILOR
DIN ÎNTREAGA LOME

Lorraine Hansberry*)
(S.UA.)

STEAG ÎN FEREASTRA 
UNEI BUCĂTĂRII
Ziua aceasta n-are nimic încurajator. 
Bolta cerului e de cenușă compactă. 
Pe trotuare, oameni purtînd în spinare 
Rucsacuri de excursie și bețe de baseball, 
Dar cu ochii plini de tristețe.
Pe strada Michigan, doi băieți mari, 
Elevi de liceu, în uniformă 
Cu trompete sub braț. 
Centiroane albe, nasturi de 
Doi băieți mari. 
Lingă un automobil, 
Cineva cintă „Binecuvîntată 
O voce de alto, somnoroasă și gravă, 
Se poticnește în hățișul cuvintelor 
Și izbucnește în rîs, înainte de a se sfîrși cintecul. 
Printre ai mei, rîsul e un ritual simplu.
Noi le spunem copiilor noștri : 
in vremurile grele, am ris mult — 
Orice altă armă era interzisă. 
Urechile oamenilor lipsiți de suflet 
Care se socoteau stăpini, 
Tălmăceau in așa fel țipetele 
Acelora pe care-i schingiuiau, 
Incit li se părea 
La fel și acum :

militară,

alamă :

fii, Americă" :

aceștia chiuie de bucurie.

*) Lorraine Hansberry, poetă ,,dc 
culoare'4 din Statele Unite, in virstă 
de 30 de ani, autoarea piesei ,,Un 
strugure in soare’’, jucată și pe 
scenele teatrelor noastre.

Oameni I 
Ascultați 
cintecul Hiroșimei, cintecul amar 
al dezastrelor ei.
E un cir.tec de neprețuit 
și-o fărimâ din inima voastră 
o veți simți cum piere odată cu el— 
Fulgerat de-o durere cumplită, 
orașul 
își întredeschide 
buzele arse...
Oameni, voi auziți ?
Hiroșima, 
Hiroșima cintă 
și cintecul ei sună stins, sună dogit 
ca un clopot plesnit, de aramă,.. 
Nu !
Femei și bărbați, nu I 
Mai puteți cinta ?
Mai pot să pîlpîie cîntece în inimile voasi ’ 
cind blinda lumină a soarelui 
a pălit, odată cu stelele ?
Dacă ochii morți s-ar deschide 
și s-ar deschide ceruri de-ntuneric, 
prin albăstrimi sonore, ar vedea 
tot ce-a fost aici, pe pămînt : 
noapte 
in plină zi.
S-ar auzi strigăte-n marea de flăcări 
și murmurul palid 
ce spală cenușa 
de pe nisipuri. 
Cum mai putem 
In veci 
cintecele noastre 
(au fost înăbușite de ierburi ciudate 
și nu ne-a mai rămas nimic 
in afara lacrimilor.
Nimic I
Ce poate răscumpăra 
tigva omenească cu găuri negre 
în Ioc de ochi ? 
Numai veșnicia, 
numai puterea de-a nu uita, 
și de a fi viu — 
marea, omeneasca iubire. 
Oameni, 
voi auziți ?
Răsună cintecul 
despre marea durere... 
Oameni,

La nămiezi, 
cind imi arunc privirile pe ape, 
văd undele cum lasă-n urma lor, 
pe fiecare piatră, 
cite-o literă inchisă-n nemișcare. 
Căci riurile ne cuvintă-n graiul veșniciei. 
Și văd cum repezile ape se opresc 
și se prefac in viguroase ierburi, 
crescind și căutînd văzduhul. 
Și-n apele-avintate către stele 
picioarele mi Ie scufund...
Iar frunzele, 
frunzele buzelor mele, atunci, 
se-nfioară, simțind gustul vieții I 
Și buzele mele cuvintă : 
Mereu pace ție, mereu, omenire 
ce cu tălpile goale trăiești 
la izvoarele vieții I 
Seara, 
cind marile umbre 
preschimbă copacii-n giganți, 
cind bufnița somnul și-l dă laoparte, 
cind cerul coboară-n amintirile clopotelor, 
cind cina sosește 
odată cu turmele, 
zidarul își poartă privirea pe ziduri fn sus : 
case durară, cu miile, mîinile lui, 
Seara, 
cind tata se uită la turlele 
catedralei străvechi 
și i se par intr-atit de-nalte, 
incit au ajuns pin-la cer, 
eu știu la ce se gindesc amindoi. 
Știu eu la ce se gindesc... 
Numai in vremuri de pace 
E bine

de omul cinstit I

Orașul, cum începe ? 
Cum să—ceasâ * 
Cu corfei'’ *»C' 
Cu vise « ■ ts 
S> ca băefe ce-e 
Zânateci, *r» boș 
Dar Iu. rabmo.
Unde scape- ea
Prin arsA, fca^â
Si prin zăpezi.
Cr eteri țanfeere aitear* 
La foci' ma de feeeri im'ic 
Orașe-nceo* ca
*40 e
Ce se* de saraan
Năuciți — 
Orațu-ncepe seara, cu-o vapa>e 
l-o luptă-n care n-ai drept să eziți.
Și-n lupta-aceasta 
Ce preschimbă firea, 
Creăm ca zeii 
Mări cu valul blind.
Ca pe-un oraș ne construim iubirea, 
Greșind, inseninindu-ne, arzind.
Noi, ziditorii tineri
Ai cetății,
Vom ști să dăm ți nume,
Fericiți :
Va fi o piață a Fidelității
Ș-o stradă-a Ochilor îndrăgostiți. 
Oraș 
Al intilnirilor senine, 
închipuit 
De visul unanim...
Aici, iubire, vom trăi cu tine. 
Și-l vom păzi. Și o să te păzim.

In rominește «le FLORIN MUGUR

te

ț

(•

In Tominește de BEN CORLACIU

Walter Werner
(R. D. GERMANA)

SE DESLUȘEȘTE OMUL...

al riuiui, 
roșie

cînta ?

n-or să mai răsune

(fragment)
Da, e visul nestinsei iubiri, 
iasomie ți rouă ți invoalați trandafiri, 
ți talazul gingaț al miresmei 
de flori...
Tu le torci într-un fir aurit, 
basm mereu început, niciodată sfirș' 
tu, al inimii mele 
ți sărut, și izvor.
Pe aripi de fluturi 
am pus fericirea 
fierbinte 
a dragostei noastre. 
In spuma livezii in floare 
noi fruntea adine cufundarăm. 
Sărutul nu are nici gust de oțel, 
nici gust de cenușă.
Cu soarele-n in jurul imensului I 
ce-n vint vâlurețte 
noi doi ne-am rotit 
in vremea de aur a 
și-n brațe am strins 
mireasma de ierburi 
In miriștea incendiată 
de flacăra molcomă-a toamnei, 
privirile noastre s-au prefăcut 
in zvelte tulpine, mustind 
de seve, 
ți-n spice-ncărcate de rod. 
Pămintul palpită sub veșnicul soare 
ți-n miezul de gheață al iernii, 
cind razele cad

sub zare,

verii ;

răscoapte.

M

L. F. Funes
(ARGENTINA)

CÎNTEC DE PACE
(fragment)

...Dar astăzi mă gindesc la pace, 
o simt chemată de nicovale, 
invocată de pini, implorată cu lacrimi de valul 

mareelor, — 
nemărginita pace pe care o simt venind 
în orice lucru de care mă ating, 
în tot ceea ce sună, in tot ceea ce speră.
O văd năseîndu-se, vibrînd în lăutele țărănești 
ce se trezesc în valurile griului.
Mi-e dragă pacea senină și umbra prietenului 
și mi-e dragă seara limpede prin trestii, 
agonisind cilindri zvelți de parlum.
Aceasta e pacea care mi-e dragă,

care-mpinge ziua ușor, învîrtind-o 
care-o-ndeamnâ ușor spre lacrimă

o face să dea rădăcini de lumină 
să-mbrace ruinele în ferigă

Aceasta e pacea care ți-e

Pace 1
Pace pentru orașe, pentru

cu

în

pacea pe care 
o vieez 

bunăvoie, 
apoi, 

ogolnd-e 
înălțimi,

verde, să zămislească 
diamante in ape 

dragă, care mi-e 
dragă.

gurile riurilor ce 
păstreazr 

tumultuoase vălmășaguri aurii de pește, 
pace pentru cimpurile cu grine și pentru drumul 

prăpăstios 
ce urcă mereu către piscuri ca să-ntîlnească 

florile de mică 
Pace, ca dimineața să-și desfacă degetele însorite 

pe fruntea ■ , 
pace pentru cea mai curată din amintirile mele, 
pace 
Pace 
pace 
pace 
pace 
ce pot să vorbească de pace.
Pace pentru fiecare din punctele mărunte și dese 
ce se întimpinâ pe hartă.

Aceasta e pacea care ți-e dragă, care mi-e 
drago 

aceasta e pacea pe care azi o simt chemată de 
nicovale 

invocată de pini, implorată cu lacrimi de valul 
mareelo .

pentru onoare.
pentru atomii de hidrogen și uraniu, 
pentru brațele femeii pe care o iubesc, 
pentru cel ce moare învelit in ghitară, 
pentru orice dragoste, pentru toate ceasur

In lominește de GEO DUMITRESCU

S.UA


A
paratele eleetronice 
constituie o mindrie 
a timpurilor noastre, 
deoarece fără ele nu 
ar fi fost posibilă 
cucerirea spațiului 

eoamic și nici nu s-ar fi putut 
pătrunde tainele nucleului. Se 
poate afirma că astăzi nu e- 
xiată domeniu de activitate în 
care electronica să nu aducă 
metode noi de lucru, să nu in
troducă un spirit nou.

Electronica este un complex 
ramificat de științe tehnice, 
care studiază și utilizează 
pentru nevoile omului, feno
menele electronice și electro
magnetice, legate de mișcarea 
particulelor Încărcate, in spe
cial a electronilor. Cele mai 
răspândite dispozitive electro
nico sint tuburile electronice 
și elementele semiconductoa
re. Acestea se utilizează la ge
nerarea, amplificarea și trans
formarea semnalelor electrice. 
Electronica include o serie 
întreagă de discipline tehnice 
ca : tehnica fenomenelor e- 
leetrice în vid, tehnica semi- 
cenductorilor, tehnica frec
vențelor ultrainalte și altele.

Este grea să îmbrățișăm 
diutr-o singură privire timpul 
vast al aplicațiilor electroni
cii. Dacă arătăm că la un a- 
vion modern, care valorează 
mai mult decât greutatea sa 
in aur, mai bine de jumătate 
din valoare o reprezintă a- 
paratajul electronic de la 
bord, începem să avem desi
gur o imagine isupra valorii 
acestui aparztaj atît de nece
sar, dar nu și a varietății 
sale.

