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Cuvintul tovarășului MIHAI BENIUC, prim-secretar al Uniunii Scriitorilor din R. P. R 
la Încheierea consfătuirii tinerilor scriitoriDin zilele care s-au scurs de li 

citirea raportului și plnă astăzi, din 
lucrările de curînd care au avut 
loc, noi ne-am putut face o ideie de 
problemele care frămîntă pe tinerii 
scriitori, așa că este cu putință ca 
din ele să se tragă anumite conclu
zii pentru sarcinile care stau atit în 
fața tinerilor scriitori, cit și în fața 
celor care trebuie să îndrumeze în 
general literatura și pe tinerii scrii
tori.

Părerea mea este că aceste lucrări 
ale consfătuirii trebuie să fie consi
derate numai ca un început al discu
țiilor cu privire la problemele tineri
lor scriitori.

Aș vrea să vă aduc la cunoștință 
compoziția acelora care au participat 
la consfătuire.

In ceea ce privește vîrsta, In acea
stă sală, 7’/o sînt sub 20 de ani, 67% 
între 20—30 de ani și 26% peste 30 
de ani, dintre care femei 18%, băr
bați 8V/t.

Pe genuri literare prozatorii repre
zintă 39’/*, poeții 41%, dramatutgii 
5%, criticii literari 15%.

Cu privire la origina socială, vă 
aduc la cunoștință că 50% din par
ticipant! sînt muncitori și țărani mun
citori, 50% funcționari, profesori, me
dici, etc.

După apartenență politică, membri 
ai P.M.R. și U.T.M. constituie îm
preună 66%, fără partid 34’/e.

Cu privire la studii: 4% cu școli 
elementare, 62% cu școli medii, 34’/» 
școli superioare.

Aș atrage atenția că din punct de 
vedere ai pregătirii școlare, situația 
este incomparabil mai bună decît a 
fost la prima noastră consfătuire.

După ocupația actuală, 64% sînt 
redactori și ziariști. Va să zică, ma
joritatea din cei care participă lu
crează în domeniul presei și litera
turii, oameni crescuți și educați de 
regimul nostru. Alte profesii: func
ționari, medici, ingineri, muncitori în 
întreprinderi, țărani muncind la cîmp 
constituie restul.

Deci, cum s-ar spune, după acest 
ultim procentaj al ocupației actuale 
ne găsim în cea mai mare parte In
tre noi, oameni obișnuiți să scrim și 
să vorbim, de aici și caracterul des
tul de combativ al dezbaterilor, mai 
cu seamă acum în finală cînd tota
lul celor înscriși depășește bine nu
mărul de 100.

Raportul a fost serios și cuprinză
tor, înscrierile la cuvînt peste aștep
tări, dezbaterile variate, bogate, iar 
in ansamblu, discuția rodnică.

Nu trebuie să uităm momentul cînd 
are loc această conslătuire.

Ea are loc la trei luni după cel de 
al doilea Congres al P.M.R., despre 
ale cărui lucrări cu privire la dez
voltarea construcției socialismului 
la noi în țară și despre sarcinile lite
raturii în anii ce urmează hotărîrilor 
Congresului, nu s-a vorbit destul în 
dezbaterile noastre.

Consfătuirea are loc la mai pu
țin de două luni de la Congresul al 
XX-lea al P.C.U.S., despre a cărui 
semnificație în ceea ce privește lupta 
popoarelor pentru pace, s-a amintit 
puțin, tocmai într-un moment cînd 

este vădit că intensificarea eforturilor 
pentru înțelegerea între guverne și po
poare sporește șansele victoriei oame
nilor ce nu doresc războiul în lume.

Consfătuirea are loc în momentul 
cînd ne despart doar trei 'uni de 
primul Congres al Scriitorilor din 
R.P.R., prilej pentru a fi luate și 
cîntărite nu numai succesele ultimi
lor 12 ani de literatură după elibe
rare, ci și sarcinile ce revin scriitori
lor în ducerea mai departe, pe noi 
înălțimi, a steagului victoriei socia
lismului de către oamenii muncii, pe 
treptele suitoare ale cincinalelor.

Această consfătuire este ea însăși 
o treapta a noastră către Congresul 
Scriitorilor, o cîntărire, o prețuire a 
forței rezervelor scriitoricești și ceea 
ce avem de împlinit pentru aceste re
zerve, de valorificat din opera lor de 
pînă acum.

Noi știm ce Importante sarcini a 
rezolvat poporul nostru pînă acum pe 
drumul socialismului. In industrie, 
sectorul socialist reprezintă aproape 
100%, în transporturi peste 90*/», în 
sistemul bancar, financiar, asigurări 
100%, în comerțul exterior KW"/», în 
comerțul interior peste 80%.

Concret, realizările se traduc în 
producția sporită, în mărfuri din 
belșug, în salarii sociale crescute, în 
considerabila creștere a nivelului de 
trai material și cultural la sate și 
orașe al oamenilor muncii.

Mai mult, aceste realizări revolu
ționare se reflectă puternic în men
talitatea oamenilor, tot mai receptivi 
la ideile marxist-leniniste despre lu
me și tot mai pătrunși de dragostea 
față de partidul clasei muncitoare 
și față de regimul popular.

Dar noi mai' știm că în domeniul 
agricol numai o treime a fost cuprin
să de sectorul socialist și că este o 
sarcină de rrare răspundere a celui 
de al doilea cincinal de a face ca 
talgerul balanței să se aplece In 
mod hotărîtor cu 60%—70% spre 
socialism. Aceasta va însemna că 
grosul poporului nostru a trecut pra
gul socialismului.

Se poate o mai înaltă njisiune pen
tru un scriitor tînăr, sau mai bătrîn. 
decît a lua parte cu fapta și cu 
scrisul la această decisivă bătălie 
istorică?

Cine știe, poate că nu-i va fi dat 
vreunuia dintre noi să întruchipăm 
epopeea Războiului și Păcii acestor 
anil Tolstoi este un fenomen rar. Dar 
să nu uităm că Șolohov a muiat 
pana în apa tare a timpului ca să 
înscrie pe file de metal nepieritor 
istoria Donului liniștit și povestea 
minunată a Pămîntului desțelenit. 
Căci măreția zilelor noastre și greul 

luptei duse de poporul nostru în 
construirea socialismului, nouă ne 
sînt date să le trăim, să le cîntăin, 
și cum le vom povesti noi, așa le 
vor cunoaște urmașii, chiar dacă le-ar 
povesti ei din nou mai înflorit și cu 
mai multă măiestrie decît noi.

Am fost nu de mult într-un sat pe 
care l-am părăsit acum 35 de am. 
Cunosc bine frămîntările oamenilor 
de acolo din ultimii 12 ani, de la 
eliberare. Forțele trecutului trăgeau 
greu înapoi viața satului.

Pot să vă spun însă că am văzut 
cu ochii mei cum se transformă can
titatea în calitate. Pot să vă spun că 
satul are bibliotecă, întovărășire agri
colă, librărie, pot să vj infortrez că 
satul este electrificat, dar mal im
portant decît toate acestea este elec
trificarea ce s-a înfăptuit în ultimul 
timp în sufletul oamenilor.

Au venit la mine foarte mulțî ță
rani și muncitori — satul are și o 
serioasă parte industrială — și ma
joritatea mi»au pus chestiuni cu ca
racter obștesc. A început să se preo
cupe deci masa în mod stăruitor de 
bunurile obștești și să ia atitudine 
împotriva acelora ce le fură și le bat
jocoresc.

Pot să vă dau șl o știre (listă în 
aparență, dar în fapt îmbucurătoare: 
trage să moară „Ion“ al lui Liviu 
Rebreanu, nu lîngă un gard, izbit de 
secure, ci în conștiința oamenilor. 
Țăranii noștri nu mai umblă după 
pămînt și avere, ei vor să muncească 
și să trăiască bine. Deci și în con
știința țăranului locul bătrînei hoațe 
„averea", „proprietatea individuală", 
începe să-l cucerească munca.

Aceasta este revoluție, tovarășii Nu 
a pierit încă — să nu ne facem ilu
zii — dușmanul de clasă, dar țăra
nul nu se mal sperie de colectivă. 
„Dacă nu noi, apoi copiii noștri, tot 
acolo vor ajunge și vor fi fericiți" — 
zic țăranii. „Regimul popular vedem 
că-i bun, păcat numai că nu a venit 
mai devreme, acum vreo 30 de ani, 
cînd eram mai tinerii"

Am avut și o întîlnire cu cititorii 
într-un sat în care înainte de regi
mul popular știutorii de carte se cam 
numărau pe degete, iar mama, sora, 
iubita celui plecat pe front sau un
deva departe ia lucru, în minele de 
la Petroșani sau Brad, se duceau să 
caute pe cineva ca să le scrie „car
tea". Vorba cîntecului:
Bădița tare-î departe 
Nu poți mere fără carte, 
Cartea nu are cine-o face 
Căci primarul nostru zace. 
Iar notaru-i mînios 
Și-mi face cartea pe dos. 
Mă voi duce la comună 
Și voi face carte bunăl

A venit în sfîrșit acea Comună care 
nu numai că-i faee cartea bună, ci 
l-a învățat pe țăran carte ca s-o 
poată face singur. (Aplauze).

In vremea aceea de demult, dorul 
inimii era scris pe fața perinii, cum 
spune cîntecul popular, cu cerneala 
ochilor, cu pana sprîncenelor.

Și cum zic, am avut o întîlnire 
cu cititorii. Iată ce m-au întrebat co
piii din clasa Vil-a, bunăoară:

— „De nu se tipăresc mai multe 
exemplare din clasici, ca să ajungă 
și la sat mai multe pentru noi?"

Iar alții:
— „De ce nu se scriu piese pentru 

școlari?" — sau „De ce nu se scriu 
mai multe basme?"

Cititorii maturi m-au întrebat:
— „De ce nu se scriu mai multe 

piese într-un act cu subiect de Ia 
țară și cu decor simplu?"

— „De ce nu se ilustrează mai 
bogat cărțile pentru sate, pentru că 
acelea cu misticism ale dușmanilor 
erau ilustrate și acolo se arăta iadul 
și raiul. Nu ar fi mai bine ca și căr
țile care sînt puse la îndemînă de 
regimul nostru să fie mai bine ilus
trate?"

— „De ce se trimit la țară cărți 
pentru copii în care rîndunica își face 
cuibul în copac?"

— „De ce tov. Șoloțiov nu și-a ti
părit volumul doi din „Pămînt des
țelenit?"

— „De ce nu se tipărește o lucrare 
mai mare despre viața lui Emi
nescu?"

— „De ce se tipăresc atît de pu
ține cărți despre tinerii muncitori, 
chiar la Editura Tineretului?"

— „De ce nu se scrie ce atitudini 
greșite au unii față de bunul ob
ștesc?" (Observați ce delicat este 
spus „atitudini greșite", în realitate 
acești „unii" sînt hoți și delapida
tori).

— „De ce nu se scrie mai mult 
în legătură cu șovinismul?" (Satul 
este cu populație mixtă romîno-ma- 
ghiară).

Iată întrebări ale cititorului noul
Dar de ce vă voi fi spunînd eu toate 

aceste lucruri, pe care și voi, dragi 
tovarăși, le știți la fel de bine din 
alte părți ale țării? Că nu ne-am 
adunat să discutăm problema noilor 
cititori din R.P.R., ci problema tine
rilor scriitori.

Așa este. Numai că tinerii scrii
tori, ca șl cei bătrîni de altfel, trebuie 
să scrie pentru noii cititori, despre 
țara nouă și oamenii noi în lupta 
lor cu ceea ce este vechi și potrivnic, 
în lupta lor pentru socialism.

Problema este cum să facem să răs
pundem la întrebările pe care nl le 
pun cititorii, nu prin explicații și scu
ze, ci prin cărți, căci acestea sînt răs
punsurile noastre, căci așa cum spu
nea în cuvîntul său tov. Labiș fără s-o 
accentueze prea tare: Literatura noas
tră trebuie să însemneze răspunsu
rile prompte la problemele sociale!

Răspunsul nostru trebuie să fie 
prompt, dar mai ales adecvat, adică 
să scrim cărți care să răscolească 

inimile oamenilor, cum a fost și este 
cazul cu lucrări ca „Așa s a călit 
otelul" al lui Nikolai Ostrovski, sau 
„Mama" lui Gorki.

Eu am urmărit cu foarte mult in
teres și pot spune cu patimă, consfă
tuirea aceasta Mi-a plăcut raportul 
foarte mult prin felul . limpede, tă
ios în care a ridicat problemele tine
rilor scriitori, prin felul cum a scos 
în evidență succesele tinerilor scrii
tori, criticînd u-le slăbiciunile; prin 
tratarea competentă a problemelor 
ideologice și artistice ale creației ti
nerilor, prin spiritul de partid care 
străbate de la un capăt la altul al 
raportului.

Mi-a plăcut cum se ridică autorul 
raportului împotriva cenușiului și a 
șablonului din creația tinerilor, cum 
lovește peste cădelnițele acelora care 
umblă cu tămîleri, în locul criticii 
principiale.

Dar nu mi-a plăcut cînd tov. Mihu 
Dragomir, trecînd pe la altarul „Scîn- 
teii Tineretului", precum și prin fața 
„Tinărului Scriitor", unde mai este 
șef redactor, a dat el însuși cu cădel
nița de clteva ori.

Ați remarcat că deși n-au trecut 
nici 12 ani de la eliberare, scriitorii 
formați propriu zis după eliberare ca 
Petru Dumitriu, Veronica Porumba- 
cu, V. Em. Galan, Dan Deșliu, Eugen 
Frunză, Nina Casian, Baconski, au
tori de volume, nu mai sînt socotiți 
în contingentul tinerilor. Aceasta 
pentru motivul că ne interesează mai 
ales numele răsărite pe bolta cu 
multe stele căzătoare a literaturii, de 
la prima consfătuire și pînă azi.

Intr-adevăr, de atunci au dispărut 
unele nume și au apărut multe altele, 
iar unele dintre ele mai mult decît 
promițătoare. In deficientul și necom
pletul meu pomelnic vreau să amin
tesc doar cîteva: Andrițoiu, Ana No
vac, Titus Popovici, Francisc Mun- 
teanu, Aurel Rău, Doina Sălăjan, St. 
Iureș, Savin Bratu, S. Damian, Gur- 
ghianu. Felea, Szabo Gyula, Kanyadi 
Paul Schuster, Buda Ioan, Mândrie, 
Labiș.

SmmMcu MM
Probleme actuale ale prozei

De vorbă cu CEZAR PETRESfjjjJ 
■■ . . .    . — —.x^-,   — . . „ . „ , , . ,. - . . . _ . . .....

Trebuie să spun cititorilor din capul locului, că în rîndurile ce ur
mează, nu vor citi ceea ce se cheamă tn mod obișnuit un interview.
In astfel de prilejuri, te duci de regulă la scriitor într-un chip mai 

mult sau mai puțin... oficial, înarmat cu un număr de întrebări, pe care 
le-ai comunicat mai dinainte sau pe care le vei formula pe loc. Un fel de 
mică ,,ancheta.', privind problemele literaturii — un interogator, aș zice. 
Alte ori, întrebările cu care ai venit, rămin pe hirtia mototolită din buzunar, 
pe care n-ai mai apucat — și nici nu fi-a mai trecut prin cap s-o 
scoți, atit de schimbat e cursul convorbirii față de intențiile inițiale.