In cele ce urmează, vom 
prezenta cîteva noutăți din 
vastul domeniu al electronicii.

Sincrolazotronul
Să începem prin a ne referi 

la contribuția electronicii in 
cercetarea științifică și anume 
In problema studierii nucleu
lui și a particulelor elementa
re. Astăzi, în acest scop se u- 
tillzează mari acceleratoare — 
care sint tot niște instalații 
radioelectronice, în care, gra
ție circuitelor electronice, se 
transferă energie particulelor, 
spre a le aduce Ia viteze foar
te mari. La aceste energii 
foarte mari, intre particule 
apar reacții care altfel nu se 
manifestă. Unul din cele mai 
mari acceleratoare din lume 
este sincrofazotronul de zece 
miliarde de electroni volți de 
la Dubna. El este format din- 
tr-o cameră de vid de 150 me
tri eubl, din care 56 de pompe 
de vid sug in peimanență 
aerul. Aci, in această cameră, 
se mișcă particulele accelera
te. in timpul unui magnet u- 
r; . re cintireștc 36.MO top.e 
si are an diametru de 60 me
tri. Eegiajul instalației a ne
cesitat 150.000 măsurări e- 
leetronice. Pe lingă accelera
tor numără șase mii de au
tomate electronice și patru 
mii de aparate electronice de 
măsură și control. Cu acest 
accelerator s-a descoperit nu 
de mult și o nooa particr'.i e- 
I even Iară tanti «insa isiwsl 
de către n e.șlrcait «aero.i- 
țirrai; ‘i care a partfrișaî și 
careAăMrnl rwn,n A. Mihul.

Dnpa cum se știe, actual
mente. tot in Uniunea Sovie
tică, se construiește un alt ac 
eelerator, de cîteva ori mai

Un dar
e’/’-ui CiT'i-rvl: t«-Ti fC

dir.
O carte pentru buiazra , 
O carte mică, o cărtic. ’ă. 
Din slove am ales micile 
ți din înțelesuri, furnicile..."

Cu aceste versuri și-a des
chis cîndva Tudor Arehezi vo
lumul „Cărticica de seară". 
Editura pentru literatură ne-a 
dăruit, de puține zile, patru 
asemenea „cărticele" de pro
porții liliputane, cuptinzînd 
citeva din cele mai frumoase 
versuri cite s-au scris iii limba 
romină. într-o casetă elegantă, 
cititorului îi sînt oferite patru 
culegeri de versuri de Vasile 
Alecsandri, Mihail Eminescu, 
Gheorghe Coșbuc și Tudor Ar- 
ghezi, la alcătuirea cărora 
s.au folosit cele mai bune e- 
diții de pînă acum. Trebuie 
spus că sumarul fiecărui vo
lum este foarte cuprinzător, a- 
legerea textelor făcîndu-se cu 
multă grijă. Cele patru vo
lume însumează nu mai pu
țin de 1.432 de pagini de poe. 
zie, la un loc. Execuția teh
nică este ireproșabilă, maeș
trii noștri poligrafi întreeîn- 
du-se pe sine. Hîrtia biblie, 

'odihnitoare, litera cristal, su
gestivele portrete executate în 
peniță de Ligia Macovei, toate 
acestea la un loc au asigurat 
un mare succes primei casete 
din, colecția „Liliput1*. Cărțile 
nu hint simple performanțe ti- 
pogi'afice, mici bijuterii pe 
care le admiri numai, ci cărți 
utile, de lucru. îndeajuns de 
bogate în texte.

Pe Cînd alte volume noi ? — 
\ G. T.

„La mare... și 
la mâi mare“

Colectivul de estradă a tea
trului constănțean este alcă
tuit — în mare parte — din 
tineri care învață acum, pe 
parcursul spectacolelor, și își 
însușesc treptat tainele măies
triei actoricești. Tocmai de 
aceea revista în două acte 
„La mare... și la mai mare“ 
— prezentată și în Capitală — 
ne-a reținut atenția. Cei trei 
autori ai textului : I. Berg, N. 
Cornea și Nick Popescu au 
avut intenția lăudabilă — în
tr-o anumită măsură, reali
zată -• de a imprima revistei 
patosul contemporaneității,

ELECTRDNICfl
de prof. univ. Edmond Nicolau

începind cu numărul de față, revista „Luceafărul" va pu
blica un ciclu de articole intitulat - Electronica și Cibernetica 
astăzi de prof. univ. Edmond Nicolau. începem seria acestor 
articole cu ..Noutăți în electronică.

puternic ca cel de la Dubna, 
și care atunci cînd va fi dat 
in exploatare va fi ce] mai 
mare din lume.

Microscopulionic
Trecind acum la o altă a- 

plicație a electronicii, amin
tim de microscopul ionic, cu 
care se pot obține fotografii 
ale atomilor. Este vorba de un 
dispozitiv în principiu simplu, 
format dintr-un virf metalic 
di» care un timp electric 
foarte intens smulge particu
le ce sini proiectate pe o pla
că fotografică. Frintr-o con
strucție specială a sistemului 
se asigură o traiectorie regu
lată a particulelor, astfel incit 
imaginea fotografică obținută 
reproduce distribuția atomilor 
în vîrful acului. Utilizindu-se 
cimpuri electrice de ordinul a 
patru sute de milioane de 
volți pe centimetru, s-au reu
șit măriri de un milion de ori. 
Per.irii comparație, amintim că 
microscoapele oplice obișnuite 
permit măriri numai de ordi
nul miilor, deci de circa o mie 
de ori mai slabe.

Dar și în studiul materiei 
vii electronica aduce azi un 
sprijin esențial. Ne gindim a- 
nume la două invenții intere
sante, din care una reprezin
tă o perfecționare a micros
copului electronic. cealaltă 
fiind microkinescopul. adică 
microscopul cu raze ultravio
lete și aparat de televiziune. 
Să vă prezentăm pe rind a- 
cejte realizări noi. începind 
cu microscopul electronic.

In dorința sa de a vedea 
obiecte tot mai mici, omul a 
inventat microscopul. La pri
ma vedere s-ar crede că gra
ție acestui instrument optic 
se pot vedea obiecte ori cit 
de mici. Dar s-a constatat că 
nu este chiar existind ■ 
'imita :« poiezea mierosroa- 
p-c'or. LîsÎm ■■ r-'.~ impxsâ 
de m. ’.ztea i’z.pr'or și nici 
de din'.castnniie lor. ci de zii 
fapt. Pe noi ne interesează 
așa-numita putere de separa
re a microscopului, adică dis
tanța minimă la care micro
scopul poate separa două

R E L I E F
Îl-;'. i-ți : : - .4
seva actual.lății ,.vi-:.3'.e. 
Regizorul Const. Dinischiotu 
și dirijorul Aurel Manolache 
s-au străduit să transpună in 
imagine scemcă intențiile au
torilor, să asigure un ritm viu 
și prospețime tinerească spec
tacolului.

Spectacolul prezentat de 
constănțeni provoacă satisfac
ție, dar și obiecții critice, care 
incep de la textul autorilor. 
Momentele scrise în proză 
sînt mai bine lucrate, se ob
servă o anumită migală asu
pra cuvîntului. Versurile (in
clusiv textele pentru cîntece) 
sînt insuficient finisate, graba 
a determinat locuri comune 
și rime facile — (.,privi", „dă
rui**, „mulțumirea" „fericirea** 
etc). Este remarcabilă sceneta 
„Spiridon de la raion" în care 
autorii satirizează pe funcțio
narii comozi și incapabili, 
mari pasionați ai telefonului, 
cu ajutorul căruia rezolvă 
toate problemele de teren. In
terpretul lui Spiridon (Jean 
Constantin) a șarjat cam 
mult, a afișat uneori o mimi
că exagerată, însă sensurile 
satirei au fost transmise spec
tatorului. Cupletul lui Niky 
Popescu. „Maniile**, atacă pe 
colonialiști, militariști și adep- 
ții lor. Monologul despre 
„distracții** — spus de Gelu 
Manolache este de asemenea 
o „piesă" de succes.

însă sceneta „Haiducii din 
Hodoronca-Tronca" — cu toa
tă frumoasa intenție de a sa
tiriza filmele comerciale occi
dentale — rămîne un text fad, 
lipsit de haz, (umorul e con
fecționat și nu produce decît 
un rîs ieftin). Era suficient 
dialogul „introductiv** susți
nut de Nae Ivănescu și Ion 
Duțu — pentru ca ideea să fie 
comunicată.

In ceea ce privește latura 
muzicală a spectacolului, se 
poate consta că „repertoriul" 
de muzică ușoară a fost selec
tat și compus cu grijă — 
(autori : A. Giroveanu, A. 
Manolache, I. Stănculescu.)

Orchestra e bine condusă 
de Aurel Manolache, însă a- 
deseori instrumentele acoperă 
vocile soliștilor (unii dintre ei 
au și emisia vocală cam re
dusă). în scenele de ansamblu 
textul cîntat nu e deloc inte
ligibil (bineînțeles, și datorită 
intervenției orchestrei). Ilona 
Moțica, Vali Manolache și V. 
Ionescu au voci plăcute, tine
rești, cîntă cu temperament, 
dar trebuie să fie mai atente 
la nuanțele frazelor muzicale. 
Trio ,,DO, RE, MI" mai păs
trează Cîte o dată unele stri- 

puncte de pe corpul studiat. 
Puterea de separare este dată 
in ultima instanță de către 
lungimea de undă a radiației 
utilizate de microscop. Pentru 
a se obține puteri de separa
re mari, s-a trecut la utiliza
rea undelor asociate electro
nilor in mișcare rapidă. A- 
cestea au lungimea de undă 
toarte mică, cu mult maț mică 
decit lumina, deci mieroscoa- 
pele care se utilizează se ca
racterizează printr-o putere 
de separare foarte mare, sen
sibil mai mare decit a mi- 
croscoapelor cc întrebuințează 
lumina.

Fără a intra in detalii, pre
cizăm că pir.ă nu de mult 
la microscoapele electronice 
nu se puteau studia decit or
ganisme care in prealabil fu
seseră metalizate și deci omo- 
rite. De curind s-a pus la 
punct un nou tip de micro
scop, care permite măriri de 
ordinul a 25.000. fără a omorî 
organismele studiate. Studiin- 
du-sc cu microscopul electro
nic perfecționat niște bacterii, 
acetica s-au putut înmulți 
după ce au fost examinate, 
deci microscopul a trecut cu 
succes proba.