In ce mă privește, declar că nu am luat un interview, ci, dacă pot 
spune astfel, mai multe, pe care le-am îngrămădit în rîndurile de mai jos. 
Am avut mai multe prilejuri. In ultimul timp, să pun scriitorului Cezar 
Petrescu numeroase întrebări, despre cele mai diferite domenii ale prozei 
și in legătură cu probleme literare din cele mai variate.

Ceea ce urmează sînt numai o mică parte din ce mi-a vorbit și mi-a 
povestit prozatorul nostru. E nevoie să precizez că fiecare din ‘întrebările 
mele primea un atît de amplu răspuns, atit de bogate exemplificări, incit 
chiar și una singură rezolva cantitativ numărul de pagini al unui interview 
obișnuit!

Așez la început întrebarea legată de 
formarea și dezvoltarea scriitorilor 
noștri tineri — aceasta pentru că s in
tern la cîteva zile după încheierea 
consfătuirii la care Cezar Petrescu a 
luat parte activă, conducînd unul din 
seminarele de proză,

— Ingăduie-mi s-o iau ceva mai de 
departe — a răspuns scriitorul între
bării mele.Și cu oarecare încumetări 
de generalizare.

Ori ce scriitor, în faza confuză a 
debuturilor sale, n-are încă o noțiune 
precisă nici despre propriile-I forțe 
creatoare, nici despre felul cum se va 
servi de’ele ți nici încotro 11 vor În
druma. Aceste elemente îi scapă — 
ori, cel mult, le presimte foarte vag— 
preocuparea de căpetenie in această 
etapă, pe cit de eroică, pe atît de in
grată, fiind realizarea artistică în 
sine, adică descoperirea mijloacelor 
de a se exprima, de a da glas tumul
tului de aspirații ți de viziuni din 
sine. Din această pricină de cele mai 
multe ori, primele stihuri ale undi 
poet, primele pagini ți adesea chiar 
primul volum al unui prozator, nu 
indică precis nici forța sa creatoare, 
nici viitoarea orientare a maturității, 
nici problemele care-1 frămîntă in 
profunzime ți care mal tirziu au să-i 
caracterizeze opera. Prin ce poezie a 
debutului, Eminescu se anunța ade
văratul Eminescu? Sau Victor Hugo, 
„copilul de geniu", adevăratul Victor 
Hugo al unei activități creatoare de 
țase decenii? Mai mult dibuiri, cău
tări, luptă cu expresia, experiențe ar- 
tistlco-scriitoricețti de învățăcel, decît 
fizionomia aittentică a viitorului 
scriitor, cînd a ajuns la maturitatea 
cugetării a personalității sale li
terare...

In astfel de împrejurări, mi-a spus 
scriitorul, devine clară importanța 
Consfătuirii tineriîor scriitori, care 
s-au întîlnit pentru a discuta nu 
doar chestiuni de organizare, nu cine 
știe ce revendicări sau pretenții, ci în 
primul rînd, problemele creației lor, 
ale încadrării lor raptde în ansamblul 

l literaturii cu lucrări de calitate, așa 
l cum s-a petrecut de pildă cu Titus 

Popovici, despre care scriitorul a vor-

Dar mai sînt multi ale căror nume 
ar trebui aici amintite și nu numai 
amintite, ci ar trebui să li se anali
zeze mai îndeaproape, mai în adîn- 
cime opera. Mulțî din ei au luat aici 
cuvîntul cu pricepere, cu însuflețire.

Țin să precizez că în general con
sfătuirea este la un nivel înalt, mai 
înalt decît prima, de acum șase ani. 
și promite, prin valoarea celor care 
iau parte la ea, o mult mai bogata 
recoltă pentru țara noastră în dome
niul creației literare.

De asemenea, ea este mai comba
tivă și mai plină de opiniuni sincere 
și deschise, mai propice să dezvolte 
în continuare lupta de opinii și tot
odată să învețe pe cci care se ocupă 
cu tinerele talente, fie că este vorba 
de Uniunea Scriitorilor, fie de redac
țiile revistelor sau ale editurilor noas
tre, să-și îndrepte greșelile mari față 
de tineri și să-și îmbogățească mun
ca cu ei.

Mă refer aici în special la tov. 
R. Cosașu. De ce mă refer la dînșjrl 
deși nu a vorbit primul? Pentru fe
lul său nu tocmai clar de a-și expri
ma acele idei pe care eu sînt con
vins că vroia să le exprime; mă refer 
din cauza folosirii — după părerea 
mea — confuze a formulării: ,. coexis
tență complicată a noului cu vechiul", 
a claselor intre ele, precum și pentru 
faptul că Dorel Dorian l-a întrebat 
pe tov. Cosașu cum stă dînsul cu spi
ritul de partid.

Departe de mine gîndul de a atri
bui lui Radu Cosașu alt gînd decît 
putea să aibă un tînăr scriitor de 
astăzi, luptător cinstit pentru cauza 
literaturii. Insă o exprimare confuză 
poate da naștere nu numai la confu
zii, ci și la deslănțuiri de opinii care 
pot să dea de gîndit.

Vorba lui Radu Cosașu m-a făcut 
să mă întreb de ce s-a discutat așa 
de puțin sau aproape deloc la această 
consfătuire despre lupta de clasă, 
despre spiritul de partid, despre rea
lismul socialist, despre tipic în artă, 
despre manifestările negativiste chiar 
în literatura tinerilor scriitori, — și 

bit cu multă căldură. Pentru că discu
ția ajunsese la un moment dat către 
scriitorii de la începutul veacului nos
tru, Ia condițiile grele în care ei se 
formau, am rugat pe Cezar Petrescu 
să-mi spună cum privește azi începu
turile sale, despre care a mai vorbit,

— Vrei, cu alte cuvinte, să trec 
acum de la generalizări ți la cazul 
meu particular, care, precum se vede, 
nu e... chiar ața de particular.

Primul volum pe care l-am dat ti
parului se intitula „Scrisorile unui 
răzeș". Nu sînt însă neam de răzeș. 
N-am moștenit nici un fel de pămint, 
și, în afară de 1.500 metri pătrați ai 
locuinței mele de lucru de la Buș
teni, sau de 5.000 metri pătrați ai unei 
'■ăsufe tot de lucru pe care am achizi
ționat-o cîndva lîngă Mogoșoaia și 
pe care împrejurările m-au silit s-o 
înstrăinez, personal n-am fost proprie
tarul nici unei alte palme de pămînt. 
Titlul cărții a fost un simplu expe
dient literar. Un ecou al „Scrisorilor 
din moara mea”, scrise odinioară de 
Alphonse Daudet. dintr-o moară care 
nu era... a lui, dar care i-a dat posibi
litatea să-și încadreze cuprinsul incă

•f

de ce s-a vorbit cu atîta insistență 
despre proletcultism.

S-au manifestat și unele tendințe 
de grup, cu puternice aplasze trase 
dintr-o parte sau alta a sălii.

De ce s-a vorbit așa de puțin de 
problema crdației? Căci pe noi, ar 
trebui să ne intereseze doar proble
ma creației literare, în primul rînd. 
De ce nu s-au ilustrat mai teme'nic 
teoriile cu privire la literatură ale 
Congresului al 2-lea al P. M. R. și 
s-a încercat în discuție prea puțin fo
losirea documentelor Congresului al 
XX-lea al P.C.U.S.?

In schimb s-a tras din plin și cu 
nădejde în redacții, ca și cum acea
sta ar fi fost singura problemă im
portantă, ca nu publică tot ce pri
mesc, — și în Fondul Literar că nu 
ajută destul pe tinerii scriitori.

Firește că organele de îndrumare 
trebuiesc aspru criticate pentru mun
ca deficitară cu tinerii, iar Fondul 
Literar ar putea să încurajeze mai 
multilateral și mai viguros pe tineri. 
Dar oare aceasta e totul?

Tinerii scriitori sînt chemați să 
ducă mai departe și mai sprinten 
sarcinile literaturii noastre. Dar cum? 
Mai pierzînd cu anii din calitatea 
de tineri și mai cîștigînd în calitatea 
de scriitori.

Noi socotim că literatura reprezin
tă și ea un mod de cunoaștere. Este 
teza marxist-leninistă despre literatu
ră, cunoașterea prin tipizare, adică 
prin întruchiparea realității în ima
gini artistice.

Dar mai mult decît atît: noi soco
tim că prin înfățișarea tipicului lite
ratura este și educativă, adică menită 
să influențeze și să transforme con
știința oamenilor într-un sens pozitiv. 
Iar cînd autorul creează tipicul prin 
metoda realismului socialist, el slu
jește construirea societății socialiste 
și comuniste, și educă pe oameni în 
spirit comunist. Aceasta este literatura 
care ne interesează pe noi și nu alta.

Pentru aceasta însă, trebuie să 
dispunem de cîteva noțiuni foarte 
clare atunci cînd vrem să ne apucăm 
să scriem. Pentru fiecare trebuie să 
fie clar odată pentru totdeauna, că

(Cont/nuare tn pag. 4-a)

nedefinit, într-un gen— schiță, poves
tire, narațiune, amintiri, marginalii o- 
cazionale — intr-o operă literară ce-a 
supraviețuit momentului și va supra
viețui fără îndoială încă multă vre
me. întreg acel Alphonse Daudet de 
mai tîrziu, cu amestecul de umor, de 
duioșie, de nostalgie, de subțire satiră 
și autosatiră, de sensibilitate la natu
ră. de lirism și de criticism, chiar ți 
defectele sau deficientele sale, sînt, fie 
și imperceptibil, indicate în această 
carte scumpă generației mele scriito
ricești. Dar Alphonse Daudet n-a pur
tat pentru nici unul din criticii șl Is
toriografii literaturii franceze pecetea 
unui morar, fie și a unui proprietar 
de moară cu aripi de vînt, în genul 
celor cu care luptase Don Qjuijotel 
Pe cînd eu am rămas răzeș, și pacel 
Răzeș literar, cu mentalitate și datini 
răzășești, apărător întîrziat al pa- 
triarhalismului, om al plugului de 
lemn și al carului cu boi! Pot face ce
va? Acesta e stigmatul infamant pe 
care mi l-a atribuit majoritatea criti
cii ți istoriografiei literașț de la pri
mul volum! Experiență care poate slu
ji tinerilor scriitori — prietenii mei 
dragi - să nu se mai joace și dinții 
cu titlurile, ca să n-o pățească la fel, 
chiar dacă trei decenii vor cutreiera 
apoi Europa de la un capăt la altul 
cu ori ce mijloace de locomoțlunl In 
afară de carul cu boi. cum a făcut-o 
de vreo treizeci de ori subsemnatul.

— In legătură cu abordarea proble
melor principale ale epocii, v8 rog 
să-mi spuneți cîteva cuvinte despre 
șantierul dvs. actual, despre cărțile 
dvs. cele mai apropiate de apariție.

— In momentul de față am termi
nat, în colaborare, scenariul de cine
matograf „1907” care îmi va sluji de 
bază șl pentru restructurarea roma
nului cu același titlu, apărut Înainte 
de 1940, in trei volume. Și, bine înțe
les că îndată ce voi lichida reajustă
rile de ordin tehnic pe care — expli
cabil — le implică acest scenariu, — 
sper că în cel mult două luni voi În
cheia romanul „Vladim sau drumul 
pierdut”, la care lucrez de aproape 
doi ani și care va constitui un docu
ment literar al epocii, simetric cu ro
manul „Oameni de ieri, oameni de 
azi, oameni de mîine" apărut la finele 
anului trecut. Adică, în fond, sub alt 
ungfnu optic, analizarea aceluiași pro
ces care m-a urmărit în permanență 
de la apariția romanului „întunecare" 
pînă în prezent: destinul, misiunea, 
datoria, vicisitudinile intelectualului 
situat într-o epocă unică în istoria o- 
menirii, nu numai a patriei și a po
porului nostru, cînd cele două răz
boaie, tehnica, progresul, răsturnările ' 
economice, sociale și politice pun me
reu cazuri de conștiință și probleme 
de adaptare, la care, prin educația și 
formația sa, intelectualul — indiferent 
de specificitatea ți vocația sa — în
deobște nu prea a fost pregătit, ba.

(Continuare In pag. 5-a)'

AȘ VREA SÂ FIU BATRIN
De departe vin razele soarelui 
Fiicei blonde și mîngîietoare 
Ale unor enorme explozii.

De mic copil le iubesc
Și mă dărui sărutului lor dulce.
De mic copil le iubesc
Cu o dragoste incestuoasă
Ca pe gingașe și blonde surori
Cu palmele pline de fiorii dragostei
Și mă dărui lor și-s fericit
Sub uriașa lor mîngîiere.

De mic copil sînt îndrăgostit de ele 
Și lor mă dărui mai mult decît oricui 
Surorilor mele dulci și cosmice.
Pe creste sălbatice de munți 
Sau pe țărmul pustiu al mărilor
Se desfășoară, ca de la începutul lumii, dragostea noastră 
Formidabila întîlnire dintre pieptul meu însetat de viață 
Și genunchii lor dulci ca mierea.

Tînăr am fost și ne-am iubit 
Pretutindeni pe pămîntul acesta
Și uneori am ridicat glasul și-am îndrăznit să le cînt. 
Nici astăzi nu sînt prea bătrîn
Și nu întîrzii de la nici o întîlnire 
Pe crestele sălbatice ale munților 
Sau pe țărmul pustiu al mărilor 
Unde surorile mele mă așteaptă 
Cu părul blond și fierbinte.
Dar astăzi aș vrea să fiu bătrîn, tare bătrîn 
Mai bătrîn decît bătrînul Home» 
Fiindcă astăzi, cu glasul unui bătrîn și încercat cintăreț 
Vreau să cînt sincrofazotronul.

De pe pămînturile întinse ale Rusiei 
Mi-au venit vești despre el
Și iată sînt nopți de cînd stau și mă gîndesc : 
Cum aș putea să cînt sincrofazotronul 7

Eu știu că aici nu poate fi vorba în nici un cav
De un entuziasm juvenil
Ci de un glas profund și solemn
Dar cum să găsesc acest glas și cum să cînt ?
Aș vrea să fiu bătrîn, tare bătrîn 
Mai bătrîn decît bătrînul Homcr
Și cu glasul lui pe care-1 auzeau și zeii din Olimp 
Să deschid poarta eternă a poeziei
Și să aduc înăuntru sincrofazotronul.

O, cine-mi dă puterea să deschid 
Poarta de aur a poeziei
Și lîngă mult cîntatul război al Troiei 
Lîngă ochiul nestins al Beatricej
Și lîngă ciripitul de dragoste al Juliete» 
Lingă : Sînul rotunjor

Cînd pe braț îl porți 
Li s-ar face dor
Și la morțî

Să pot să așez cu cîntecul meu, sincrofazotronul

Da pe pămînturile întinse ale Rusiei 
Mi-au venit vești despre el
Și nppți întregi stau ți mă gîndesc 
Și știu că-i datoria mea să-l cînt.