Microkinescopu.1
Microkinescopul permite și 

el urmărirea organismelor cu 
ajutorul unui fascicul foarte 
subțire de raze ultraviolete, 
care explorează rapid obiectul 
investigat. Fascicolul impre
sionează apoi o fotocelu’.ă 
ce transformă semnalul optic 
in semnal eieciric, care poate 
fi amplificat de milioane de 
ori, mergînd apoi la un tub 
de televiziune pe care apare 
imaginea obiectului studiat. 
Sistemul acesta permite să se 
urmărească procesele vitale, 
ceea ce reprezintă un mare a- 
vantaj față de microscoapele 
•fcisr.uitc Ia care, pentru a 
observa imcriorol celulelor 
este necesar să le omorim. co- 
lorindu-le eu diferite substan
țe. Microkinescopul își bazea
ză funcționarea pe faptul că, 
în interiorul celulelor, diferi

a-sata In ‘•■rpre;„:e- Se cu
vin renvreate — in mod deo
sebit — două ..voci* cantabile 
și expresive, pe care le-a re
levat spectacolul : Mariana 
Negruț și Florian Stavăr.

Episoadele coregrafice con
stituie o latură valoroasă a 
revistei. Conducînd ansamblul, 
regizorul C. Dinischiotu a 
valorificat — așa cum am 
mai amintit — ideile spectaco
lului. în realizarea sa, există 
cîteva deficiențe (mișcări care 
se repetă — coborîri în sală, 
reveniri — în unele momente 
a ținut să umple scena cu 
multe persoane, chiar cînd nu 
era necesar). Tînărul sceno
graf Dan Sachelarie a adus o 
frumoasă contribuție la reuși
ta premierei, prin crearea u- 
nui cadru plastic sugestiv.

MIHAI BOTEZ

Poezii 
fără variante
Citim în „Steaua** nr. 5/1961 : 

„Ploile primăverii se perindă 
prin ani.

Ploi miraculoase am văzut, 
menite să izbăvească memoria 
de servitutile fără șir, să le 

miște.
Am văzut rîurile unindu-se 
și toate revărsîndu-se într-o 

albie mare (...)
Cu amețeala orizontului în 

priviri 
adine am săpat pe scoarța 

primului arbore 
numele unui an ce se apropie 

de 1950“
(Aurel Gurghianu :
„Istorie-n cîmp“)

Dar cîte variante au cu
noscut aceste versuri, înainte 
de a fi încredințate tiparului? 
— se întreabă uimit cititorul. 
E o întrebare pe care, de alt
fel, și-o pune des. Răspunsul 
i-1 dau versurile înseși: nici 
o variantă. Au fost scrise, 
„dintr-un condei", cum ar fi 
spus Caragiale.

Se pare că unii poeți mi
zează prea mult, pe „talent** 
pe așa-numita spontaneitate, 
crezînd că munca grea, mun
ca adevărată este treaba mi
nerilor, forjorilor, zidarilor. 
Tinerii mai ales, neavînd de 
unde să știe cîtă hîrtie au 
consumat, prin cîte focuri 
s-au purificat poemele lui 

tele formații se comportă in 
mod diferit față de razele ul
traviolete.

Și in domeniul infinitului 
marc, electronica aduce un 
aport esențial cunoașterii ști
ințifice. Instrumentele electro
nice au fost primii mesageri 
ai omului trimiși in spațiul 
din jurul Pămîntului. Treptat 
această zonă s-a extins consi
derabil. Cea mai întinsă legă
tură radio s-a efectuat cu o 
stație aflată pe o planetă ar
tificială. la fantastica distanță 
de 36 de milioane de km. 
După cum relata recent prof. 
A. Kugușev, această distanță 
poate fi extinsă in limitele 
sistemului solar, la 390.000.000 
km.

In afară de această explo
rare directă, electronica per
mite și studii indirecte, prin 
radioiocare. adică prin radar, 
încă de la sfirșitul celui de al 
doilea război mondial, un 
grup de savanți unguri au 
radiolocat luna. Recent s-au 
comunicat o serie de date in
teresante asupra unor studii 
efectuate în Uniunea Sovietică 
asupra planetei Venus.

Este foarte interesant de 
știut că energia care sosește 
de la Venus după reflexie este 
infimă. în primele studii efec
tuate, puterea era de ordinul 
miliardimii de miliardime de 
miliardime de watt. Spre com
parație, să ne gindim că un 
bec obișnuit de cameră are ° 
putere de ordinul a "5 de 
wați. Pentru a putea sesiza a- 
ceste puteri foarte mici s-au 
utilizat niște amplificatori de 
un tip cu totul special, numit 
maser.

Maser
Aci este vorba de un tip de 

dispozitiv electronic care se 
bazează pe principii noi. Cla
sicele tuburi electronice iși 
bazau funcționarea pe mișca
rea controlată a electronilor 
m interiorul unei incinte, in 
care se realizase o presiune 
scăzută. Ulterior s-a trecut la 
semiconductori. unde funcțio
narea se bazează pe mișcarea

Ritsos. Neruda. Quosimodo, 
Alberti sau Tvordovski, însăi
lează versuri insipide, mi
ruind patosul și vibrația 
autentică a acestora. Și astfel 
revistele literare depun din 
cînd în cînd pe tărîmul lite
raturii „opere- șterse, banale, 
platitudini rimate sau ne
rimate, cu sau fără ritm. 
Sînt poezii pe care nu demult 
Mihai Beniuc le încadra în 
rîndul celor pe care omul le 
citește „scărpinîndu-se după 
ureche** : nu-i comunică ni
mic, nu-i trezesc nici un senti
ment, nici o tresărire de su
flet, nimic. Din ele nu se de
gajă decît o colosală lene. Ci- 
tindu-le ai aproape senzația 
că vezi cum în ele cuvintele, 
literele, pînă și semnele de 
punctuație dorm, dorm greu, 
ca atomii într-un corp mort.

Poeții care se aventurează 
cu asemenea producții spre 
posteritate pot fi asemuiți cu 
niște parașutiști ce și-ar da 
drumul de la mare înălțime 
cu niște parașute defecte, ce 
nu se deschid. (Și măcar dacă 
n-ar cădea în capul nostru !)

Teme scumpe nouă sînt 
expediate, în iureșul cantită
ții, într-un mod mai mult de
cît condamnabil. Andrițoiu, de 
pildă, nu găsește de spus ni
mic mai interesant despre un 
activist de partid la sate, de
cît că acesta „a venit". („Nu 
știu cum se numea, dar a ve
nit '...IA venit un om obiș
nuit. El fuma țigări naționale 
/ și citea „Baltagul" / Ii plăcea 
/ uneori că pescuiască păs
trăvi /, alteori în iezer să pri
vească / cum se plimbă luna 
elegantă**). în prima strofă 
omul cu pricina are „șapcă 
nouă ca un mac încins" — 
adică roșie (ș-o fi purtat vreo
dată așa ceva ?) pentru ca la 
sfîrșitul poeziei, să poarte o 
șapcă albastră : „Avea panta
loni cloș / Avea șapcă — al
bastră / și bocanci cu ținte". 
Trecînd peste inadvertență, 
oare aceste amănunte exte
rioare îl caracterizează pe ac
tivist ? Al- Andrițoiu este, de
sigur, un poet înzestrat, poate 
cel mai înzestrat din genera
ția tînără, dar o astfel de su
ficiență nu i se poate trece cu 
vederea.

E de asemenea regretabilă 
tendința- unora de a-și publi
ca absolut tot ce le-a ieșit de 
sub pană. Parcă, tacit, creato
rii s-ar fi înțeles să-i mîh- 
nească amar pe istoricii lite
rari de mîine, luîndu-Ie satis
facția de a descoperi chiar și 
cel mai neînsemnat ma
nuscris inedit.

O parte din vină pentru

controlată a electronilor in in
teriorul unui corp solid. In 
ultimul timp semiconductorii 
au provocat o nouă înflorire 
a științei (vezi fizica solidu
lui), un nou capitol al fizicii 
și tehnicii (tehnica semicon- 
auctcrilor). Și in acest domeniu 
s-au realizai progrese surprin
zătoare, in special in ceea ce 
privește realizarea unor dis
pozitive de dimensiuni foarte 
mici și cu performanțe cu to
tul deosebite. De exemplu, un 
contor binar — care este o 
piesă esențială a calculatoare
lor electronice rapide — și 
care, realizat cu mijloace cla
sice, cuprinde două tuburi și 
alte citeva rezistențe și con
densatori, întregul ansamblu 
avînd dimensiunile unei cărți 
din noua colecție, „Biblioteca 
pentru toți” — se reduce acum 
la un singur cristal semicon
ductor, de dimensiunile 
0,63 x 0,63 x 0,03 cm.

Dar pe lingă aceste dimen
siuni foarte reduse, noile ele
mente semiconductoare per
mit o viteză de lucru ce nu 
poate fi realizată cu tuburi e- 
lectronice. Grație diodelor-tu- 
ncl, un alt nou dispozitiv se
miconductor, se poate ajunge 
la o viteză de ”50 de milioa
ne de comulații pe secundă ; 
deci putem să ne gindim la 
un calculator electronic care 
să lucreze cu această viteză 
colosală.

Simultan cu tehnica semi- 
conductorilor. s-a dezvoltat și 
nou] domeniu al amplificato
rilor moleculari. Acest dome
niu este rezultatul colaborării 
fericite dintre specialiștii in 
două domenii diferite: radio- 
electronica și mecanica nauti
că. In noile dispozitive gen 
maser se utilizează transițiile 
electronilor in interiorul mo
leculelor și atomilor.

Avantajul enorm al acestor 
dispozitive este o reducere 
extraordinară a zgomotului de 
fond. Cu toții cunoaștem para- 
ziții de radio ca și perturba- 
țiile ce apar pe imaginile te
levizoarelor. Trebuie știut că 
aceste perturbații — cuprinse 
sub denumirea generică de 
zgomote — au origini multi- 

cele semnalate o poartă desi
gur critica literară. Uneori 
aceasta parcă se lasă intimi
dată de irascibilitatea cutărui 
sau cutărui autor, care după 
un număr de volume se con
sideră, prin definiție, maestru 
și ..tabu" oricărei obiecții. 
Fiecare lucrare trebuie însă 
discutată principial, partinic. 
Pentru că, așa cum spunea 
Margarita Aligher, la recenta 
consfătuire a poeților romîni 
și sovietici, „fiecare poezie 
este (trebuie să fie) o adevă
rată sărbătoare". Dar o sărbă
toare care cere din partea ar
tistului multe, și anevoioase, 
și lungi zile de lucru.