O, cum aș putea să las fără să cînt
Giganticul electromagnet de treizeci și țaso de mii de tone 
Și cele zece miliarde de electronvolți
Care izbucnesc din el ca din miezul de foc al soarelui 
Punînd protonii pe fugă cu vitetza fantastică a luminii. 
O, cum aș putea să las fără să cînt
Cei trei sute de mii de kilometri pe secundă 
Cu care pătrundem in cămara lui dumnezeu 
La dulcele fluviu de miere al atomului 
In care iată că-ncep să se scalde popoarele.

Luna e pe cer și soarele tot pe cer, ceva mai departe 
Toate sînt la locul lor și toate sînt în cîntecul marilor poeți 
Dar acum, mai mult decît pentru tot ce-a fost cîntat vreodată 
Ar trebui un mare poet să cînte sincrofazotronul.

Tînăr am fost și m-am lăsat mîngiiat de fiicele blonde
ale soarelui 

Dar astăzi aș vrea să fiu bătrîn, tare bătrîn
Și nu m-aș mai duce pe crestele sălbatice ale munților
Nici pe țărmurile pustii ale mării
Bătrîn aș vrea să fiu, tare bătrîn 
Dacă aș putea să am glasul lui Homer 
Să cînt noua mea pasiune, sincrofazotronul.

Qeo Bogza

Echinoxul de primăvară, 1956.

Plenara lărgită a Comitetului 
Uniunii Scriitorilor din R. P, R.

In ziua de 23 martie a avut loc ședința plenară a Comitetului 
Uniunii Scriitorilor din R.P.R., cu participarea unui număr însemnat 
de scriitori din București și din provincie.

Prima parte a lucrărilor a fost consacrată problemelor principale 
ale literaturii noastre actuale în lumina documentelor celui de al 
II-lea Congres al P.M.R. Atît referatul prezentat de Mihai Beniuc, 
prim-secreitar al Uniunii Scriitorilor din R.P.R., cit și scriitorii care 
au luat cuvîntul, au discutat sarcinile care revin scriitorilor în ce 
privește oglindirea amplă adîncită a temelor mari și aspectelor fun
damentale ale luptei poporului pentru construirea socialismului, ca 
și din istoria ultimelor decenii, în ce privește cunoașterea și redarea 
multilaterală, neschematică a bogăției inepuizabile a vieții noastre 
în continuă dezvoltare. Raportul și vorbitorii au combătut tendin
țele de prezentare a vieții în culori trandafirii, ca și pescuirea bolnă
vicioasă a tot ce este putred, morbid. Spiritul de grup, tămîierea 
reciprocă, au fost de asemenea dezbătute și criticate de participanții 
la lucrările plenarei.

In continuare, Comitetul Uniunii Scriitorilor a luat în discuție 
probleme privind organizarea primului Congres al Scriitorilor din 
R.P.R., în luna iunie 1956. Un comunicat ulterior va aduce la cunoș
tință hotărîrile adoptate în legătură cu ordinea de zi a Congresului*



GAZETA LITERARĂ'

MI S-A PLÎNS O CARTE
Intr-una din acele nopți clnd

obiectele, printr-o neștiută vra
jă, se însuflețesc, m-am trezit 

pe neașteptate auzind foșnetul straniu 
al unei cărți care se mișca singură in 
bibliotecă. Volumul avea un format 
impozant, o copertă galbenă și inspira 
respect. Totuși zbuciumul paginilor, 
parcă răscolite de vînt, dovedea o ne
mulțumire manifestă. — „De ce așa 
de frămîntată? Văd că tratezi un 
subiect foarte interesant; despre
Creangă", m-am adresat cărții cu 
nedumerire. — „Ei, mi-a răspuns ea, 
e greu ca, în locul meu, să-ți găsești 
locul. Vite, citește-mă și dumneata, și 
încearcă să mă încadrezi undeva în 
istoria sau critica literară; îți voi fi 
tare recunoscătoare".

Plină de bune intenții, mi-am arun
cat ochii asupra tabelei de materii, 
care indică de multe ori specia lite
rară abordată de un autor. In majori
tatea lor titlurile capitolelor stirneau 
curiozitatea și stimulau interesul: 
„Răzășia fără pămînt", „Creangă mol
dovean... din Transilvania", „Secretul 
lui Moș Creangă", „Acord final", etc. 
E drept că uneori pretențioasa lor cău
tare depășea nuanța de umor sau li
rism, tinzind către o obscură simbo
listică precum in complicata imagine 
„Curcubeu peste panoplia unei vieți".

Dar asta nu infirma fantezia atrac
tivă a cuprinsului care mă îndrepta 
spre un eseu. Încercam chiar o senza
ție de iritație față de cocheta mea in
terlocutoare, fiindcă mi se părea că, 
din graba de a fi citită, poza în vic
timă. „Ești probabil un eseu", i-am 
aruncat cu neglijență și am început 
lectura. Primele capitole conțineau o 
expunere doctă și documentată a situa
ției sociale a răzășimii moldovene din 
regiunea Neamțului; apoi urma o cer
cetare amănunțită a originei familiei 
lui Creangă, a arborelui ei genealo
gic. Evenimentele vieții scriitorului 
ergu descrise cu minuțiozitate, utilizîn- 
du-se ații opera autobiografică a lui 
Creangă (pe baza citatelor din „A
mintiri din copilărie"), cit și prețioasa 
contribuție la studierea vieții scriitoru
lui a academicianului G. Călinescu 
(fără indicarea acestei surse). Prin 
prizma unei juste perspective istorice, 
momentele biografiei lui Creangă erau 
legate de frământările sociale și națio
nale ale epocii: Unirea Principatelor 
și războiului pentru independență:. 
Astfel, desfășurarea existenței marelui 
scriitor era proiectată pe un amplu 
fundal istoric. Prezentarea activității 
de pedagog a lui Creangă extinsă din 
punct de vedere al informației și co
mentariului aducea date utile. Din con
centrata atenție mă întrerupse privirea 
stăruitoare, plină de reproș a cărții: 
— „Nu, iartă-mă, m-am lăsat amăgită 
adineaori de aparențe, i-am spus; cred 
că ești o biografie științifică, alcătuită 
pentru tineretul, universitar și cercetă
torii literari. Pare a fi un material va
loros aducînd publ'cului căruia i te a
dresezi un bagaj de bogate și variate 
cunoștințe". Deși această afirmație a 
fost primită cu ironie, na m-am d~s- 
curajat. Insă de la capitolul „Un nou 
Guliver in țara piticilor", părerile mele 
nu mai corespundeau. Se intercala 
istorisirii biografice, rezumatul fiecă
rei scrieri a lui Creangă însoțit de o 
interpretare a conținutului ei de idei. 
Atunci, cartea poate că nu este adre
sată unui public avizat, căruia, n-ar 
trebui să i se povestească orice basm 
sau nuvelă, de la „Capra ou trei iezi" 
și pină la „Moș Ion Roată și Cura 
Vodă". Dar dacă-i așa, ce ne facem 
cu prima parte, cam aridă tn investi

gațiile ei despre numele scriitorului, 
arborele genealogic al familiei, ocupa
ția, strămoșilor, etc.? „Ești, eventual 
un fel de monografie", i-am suflat, șo
văitoare, nerăbdătoarei mele amice, 
Capitolul „Secretul lui Moș Creangă" 
care expunea problema, privitoare la 
specificul personalității artistice a scri
itorului, mi-a sporit încurcătura. Acest 
capitol de analiză literară, intențio
na să cuprindă intr-o apreciere sinte
tică universul operei lui Creangă, te
matica ei, mijloacele de realizare a 
personajelor, a compoziției, natura co
micului în creația lui Creangă și al
tele. Aglomerarea de probleme, de
parte de a sublinia citeva trăsături 
de bază, desprinse din întreaga opera 
a lui Creangă, (cum ar fi realismul, 
umorul), care să întregească cu a- 
devărai figura creatorului prin carac
teristicile artei sale ducea la confu
zii și erori. De pildă iată cum ni se 
prezintă „universul crengist" : „Lu
mea poveștilor și a amintirilor este, 
deci, lumea țăranilor. Este o lume al
cătuită din pămînt, ced și sub pămînt, 
din țărani (care au înfățișări diferite: 
oameni ce muncesc, bătrîni inapți de 
muncă, împărați și crai, străjeri, toți 
gospodari), din dumnezeu, sfinți, sfin
te, din draci, zmei, zmeoaice, vrăji
toare, din plante și animale, totul fi
ind în relații de strinsă vecinătate și 
chiar de întrepătrundere reciprocă. 
Universul acesta, ce-i drept, este în
gust, limitat, dar ou atît mai dens, 
fiindcă in el se plasează experiența 
milenară a poporului" (pag. 339). Tre- 
ctnd peste întrepătrunderea reciprocă 
a plantelor cu animalele sau a draci
lor cu sfintele, ne întrebăm cum să-și 
mai lărgească bietul scriitor univer
sul. dacă includerea în el a cerului, 
pămîntului și subpămîntului nu este 
satisfăcătoare ?

însăși personajele lui Creangă, ne
mulțumite de tratamentul la care au 
fost supuse în capitolul „Secretul lui 
Moș Creangă", sosesc în convoi, în 
capitolul următor, „Oamenii pămîn
tului", ca să-și mai afirme încă o dată 
rolul pe care îl dețin în operă. Insă 
și de data aceasta li se împrumută in
tenții surprinzătoare. Așa dar, după 
rostirea expresiei (improprie limbii 
noastre), „și acum, oameni buni hai
deți să ne cucerim luptele și să-i pe
depsim pe boieri I („să ne cucerim 
luptele" înseamnă să cucerim victo
ria, probabil), Moș Ion Roată alături 
de Harap Alb pornesc in răscoala din 
1907. „Cerul și pămîntul, animale și 
plante, insectă și obiecte, tot univer
sul sprijinea lupta lui Harap Alb pen
tru dreptate împotriva asupritorilor. 
Veneau, veneau fără oprire, hotărîți să 
măture pe vrăjmașii poporului, veneau 
ca o pedeapsă asupra celor ce jefu
iau de secole poporul..." (pag. 381). 
Firește, o asemenea hotărîre a per
sonajelor sale în special a lui Harap 
Alb l-ar fi uimit pe Creangă chiar 
și în lungul tstorico-literar care i 
se hărăzește în paginile din „Oamenii 
pămîntului" — Lucrarea dă o mare 
atenție explicitării comicului în crea
ția lui Creangă. Intr-o terminologie 
neprecisă, pentru că se evită termenii 
de specialitate, ce par prea complicați, 
nu se face o delimitare intre umor, 
sarcasm, etc. Astfel satirizarea boe- 
rului de către Moș Ion Roată (Moș 
Ion Roată și Unirea), e luată drept 
argument pentru introducerea lui Moș 
Ion Roată (ca șî a Smarandei șt a 
bunicului David) printre personajele 
comice ale operei, a'ături de Dănilă 
Prepeleac sau Moș Nichifor Coțcarul. 
Specificul și originalitatea personaju

lui comic principal din opera autobio
grafică nu sînt remarcate fiindcă Nică 
nu intră în cele două categorii ale 
schemei comicului prezentat în carte: 
1) „umor sec, rece, calculat, semn al 
înțelepciunii" și 2) „caricaturi care 
stirnesc dezgust".

... — „Văd că te-ai antrenat să 
mă critici, că n-am atins subtile ches
tiuni de teorie literară, s-a indignat 
deodată cartea. Dar dacă eu nu sint 
decît un volum menit să populari zez.e 
în masele largi viața și opera lui 
Creangă, de ce mi-aș lua o sarcină ce 
revine publicațiilor de specialitate ? 
Poate că-s un gen deosebit, fmblntnd 
știința cu literatura și vorbirea curentă 
cu expresii originale ?“

— Vezi, hibriditatea nu prea ajută 
la lansarea unui nou gen beletristic. 
Iar la o cercetare mai adincă nici mă
car deosebită nu ești. Ciudățenia ta 
provine dintr-o foarte cunoscută ten
dință care te străbate cu perseverență 
de la prima pină Ia ultima foaie: so
ciologismul vulgar. In redarea aces
tui spop nimic nu este anevoios, nici 
un efort nu este de prisos, chiar sacri
ficarea adevărului istoric, a logicii și 
a realității evidente a fenomenului ar
tistic".

Să ne referim la nuvela „Moș Ni
chifor Coțcarul". „La pagina 219—220, 
(capitolul „Război și pace") aflăm că, 
în. povestirea, condamnată de critica 
burgheză pentru „erotism primitiv", 
„instinctualism" ...„nu se petrece ni
mic — nici în sens propriu, nici în 
cel figurat". Dar atunci care este 
semnificația (în sens propriu sau 
figurat) a dezvinovățirii și compăti
mirii Malcăi? „Biata femeie I ...Căsă
torită cu un negustor ce visa numai 
afaceri, ea Fra condamnată să piardă 
— prin viața la oraș — ceea ce este mai 
omenesc în om. Frica ce-o cutremură 
și o împinge la gesturi necugetate nu-i 
trăsătura de caracter cea mai impor
tantă a acestei femei; mai tare decii 
frica este sentimentul plenitudinii v'e- 
ții in cadrul nevinovat al naturii săl
batice, departe de viața orașului care 
prin relațiile lui sociale depune pe 
suflet o crustă tare. Secretul lui Moș 
Nichifor Coțcariul nu-i apelul la ins
tinctul sexual, ci trezirea dorului de 
viață de sub crusta urbanității înăbu
șitoare a omenescului;' (pag. 374).

N-am mai. insistat asupra deformă
rii caracterului personajului principal. 
Moș Nichifor, un bătrîn verde, vioi și 
setos de viață, este silii să devină un 
exponent al tezei poporaniste, a deose
birii dintre satul-zonă a purri6( i — 
și orașul corupt, o pi'dă mora'ă a 
dragostei ce „nu trebuie pervertită prin 
relații sociale ipocrite', dragoste ce 
„își are rostul ei natural în perpetua
rea speței tn cadrele unei societăți mo
rale". (pag. 363). După cum, de milt, 
observasem, asemenea proced u era 
întrebuințat cu consecvență. In pofida 
numeroaselor obstacole interpuse de 
text, Moș Nichifor reabilitat, își îm
brăca haina solemnă a pontifilor mo
ralei. Nu în aceeași situație ajung însă 
alte personaje neîndestulător de meri
tuoase. Moșul din „Punguța cu doi 
bani" străbate calea inversă. Din cauză 
că în loc să-și împartă cu baba cea 
egoistă averea căpătată prin perseve
rența și destoinicia cocoșului, își pe
depsește soția, făcind-o doar găinărifă 
la conacul său. el este imediat socotit 
un produs odios al dezumanizării pro
vocate de puterea banului. Se găsesc 
chiar corespondențe între procesul său 
psihologic (I) și cel al personajel e 
din proza lui Slavici: schiță „Moara 
cu noroc' șt romana! „Mara", 

Iar lui Harap Alb i se impută 
cu severitate mentalitatea țărănimii 
care „crede că suferințele ei stau în 
destin și ursite. Și atunci cînd nu mai 
poate răbda, preferă moartea, dar... 
în teorie, căci în practică ține mai 
mult la viață, fie ea cit de păcătoasă' 
(pag. 237). Noroc că pentru consola
rea noastră, mai tîrziu, în capitolul 
„Oamenii pămintulij;", în visul lui 
Creangă. Harap Alb se transformă 
într-un personaj conștient și revoltat.