MARIN SORESCU

Traduceri 
inspirate

Ultimul număr al revistei 
de literatură universală „Se
colul XX" înfățișează citito
rului o selecțiune din litera
tura popoarelor Asiei și A- 
fricei. Fragmente de roman, 
versuri, povestiri, interviuri, 
sinteze, studii, note consem
nează prezența unei bogate li
teraturi în curs de dezvoltare, 
cu realizări artistice însem
nate.

în nota de față am vrea să 
ne oprim pe scurt asupra unei 
inițiative a revistei care în
cepe să se permanentizeze cu 
rezultate literare la un înalt 
nivel. După pliantul închinat 
lui Apollinaire, numărul de 
față ne aduce bucuria unei 
selecțiuni din poezia africană, 
în tălmăcirea inspirată a poe
tului Tiberiu Utan. Aflăm în 
acest pliant versuri din insu
lele Capului Verde, Angola, 
Congo, Ghana, Mozambic, 
Madagascar, Africa de Sud. 
Simțim în traducerile prezen
tate sufletul popoarelor din 
Africa care și-au cîștigat li
bertatea, sau care încă mai 
luptă pentru a rupe lanțurile 
robiei, ritmurile pătimașe ale 
cîntecelor de pe acest conti
nent. Pentru a exemplifica 
afirmațiile noastre, reprodu
cem finalul poeziei „Flacără 
și ritm" de Agostinho Neto 
(Angola):

„Ritm de lumină, 
Ritm de culoare, 
în sunet — ritm. 
Ritm în mișcare, 
Ritm in picioarele însîngerate. 
Toate aceastea-s ritm, 
Chiar sîngele ce curge de sub 

unghii... 
Ritm —
Glasurile sfișiatei Africi... 

ple. Unele sint produse de 
către manifestațiile electrice 
atmosferice, altele de către 
funcționarea defectuoasă a in
stalațiilor electrice industria
le, medicale și casnice. Dar 
chiar dacă eliminăm aeeste 
surse de zgomote, instalațiile 
noastre electronice incă vor 
fi supuse unor perturbații 
care iși au origiaa chiar in a- 
ceste instalații. Aceasta, deoa
rece există întotdeauna o a- 
gitație haotică a electronilor, 
agitație care se traduce prin 
apariția zgomotului. Deci zgo
motul intern nu poate fi su
primat decit iucrind in condi
ții in care încetează mi ,carea 
haotică a electronilor. în dis
pozitivul maser se realizează 
acest deziderat.

Dacă nu ar exista zgomotul 
aceasta propriu ai aparatelor, 
și dacă nu ar exista nici zgo
motele exterioare, atunci cu 
puteri foarte mici s-ar putea 
stabili radiocomunicații la ori
ce distanțe. Efectul zgomotelor 
exterioare poate fi redus prii 
diverse procedee, insa zgomo
tele interne nu dispar decit in 
dispozitivele gen maser.

Tocmai de aceasta e posibil 
să se stabilească legături prin 
radiolocație Ia distanțe astro
nomice. utillzlnd puteri mici 
și maaere. S-a calculat, de e- 
xemplu, că se poate lucra eu 
Luna, in telegrafie, pe o lun
gime de undă de 3 cm. cu in
fima putere de nouă milio-

„Prietena mea, Pîx“
rebuia oare să ne 
surprindă debutul 
lui V. Em. Galan 
pe tărinrul co
mediei ? Dintr-un 
punct de ședere, 

da II țttant prea aacorat in 
rada prozei, pentru cu s-j-l mai 
putem bănui disponibil ți pen
tru alte călătorii. Din alte 
puncte de vedere, nu. Pentru că 
vina satirică a constituit una 
din permanențele scrisului său, 
care l-a însoțit încă de la pri
mele sale manifestări in lite
ratură. Astfel că mirarea cu 
care cronicari dramatici
și-au însoțit analiza piesei, ni 
s-a părut în bună măsură su
perfluă ți de natură a nu putea 
încadra prima piesă a lui Ga
lan în contextul operei sale. 
Pentru^ că „Prietena mea, Pix" 
își află puncte de reezim in 
creația anterioară a scriitoru
lui, preluînd sau de-uolt>>>d »n 
alt sens, virtuțile satirice din 
„Memoriile lui Teică Pasăre", 
din „A cincea roată la căruță" 
sau din „...ca scaiul*.

Mai aproape de „A cincea 
roată la căruță", pentru că a- 
ceastă nuvelă ni se pare a re
prezenta cel măi complex viziu
nea. satirică a scriitorului, iz- 
vorîtă ca și „Prietena mea, 
Pix" din confruntarea ardentă 
a vechiului cu noul. Stan Chi
riei, elevul practicant din ,,A 
cincea roată la căruță" este in 
fond, prin naivitatea și inge
niozitatea sa, un Paul din „Prie
tena mea. Pix". Și unul și altul 
trăiesc prima lor mare expe
riență. de viață. Pe cînd Stan 
Chiriei are de dat piept cu es
croci deghizați în oameni cu 
bune intenții, Paul trebuie să 
înfrunte autoritatea desuetă a 
unui „pater families" mărginit 
de obtuzitatea cu care se încă- 
pățînează să privească viața. 
De aceea, ți un erou ți altul. 
vor trebui de fapt să parcurgă 
un drum al înțelegerii, la capă
tul căruia vor fi mai maturi, 
mai bogați ți înzestrați sufle
tește. Dar pe cînd Stan Chiriei 
are un rol mai activ, căutînd 
să influiențeze ți să determine 
într-un fel cursul evenimente
lor, Paul, fire mai visătoare, 
după ce declanșează furtuna, 
privește oarecum „din culise" 
spectacolul frămîntărilor unui 
tată lovit în grava ți statua
ra sa dorință de a porunci ți 
de a fi ascultat.

Sîntem de acord ți noi că nu 
avem de-a face aici cu un con
flict „între generații" care a 
creat in anii dintre cele două 
războaie mondiale o literatură, 
pe eît de ramificată, pe atît de 
mediocră. Ne gindim totuși la 
faptul că în literatura noastră 
au existat unele lucrări de va
loare; I. A. Bassarabescu în 
schiță și nuvelă, Victor Ion 
Popa în teatru, Cezar Petrescu 
în roman au surprins diferen
țele evidente de a privi viața 
ale generațiilor succesive. Dar 
V. Em. Galan nu a intenționat 
să ne amuze ți să se amuze 
construind cu date noi un con
flict vechi, ci a adus înaintea 
noastră o problemă contempo
rană, rezultată din ciocnirea a 
două concepții de viață deose
bite, dintre care una (cea a lui 
Mastacan), profund anacronică, 
nepotrivită cu realitatea noas
tră nouă. De aici interesul față 
de această piesă, în care no
țiuni pe care unii critici le-ar 
denumi „foarte grave" sînt 
dezbătute cu elemente din ar
senalul mai plăcut ți mai atră
gător al comediei. Dacă terme
nul n-ar fi prea tocit, am spu
ne că Mihaela (Pix) și Paul se 
caracterizează prin ingenuitate. 
Ei sînt mai de grabă doi visă
tori, ți nu-și pot imagina că 
idealurile lor atît de pure s-ar 
putea prăbuși, fie din ciocnirea 
cu forța brutală a unui om 
dispus să convertească orice 
simțămînt în bani, fie din în- 
tîlnirea cu o persoană femi-

Mașina electronică de tradus 
din limba engleză în limba 

rusă, creată în U.R.S.S.

nimi de watt. Spre comparație, 
amintim că puterile stațiilor 
de emisie de radiodifuziune 
au puteri de ordinul sutelor 
de mii de wați.

De un milion de oii 
mai strălucitor 

ca soarele
O variantă a maserului este 

dispozitivul laser, care lu
crează cu lumină, deci tot cu 
unde electromagnetice — ca și 
undele de radio — dar cu unde 
de lungime foarte mică, deci 
frecvența foarte mare. In a- 
ceastă direcție primele studii 
au fost făcute in 1955 de N. G. 
Basanov și A. M. Prokarov in 
U.R.S.S. și simultan de alți 
cercetători în S.U.A. Mergînd 
pe această linie s-a ajuns as
tăzi să se facă o sursă de lu
mină de un milion de ori mai 
strălucitoare decit soarele. 
Lumina produsă e atit de in
tensă, incit poate străpunge u- 
nele corpuri solide.

Utilizind o putere de numai 
15 miimi de watt, se obține o 
rază fină de lumină foarte 
strălucitoare, echivalentă cu 
cea produsă de un corp negru 
avind temperatura de 300 bi
lioane de grade ! Aceste tem
peraturi nu sint detectate ni
căieri in natură, nici chiar în 
stele. In reactorii nucleari, 
pentru fracțiuni foarte mici 
de timp, de ordinul miimilor 
de secunde, se ajunge doar la 
temperaturi de ordinul a un 
milion de grade, deci de sute 
de mii de ori mai mici.

în modul acesta, electronica 
utilizează astăzi un domeniu 
vast de frecvențe, care se în
tinde din gama curenților bio
logici. cu perioade uneori de 
ordinul zilelor, sau chiar mai 
mari, ta domeniul frecvențe
lor luminoase, de ordinul su
telor de milioane de milioane 
de cicii pe secundă 1

Microanalizor
electronic

în încheiere, spre a ilustra 
aportul pe care electronic* îl 
aduce producției și cercetări
lor fundamentale, ne vom re
feri la o singură problemă Și 
anume aceea a analizelor.