Nu numai identificarea simplistă a 
forțelor morale care se ciocnesc în 
basm cu categorii sociale din evoca 
contemporană lui Creangă și cu feno
menele sociale petrecute în această pe
rioadă, vădesc tendința de sociologi- 
zare forțată a cărții. însăși personali
tatea lui Creangă este întinsă pe pa
tul lui .Product. Cind scriitorul trimite 
citeva producții de literatură populară 
la „Contemporanul', i se presupune 
alegerea din materialul folcloristic al 
unei poezii care să corespundă progra
mului revistei, ce se ocupa printre al
tele de problema emancipării femeii, 
lată strofa:

„Cînd eram în floarea mea
Zburam ca o păsărea
Și zburam din cracă In cracă 
N-avea nimeni ce să-mi facă.
Dar un hoț de vinător 
îmi întinse un lățișor.
Și mă prinse de-un picior
Și mă băgă în colivie.
Mai mult moartă decît vie".

A considera aceste versuri ca o com
batere a „‘îndoitei sclavii a femeii în 
societatea burgheză", (pag. 301) este 
o deducție plină de imaginație. In sfîr- 
șit, Creangă împreună cu Eminescu, 
într-o savuroasă conversație, după 
ce citesc materialul lui Gherea se 
declară de partea acestuia în polemi
ca estetică dintre Gherea și Maio- 
rescu, cu privire la „arta cu tendință" 
și „arta pentru artă'. Socotim că, in 
general, un astfel de studiu, trebuie 
însoțit de izvoarele sale de informație, 
de o bibliografie. Dar dacă nu întot
deauna, măcar în momentul unor afir
mații atît de necunoscute pină astăzi 
istoriei literare — și mărturisim cu 
smerenie, care pot fi puse la îndoială, 
este necesară o trimitere la sursa de 
unde s-au luat datele.

— „Și cu mine cum rămîne?" se 
tîngui cartea. Am încercat s-o carac
terizez printr-o definiție, neadecuată 
„universului' operei lui Creangă, dar 
care se potrivește structurii volumu
lui ce-l citisem. „Trecutul, prezentul și 
viitorul; realul și închipuitul; umanul, 
divinul și diabolicul; viața și moartea; 
b nele și răul; hărnicia și lenea: cins
tea și vicleșugul; bogăția și sărăcia; 
înstiflețitul și neînsuflețitul — totul se 
înghesuie cum poate în acest univers, 
populînd pină la ultimul colțișor cu
prinsul lui" (pag. 339). In continua
re se susține: „Intr-o astfel de în
ghesuială trebuie să fie multă ordine 
— și Intr-adevăr este'. Ordine în în
ghesuială este destul de neprevăzut. 
Dar dacă am opta, referitor la opera 
lui Creangă, pentru noțiunea de ordi
ne, în ultimele capitole ale lucrării lui 
Pompiliu Andronescu Caraioan: „Ion 
Creangă" colecția oameni de seamă 
Ed. Tineretului — predomină atît în
ghesuiala cit și lipsa de discernămînt. 
Și este păcat. Marele povestitor avea 
dreptul peste omagiul numărului de 
pagini la mai multă înțelegere, 
scrupulozitate și simț al răspunderii 
din partea autorului și a editurii. Și 
el, și cititorii.

Sanda Radian

Notații lirice despre oameni și sonde
Conceput ca un reportaj liric de 

dimensiuni mai întinse, ciclul 
„Luminile sondelor" pe care 

Aureț Rău îl semnează în „Stețua" 
nr. 2/1956 se adaugă unor inițiative 
vrednice de salutat ale, revistei clim , 
jene. Nu odată, în ultimul timp, au 
apărut aici cicluri de poezii aparți- 
nînd unor talentați poeți din regiune, 
in care aceștia, atrași din ce în ce 
mai mult către problemele com
plexe ale vieții poporului nostru, zu
grăveau sectoare largi din frontul 
construirii socialismului. După ce Vic
tor Felea a cîntat în suita lirică 
„La Hunedoara" eroismul muncii oțe- 
larilor, iar Aurel Gurgluanu marini* “ 
epocii1 noastre cînd* „Spre fericirea i 
omului — eu, omul/— tfudind cu 
rîvnă și cu înțelepciune —j găsi mi- . 
nunea veacului : Atomul 1 * . în* ultimul 
ei număr „Steaua" relevă prin ciclul 
lui Aurel Rău, semnificația marilor 
prefaceri petrecute în anii din urmă 
în viața muncitorilor petroliști.

Abordarea unei atari tematici nu 
este ou totul nouă în creația poetului. 
In 1951 A. Rău publicase în „Alma
nahul literar" din Cluj poemul „Dru
mul minerilor", creație epică ce lăsa 
impresia că poetul este înzestrat cu 
capaci‘ate de fabulație. Ulterior, abor- 
dînl aceeași problematică, Rău n-a 
mai mers pe drumul poemului epic. 
Recentul său ciclu despre mineri și 
viața lor nouă este un sugestiv co
mentariu poetic, realizat în modali
tate lirică, ca o suită de impresii 
despre oameni și faptele lor. De alt
fel, aplecarea către această formulă, 
mai apropiată de personalitatea poe
tului, se dovedise frudtuoasă prin 
ceea ce era mai izbutit în Volumul 
său de debut „Mesteacănul", apărui 
în urmă cu trei ani.

Reportaj liric, „Luminile sondelor" 
amintesc într-o bună măsură de în
semnările lut Geo Bogza intitulate 
„Lumea petrolului". Ceea ce cu mij
loace specifice poeziei de evocare rea
lizează Aurel Rău vorbind despre în- 
tîmplări și oameni din trecut legate 
de istoria exploatării aurului negru, 
Geo Bogza consemnase în notațiile 
sale mai vechi despre peisaje petroli
fere. După poezia „Focurile sacre", 
un preludiu al întregului ciclu, „Din 
istoria petrolului", „Rugul" și „Trece
rea sondorilor" simt parcă mărturii 
dramatice ale unei vieți înspăimân
tătoare de robi. Poetul a știut să ne 
facă sensibil faptul că aici, în lumea 
sondelor, a erupțiilor și a celor mai 
fabuloase izvoare de profit pentru 
rechinii finanței, raportul de valori 
dintre oameni și lucruri fusese răs
turnat. Scelerată, setea de avere a 
marilor petroliști îi apropia de gene
ralii besmetici, căci aidoma acestora, 
pentru a obține izbînda, risipeau in
diferent și în proporții uriașe vieți 
omenești. Iar cînd îmbogățiți se aș- 
tenneau pe petreceri, bucurîndu-se de 
dărnicia pămîntului „Numai sondorii 
în zdrențe murdare / Stînd singuri, se 
uită spre munți, în gol.../ Se uită... 
de parcă se bucură tare / că nu se 
găsește și-n munți petrol".

Zugrăvindu-ne o lume apusă, plină 
de neprevăzut, țn care cîștigurile enor
me alternau cu jertfe omenești impre
sionante, A. Rău a dat versurilor sale 
o vibrație proprie acestei realități. 
Clocotul existenței în care nu numai 
țițeiul fierbea în adine, dar și re
volta în oameni, stabilea ■ uneCri între 
ei tun destin comuh. Se întîmpla ca 

atunci turle și oameni să ardă îm
preună („Rugul"). Senzația apăsă
toare a unei tăceri aspre în care se 
filtrează amărăciuni, disperări dar și 
răzvrătiri, este sugerată cu sobrie
tate* j*n .^Trecerea *șgndoorioo?_Jn care „ 
f>une’*cu'noscutal fragment al lui Geo 
Bogza „Oameni și torțe" se regă
sește transcris la un nivel înalt al 
tensiunii lirice.

Evocarea anilor negri de suferință 
șj împilare nu rămîne însă un termen 
convențional al contrastului. Amintind 
numai de lipsuri, de sacrificii dureroa
se, de mînie și revoltă, trecutul opus 
prezentului luminos,* nu face decît să 

Isporăisch fĂjid'jseliH Mhstyia, * mă-, 
reții * lut mețliw. wd Șturl®* plwă# 
de, numai 8 .versuri» cu un final bo- 

■ .■gat'-Ja* qqMiificațji, IA. Rău ne relevă 
Idesf «î-iMt» • 1

Coroana noii sonde in foraj
La două mii de metri se scoboară. 
De-acolo ca pe-un crater uriaș 
Un straniu cîntec vine in afară.

In lung război cu bezna și cu tina 
De mii de ani țițeiu-i nesupus. 
Acum tresare presimțind lumina 
Și ceasul libertății mari de sus.

(„Ceasul libertății").

Tn „Oameni pe turle" și „Pază la 
rezervoare", poetul relatează cîte un 
fa.pt reveilator pentru fizionomia mo
rală a celor ce muncesc. In „Pază 
ta rezervoare", poetul dezvăluie lapi
dar manifestarea vigilenței unui paz
nic. Deși cunoscut și aproape prieten 
ou acesta, poetul cînd într-o seară 
vine să-i vorbească, este somat 
„— Stai 1 înapoi !“, Bătrînul paznic 
veghează atent și poetul observă că 
în această pază trăiește parcă țara 
întreagă, veghindu-și propria ei avu
ție. „Oameni pe turle" îi oferă un 
exemplu de eroism modest. La zeci de 
metri de pămînt, oamenii doresc să 
monteze scheletul unei turle.. Graba 
lor este expresia conștiinței socialiste 
care le călăuzește activitatea, senti
mentul că petrolul smuls pămîntului 
este acum o parte din propriile lor 
bunuri. Pentru conturarea acestui ma
terial faptic, poetul n-a recurs la o 
multitudine de procedee. Nu ne-a 
schițat biografia eroilor și nici n-a 
întreprins o relatare discursivă a fap
telor săvârșite. înțelegând că eveni
mentele sociale contemporane acțio
nează decisiv asupra eroilor. Aurel 
Rău a urmărit predilect urmele lă
sate în conștiința lor de evenimen
tele respective. Și după cum ne-o 
spune în „Către sondorii fruntași" : 
„Pe aceea, tot ce faceți voi / Cu 
ochii treji, cu mîini febriie, ' E plin 
de-al dragostei șuvoi, / De flacăra 
acestor zile". Pe acest drum, afirma
rea patriotismului socialist iese la 
lumină în chip artistic convingător.

Reușita poeziilor pe care le-am 
amintit își află izvorul în seriozitatea 
si pasiunea cu care a investigat poe
tul realitatea. S-a precizat capacita
tea lui ■ de a vedea esențialul în 
viata Oamenilor muncii, în redarea 
ideilor și sentimentelor înaintate ce-i 
însuflețesc. Tn ace'ași timp, proble
matica abordată a determinat în pro
cesul transfigurării ei artistice o îm
bogățire a mijloacelor de expresie ale 
poemului, vestind cu garanții con
crete pentru viitor o recoltă poetică 
dintre cele mai bogate.

Cele spuse nu a.u deloc scopul să

ocolească anumite neajunsuri obser
vate la lectura ciclului. Recolta însăși 
de care aminteam ne impune semna
larea lor exigentă.
■ Ar fi astfel de amintit tendința 

_ comentariului Jiric, cultivat uneori
peste măsură (din fericire cazurile de 
acest fel sint rare), de a se substitui 
faptelor, umbrindu-Ie sub avalanșa de
clarațiilor lirice ale autorului. Reto
rismul diluează esența vieții prezen
tate și este limpede că aceasta este 
pricina pentru care în poezie abuzul 
de locvacitate sugrumă emoția ar
tistică. Așa se întîmplă în poeziile 
„Erupție", unde o ideie interesantă 
se .irosește banal și tot astfel in 

Rvers'urile „Intr-o duminică pe cîmp".
Aici, o vizită făcută în Lucăcești, 
oraș nou ivit pe harta patriei, se 
încheie cu vaga promisiune, după 
o descripție de un interes periferic 
dar nu lipsită de frumusețe: 
„Voi contempla in gind / florile al
bastre ale petrolului". Dar uriașa 
semnificație politică a apariției unui 
oraș muncitoresc, crescut în cîțiva ani 
datorită regimului democrat-popular 
nu este nicăieri relevată.

Dacă acurateța și plasticitatea sis
temului de imagini utilizat sînt odată 
mai mult evidențiate de poeziile 
„Comparații" și „Luminile sondelor" 
— «devărați faguri de asociații, meta
fore, etc. — trebuie pe viitor evitate 
imagini dubioase, evident certate cu 
logica, de genul acesteia : „Căci soa
rele ce tocmai erupe și răsare / întinde 
roșii aripi și-i roagă să coboare/ spre 
un nou suiș deasupra munților Car- 
pați".

Redacția revistei care a dus în ul
tima vreme o muncă susținută cu 
poeții, a dovedit că poate să dez
volte aceste prime succese. Manifestări 
poetice valoroase ca cea pe care am 
discutat-o în aceste rînduri, aduc în 
paginile revistei „Steaua" suflul fier
binte al actualității și răspund, prin 
axarea în cele mai acute probleme 
ale realității noastre, interesului vă
dit al cititorilor, dorinței lor de a 
6imți pulsul acestui veac.

H. Za'ls

• „POEZII" de GRIGORE ALEXAN
DRES CU a apărut în Biblioteca pentru 
toți. Ediția este îngrijită de I. Fischer, 
Cu o prefață de Sorin Arghir.
• „CLOPOTUL DIN ISLANDA" de 

H. LAXNES, in romfnește de Mihal Ir- 
bășescu. a fost tipărit de Editura de 
stat pentru literatură și artă șl si află 
in librării.
• „SCORPIONUL” de H. SCHER- 

FIG, în romînește de Ury Benador și So
fia Marian, cu o prefață de Ury Benador 
a apărut tot la Editura de stat pentru 
literatură șl artă.
• „IM.PArATIȚA LUI MACHIDON", 

piesă de TIBERIU VORNIC șl IOANA 
POSTELNICU, a apărut in colecția de 
teatru a Editurii de stat pentru literatură 
șt artă.

O „FURTUNA IN CANCELARIE” 
piesă de VERA CALIN și SILVIAN IO- 
SIFESCU, s-a tipărit în aceeași colecție.
• „VLAICU VODĂ,, de AL. DAVILLA 

va apare peste citeva zile. Ediția este 
îngrijită de D. D. Panaitescu, iar prefața 
este semnată de Simion Alterescu.

O „DESPRE LITERATURA” de I. L. 
CARAGIALE, volum cuprinzind articole', 
însemnări, note. scrisori ale marelui 
nostru scriitor clasic, despre literatură 
și artă, apare peste citeva zile In Mica 
Bibliotecă Critfcă. Culegerea șl prefața 
aparțin lui Liviu Călin.

Primul volum din noul roman al lui Nicola# 
Jianu își dezvoltă acțiunea intr-un răstimp 

de citeva luni. O toamnă, un început de iarnă. 
Așa dar, — s-ar părea — un conflict epic acut, 
concentrat temporal, o dramă violentă dar răscoli- 

■ are, necesitînd pentru expunere aproape 600 de 
pagini. S-a scris cîndva un roman de citeva sute 
de pagini despre „femeia unei nopți". O zi de in
trospecție echivalează un an de evenimente externe 
frecvente. Insă romanul lui Nicolae Jianu nu e un 
roman de introspecție. Nu-i nici unul de senzații 
tari, ce se succed galopant, chemate de o neprevă
zută întorsătură a lucrurilor la fiecare pas. Viața 
locurilor și a personajelor înfățișate pare, dimpotri
vă, să se desfășoare fără zguduiri, fără imprevizibil. 
Și totuși se petrece intr-adevăr ceva care dă citor- 
va luni o potență superioară, ampliîicînd. prin in
tensificare, durata normală, și determinlnd o con
centrare a vieții întregi pe parcursul limitat al unei 
fărîme de viață. Cele cîteva luni sint încheierea ă- 
nului 1947 și acțiunea se petrece în ț*ra noastră. 
Acțiune blpiann;- o regiune uitată de lume, la poa
lele Inăului, vitalizată prin exploatarea seculară a 
piritei ; capitala, centrul politic, exercitîndu-și in
fluența pină la periferie. Evenimentele sănt hotări- 
toare : clasa muncitoare, în alianță cu țărănimea 
muncitoare, realizează, în aceste luni, cucerirea de
plină a puterii de stat. Iluziile burgheziei, — cram
ponată încă pină acum de unele verigi politice, — 
se prăbușesc. Ultimul ei sprijin, monarhia, cade, în
cheind o epocă definitiv și fără putință de întoar
cere. In viața poporului romln se deschide, stator
nicită prin luptă, o epocă nouă, care așează alte re
lații sociale între oameni, trezește conștiința torței 
In mase de milioane și pune de aici înainte față 
în față puterile restabilite la justa lor valoare. Ro
manul lui Nicolae Jianu reia, pe fondul acestei pe
rioade de cotitură, vechiul conflict esențial : munci
tori — patron. Cheia forței de concentrare în timp 
a romanului este tocmai acteiasa ■ vechiul conflict 
esențial se desfășoară acum în condiții noi, in care, 
chiar de-a lungul celor cîteva luni, se precizează 
raportul real între forțele antagoniste.

Minerii de la exploatările din Izvorul Roșu, apar- 
ținînd societății capitaliste romîno-franceze „Min- 
aur", își revendică drepturile. Lupta pentru drepturi 
e veche, caracterizează în esență raporturile între 
exploatați și exploatatori. Aceste raporturi, nefiind 
încă răsturnate, conflictul în sine nu poartă pecetea 

epocii. Directorul general Barbu Floreșteanu putea 
fi și inainte cu douăzeci de ani silit să semneze 
sub presiunea delegației muncitorești, angajamentul 
de a-și respecta obligațiile. Dar conștiință generală 
a muncitorilor, că ei sint cei care poruncesc, că ei 
sînt cei care pot determina direcțiunea să înde
plinească prevederile contractului colectiv, că ei nu 
se roagă, ci cer. că nu trebuie să se ia după „ve
chiul soțialist" Tibor Borneas, ci dună comuniști — 
acesta e lucrul nou. Cum nouă este reacția direc- 
țiunil care, deși crezînd încă în posibilitatea tergi
versărilor și în recucerirea apropiată a puterii, e 
silită să se înfricoșeze șl să-și recunoască frica, să 
evite judecarea de către stat a conflictului, să as
cundă organelor de stat nedreptățile pe care le face. 
Este nouă de la începutul romanului conștiința am
belor părți angajate în luptă, că statul începe să nu 
mal fie instrumentul de exercitare a dictaturii bur
gheze, că statul începe să fie al celor ce muncesc. 
Semnificația romanului fui Jianu constă în «altul 
calitativ care se înfăptuiește la capătul celor cîteva 
luni, cind minerii de la Izvorul Roșu încep să înte- 
leagă că ei sîm de fapt stăpinii minelor, intuind 
necesitatea actului revoluționar care va avea Ioc 
abia peste jumătate de an : trecerea principalelor 
mijloace de producție în mîinile poporului, națio- 
naâjzarea ■ cînd bătrînul miner Ion Nichifor spu*e 
delegatului trlmîs de mi^iitt^r: „LuațI-le mina și 
gospodăriți-o", iar minerul lacob Șteț face distinc
ția între „statul lui Mihai I" și statul cel nou, în
temeiat la 30 decembrie.

Se precizează astfel un adevăr de mare însemnă-

Nicolae Jianu: „IZVORUL ROȘU“(VoU)
fate pentru literatura actualității. Esențialul este să 
relevi forțele sociale, să definești pe reprezentanții 
individuali ai acestor forțe, in raport cu revoluția, 
cu instaurarea puterii muncitorilor și țăranilor. Pen
tru aceasta nu e neapărat necesară o extinsă pre
zentare in timp, ci angajarea In conflict pe parcursul 
imei perioade decisive fie oricît de scurte — intr-un 
moment de cotitură istorkă. Poate că cea mai gra
vă deficiență a romanului nostru contemporan este 
tocmai lipsa reflectării cotiturilor istorice în lupta 
pentru cucerirea puterii, In construirea socialismului. 
Pentru a oglindi epoca, literatura epică dispune de 
infinite modalități. O secțiune orizontală in tabloul 
viu al societății, dă imaginea el fa un moment dat, 
astfel cum se dezvăluie, să zicem, cînd Asmodeti. 
diavolul șchiop, ridică acoperișurile caselor, sau cînd 
Cicikov bate drumurile In căutarea sufletelor moar
te. O epocă revoluționară, cu răsturnări consecuti
ve și cu înoiri radicale, organice pentru fizionomia 
societății, impune — ni se pare — mai ales secțiu
nea verticală, în timp, realizată în romanul-epopee. 
In romanul de tip biografic, in romanul unei mari 
bătălii sociale, dar și în romanul unui moment isto
ric hotăritor, cu durata acțiunii redusă.

In romanul lui Jianu vedem un asemenea roman 
al cotiturii. Modalltatea proprie a unui asemenea 
roman, definită prin negație, este aceea de a nu 
închide conflictul intr-o sferă limitată prin acțiunea 
unul erou central, sau prin concentrarea asupra vie
ții unei singure familii, sau a unui unic mediu so
cial. Raza vizuală a scriitorului se oprește asupra 
mediilor opuse, iar capacitatea lui de ficțiune des
coperă posibilități multiple de întllnire între planu
rile diferite ale acțiunii. Condiția este ca romanul 
să nu fie desfăcut în planuri paralele, ca interde
pendența și întretăierea planurilor să fie verosimilă, 
neforțată, necesară și, mai ales, ca viziunea de an
samblu a romanului să corespundă imaginii de an
samblu a realității, s-o reprezinte în trăsăturile ei 
esențiale, de realitate in transformare revoluționară.

Nicolae Jianu a pus în centrul romanului *său 
familia minerului Ion Nichifor, dar a subordonat viaja 
acestei familii conflictului principal al cărții, al 
căfui erou este însăși așezarea de mineri de la poa
lele Inăului. răscolită de chemările epocii noi. Bă- 
trinul Ion Nichifor este in fruntea luptei minerilor 
pentru eurărlrea drepturilor lor împotriva „Minau- 
rului". Frămîntarea lui personală in perioada pe 
care o înfățișează romanul este aceea a tuturor 
minerilor, momentul fiind hotăritor în viața lor și 
determlnindu-le preocupările vitale. Fiul minerului, 
Miron Nichifor, este student la București, iși ia li
cența ca inginer geolog și cere să se întoarcă in 
locurile natale, alături de minării in mijlocul cărora 
a trăit Este, așa dar, o concentrare a vieților per
sonale In jortil luptei micii colectivități de mineri, 
sudată prin îndelungă viață comună și zguduită de 
influenta marilor prefaceri sociale care au loc în 
țară. însăși diferențierea internă a localnicilor — 
din Izvorul Roșu și din orășelul de reședință Bis- 
tra — pune problema atitudinii diferite față de *- 
venlmentele revoluționare. In mijlocul minerilor tră
iește Borneas Tibor, maistrul care se laudă cu ve
chiul lui „soțialism" și care se izolează practic de 
ceilalți mineri — deși activind aparent alături de el 
— pentru că el se știe legat de vechea stăpânire și 
are pe conștiință o crimă misterioasă din trecutul 
apropiat, ca și prezentă afaceri dubioase cu nenmanii 
improvizați la iuțeală. Comuniștii Gavril Marian, 
Nație Pamfll, Steț lacob, privesc intr-un fel lucru
rile și acționează diferit de secretarul organizației 
de partid, State Moldoveanti, strecurat în partid cu 
gînduri carieriste, un soi de aventurier lumpen-pro- 
letar, cu mai multe meserii și fără țeluri sociale.

La direcția locală a minei se află inginerul Levay, 
insuficient axat ca personaj artistic, dar semnific 
cînd însăși dezaxarea intelectualului șovăielnic, ti
morat de patroni și nelndrăznind să se situeze de 
o parte sau de alta a baricadei, în ciocnirea violen
tă a evenimentelor.

Intîlnirea planurilor diferite și opuse se realizea
ză prin intermediul luptei fățișe dintre exploatați 
și exploatatori, apoi prin urmărirea paralelă a cercu
rilor in care totuși se dezbat aceleași probleme fun
damentale. In inspecție la Bistra vine directorul ge
neral al „Minaurului", Barbu Floreșteanu. In clădi
rea imensă a „Minaurului" din București, consiliul 
de administrație discută problemele politice și eco
nomice care privesc societatea — și mica exploatare 
de la Izvorul Roșu își impune prezența din depăr
tare, alarmindu-i pe proprietari și determinîndu-i să 
ia măsuri, să acționeze nu din proprie inițiativă, 
ci sub apăsarea amenințătoare a oamenilor nectinos- 
cuți care se luptă și poruncesc. Sprijinul „Minauru
lui" in organele de stat este Gogu Strechescu, de 
curînd mascat sub înfățișarea de comunist și numit 
director generai in Ministerul Minelor și Petrolului. 
Planul acțiunii epice se lărgește astfel și în obiec
tiv apare lupta complexă a organelor superioare 
de conducere care au să lupte împotriva dușmani
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lor fățiși, ca și împotriva celor ascunși, in însuși 
aparatul de stat și de partid.

Intîlnirea planurilor diferite și opuse se mai reali
zează, in romanul lui Jianu, și prin intermediul re
lațiilor secundare ale eroului urmărit în special, 
Miron Nichifor. Miron locuiește în București, la o 
gazdă, văduva unui colonel antonescian. Vecinul 
lui este pictorul Mihai Adam, tînăr dezechilibrat, 
pîndit de ratare din cauza vieții sale fără orizont, 
trăind intr-un cerc de drojdie socială, printre 

actori decăziiți, și lepădături abjecte. De Mihai A
dam este îndrăgostită Vanda, soția Iui Barbu Flo- 
reșaranu, poloneză refugiată la venirea hit1e'rișailor, 
trăind fără căpătîi, bovarică, încercind să fie picto
riță și, in cele din urmă, sătulă de conviețuirea 

cu soțul pe c.are-1 luase pentru a-și asigura o liniște 
iluzorie. Adam găsește în Miron pos:lbilliaara unei 
prietenii de alt soi decît cele frecvente ale lui și 
pare să întrezărească în el omenia după care jîndu- 
iește.

Paralel, Miron Nichifor se căsătorește cu Natalia 
Aramă, fiică de ceferist și de curînd medic. Odată 
cu venirea ei in locurile natale ale lui Miron se 
deschide o nouă latură a romanului, privind mediul 
mărunților intelectuali de provincie îndepărtată, de 
genul doctorului Witzenstein și a doctorului Tele
man, abrutizați, renunțînd de mult la orice activi
tate obștească și științifică, jupuind pe țărani, ig- 
norînd cu blazare și cinism suferințele oamenilor.

Evident, o atare lărgire a cercului vizual aduce 
în fața evenimentelor istorice reacția diferită a unor 
oameni atît de diferiți și reprezentînd situări socia
le atît de diferite : minerii, Levay, Borneas, State, 
Floreșteanu, Adam. Wanda, WHzen.stein... Lupta 
pentru marile transformări sociale, determinarea 
dușmanilor și aliaților, a definitiv-pierduților și a 
celor recuperabili, apare astfel într-o imagine com
plexă, viguroasă prin semnificația ei realistă. To
tuși, structura romanului, viziunea epică, generată 
de ea și, în ultima instanță, imaginea de ansamblu, 
a societății in momentul respectiv, suferă.

întretăierea planurilor prin supunerea lor aceluiași 
conflict, acela al luptei minerilor de la Izvorul Roșu 
cu societatea capitalistă, este firească, necesară. 
Viața de la Izvorul Roșu cu viața societății „Min- 
aur", cu. situația ministerului de resort și cu locul 
ocupat in acesta de Gogu Strechescu, formează o 
unitate reală, o unitate a contrariilor, tipică și bine 
concretizată prin individualități. Episoadele privind 
cuplul Mihai Adam — Wanda Floreșteanu, cu în
tregul lor anturaj, cu chinul și zbuciumatele lor 
căutări, în oare se pot discerne și potențe pozitive, 
probabil ulterior valorificate — toate acestea sînt 
forțat și arbitrar introduse în structura cărții, deși 
valabile în sine și puțind constitui izolat un inte
resant subiect literar. Chiar episoade intervenite în 
ultima parte a romanului, privind activitatea de 
medic a Nataliei Nichifor, apar oarecum adiacente, 
nesubordonate axului principal. Unitatea vieții so
ciale in regiunea respectivă, indisolubila legătură 
dintre Blstra și Izvorul Roșu, dintre ceea ce se pe
trece în abataje și ceea ce se petrece la suprafață, 
pregătesc însă în mod evident unitatea luptei ingi
nerului și medicului pentru schimbarea vieții mine
rului, ceea ce implicit duce la urmărirea pasionată 
a acestor episoade, ca parte integrantă a conflictu
lui.