Electronica oferă aci posi- 

nină, dispusă să converteas
că totul în senzații imedia
te. Focul acesta concentric ți 
uneori atrăgător pentru Paul 
poate deruta pe cei doi îndră
gostiți. De aceea ei caută să 
se opună, într-un mod cam pa
siv, e drept, dar totuși refuzînd 
să accepte compromisul. De 
fapt, din momentul declanșării 
conflictului Paul-Mastacan, au
torul concentrează întreg fas
cicolul de lumină al reflectoru
lui satiric asupra tatălui. De 
aceea piesa ți scade artistic pe 
parcursul ultimelor două acte. 
Mastacan, rămas singur, se 
autoconfruntă, se autosugestio
nează și se autoconvinge. Dacă 
Galan n-ar fi avut experiența 
monologului satiric, pe care 
l-am întîlnit folosit cu atîta 
strălucire încă din memoriile 
lui Teică Pasăre, atunci cele 
două acte s-ar fi prăbușit. Dar 
ele se mențin datorită subtili
tății cu care autorul știe să ex
pună succesiv diferitele ipos
taze ale unei concepții anacro
nice, pînă cînd aceasta devine, 
chiar fără o replică dată la a- 
celați nivel artistic, atît de pro
fund ridicolă, desuetă, lipsită 
de sens, incit susținătorul ei in-

DRAMATURGIA 
ORIGINALA

țelege s-o părăsească. Mai im
portant ni se pare faptul că lui 
Mastacan i se dă o replică in
directă, rezultată din crearea 
unei ambianțe tonice, morale, 
în care comportările lui Masta
can sau ale Danielei se veste
jesc în mod firesc, nu fără re
zistență din partea lor, nu fără 
încercări de a atrage în plasa 
lor și alte personaje, de a cu
ceri un teren mai solid. Dar 
tocmai aici stă meritul lui V. 
Em. Galan : în a fi demonstrat 
cum tot eșafodajul de argu
mente pe care și-a clădit obtu
zul Mastacan propria lui micime 
sufletească se sfărîmă fără nici 
o posibilitate de recuperare, ia 
o confruntare directă cu reali
tatea. Am fi vrut fără îndoială, 
cum spuneam și mai sus, ca re
plica directă ce i se dă lui Mas
tacan să fie mai viguroasă, mai 
suculentă. Din pricina lipsei 
unei replici de nivel egal tre
nează să nu se mențină la ni
velul vioi ți uneori sclipitor al 
primelor scene. Verva satirică 
a lui Gclan s-a revărsat din 
belșug în această piesă, care 
amintește în același timp și de 
însușirile poetice conținute nu 
o dată de proza sa. De aceea, 
falimentul concepției lui Mas
tacan sau ridicolul lui Pătrățieă 
se dovedesc ți mai evidente în 
contrast cu frumusețea morală 
a Mihaelei, a lui Paul, a lui 
Andrei și a Silviei. Scriitorul 
creionează deci cîteva siluiete, 
pe care le-am fi vrut mai preg
nant conturate ți înzestrate cu 
trăsături mai complexe, de ti
neri cu adevărat ai zilelor 
noastre. Climatul sănătos, vi
guros, deși realizat cu pastă 
subțire, în care se desfășoară 
piesa, dejoacă definitiv planu
rile satrapice ale unui om care, 
înțelegînd pînă la urmă anacro
nismul concepției sale, va re
nunța la ea și — bănuim noi — 
se va strădui să se integreze în 
acest nou peisaj sufletesc. Nu
mai că din pricina diferențelor 
de valori stilistice cu care au 
fost realizate tablourile, auto
rul pu a reușii ță pe demoni

luceafărul 

bilități neașteptate. De exem
plu, pentru determinarea com
poziției unui amestec, este ne
cesar să se facă o analiză. 
Chimia oferă o mare varieta
te de metode exacte, dar care 
toate au inconvenientul că în 
general sint lente. Electronica 
pune azi la dispoziția specia
liștilor o serie Întreagă de a- 
parate, care toate se caracte
rizează prin precizie, rapidita
te și consum foarte mic de 
substanțe. Astfel există micro- 
analizoare de gaz bazate pe 
absorbția diferită a razelor 
infra-roșii și altele bazate pc 
conductivitatea termică. Pen
tru efectuarea analizelor, ele 
au nevoie de cantități de sub
stanță de sute de ori mai 
mici decît cele necesare in me
todele clasice. Timpul de lu
cru este de asemenea redus 
la citeva minute. Spectrogra- 
fele de masă permit să se de
termine particulele avind nu
merele de masă între 2 și 1200, 
avind o limită de apreciere de 
1/20C.OQO din masă.

De curind s-a pus la punct 
un microanalizor electronic 
destinat studierii metalelor, 
care permite să se urmăreas
că semicantitativ distribuția 
unui anumit element pe o arie 
de 0,5 x 0,5 mm. Aria este ex
plorată cu un fascicol fin de 
electroni, fascicolul avind dia
metrul de un micron. După 
reflectare și prelucrare, apare 
o imagine mărită pe ecranul 
unui tub catodic a modului in 
care elementul urmărit este 
distribuit in aria explorată.

Dar in cite domenii nu in
tervine astăzi electronica 1 La 
noi în țară, grație politicii în
țelepte a partidului și guver
nului, s-au înregistrat o seria 
întreagă de succese remarcabi
le. atit in teoria semiconduc- 
•orilcr, cit și în general în e- 
lectronică. Amintim că la noi 
s-au construit numeroase cal
culatoare electronice, s-au rea
lizat diverse dispozitive elec
tronice necesare cercetării ști
ințifice și producției, cum ar 
fi analizoare pentru timpul 
de zbor al neutronilor, beta- 
troane sau dispozitive pentru 
comanda, electronică a mași
nilor unelte. Astăzi industria 
noastră se mindrește cu pro
ducția de transistori și de te
levizoare. Conform hotăririlor 
celui de al treilea Congres al 
Partidului, in anul 1965 pro
ducția anuală va ajunge la 
130.000 de televizoare și 300.000 
de radioreceptoare. Sint cifre 
care arată grăitor marele a- 
vlnt pe care ii cunoaște la 
noi in țară electronica, in anii 
regimului de democrație 
populară.

streze pe cale logică cum a 
ajuns Mastacan la revirimentul 
moral conținut în concluzie. De
ficiențele ăe construcție s-au 
repercutat asupra veridicității 
evoluției caracterologice ți au 
dus la un final care din punct 
de vedere dramatic este sub 
nivelul semnificației piesei, 
stîrnind nedumerirea spectato
rului. Dar din experiența dife
ritelor înscenări de pînă acum, 
autorul cred că are posibilita
tea să afle o soluție mai feri
cită. Insă problema nu stă, cre
dem, numai în cele două-trei 
replici finale, ci în restructura
rea ultimului act care, chiar 
dacă va păstra un fond de vo
devil, va trebui să adîncească 
pe planuri mult mai complexe 
procesul confruntării Mastacan 
cu ceilalți membri ai colectivu
lui.

Pentru V. Em. Galan, „Prie
tena mea, Pix" nu este numai 
o simplă experiență. Este un 
debut sigur în teatru. Iar pen
tru dramaturgia noastră actua
lă, o demonstrație, deși nu in 
totul reușită, a faptului că des
pre frumusețea tinereții noas
tre se pot scrie piese roman
tice, avîntate, străbătute de au
tentica poezie a zilelor pe care 
le trăim.

*
Am văzut spectacolul cu 

„Prietena mea, Pix" pe scena 
Teatrului Național din Iași. Re
gia a fost încredințată unui ex
perimentat și talentat director 
de scenă, Miron Niculescu. In 
ultimele stagiuni, Miron Nicu
lescu a realizat la Teatrul Na
țional din București două spec
tacole de înaltă valoare artisti
că, apreciate deosebit de elo
gios de critică și public : „Nă
pasta" lui Caragiale și „Dezer
torul" lui Mihail Sorbul. S-a 
remarcat în deosebi întinsa 
gamă de posibilități artistice a 
regizorului care ne-a restituit 
în „Năpasta" o dramă zgudui
toare, profund umană, și în 
„Dezertorul" o comedie tragică 
ce marchează începutul de drum 
al teatrului românesc modern. 
Cu acest spectacol, am avut pri
lejul să ne confirmăm încă o 
dată părerea că în Miron Nicu
lescu întîlnim o personalitate 
regizorală pe deplin formată, 
cu un larg orizont intelectual. 
O colaborare creatoare, fericită, 
cu autorul, o intuire perfectă a 
piesei și a stilului ei, a dus la 
adîncirea în spectacol a carac
terelor schițate de autor, la 
conturarea finalului, care a că
pătat o valoare simbolică, la 
imprimarea unui ritm vioi, ti
neresc, exuberant. Am avut deci 
clar în minte imaginea lumi
noasă a unui tineret viguros, 
romantic, sănătos moral.

Din distribuția care a servit 
spectacolul s-au distins Stefan 
Dăncinescu (Mastacan), Rodica 
Popescu (Mihaela,) Carmen 
Barbu (Daniela). La proporțiile 
rolurilor, acești trei talentați 
artiști au izbutit creații memo
rabile, caracterizate prin pon
dere, subtilități psihologice ți 
o nuanțare atentă a replicii și 
gestului. In special, Stefan Dăn
cinescu a înregistrat adevărate 
momente de virtuozitate sce
nică.

Din restul distribuției mai re
ținem realizările meritorii ale, 
lui Virgiliu Costin ți Valentin 
Ionescu. Scenografia (Doris Jur- 
gea) inspirată, ca și ilustrația 
muzicală, aparținând lui L. Ilie.

Miron Niculescu și întreg co
lectivul merită cele mai calde 
aprecieri pentru acest specta
col,

Vaier iu Rîpeanu
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tot tineretulDac-ar vrea
ml s-ar spulbera durerea 
și cătușele s-ar rupe 1 
(Spuneți: „Gata 1“ 
încercați 1)

Brațele vâ sînt pădure 
care umple-ntreg pămintul: 
d le-ați arbora și cerul
I- ați acoperi cu ele 1
Ce tirani, ce porți, ce ziduri, 
ce zâvoare și cătușe 
n-ar pieri sub glasul vostru
— avalanșă de proteste î 
(Toți tiranii-au piedestale
de nisip; din sînge-n cheaguri
II- s picioarele inceste, 
șl din lutul babilonic 1)
Un cuvînt rostiți, doar unul. 
Inginațl un singur sunet, 
murmurați din buze numai 
laolaltă-n cor, și iluxui 
tineresc o să irupă
— mare minioasă-n clocot 1

II
Dar eu clne-s ? Ce plămadă 
de dureri ? Ce spumă veche î 
Ce văzduh de întunerec, 
cu ce drept, îndrept cuvîntul, 
către țărmurile voastre ? 
(Precum clopote de aur 
Inimile voastre sună.
Tinerețe, tu ești ceasul 
dragostei, ești primăvara I) 
Pentru ce, cu ce drept, oare, 
să vă zbuciume tristețea-mi 
ramurile bucuriei ?
Nu-1 mal bine, în tenebre 
plinea să mi-o mestec singur; 
cu picioarele să număr 
încă douăzeci de toamne 
lespezile pușcăriei;
aripile să-mi viseze 
că vîslesc mai sus de norii 
unui cer tăiat de gratii î

un
pe

In
al

oporul sovietic, construc
tor al societății comu
niste. se pregătește sd 
întâmpine cel de al XXll- 
lea Congres al P.C.U.S. 
cu noi succese în toate

aomeniile de activitate. Lite
ratura, ca imagine autentică 
a realității, nu poate fi decît 
tovarășa de drum a timpului 
său, răsfrîngîndu-l prin priz- 
ma sa artistică, avînd datoria 
să rămână pentru viitor 
document viu al vremii 
care a însoțit-o.

Pregătindu-se pentru 
tîmpinarea Congresului
XXÎI-lea, revistele literare 
sovietice discută și lămuresc 
o serie de probleme ale lite
raturii sovietice, prin articole 
de critică, sau prin analiza 
unor opere în care aceste pro
bleme își găsesc rezolvarea. 
Astfel, în „Literaturnaia Ga
zeta" din 24 iunie 1961, cunos
cutul scriitor eston luhan 
Smuul, autorul „Cărții ghețu
rilor", răspunde la rubrica 
discuțiilor inițiate de regreta
tul M. O. Auezov. cu privire 
la problemele literaturii so
vietice, printr-un fragment din 
ultima sa lucrare, intitulat 
„Marele necunoscut". In intro
ducerea la acest fragment, lu
han Smuul arată că una din 
cele mai importante probleme 
ale literaturii sovietice ac
tuale o constituie caracterul, 
profilul moral al eroului so-
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stonografia bur
gheză a înconjurat 
activitatea servicii
lor de spionaj cu o 
aureolă de mister 
și a ascuns-o, după

o perdea groasă, de ochii ce
lor neinițiați. In occident 
s-au consacrat o mulțime de 
lucrări activității spionajului 
și contra-spionajului. Date 
privitoare la amploarea fără 
precedent a activității sub
versive de spionaj dirijată 
de Washington, răzbat tot 
mai adesea în paginile zia
relor și revistelor din Sta
tele Unite. Cronicarul semio
ficial al serviciilor america
ne de informații, Harry 
Howe Ransom, a scos nu de 
mult un volum sub titlul 
Central Intelligence and Na
tional Security (Spionajul 
centralizat și securitatea 
națională), în care demon
strează că spionajul șl in
trigile politice de culise pe 
scară mondială se numără 
azi printre mijloacele folo
site de S.U.A. în războiul 
psihologic.

în mitologia Americil ca
pitaliste, „spying“-ul este 
o îndeletnicire onorabilă, iar-

grupurile de oameni curajoși, 
cu arma în mină. Erau pri
mele scene filmate de noi în 
Spania. Pe arena Plasa 
Taros, trec în marș, 
de a pleca pe front „milisia- 
nos" și, idolul 
vestitul torero—sacrifică tau
rul nu iubitei lui Senorita, ci 
batalionului ce pleacă pe 
front. încă nu sînt risipite ba
ricadele, veștile de pe front 
sînt îngrijorătoare, dar po
porul crede în victoria lui.

E minunat Madridul în 
cordarea lui aspră, plină 
curaj. Madridul de neuitat 
noiembrie 1936 învăluit 
ceața șl fumul incendiilor 1 
Au loc lupte pe baricade în 
Carabancel Baho — o perife
rie a capitalei, in parcul Casa 
del Campo, în orășelul uni
versitar. Sînt primele zile ale 
luptelor de apărare fără sea
măn, pline de eroism ale Ma
dridului, care a rezistat timp 
de doi ani și a căzut numai 
din cauza unei lovituri trădă
toare.

Baricadele și tranșeele care 
înconjurau Madridul au fost 
ridicate de muncitori și sa- 
vanți, copii și bătrini, vînză- 
tori și negustori, artiști și 
poeți. Intr-o zi călduroasă de 
septembrie, am filmat pe lo
cuitorii Madridului in timp ce 
lucrau la fortificații. Printre 
ei erau Hoze Diaz, Dolores 
Ibarrurî. Cu broboada neagră 
strinsă cu nod trainic pe cap, 
ea săpa pămintul castilian, 
galben și pietros; îngăduin- 
du-și clipe de odihnă, Dolores 
stătea dreaptă, proptită de 
cazma, ștergindu și cu mina 
broboanele de sudoare de pe 
fruntea ei înaltă și mîndră.

„No pasara" — „Ei nu vor 
trece'1 — această lozincă de 
luptă, aruncată de Dolores 
Ibarruri, a devenit strigătul de 
luptă al spaniolilor ce luptau 
pe viață și pe moarte sub zi
durile Madridului. „Mai bine 
să murim în picioare, decît să 
trăim îngenunchiați" aceste 
cuvinte ale ei erau repetate 
de miile de oameni care res
pingeau atacurile furibunde 
ale mercenarilor marocani, 
înarmați pină in dinți cu ar
mament de proveniență ger-

în fum, treceau mii de oa
meni, care părăseau casele in
cendiate, sau distruse de bom
be. Femeile stringeau la piept 
copiii, susțineau pe cei bă- 
trîni. Iar fasciștii nu conte
neau cu bombardamentele, 
trecînd în noi și noi valuri; 
peste tot răsunau bubuituri 
de explozii. Se făcuse noapte, 
dar pe străzi, din cauza in
cendiilor, era lumină ca-n 
faptul zilei; prin toată larma, 
de la periferii, răzbea țăcăni
tul neîntrerupt al mitraliere
lor și zgomotul exploziilor de 
proiectile. In timpul acesta, la 
Londra, avea loc ședința ce 
discuta problema „neameste
cului". Grija principală a 
domnilor ce țineau ședințe 
era ca să 
tare lațul 
grumazul
in lupta inegală. In porturile 
Cadix și Malaga soseau tran
sporturi din Germania și Ita
lia cu avioane, tancuri și sol
dați, in timp ce frontiera 
franco-spaniolă era închisă 
pentru prietenii Spaniei cu un 
coșcogea-lacăt, de către gu
vernul social democrat al Iul 
Leon Blum. Acest lucru n-au 
să-l uite popoarele lumii!

In una din acele teribile 
nopți, am aflat că la Madrid a 
sosit brigada a 12 Internațio
nală. Ea a fest imediat arun
cată în sectorul cel *mai greu. 
Pe podul francez ! Despre lup
tele crîncene de 
los Frances s-a 
tirziu un cîntec

Trîntindu-mă 
pentru a mă feri de rafalele 
focului de mitraliere, dind 
fuga de la un copac la altul, 
am ajuns pină la căsuța mică 
a pădurarului, dosită în frun
zișul des, de pe malul rîulul 
Mausanaris. Pe potecă, în în- 
timpinarea mea venea un om 
îmbrăcat într-un veston și 
pantaloni bufanți de cavale
rist, de culoare deschisă, pur- 
tînd Ia cingătoare două „pa- 
rabelum" grele. Era proaspăt 
bărbierit, deasupra buzelor 
cărnoase, ce zîmbeau, se ve
dea periuța aspră a mustăți
lor. Și în cele mai grele clipe, 
prietenii l-au văzut tot așa de 
îngrijit și pus la punct.

Scumpul și dragul Mate 1 Cit 
de mult a iubit oamenii, viața 
și adevărul 1 De cîte ori n-am 
văzut în ochii lui strălucind 
lacrimi, cînd afla de moartea 
unor tovarăși. A urit fascis
mul cu toată ardoarea de ca/e 
e capabilă o inimă omenească. 
Cit de mult a visat el să a- 
jungă să trăiască ziua cînd 
fascismul va fi doborît defi
nitiv !

Trei ani de-a rîndul a luptat 
eroic poporul spaniol. Arma
ta republicană, pornită din 
rindurile miliției populare, a 
crescut și s-a călit în luptele 
purtate. Armată a disciplinei 
de fier, armată susținută de 
întregul popor, care a urit fas
cismul și s-a dovedit capabil 
de orice sacrificiu în numele 
victoriei. Sîngerînd, poporul 
spaniol, nici în cele mai grele 
clipe n-a încetat să creadă în 
victoria lui, cauzind dușma
nului pierderi grele. Distruge
rea Ungă Iradalahara a corpu
lui expediționar italian, victo
riile de pe Ebru și Ternei, 
apărarea eroică a Madridului, 
bătăliile de sub zidurile ora
șelor Bilbao și Oviedo, din 
munții Iuadaramei constituie 
momente de neuitat, înscrise 
în letopisețul eroicelor lupte. 
Dar forțele au fost cu totul 
inegale ! Cu siguranță lupta 
spaniolilor s-ar fi terminat 
victorios, dacă neguțătorii de 
moarte din Londra și Wa
shington n-ar fi lăsat Spania 
neînarmată, pradă fascismului 
din cele trei țări.

In prezent, in Spania sînt 
stăpine bandele de speculanți 
gestapoviști „transplantați" 
și generali americani. Pc Iran 
Vio și strada Alcalo trec lu
xoasele „Cadillac“-uri ale bo
gătașilor. Pe străzile orașelor 
patrulează pichete din jandar
meria franchistă, pctrecind cu 
priviri bănuitoare pe orice 
trecător. Umbra amețitoare a 
tricornului purtat de jan
darmi, se așterne pe pămin
tul spaniol. Mii de oameni zac 
de ani de zile prin închisori. 
Milioane de săraci rabdă de

' a demutf. eu, fmpretmî cu un 
grup de prieteni spanioli, 
vizionat în sala arhivei 
trale a cinematografiei niște 
filme documentare, realizate în 
Spania acum 25 de ani. Nu le

poți privi fără emoții! Nu, nu sînt niște 
umbre ale unui trecut îndepărtat. în cadrul 
filmului răsare imaginea țării care e scum
pă milioanelor de oameni din lumea întrea
gă. Se pare că te întilnești din nou cu oa
menii, care primii au ținut piept fascismu
lui. Lupta continuă. Fascismul, zdrobit de 
Armata Sovietică, blestemat de omenirea 
întreagă, ba ici, ba colo, mai ridică botul. 
Zdrobit. Dar și astăzi, în inimile a milioane 
de oameni e vie imaginea eroicei Spânii, a 
Spaniei neînfrînte, care continuă lupta, che- 
mind la victorie.

Războiul din Spania a început la 18 iulie 
1936. La 19 iulie, eu, împreună cu operatorul 
cinematografic B. Makaseev, am plecat cu 
avionul din Moscova spre Paris și în seara 
aceleiași zile, într-o cafenea din Montpar
nasse, în fața unei hărți a Spaniei, întinsă 
pe o măsuță de marmoră, împreună cu Ilya 
Ehrenburg, discutam itinerarul nostru viitor. 
A doua zi de dimineață — am trecut gra
nița franco-spaniolă.

Am petrecut un an în Spania luptătoare. 
Miile de metri de peliculă au imortalizat 
eroismul și amarul acelor zile. Cîte întîl- 
niri de neuitat I Cite legături și prietenii 
închegate !