Ni se pare că, preocupat de a stabili, prin ra
port cu realitatea in prefacere revoluționară, imagi
nea artiștilor dezorientați, alungați din societatea 
capitalistă și neștiind să se apropie de cea socia
listă — sau prea putrezi aa să o poată înțelege —, 
N. Jianu a creat întretăieri întîmplătoare de planuri, 
lipsite de semnificație, netipice. Romanul are unita
tea lui obligatorie, diversele lui capitole se înlănțuie 
și se determină reciproc, fiecare capitol nou adaugă 
și duce mai departe acțiunea. Un capitol care poate 
fi scos sau intercalat în roman fără a influența mer
sul general și esențial al romarlului, înțelegerea lui. 
este tot atît de inutil și neavenit ca o strofă care 
poate fi scoasă dintr-o poezie fără ca valoarea ei 
să sufere. Concizia și integralitatea operei de artă, 
acceptate în genere pentru poezie, nu pot fi mai pu
țin necesare în arhitectonica unui roman. Dar, mai 
mult, arhitectonica romanului, în ciuda aparențelor, 
este superioară în exigență, căci reflectă însăși ar
hitectonica vieții sociale, în esența ei. Stabilind ar
bitrar o întîlnire a eroului său cu un anumit mediu 
social, indiferent din punctul de vedere al conflic
tului principal, realitatea socială se unilateralizează; 
imaginea reflectată în carte începe să cuprindă, în 
afara sferei necesare, o latură oarecare, desigur in
teresantă, dar nereprezentativă pentru echilibrul an
samblului. Miroh Nichifor putea întîlni, la gazda sa, 
un cerc de nepmanl, sau un cerc de aviatori ama
tori, puțin aventurieri, puțin romantici, sau un cerc 
de po ăiți. Putea întîlni, deopotrivă, un cerc de 
intelectuali progresiști sau un cerc de tineri co
muniști. Orice asemenea întîlnire ar fi dezvăluit o 
latură existentă a societății în momentul dat, mai 
mult sau mai puțin semnificativă în ansamblu, ne
gativă sau pozitivă. Preferința pentru o anumită în- 
Uln'ire înaîmplătoarr, fără legătură directă cu con
flictul cărții, adaugă la tabloul social general un 
aspect nesemnificativ, care poate fi luat însă ca re- 
prezentînd viziunea scriitorului asupra poziției oa
menilor de artă în perioada 1947, De unde poate 
reieși, citind romanul, adevărul că Mihai Adam și 
lumea lui nu sînt exponenții oamenilor de artă con
temporani ?

Izolind episodul Mihai Adam, romanul lui Nicolae 
Jianu realizează o privire unitară asupra vieții 
sociale în momentul istoric dat. Nu de multe ori, 
o așezare muncitorească, cu traiul ei de zi cu zi, 

a * căpătat, în literatura noastră, o asemenea puter
nică prezentare. Oamenii trăiesc, cum ar fi sous 
Ibrăileanu. Trăiesc, chiar atunci cînd nu sint înfăți
șați pe prim plan, ca Nichiforii. Gavril Marian, mi
nerul comunist, calm și cald, frămînfîndu-se interior 
șl impumînd exterior, trăiește. Trăiește chiar și A- 
nuca, nevastă-sa, atît de rar îMUnită, fie și numai 
din simpla întrevedere cu Natalia Nichifor. Nicolae 
Jianu știe să dea viață personajelor sale chiar în 
aparițiile lor fugare, creionînd în treacăt, dar sigur, 
o trăsătură fizică a lor, un mod de a vorbi sau de 
a gesticula, mai ales un fel de a reacționa, carc-i 
scoate din anonimat și ii întipărește în mintea citi
torului. Nu este, aceasta, o particularitate a artei 
lui Nicolae Jianu, ci o însușire învățată de la maeș
trii din totdeauna ai literaturii (nu odată lipsește 
această însușire unor prozatori ai noștri, care se zbat 
între schema nediferențiată și descrierea amănunțită, 
dar moartă).

Ceea ce nedumirește și nemulțumește în romanul 
lui Nicolae Jianu este o ciudată înțelegere a rolului 
partidului și comuniștilor in viața țării.

Minerii de la Izvorul Roșu au un conducător 
în bătrînul Ion Nichifor, care este un adevărat „co
munist fără de partid", dar despre care nu înțelegem 
cum, fiind cel mai înaintat dintre tovarășii lui și 
înțelegînd politica partidului, nu este membru de 
partid. Rolul comuniștilor, care-1 ascultă și-l urmea
ză pe Nichifor, este cel de a mobiliza ulterior pe 
mineri, în urma sfaturilor și hotăririlor lui Nichi
for. Cînd vine Miron Nichifor, despre care aflăm 
vag că ar fi fost uterist, dar care de ani de zile nu 

pare să fi. dus vreo activitate politică, nici ca student 
în organizația studențească, minerii se grupează în 
jurul celor doi Nichifori. Activitatea organizației lo
cale de partid, condusă — sau de fapt lăsată în , 
voia soartei — de secretarul State Moodoveanu, 
străin de locuri și de oameni, pe care nimeni nu 
pare să-l fi ales, mai cu seamă că se găsea acolo 
un militant ca Marian, se mărginește la a răspun
de sarcinilor indicate de Nichifori. Chiar activistul 
de la raionul de partid, dat fiind situația „specifi
că", ține dublă ședință, odată cu membrii de par
tid, a doua oară cu familia Nichifor. Nici nu se 
putea altfel, pentru că la adunarea de partid, in • 
afară de cîțiva mineri cunoscuți, participă doar „un 
moșneag cu un crîmpei de barbă cînepie", „o fe
meie de la vagonete", și un „artificier înfășurat in
tr-un suman", — anonimi, care, evident nu au un 
cuvînt hotăritor și, in afara adunării, nu s-au ma
nifestat niciodată. Această stranie înfățișare a lucru
rilor nu e atît de supărătoare la lectură pentru că 
uităm că Nichiforii, care se comportă ca adevărați 
activiști de partid, sânt în afara partidului. Iluzia se 
destramă însă cînd, de pildă. Marian îl întreabă pe 
Ion Nichifor : „Tu de ce nu vii in partid?" Sau cind 
Mlron Nichifor declară că „vrea să-și aranjeze In
trarea în partid". Desigur, ar putea exista justifi
cări, de ce Nichiforii au rămas în afara partidului, 
deși sînt luptătorii lui de bază la locul lor de mun
că. Am putea înțelege și că, in 1947, într-un sătuc 
oarecare; viața de partid și legăturile cu organele 
superioare de partid erau nu tocmai cum trebuie. 
Dar lăsînd lucrurile nelămurite, scriitorul dă im
presia că așa e firesc să fie și imaginea realității 
apare deformată.

Socotim că, în volumul II și într-o viitoare ediție 
a volumului I, deficiențele semnalate de noi ar putea 
fi remediate. Critica noastră literară, care a Început 
în ultima vreme, să dezbată amplu lucrările de sea
mă apărute, depășind prezentarea sumară și tratînd 
în detalii aspecte variate ale unei opere, e chemată 
să dea mai multă atenție noului roman al lui Ni
colae Jianu. Cronica de față, propunindu-și discuta
rea problematicii de ansamblu și a viziunii epice, 
nu poate oferi analiza necesară în cazul acestui ro
man, unul din primele — dacă nu primul — în care 
viața interioară de familie a muncitorului ocupă un j 
loc atît de important. |

Savin Bratu ;



GAZETA LITERARĂ

ECOUL
Prin codrii mari, sub mărturia lunii 
care-și plimba văpaia-n largul zării 
strigatu-mi-am și bunii și străbunii 
și mi-a răspuns ecoul depărtării.

Ce desfătare-i să-ți auzi cuvântul 
precum un bumerang ce se re-ntoarce 
pe cînd își schimbă harfa-i verde vântul 
și aur fusul stelei toarce, toarce !

Dar știu eu un ecou care-și resfiră 
în vremuri viitoare vrerța-nahă, — 
ecoul cintuiui născut pe liră 
și al ciocanului ce bate-n daltă.

Ecoul macaralelor greoaie 
și-al omului cu suflet de jăratic 
cu inima — superbă jărăgaie — 
plămînii — cum ciocanul pneumatic.

— Venim! Venim ! strigau măreței ere 
și visul intră-n timp ca-n mare istmul,
— Venim ! ecoul strigă cu putere 
(răspunde, la strigare, comunismul).

INSTANTANEU
Stă aplecată peste pătucean 
Și-și soarbe din priviri odorul...
O rază, o crenguță de mărgean, 
A străbătut — pe unde nu știu —, storul.

Toate îți par domoale și mai mid, 
Și masa, și, pe masă, măghiranii, 
Și-n semiîntunericul de-aici 
îndeamnă totul parcă — nani, nani...

Pe-un taburet, un mîț, atît; un boț, 
Așteaptă-ntr-o ciudată încordirr: 
Cînd doarme El, un pai să miști nu poți 
Și-o știe-n casă asta, fiecare 1...

MINZUL
E arșița în toi, la prinz. 
Pășunea a rămas pustie. 
Zburdalnic și uituc, un mîm 
S-a rătăcit de herghelie.

Simțindu-ee de capul lui 
Fără pîndar și fără mamă, 
E caraghios, cinstit v-o spui, 
Cum scutură trufaș din coamă.

Nedumerit și supărat
Că-n seamă nu-i luat, de ciudă 
S-a oțărît, a nechezat, 
Și s-a trântit în iarba crudă

Lumini sîntem prin vremuri și prin spații, — 
și-n suflete ni s-a trezit ecoul, — 
din generații-n alte generații 
chemarea noastră-și freamătă ecoul.

Este ecoul cei mai sfânt din lume 
care-n ghioc de aur se adună, — 
strigîndu-ne aparte, și pe nume, — 
și-i dăm răspuns, cu toții, dimpreună.

Al. Andrlțolu

SANIE
Căluți mărunți șl-o sanie de țară 
Necunoscut acasă m-au adus,
Și-un fir de apă, strună de vioară, 
Prin gheața spartă, cîntece mi-a spus.

Simțeam pornire grea cum mă îndeamnă 
Să mă re-ntorc — de unde n-am plecat. 
Și-un strop de nea mi-a strălucit pe geană 
Cînd tata se-ntorcea, prin nvne, _n sat.

Tlberlu Utan

Probleme actuale ale prozei
De vorbă cu CEZAR PETRESCU

(Urmare din pag. l-a) 

dimpotrivă, s-a pomenit adesea dezar
mat și fals orientat. Mie imi pare că 
aceasta e una din problemele capitale 
ale epocii noastre, despre care se spu
ne că se va numi era preatom:că. Pen
tru a o merita, nu se impune să fim 
la înălțimea ei și la orizontul perspec
tivelor sale?

— Una din problemele interesante 
pe care le discută scriitorii și asupra 
căreia vă rog să spuneți citeva cu
vinte, este documentarea. Cum ați pri
vit și, mai ales, cum priviți căile pen
tru cunoașterea vieții, pentru docu
mentare, mai ales pentru prozator?

— Mărturisesc că asupra documentă
rii de care se servește un scriitor cînd 
zugrăvește epoca sa, am păstrat întot
deauna o rezervă foarte legitimă. Și 
pe drept cuvînt. Ce însemnează măr
turia, documentul unui contemporan, 
cel mai imparțial, cînd nu l-ai exami
nat cu ochii tăi? Nu mai tin minte ce 
istoric englez povestea că, fiind în
chis într-o temniță din Londra (poate 
chiar Turnul Londrei) pentru un » oa
recare timp, fusese foarte intrigat 
într-o zi de o mare gălăgie care iz
bucnise in curte. Faptul nu avea nici 
un fel de importanță, nici politică, 
nici istorică. Un simplu incident. 

Totuși, întrebînd pe unii și » pe 
alții, eespee eel e ee s-uu intmn- 
plat, pcrnUi i, salahorii, oamenii 
de serviciu, toți i-au povesiit altă ver
siune și cu totul contradictorie, abso
lut fără nici o intenție de a deforma 
cumva realitatea — ci numai fiindcă 
fiecare percepuse și interpretase reali
tatea faptului divers și cu totul nesem
nificativ, după optica, după înțelege
rea și temperamentul său. Drept care, 
istoricul cu pricina s-a pleznit cu pal
ma peste frunte, exclamind cu o jal
nică milă de sine: — „Și tu, nătă- 
răule, care o viață întreagă ai crezut 
că poți scrie o istorie fidelă a eveni
mentelor și sosaapelap de acum două 
mii de ani, pe temeiul și pe garanția 
celor mai stricte documente!.,."

Să nu exagerăm, firește! Valoarea 
documentului nu e atît în sine, in ab
solut. Cît în capacitatea de utilizare 
și de interpretare a celui care îl folo
sește. Litera moartă rămîne moartă 
pentru cel care nu-i poate da viată; 
după cum cifrele statistice nu spun 
nimic — ori cît ar fi de elocvente în 
esența lor — celor lipsiți de capaci
tatea vizuală de a le transforma si
multan în tablouri sinoptice, pentru a 
stabili comparații, raporturi, creșteri 
și descreșteri, disproporții.

In mai multe rînduri, cînd îmi vor
bise cu alte prilejuri, scriitorul pome
nise despre rolul criticii, despre felul 
cum personal a privit criticile ce i 
s-au adus la cărțile scrise. Intr-una 
din aceste ocazii l-am întrebat care 
crede că este problema principală și 
sarcina principală a criticii noastre li
terare Răspunsul îl așez aici, deoare
ce se leagă direct de problema cunoaș
terii vieții.

Iți voi răspunde printr-un exemplu, 
— mi-a spus. M<ai demult, într-o pu
blicație ieșeană, un critic a adus lui 
Mihail Sadoveanu o obiecție pe care, 
genepălizind-o, teoretizind-o, a ajuns 
la niște concluzii de-o absurditate in
calificabilă. Era vorba de o povestire, 
în care un țăran, scăpărînd foc ca să 
fumeze, își vărsa năduful împotriva 
chibriturilor, ca față de dușmani per
sonali înverșunați. Iată, conchidea cri
ticul, prin acest țăran supărat, Mihail 
Sadoveanu pledează pentru primitivi
tate, împotriva civilizației, împotriva 
ridicării țăranilor din înapoiere! Iată 
sensul retrograd al acestei povestiri! 
Și de aici alte considerații, despre 
concepția scriitorului, etc. etc. Proces 
în regulă. Execuție și nimic alt ceva.

Cînd colo, toate proveneau din pri
cina unei elementare igrioranțe a cri
ticului și rdci de cum din cine știe ce 
intenții ale scriitorului. Ba, chiar, fru
musețea e că povestirea respectivă a
dresează o critică, un protest, față de 
formele brutale ale pătrunderii capi
talismului în viața oamenilor.

Povestirea a fost scrisă într-o epo
că în care concernul suedez Kruger 
obținuse monopolul vînzării chibritu
rilor în Romînia — prin ce manopere 
și șperțuri nu e cazul să vorbim aici.

Principalul concurent al lui Kruger era 
scăpărătoarea, — amnarul, cremenea 
și iasca, moștenite din bătrânii Pe 
vremea dacilor tot așa se aprindea to
cul! Acum ele alcătuiau concurenți 
pentru suedez. Deci, obligația pentru 
statul romîn de atunci de a interzice 
scăsărătaarea, de a prevedea amenzi 
care începeau de la suma de... 
și mergeau pînă la suma de...; 
deci corpul de verificare și control pe 
teren, etc. — o întreagă povară, un 
nou impozit pe capul bietului țăran. 
Această manifestare directă a capita
lismului o condamna țăranul lui Sado
veanu, și nicidecum chibriturile, ca 
element reprezentînd și el, la dimen
siunile lui, civilizația.

Criticul însă, habar ntavea despre 
așa ceva, pentru că el însuși nu cu
noștea epoca, nu cunoștea realitățile 
și oamenii despre care povestise Sado
veanu.

Acum cred c-ai înțeles care este 
datofia principală a criticilor: să cu
noască și ei viata, oamenii, tema des
pre care povestește scriitorul, cel pu
țin tot atît de bine cît și scriitorul.

Alt fel nu vor putea înțelege nimic 
din opera scriitorilor și vor opera cu 
scheme, cu prejudecăți, vor aplica me
canic ce-au spus alții despre alți scri
itori.

Cu privire Ia documentare, la cu
noașterea vieții, am pus și alte între
bări scriitorului Cezar Petrescu, rugîn- 
du-1 să-mi vorbească despre legătura 
dintre această problemă și specificul 
construcției operei de artă, și indivi
dualitatea scriitorului și personalitatea 
lui creatoare. Am arătat că insist asu
pra acestei chestiuni, întrucît ea a fost 
indicată în raportul tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej la Congres, ca una din 
sarcinile esențiale ale scriitorilor.

— Este mai presus de orf ce discu
ție. că aceasta e o problemă esențială, 
îndeobște, pină mai deună-zi, un scri
itor era îndemnat, de însuși destinul 
lui scriitoricesc, in regimul trecut, să 
se îndepărteze treptat de realitățile 
contemporane. Dacă era cinstit și spu
nea lucrurilor pe nume, atunci trebuia 
să trăiască numai pentru scris, prin
tre cărți și scriitori, deformat de preo
cupările literare, pierzînd antenele ca- 
re-l puneau în contact direct cu toate 
aspectele vieții. Mihail Sadoveanu a 
scăpat în tinerețe de această primej
die, datorită instinctului său de con
servare scriitoricesc, care l-a minat 
cîteva decenii în mijlocul propriilor 
săi eroi și în raza (cel puțin geogra
fică) a romanelor sale istorice, iar 
pasiunea de vînător ți de pescar l-a 
pus în legătură nemijlocită cu po
porul, nit numai ca să-și împrospă
teze ți să-și îmbogățească limba sa 
literară, de-o paletă unică in proza 
noastră; dar încă mai mult, dindu-i 
posibilitatea » să asculte păsurile fiecă
ruia, să le pipăie, să le simtă, să le în
registreze, să le redea, printr-un con
tact de Ia egal la egal, de la om la 
om, de la vînător la vînător ți de la 
pescar la pescar, nu de la „domn aca
demician" la un sătean oarecare, me- 
fient cu „domnii", după o amară ex
periență de veacuri. De aceea, scrisul 
său s-a umanizat cu anii, în loc să 
se... literaturizeze. A fost pe teren tot 
timpul, în acțiune permanentă de do
cumentare. Și tot ața pot spune că, 
intrucîtva, o situație similară, deși nu 
identică, mi-a Îngăduit ți mie să tră
iesc o mare parte din viață în mijlo
cul eroilor din romanele mele, prin a 
doua mea îndeletnicire, de gazetar. 
Vreme de treizeci de ani, în contact 
direct cu fauna politică, am avut pri
lej să cunosc de aproape toate mane
vrele, toate culisele, toate rivalitățile 
și împăcările diverșilor mari factori 
politici, toate stratagemele electorale 
— și toate efectele respective asupra 
victimelor și în deosebi asupra victi
mei celei mari: poporul! N-a fost ne
voie să inventez nimic; documentul 
uman se prezenta cotidian, adese ori în 
carne ți oase, sub diferite aspecte 
succesive, după cum preopinentul se 
afla la putere cu toate ifosele puterii, 
sau în opoziție, cu toată indignarea 
cațavencească a opozantului. Din acest 
material cules pe viu mi-am alimen
tat cele mai multe romane și sînf 
departe de a spune că materialul a
mintirilor s-a epuizat.

— V-aș ruga, cîteva cuvinte în le
gătură cu poziția scriitorului față de 
obiectul zugrăvirii, față de eroii și 
faptele lor, in legătură cu mesajul 
cărților sale.

— Tocmai, tocmai! Acestea despre 
care ți-am vorbit erau documentele ți 
documentările. Cît se poate de auten
tice! Cit se poate de trăite! Dar inter
pretarea lor? Interpretarea lor naviga 
Ia întîmplare, sub semnul celui mai 
sincer realism critic, însă fără o stea 
cardinală. De aici atmosfera sumbră, 
crepusculară, naufragiile eroilor cu 
bune intenții și adesea chiar naufra
giul unul roman întreg.

— Dar care e, din acest punct de 
vedere, rolul concepției scriitorului și, 
cum priviți problemele prozei astăzi, 
cînde scriitorii sînt înarmați cu o con
cepție științifică despre viață, care le 
ajută, îi călăuzește să vadă tocmai 
„steaua cardinală" despre care ați po
menit, adică sensul dezvoltării vieții, 
mersul societății, soluțiile concrete ale 
problemelor umane, cărora dvs., — și 
realismul critic în întregime — nu 
le-ați aflat răspuns în cărțile scrise 
mai de mult. Care a fost rodul con
cepției noastre de azi asupra creației 
dvs. noi și asupra perspectivei dvs. 
cu privire la opera pe care ați creat-o 
pînă acum?

— Din acest punct de vedere, reîm
prospătarea ți organizarea unor cu
noștințe din domeniul ideologiei miș
cării muncitorești în care mă initia- 
sem cindva, în junețe — iar în pre
zent din contactul meu direct cu oa
meni de azi, cu faptele lor, — mi-au 
înviorat creația din ultima vreme și 
m-au îndemnat să-mi verific unele 
creații mai vechi. Proces firesc, inevi
tabil, pentru ori ce scriitor ajuns la 
maturitate; dar cu atît mai firesc și 
inevitabil pentru scriitorii a căror ma
turitate coincide cu atît de profunde 
rostogoliri ți reconstruiri de lumi.

Se poate îmbătrini într-o asemenea 
epocă? Te poți resemna sclerozărilor 
ți ireveriilor sterile — eram să zic: 
senile — cînd lumea freamătă în pra
gul erei atomice, cînd tot ce ni se pă
rea utopie în adolescență e suprade- 
pășit e de realitate, cînd mină în mînă 
cu e știința șl cu progresul tehnic, se 
ridică la viață, la progres social, la 
creație, și mulțimea cea mare ți trud
nică a poporului — care deținea pe 
lingă celelalte recorduri ale mizeriei 
ți recordul analfabetismului, cînd tu 
visai e să ajungi scriitor? Scriitor pen
tru cine? Scriitor pentru câți? Scriitor 
al cui? Mai este vreo mirare că atunci 
scrisul nostru era o cerneală atît de 
neagră și cărțile noastre aveau titluri 
atît de sumbre?

Problema cu care vreau să închei 
această relatare, sumară totuși, a cu
vintelor pe care mi le-a spus- Cezar 
Petrescu, în întîlnirile acordate, este 
aceea a felului cum privește apropia
tul Congres al scriitorilor din R.P.R., 
sarcinile scriitorilor în întîmpina- 
rea Congresului.

Congresul scriitorilor, a spus Cezar 
Petrescu, mi se pare important în 
primul rînd pentru dezbaterea proble
melor și aspectelor concrete ale crea
ției de azi. Nu numai schimb de expe
riență — și acesta deosebit de însem
nat — ci mai ales căutarea și aflarea 
căilor pentru a face Iitepa^l^^-l. prin 
tematica ei, prin mesajul ei, cît mai 
contemporană epocii noastre, faptelor 
care se petrec. In această privință e 
bine ca scriitorii să nu lase exclusiv 
pe seama criticilor discuția chestiuni
lor mai de specialitate ale literaturii, 
ci ei înșiși să intervină cu articole, 
ca unii care se cam pricep și ei la ceva 
în această privință, de vreme ce ei 
scriu cărțile. In această privință, în 
^împinarea Congresului, Cezar Pe
trescu a făgăduit pentru „Gazeta li
terară" mai multe articole care vor 
privi probleme ale schiței și ale roma
nului, oglindind construirea socia
lismului, probleme ale criticii, proble
me de concepere și de structură a ope
rei literare, etc;., unele din ele conti- 
nuînd și adîncind cele schițate în răs
punsurile de mai sus, despre care îl 
asigur din nou pe maestrul Cezar Pe
trescu că sînt de folos rea! și scriito
rilor și cititorilor noștri.

Mihai Gafița

LA CE LUCREAZĂ 
SCRIITORII IEȘENI

— O bogată activitate de tradu
cător desfășoară scriitoarea Otilia 
Cazimir. Continuînd traducerea unor 
scriitori ruși, Otilia Cazimir lucrează 
la tălmăcirea în rom^ește a unor 
volume de „Opere" ale lui A. P. Ce- 
hov, volumele IV, VI și VII; a „Ope
relor" vol. IV de K. Fedin ca și a 
cărții lui K. Korolenko „Povestea 
unui erou contemporan".

In ceea ce privește creația origi
nală a scriitoarei, ea ocupă un loc 
tot atît de însemnat în planurile sale. 
In afara alcătuirii pentru reeditare la 
ESPLA a unui volum de „Versuri 
alese", scriitoarea mai pregătește 
două volume pentru Editura Tinere
tului: „Din carnetul unei doctorese" 
și o carte de poezii noi pentru copii.

— „Demonul" și variantele sale, con
stituie principala preocupare, ca tra
ducător, a lui George Lesnea. Urmă
rind să înfățișeze creatorilor și citi
torilor drumul care a dus la definiti
varea minunatului poem romantic 
„Demonul" de Lermontov, poetul 
Lesnea lucrează la traducerea nume
roaselor variante existente în tezau
rul literaturii clasice ruse. Poetul 
George Lesnea, pregătește în același 
timp un volum de poezii originale 
„Versuri alese", urmărind a-1 preda 
spre publicare în cursul acestui an.

N. Țațomir își continuă activitatea 
sa în domeniul literaturii satirice 
prin noile sale poeme satirice. La 
acestea se vor adăuga „Alte fabule 
miniaturale".

Dumitru Ignea anunță un volum 
de schițe „Trandafirul sălbatic", unde 
se va vorbi despre lupta ilegală a 
partidului între anii 1941—44.

Aceeași temă o are povestirea „Oa
meni de oțel". Despre viața de azi a 
muncitorilor va povesti în nuvela 
„Zile fuptunaaee";

După o lungă întrerupere, S. Te- 
leajen are în pregătire romanul „Ho
tarele Băjenarilor" și un ciclu de 
„portrete de ieșeni de altă dată". N. 
Nenea lucrează romanul său „Para- 
monul" precum și un ciclu de poves
tiri „Copii, babe și moșnegi".

Al. Dima, profesor universitar, pre
gătește o monografie închinată cla
sicului romîn Alecu Russo.

C. Ciopraga — conferențiar univer
sitar, lucrează la o monografie cu- 
prinzînd aproximativ 250 de pagini 
despre neobositul cercetător și iubi
tor al frumuseților țării noastre, Ca- 
lietpat Hogaș.

De asemenea adună materialul pen
tru o monografie închinată poetului 
Toptrceanu și un studiu desp.re Otilia 
Cazimir.

Un alt critic ieșan, Al. Andriescu, 
își consacră noua sa lucrare „Spe
cificului artei argheziene în proza 
satirică".

D. Costea are de asemenea în lu
cru un studiu critic despre proble
mele tipicului.

Val. Stoleru pregătește două lu
crări de dimensiuni mai mari, una 
despre stilul lui Cervantes, cealaltă 
despre arta satirică a lui Rabelais.

REP.

Carnet timișorean

UN NOU CERC LITERAR

Un grup de tineri entuziaști iubi
tori de literatură, alături de cîțiva 
profesori de limba romînă s-au adu 
nat nu demult într-o seară în una 
din încăperile Casei raionale de cul
tură din Orșova, ho?ărînd înființarea 
unui cerc literar. Cel mai tînăr cerc 
literar din regiunea Timișoara a pri
mit numele de „f.ftimie Murgu" în 
amintirea luptătorului bănățean din 
trecut, născut în^-o comună din a
propierea acestui port dunărean. La 
nașterea cercului a fost de față și 
un grup de scriitori romîni și ma
ghiari din cadrul Filialei Timișoara a 
Uniunii Scriitorilor din R.P.R. Scrii
torii Anavi Adam, Aurel Martin Bo- 
logă, Gabriel Manolescu, Kuban En- 
dre etc. au s*at de vorbă cu tinerii 
veniți la cerc, dîndu-le sfaturi și în
drumări privind atît buna funcționare 
a cercului, cît și creațiile pe care le 
aduseseră.

După ședința de constituire a cer
cului, a urmat o șezătoare literară, 
la care s-a citit și două lucrări scrise 
de ‘ineri localnici. Programtii literar 
a fost completat cu cîntece populare 
bănățene, executa'e de soliști ai Ca
sei raionale de cultură.

T. P.

Versuri inedite ale
In volumul de amintiri din captivitate 

„Pirin Pianina", sortSe de Tapîpceanu 
despre timpul ctt a fost prizonier de 
război In Bulgaria, poetul amintește cu 
multă dragoste șl admirație de o ro- 
mîncă aflată în anul 1917 la Sofia șl 
care „se expunea la multe neplăceri... 
ca să ne aducă In fiecare săptămtnă ți
gări, cărți de literatură și alte lucruri ne
cesare unor înstrăinați ca noi". Acestei 
femei inimoase, Tapîpceanu i-a dăruit 
un album cu cîteva din poeziile sale, 
pubUcate anterior, mai ales dintre a
celea reprezentative pentru latura sa 
do umor plin de amărăciune, de fină 
ironie, acelea în care „se schlmbă-n 
glume lacrimile clare" și care conțin 
„durerea mea topită în imagini" — 
după cum spunea poetul însuși prin 
1928.

Primele Imagini ale acestei autodefi
niri poetice le-am găsit în albumul a- 
mlntit, închinat de Tapipceanu Ermosei 

; Seni, care l-a găsit pe poet, la începutul 
1 anului 1917, bolnav în spitalul „Klon 
> Evropa" din Sofia.
i Astăzi, albumul se află la fiica Er
> mosei Seni, d-na Marietta I. Ross (soția 
* caricaturistului I. Ross), care păstrează

DEDICAȚIA

O amintire. Doamna mea,
E ca un vag parfum de floare 
Cu ctt te depărtezi de ea, 
Cu-attt se-ntunecă ți moare.

Pe cînd imaginile vii
Rămtn frumoase după moare 
Ca niște fluturi argintii 
Fixați cu acul într-o carte.

Primește dar acest album 
In care-am aruncat pe pagini 
Tristețea zilelor de-acum 
Topită-n vesele imagini.

Sofia, iulie 1917.

70 DE ANI DE EA NAȘTEREA EUI G. TQPIRCEANU

Veșnic ti nărui Topîrceanu
Jn 1936, George Topîrceanu afirma (și nu din mo

destiei) că nu va putea fi înțeles și prețuit, dectt... 
peste 50 de ani.