Am lucrat atunci tot timpul lîngă Mihaii 
Kolțov. un talentat ziarist sovietic, 
na vesel și curajos, studiind stilul 
rativ 
fenit.

De
nest
Ne-am intilnit cu el sub cerul arzător, pe 
colinele dogorite din jurul Madridului, 
unde brigada a 12-lea Internațională purta 
lupte crîncene.

Pasionata Dolores, cu un revolver mic în 
mină, in prima linie de luptă de lingă Se- 
senia, indemnind la atac pe tinerii recruți 
șovăielnici.

Oțelitul Enrike Lister — legendarul co- 
comandantul regimentului al 
cincilea comunist și apoi a! 
diviziei, care s-a acoperit de 
glorie in luptele sub zidurile 
Madridului și pe Ebru — și 
pe care de curînd l-am rein- 
tîlnit pe pămintul Cubei.

Serghei Tarkov. erou al 
Uniunii Sovietice, comandant 
al unei excadrile de avioane 
de vînătoare, la căpătiiul că
ruia am veghiat mai multe 
nopți, cînd se zbătea în delir. 
A murit în urma unei răni 
căpătate intr-o luptă aeriană 
deasupra Madridului. Tarkov 
a luptat de unul singur îm
potriva a șase avioane „Fiat* 
și „Henckel". L-am înmor- 
mintat in Madridul asediat de 
dușmani. Deasupra orașului, 
în momentul acela, se dădea o 
luptă aeriană. Avioanele de 
vinătoare au doborît doi „Jun- 
kersi" și, revenind la bază, au 
trecut uruind. în formație de 
luptă, pe deasupra cimitiru
lui. fără să bănuiască că aduc 
un ultim omagiu comandan
tului lor.

Pe malurile Ebrulul și a 
Ilaramei, sub zidurile Madri
dului, pe pămint spaniol, au 
murit oameni din diferite 
țări. Ei și-au părăsit casele, 
familiile, locul de muncă, iz
butind să rupă nenumărate 
cordoane de grăniceri. Poporul 
nostru totdeauna își va amin
ti cu mîndrie că în această 
luptă cu fascismul pe pămin
tul Spaniei au luptat eroic și 
oameni sovietici: aviatori, ar- 
tileriști, tanchiști. Peste cîțiva 
ani — așii aviației hitleriste 
aveau să-și amintească cu 
groază de atacurile curajoase 
ale „uliilor* sovietici ce lupta
seră deasupra Madridului; 
aviatorii noștri, cu sacrificiul 
propriei lor vieți, au salvat fe
mei și copii de bombardamen
tele ]or barbare. Patrioții spa
nioli n-au să-i uite nicicînd 
Pe antifasciștii din Franța, 
Polonia, America, Uniunea 
Sovietică, Germania, care au 
căzut în lupte pentru patria 
lor, pentru libertatea și feri
cirea popoarelor din lumea 
întreagă.

Și iată acum cîteva zile pîn- 
za ecranului m-a făcut să re
văd din nou Barcelona cu

rr.andore —

Viața-ml insă, 
pironită in artere, 
palmele-mi incendiază, 
fruntea-mi ciuruie cu suliți, 
mistuindu-mi gindu-n flăcări. 
(Indreptați-vâ privirea 
către chipurile noastre : 
zgănci teribile, coji, cruite; 
ciaustrali ne sint obrajii; 
ochii — seci de sare — lacom! 
de lumină și de soare, 
caută pe pipăite, 
printre pietre, fisură 1) 
Nu știți, voi, ce-nseamnă viața 
cind mori zilnic, plin de viața, 
mori în țarcuri peste țarcuri, 
în curți sure de-nchisoare 
fără altă strălucire 
decit flamuri- iubirii— 
Nici să nu aflați vreodată 1 
Insă, dacă vieți ca lepra 
lepra asta, pieptul vostru 
niciodată să nu-1 muște, 
nu-i dați morții mele pace 1 
Nu mă părăsiți, prieteni 1 
Nu ne părăsiți, aicea, 
ay, cu timplele zdrobite 
și cu limba răstignită 
pe-un zăvor mînjit de singe... 
Aripile, sus, tovarăși 1 
Fără șovăire 1 Iute 1

(Sănătos ar fi, prieteni, 
de v-ar răscoli rărunchii 
crîncenă, gangrena asta I)
Spulberați-ml, voi, celula 1 
Spargeți-mi coșciugul 1 Lumea 
— ridicată în picioare 
de uimire — să e vadă 
plini de răni, dar iără teamă, 
sub pămint ca într-o criptă 1 
Nu lăsați să se depună, 
peste lanțuri și cătușe, 
grea, tăcerea...

Marcos Ana

In romînește de 
ROMULUS VULPESCU
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activitatea comunistă o „pri- ț 
mejdie socială" ; ca atare, 
spionul american se consi
deră „obligat" să ia toate 
măsurile pentru a „salva" 
lumea de comuniști. C.I.A. 
publică săptămînal articole, 
răspîndește broșuri intitu
late „Cum să luptăm împo
triva comuniștilor", organi
zează conferințe, programea
ză discursuri, face exerciții 
practice în cadrul cărora 
„specialiști" dau îndrumări 
celor încadrați în „Cruciada 
împotriva Comunismului" 
cum să-i urmărească pe „pri- 
mejdioșii comuniști".

Intr-o circulară secretă, 
trimisă recent de Centrala 
Serviciului de Spionaj ame
rican guvernelor țărilor 
membre ale blocurilor mili
tare americane, se spune în
tre altele : „Viitoarele cioc
niri internaționale vor crea 
necesitatea unor măsuri ex
traordinare pentru țara 
dumneavoastră. Este necesar 
să se organizeze o suprave- 
ghiere și o spionare distru
gătoare a comuniștilor. Per
sonalul nostru experimentat 
și capabil să satisfacă cerin
țele dumneavoastră, vă stă 
la dispoziție". Nimic nu 
poate fi mai semnificativ 
pentru noi ca această circu
lară care demonstrează 
imperialiștii 
început să 
gența" lor 
spionaj.

Prezentat 
care ia ochii, „spy“-ul ame
rican, pe care Istoria l-a pus 
demult în afara societății, 
a devenit în prezent o mar
fă de preț la bursa interna
țională. Dar să înlăturăm 
ambalajul și să analizăm pu
țin această marfă.

La noi cuvîntul de „spi- 
on“ — „spy" — este un ter
men de dispreț și de necins-

că 
americani au 

exporte „inteli- 
în materie de

într-un ambala]

Spania — 1936

mană și italiană. In zilele ho- 
tăritoare Madridului, 
Franco se pregătea 
un cal alb să intre 
del Sol, muncitorii, 
ai regimentului al 
creat de comuniștii 
au oprit pe fasciști 
orașului.

Fasciștii au prins 
bombardeze sălbatec Madridul. 
Cartiere întregi erau cuprinse

cînd 
călare pe 
pe Puerta 

luptători 
cincilea, 
spanioli, 

Ia porțile

atunci să

vietic contemporan. ,,Cum tre
buie să fie marele, necunoscu
tul erou al cărților noastre ?“ 
— se întreabă Smuul și drept 
răspuns dă fragmentul sus 
amintit din ultima sa lucrare 
c.u caracter documentar, soco
tind că. prin modul în care a 

eroului con- 
aces- 

mai bine decît 
printr-un simplu articol. Me
teorologul Gheorghi Ivanovici 
Golîșev, prietenul său, care a 
participat în 1959 la o expe
diție de cercetări științifice în 
M^rea Japoniei, este eroul a- 
devărat despre care povestește 
Smuul Ca orice om sovietic 
de astăzi. Golîșev este un om 
obișnuit în sensul adevărat și 
profund al acestui cuvînt, a 
cărui măreție nu are nimic 
din trăsăturile ireale ale semi
zeului antic ; măreția lui nu 
este spectaculoasă, ci se adu
nă din fapte cotidiene și de 
aceea este mai răscolitoare, 
fiind umană și apropiată citi
torului.

Pe aceeași linie, a temelor 
actualității, se află și revista 
„Voprosî literaturi" nr. 6 din 
1961 — atît în articolul re
dacțional „Critica și viața", 
cit și în articolul semnat de 
T. Trifonova, „Pentru om și 
omenire". Primul articol ex
pune pe larg și exemplifică 
rostul criticii literare, legătu
ra strinsă a criticului cu via-

realizat chipul 
temvoran, va răspunde 
tei întrebări
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datoria sa față de cititori 
rolul ei educativ. Pornind 
la discursul lui N. S. Hruș-

(a, 
Și 
de _ 
ciov și referindu-se la ideile 
mereu actuale ale marilor 
înaintași Belinski, Luna- 
cearski, Gorki, „Voprosî lite
raturi" indică obiectivele esen
țiale ale criticii literare : 
popularizarea literaturii, aju
tarea cititorului la însușirea 
fondului de idei, la aprofun
darea psihologiei eroilor, aju
tarea scriitorilor prin desvă- 
luirea modului în care trebuie 
să abordeze temele impuse de 
viață.

T- Trifonova, vorbind despre 
tema contemporaneității în li
teratura anului trecut, anali
zează trăsăturile omului con
temporan, așa cum apar 
în cîteva opere de seamă, 
pildă „Din zare în zare" 
Tvardovski, „O picătură 
rouă" de Solouhin, „Vi-l pre
zint pe Baluev" de Kojevnikov 
și „Deschide ușa fiecărei 
case" de Malțev.

In „Drujba Narodov" nr. 6 
1961 V. Cialmaev accentuea
ză îndeosebi asupra lirismului 
prozei contemporane și a 
reției omului simplu, în 
colul intitulat „Schimbul 
dimineață". Oprindu-se 
pra unor probleme legate de 
căutarea formelor și metode
lor de exprimare a conținutu
lui vieții contemporane, a cu
ceririlor politice și morale 

ale poporului, autorul arată 
aum s-au manifestat aceste

ele 
de 
de 
de

mă- 
arti- 

de 
asu-

căutări în operele ultimilor 
ani, dind ca exemple roma
nul „Stepa vulturilor" de M. 
Bubenov, „Nebit-Dag" de 
B. Kerbabaev, „Sarea pămân
tului" de G. Markov, „Djami- 
la” de C. Aitamatov și altele. 
Cealmaev arată cum, prin li
rism. mulți scriitori au găsit 
o cale nemijlocită spre inima 
cititorului.

„Literatura i Jizni" din 28 
iunie 1961. în articolele „Des
pre contemporaneitate în dra
mă" de VI. Pimenov și „Nu 
este permisă unilateralitatea’’ 
de A. Migunov, dezbate de pe 
poziția acelorași principii, pri
mul — ultimele lucrări în dra
maturgie, iar cel de al doilea 
— critica literară, așa cum s-a 
manifestat cu prilejul apari
ției romanului „Sadîa" de Evg. 
Beliankin. Migunov ia atitu
dine împotriva unor critici 
unilaterale nedrepte față de 
cărțile închinate contempora
neității.

Oamenii sovietici și faptele 
lor obișnuite, dar pline de o 
măreție nouă și simplă, sînt 
inspiratorii permanenți ai 
scriitorilor și artiștilor. Se în
tâmplă ca, în unele opere, citi
torul să descopere trăsăturile 
unui om sovietic, care, prin 
eroismul muncii sale, a deve
nit cunoscut întregului popor. 
Este interesant în această pri
vință articolul din „Soviet- 
skaia Cultura" (22 iunie 
1961): „O piesă făurită de 
viață". Este vorba de piesa tî- 
nărului dramaturg A. Korni- 
enki în colaborare cu K. Jit- 
nik : „Susurau sălciile pe Ni-

pru". Piesa era inspirată din 
viața Evgheniei Doliniuk, cu
noscută cultivatoare de po
rumb de pe meleagurile 
Ucrainei. La premieră, cînd 
publicul a izbucnit în aplau
ze, Evghenia Doliniuk, care se 
afla în sală, s-a recunoscut cu 
uimire în piesă și, emoționa
tă, s-a urcat pe scenă spre a 
îmbrățișa pe actrița care, sub 
numele unei alte eroine, îi in
terpretase frământările, viața 
și munca.

Problemele literaturii sovie
tice de azi sînt în special le
gate de modul cum este o- 
glindită contemporaneitatea, 
de prezentarea veridică a ca
racterului omului simplu și de 
măreția faptelor sale obișnui
te, de analiza aprofundată a 
conștiinței și a moralei, așa 
cum se cristalizează în noile 
relații statornicite între oa
meni de avîntul construcției 
comuniste. „Pentru a ajunge 
la comunism, cea mai dreap
tă și desăvîrșită societate, cînd 
vor ieși pe deplin la iveală 
cele mai bune trăsături mo
rale ale omului liber, — noi 
trebuie de pe acum să edu
căm pe omul viitorului" — a 
spus N. S. Hrușciov la cel de 
al XXl-lea Congres al 
P.C.U.S. Educarea „omului vii
torului" este sarcina de seamă 
a literaturii și în egală măsu
ră a criticii literare sovietice. 
Literatura sovietică, o litera
tură a prezentului viu și clo
cotitor, merge, conștientă de 
rolul său, pe acest drum, de e. 
ducare a poporului.

Veronica Russo

Pînă atunci nu-1 văzusem 
niciodată pe scriitorul Mate 
Zalca, la Moscova n-am avut 
ocazie să-l cunosc.

— Cum pot să-1 găsesc pe 
Generalul Pablo Lucaci ? — 
l-am întrebat pe omul acesta.

—• Dar dumneata cine ești ?
Am spus cinc-s. S-a apro

piat de mine și m-a îmbrăți
șat cu putere. Din clipa aceea, 
Statul Major al glorioasei bri
găzi a 12-a Internaționale a 
devenit casa mea dragă pe pă
mintul spaniol. Această casă 
primitoare foarte des iși 
schimba sediul. Cite o dată se 
afla într-un blindaj umed 
lingă Brunete, altădată — in 
castelul fastuos al marchizului 
EI Pardo, ce-o luase la sănă
toasa, și unde noi după o zi 
grea de luptă ne odihneam in 
fotoliile moi, in fața unei stic
le vechi de malaga, din pivni- 
țile marchizului. Adresa casei 
o puteam afla foarte simplu : 
acolo unde se duceau luptele 
cele mai crîncene, unde se ho
tăra soarta frontului, unde a- 
tacurile dușmanului erau mal 
aproape — acolo era și briga
da a douăsprezecea a lui 
Mate Zalca: Casa del Campo, 
Ilarama, Posuelo, Brunete, 
Gradalahara. Acolo neapărat 
se afla statul major al acestei 
renumite brigăzi : uscățivul și 
hotăritul Pavel Ivanovic! Ba
tor — consilierul militar al lui 
Lucaci ; comandantul statului 
major al brigăzii, bulgarul 
Lukanov calm și curajos ; Pe
trov, șeful sectorului operator 
— un bulgar cărunt ; veselul 
Leoșa Eisner, aghiotantul lui 
Lucaci, răsfățatul tuturor, 
foarte tînăr și nespus de viteaz. 
Ce familie închegată era bri
gada a Douăsprezecea 1 Osta
șii ei, prin faptele lor de vi
tejie au înscris pagini de 
neuitat in istoria războiului 
din Spania. Și nu numai in 
Spania. In detașamentele de 
partizani în Franța, în lagă
rele naziste, în fața morții, în 
ultimile lupte cu hoardele na
ziste, veteranii de război iși 
aminteau de pămintul dogori
tor al Castiliei și al Aragouu- 
lui, vedeau privirea aprinsă a 
generalului lor drag, care i a 
condus la primele lupte împo
triva fascismului, pentru feri
cirea și libertatea omenirii.

foame, trăind in cocioabe în
grozitoare și în bordeie de pă
mint.

Lașul șl fanaticul Franco, 
pe care poporul in bătaie de 
joc l-a poreclit „scundul", slu
ga credincioasă a lui Hitler 
și Mussolini, tremurind de fri
că, a supraviețuit stăpînilor 
săi. Cînd Pe unul din ei l-au 
spinzurat cu capul in jos 
într-una din piețele Milanu- 
lui, iar altul a pierit in subso
lul de beton, ciinele setos de 
singe a simțit numaidecît pe 
noii săi stăpini de dincolo de 
ocean. Călău] rămas fără sub
venții a fost luat numaidecît 
în brațe. Spre Madrid au luat 
drumul tot felul de „turiști" 
din Pentagon și Well-Strcct. 
„Democrații” de peste ocean 
au transformat peninsula Ibe
rică intr-o bază strategică a 
Statelor Unite. „Scundul", cu 
nerușinare, în mod fățiș, și-a 
pus țara la mezat, făcînd ne
goț cu viețile compatrioților 
săi.

Dar nu imperialiștilor ame
ricani și slugilor lor le e dat 
să hotărască destinele po
poarelor spaniole.

Oamenii muncii din Spania 
n-au plecat capul, în fața re
gimului fascist de mizerie și 
teroare ei continuă lvpta.

Spiritul Madridului și al 
Guadaramei flutură deasupra 
Spaniei neînfrînte. El nu cu
noaște hotare. „Imnul lui de 
Riego" a răsunat deasupra 
Havanei, care își sărbătorea 
aniversarea a doi ani de la 
revoluția cubană. Pe 
Cubei — la Oricnte
Clara — 
veterani 
cane. Ei
de bătaie. Ei i-au zdrobit pe 
mercenarii americani la Play- 
Iliron, ei sînt gata să respin
gă alte noi lovituri. Priveam 
fețele lor dragi, pline de băr
băție, ochii cenușii ca de 
oțel, ai soklaților revoluției 
și auzeam peste tot aceiași 
frază scurtă :

— Continuăm lupta. Madri
dul ne așteaptă.

pămintul 
și Santa 
pe multi 
rcpubli-

am intilnit 
ai Spaniei 
sînt din nou in linie

In romînește de
ECATERINA BANDRABUR

d'.n C2.-e face parte, pun’.p- 
du-se in slujba unei puteri 
străine, lucrind in ascuns îm
potriva binelui, a poporului...

Serviciile de spionaj ale 
statelor capitaliste se stră
duiesc să facă din spionii 
lor „eroi" și din spionaj o 
„datorie de onoare". Cei care 
sînt prinși, sînt sfătuiți să 
se sinucidă în caz de nereu
șită, pentru că pe lumea 
cealaltă vor „stăpini veșni
cia". Adică: „eu, mister spy, 
sînt predestinat să stăpinesc 
lumea asta, iar ție simplu 
„spy" îți făgăduiesc stăpîni- 
rea lumii celeilalte".

Iată care sînt adevăratele 
motive care împing spiona
jul american să facă 
pagandă în favoarea 
lui de diversiune și 
care.

Dacă analizăm cu 
evenimentele care au avut 
loc pe scară mondială în ul
timii zece ani, ne dăm sea
ma că de fapt serviciul de 
spionaj american a început 
să facă export de spioni cu 
mult în urmă, adică o dată cu 
centralizarea spionajului in 
Statele Unite și axarea lui 
pe linia spionajului total.

Avalanșa de experți și re
prezentanți ai unor firme 
americane, care au apărut în 
țările capitaliste din Euro
pa în perioada anilor 
1949-53, s-au dovedit a fi în 
fapt specialiști și experți ai 
spionajului american, care 
nu av.eau nimic cu comer
țul, industria ori societățile 
științifice sub masca cărora 
lucrau. Cine nu-și aminteș
te de Mister Lorentz sad 
Vidai care, sub masca unfflr 
firme și societăți de aju/o- 
rare, au
Germană și în Franța zeci 
de spioni și diversioniști, pa
rașutați apoi în țările âragă- 
rului socialist ? Se ș’jie și 
cine sînt. consilierii și ex 
perții firmelor americane 
din Turcia, Grecia, /italie 
Austria, ca și cei de la) Radio 
Europa Liberă. Si arfei cine 
nu cunoaște aventu/ile con 
silierilor spioni crin Iran 
Cuba. Guatemala, precum ș 
din alte țări din (Africa ș. 
America Latină ? 'Cine ne 
știe că serviciile de spiona, 
ale blocurilor N. A. T. O. 
S. E. A. T. O. și ț. E N. T. O 
sînt conduse de așa-ziși ex 
perți ai 
can 7 In 
strategii 
can prin 
spioni" ?

în primul rînd se cuvini 
amintit că sei*dciul de spio 
naj american a suferit îi 
ultima vreme eșecuri ruși 
noasc, săvîrșind numeroas- 
greșeli și erori de calcul cari 
au dus la discreditarea sa 

Imperialiștii americani ur 
măresc ca, după eșecu 
rile suferite în ultima vre 
me. să-și întărească rețea- 
lor de spionaj, în vedere; 
organizări unor noi acțiun 
provocatoare pe scară mon 
dială, menite să întrețin, 
psihoza războiului rece si s; 
intensifice cursa înarmărilor

pro- 
operei 
provo-

atenție

, __  _____ :r.«:
2_ .ju/o

pregătit în R/ F

spionajului ameri- 
fond, ce urmăresi 
spionajului ameri 
acest „export di

Din revista „Ogoniok" nr.
29—1961.
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