Pesimist de felul lui, tn ciuda aparențelor, greșise 
calculul: pentru că n-au trecut nici 20 de ani de la 
acest pronostic, și George Topîrceanu. este — ca să în
trebuințez o expresie oribilă cînd e 
vorba de artă — „la modă". Poeziile 
lui, editate într-un număr neobiș
nuit de exemplare, s-au vîndut ca 
plinea caldă și s-au epuizat nu in 
cîteva zile, ci aproape in cîteva ore. 
A doua ediție, ca și volumul de pro
ză apărut după aceea, a avut același 
succes de librărie

De altfel, chiar și în timpul vieții 
lui, George Topîrceanu a fost eu deo
sebire prețuit și iubit. Nu de criti
ca, mai mult sau mai puțin oficială, 
care încerca să-l stigmatizeze cu epi-. 
tetul de „poet ușor”, sau chiar „su
perficial" — ci de cititori, de marea 
mulțime a cititorilor. Trebuie să subli
niez că George Topîrceanu n-a 
dus niciodată casă bună cu critica și 
cu criticii vremii. S-a războit cu ei 
toată viața, apărîndu-se și lovind cu 
arma cea mai primejdioasă, pe care 
nimeni n-a mtnuit-o cu mai multă dex
teritate și siguranță decit el : umorul.

Nici după moarte, George Topîrceanu n-a fost uitat. 
Dimpotrivă. Editurile i-au retipărit ctteva ediții in șir 
după poeziile publicate de el, oare, ca și volumul „Pos
tume", îngrijit db mine, s-au epuizat așa cum nu era 
obii-ciiul pe atunci, să se epuizeze volumele de versuri. 
Dar în curtnd lumea s-a zguduit din temelii. Și atît 
marele măcel, cit și prefacerile adinei care i-au ur-~

mat, au îndepărtat pe oameni de la preocupările fim- \ 
purilor așa zise „normale*. A fost Insă de ajuns ca a
pele răzvrătite să se așeze la toc pe alte temeiuri, mai 
drepte, și să se limpezească, pentru ca mîlul să se 
ducă la fund, iar ceea ce era curat și cinstit să lasă la 
lumină. Și în lumina aceasta nouă, George Topircea- 

nu și-a găsit, sporite, înțelegerea, 
dragostea și admirația pe care le-a 
meritat totdeauna.

George Topîrceanu s-a dus dintre 
noi înainte de vreme, neverosimil de 
tînăr, la 50 de ani. lăsînd neterml- 
nate atîtea lucrări de valoare, cai 
„Minunile sfintului Sisoie", „Papură 
Vodă", romanul în limba franceză 
„Souvenirs d’un nourrisson", alt ro- 1 
man, pe care-l purta în gtnd din tine
rețe, despre care îi plăcea să vor
bească și al cărui erou trebuia să fie 
diavolul Astarot, un ciclu de poezii , 
închinate marții, și atîtea altele... .

Dacă ar fi trăit George Topîrceanu, 
ar fi fost și astăzi, la 70 de ani,'tot' ' 
tînăr și neastîmpărat. Așa era el: > 
nu putea îmbătrini. Și nici nu voia 
să tmbătrînească — cu nici un 
chipl

Poate că de asta a și murit tl- 
nir... Pentru Mihalț Sadoveanu, de 
care nu-l despărțeau tn timp dectt 5

ani și jumătate, ar fi rămas și astăzi tot „tînărul său 
prieten". ''

Iar mie, George Topîrceanu, marele meu dascăl tn 
ale scrisului și marele meu prieten tn ale vieții, mi-a ' 
rămas dascăl și prieten nu numai pînă la moartea lui, 
ci pînă la moartea mea.

Otilia Oazlmlr

începuturile poetice ale lui G. Topîrceanu
G. Topîrceanu voia să facă — nu se 

știe de ce — o taină din viața și mai 
cu seamă din copilăria lui. N-a lăsat 
niciodată să i se cunoască public bio
grafia, care a rămas pînă azi, în ciuda 
cercetărilor întreprinse, cu lacune și 
controverse surprinzătoare. Dacă ne 
gîndim că scriitorul ar fi împlinit anfll 
acesta 70 de ani, dibuirile istoriei lite
rare par și maj neverosimile. Și totuși 
acesta e adevărul. Fie din dorința de 
a nu trăi în conștiința contemporani
lor decît ca poet, fie dintr-un sentiment 
de timiditate, Topîrceanu a păstrat _a- 
supra vieții sale o desăvîpșită tăcere. 
Avea insă o mare prețuire » pentru 
posteritate, căreia ei se adresa încreză
tor ori de cîte ori tvenea vorba de va
loarea operei sale și de dalele biogra
fice. Intr-o scrisoare din 1915 » către» P 
Lacusteanu găsim exprimată deschis 
deosebita preferință a ecrlitopului pen
tru cititorii viitorimii : •>

„Te rog mult să nurmi dai nici un 
fel de biografie. Dacă spui că sint 
„contemporan în viață" ajunge. Cred 
că un scriitor nu are dreptul să-și dea 
biografia în vileag decît... după ce a 
murit. Altminteri e o anticipație cam 
primejdioasă și comică : de unde știu 
eu dacă posteritatea (singurul judecă
tor) mă consacră sau nu?" (Din voi. 
„Umorul paminesc" de P- Locusteanu, 
Buc. 1915).

Primind o asemenea dezlegare, indi
rectă, încercăm, cu prilejul împlinirii 
celor 70 de ani, de la nașterea poetu
lui, să reconstituim, evident în liniile 
cele mai generale, copilăria și începu
turile scriitoricești ale lui G. Topîr- 
ceanu.
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Cel de-al doilea copil al lui Ion și al 
Paraschivei Tapîpceanu, mici meșteșu
gari ce locuiau în strada Cotroceni, a 
venit pe lume într-o noapte de pri
măvară a anului 1886. (20 spre 21 
martie cum ne încredințează copia du
pă actul de naștere nr. 20427/1914, 
aflată în păstrarea poetei Otilia Cazi- 
mir). Gheorghe, căci așa se numi 
acest fiu, a crescut, se pare, pînă la 
vîrsta școlară mai mult pe Ungă bu
nica din partea mamei, Ană Coma 
(Ttna), care se călugărise la schitul 
Văleni — Vîlcea. Datorită profesiunii 
(mama era maestră de țesut covoare), 
familia Toptrccanu trebui să peregri- 
neze cu atelierul prin diferite locuri, 
așezîndu-se pentru lucru mai ales pe 
la schiturile de maici, recunoscute 
prin industria lor casnică. Din Bucu
rești, de la Azilul „Elena Doamna", 
unde Parachtva Topîrceanu a fost 
maesțjă între e 1880—1888, familia 
poetului trece printr-o serie de loca
lități, aprinldu^se mâi îndelungă vreme 
Ia Văleni-Vîlcea, Șuici-Argeș și Nămă- 
iești-Muscel. (G. Călinescu și colecti
vul de documentare, Material docu
mentar în „Studii și cercetări de isto
rie literară și folclor", tom. III, 1954, 
pag- 173).

lui G, Topîrceanu 
de asemenea și un număr de scrisori 
de îa Toptrceanu, din zilele prizonie
ratului său.

Intre poeziile cuprinse în album, 
scrise de mîna poetului, «e află 
„Balada chiriașului grăbit", „Ba
lada popii din Rudenl", „Sahara", 
„Testamentul unul poet cunoscut", „So
nete pluvioase", „Rapsodii de vară", 
„Broaștele", „Noapte de iarnă", „Ro
manța gramafonului", „Albumul", „In 
drum", etc. (unele avînd titluri schim
bate), precum și unele versuri inedite. 
Reconstituirea mai amănunțită a aces
tui moment din viața poetului este o 
datorie, care nu va intîrzlal de bună 
seamă, să fie îndeplinită, dat fiind noul 
material documentar care lămurește u
nele din amintirile lăsate de poet, dată 
fiind și bunăvoința cu care păstrătoarea 
albumului a indicat multe căi folaei- 
toare pentru aflare de noi informații.

Reproducem mal Jos dedicația cu care 
Tapîpceanu a deschis albumul și S:ri- 
soarea cu care l-a însoțit, atunci cînd 
l-a încredințat destinatarei.

M. G.

SCRISOAREA

Declar aici că, prin telepatie, 
O mînă delicată mi-a trimis 
Țigări și zece lei într-o cutie — 
Și pentru toate astea dau în scris

Că orice floare poate fi plantată 
lntr-un pămlnt străin — dar.tn sfîrșit. 
Ea n-o să-și uite patria vreodată. — 
Grădina mindră-n care-a răsărit...

Deci pentru mine are importanță 
Nu darul, ci porni/^t^a care dă» 
De-aceia, scumpă Doamnă, vă rog să... 
Să nu-mi luați poezia drept chitanță I

Vă dau și eu tn schimb aceste glume,— 
Primiți-le c-un zîmbet. Doamna mea... 
Cea mai frumoasă fată de pe lume 
Nu dă decît ce are... chiar cînd vreal

Sofia, 3 iulie 1917.

Omul și natura din baladele lui To- 
pîrceanu poartă în ciuda discreției poe
tului, un anume specific geografic ce 
străbate pînă și în unele mărturisiri 
directe : „Mă simt legat de pămtn- 
tul pe care am copilărit și de trecu
tul poporului d'in care fac parte prin 
rădăcini care-și întind firișoarele pină 
la păstorii din vremea lui Tugomir 
Basarab". („Literatura de avangardă" 
în Lumea, nr. 7/1924).

Din materialul documentar publi
cat de ac«d G. Călinescu în Studii și 
cercetăm de istorie literară și folclor, 
aflăm că G. Toptrceanu a urmat pri
mele două clase primare la o școală 
din București, peste drum de cazarma 
Malmaison, și oeîelalte două in co
muna Șuici-Argeș. Se vede că domici
liul părinților poetului era și mai 
nestatornic deefi îl cunoaștem și că 
familia Topîrceanu, destul de Împovă
rată, făcea grele eforturi pentru a se 
întreține.

Remarcat în clasele primare de că
tre un învățător din Șuiei, G, Topîr- 
ceanu este trimis la liceul „Matei Ba- 
eapab" din București, unde se distin
ge ca premiant chiar din clasa l-a. 
Scriitorul Eugen Tcdie, care î-a fost 
coleg și de1 clasă și de internat lui 
G. Tapîpoeanru la „Matei Basarab", ne 
informează că poetul era un copil de o 
mare agerime, pornit pe pozne, ceea ce 
îi aducea dese admonestări și pedepse 
din partea administrației Internatului. 
Istețul școlar, coborît în capitală din 
ținuturile Argeșului își delecta colc- 
gil cîntînd din caval, și mai ales prin 
glumele pe care le făcea pe seama 
upîoiașilap pedagogi. Simțul umorului, 
vioiciunea spiritului, se vădeau încă 
de pe acum în comportările, în gestu
rile și atitudinile elevului foarte Inteli
gent, căruia îi plăcea să-și bată joc 
de prostie și înfumurare. Cînd se des- 
ființă internatul de la Liceul „Matei 
Basarab" ne informează tot Eugen 
Todie, Topîrceanu se mută la „Sf. 
Sava", unde chiar din clasa V-a În
cepe să publice versuri.

Debutul poetului a fost îndeobște 
considerat ca fiind la „Viața romt- 
nească" în 1909 sau la „Ramuri" în 
1907. In realitate, G. Topîrceanu, care 
singur mărturisește în conferința „Cum 
am devenit ieșean" că a început să 
scrie din clasele primare, trimite pri
mele încercări poetice la revista „Du
minecă" (1905) și „Revista noastră" 
(1906).

Eminesciene, ca toate stihurile de- 
bufanților vremii, versurile semnate 
„G. Top." consemnează deocamdată 
un temperament liric, în căutarea per
sonalității. Tînărul poet nu izbutește 
însă să se desprindă din vraja maes
trului pe care-l pastișează cu cele 
mai hune interi:
„In grămezi greoaie, norii 
Dinir-o parte străbătură 
Și de chipul lor pătrunsă, 
Fața lacului e sură.

Eîngă apă, singuratic, 
Plopul trist, fără veștmlnt 
Jetuindu-și frunza moartă 
Se îndoaie după vint,

Pleacă unde după unde 
Și mișcarea lor domoală, 
Colo-n trestie pătrunde 
Eegănînd o luntre goală..."

Cadrul, atmosfera, vocabularul poe
tic, tonalitatea, sînt pregnant emines
ciene. Căutările continuă, poetul risi
pind o puzderie de versuri „pesimiste", 
în afara publicațiilor amintite, prin 
revistele „Ramuri", „Viața literară și 
artistică", „Viața socială", „Neamul 
romînesc literar". Influenței pe care o 
exercită asupra sa Eminescu 1 se s- 
daogă aceea, parcă și mai puternică, 
a lui G. Coști:.

Deși estompat de umbra marilor 
maeștri, G. Topîrceanu vădește die pe 
acum o reală vibrație interioară. Dra
matismul poeziei „Pe furtună" (Re
vista noastră, 1906) nl se impune in
dependent de imitația ritmului eo^u- 
clan:

„Nimeni n-a rămas tn stradă 
Norii negri stau grămadă, 
Sboară frunzele uscate 
In văzduh împrăștiate, 
Și salctmii stau să cadă

Bate vMul, bate....
A ieșit de la răscruce 
O femeie care duce 
Un copil de mînă. Sună 
Părți izbite de furtună,, 
Iar femeile-și fac cruce.

Fulgeră și tună."

Tot din aceeași vină sănătoasă a 
poeziei clasice, care-și află originea 
in folclor, vine și motivul „eSupăta- 
rului" pe care-l reia și Topîrceanu. cu 
modestia debutantului, in """z.is .Căr- 
turăreasa". (Revista noastră, 1906).

Atitudinea firească, degajată, a erou
lui liric determină acea atmosferă de 
familiaritate, (proprie poeziei lui G. 
Toptrpfteanl:
„Uite, ai un dar tn casă, 
Vorbe bune, cu temei 
De la dama cea de verde» 
Dar să te ferești să-l iei."

„Dragoste pe drum de seară. 
Cu un crai de ghindă, și 
Gînd la gtnd cu bucurie, 
Chiar o veste vei primi."

G. Topîrceanu își va căuta modelele 
și în poezia unui pastelist recunoscut 
al epocii care era Duiliu Zamfirescu. 
Factura neo^^lasică a „Imnurilor pă- 
gtne" ii va impresiona în chip deo
sebit pe Topîrceanu, care nu va re
ține însă decît claritatea și eleganța.

„Prin dumbravă se strecoară,
Vtnt de vară.

Și cocorii, șir pribeag, 
In adtnc senin plutesc 
Cîntă cucu în huceag : 
— Cucuie clți ani trăiesc ?

Imbrăcatu-s-au în floare
De ninsoare, 

Pomii toți de prin livezii. 
Rtul lunecă pe prund 
Așa limpede că-i vezi 
Pietricelele din fund."

(„Vin iubito" — „Duminecă", 1905)

Așadar poetul G. Toptrceanu se 
naște sub zodia poeziei clasice, la al 
cărei altar va sluji cu credință toată 
viața. Personalitatea sa artistică nu 
se va realiza Insă nici în legănările 
ritmurilor coșbuciene și nici in tonu
rile elegiace ale romantismului. In 
fața „unor generații de cititori, care 
sînt in majoritatea lor oameni prac
tici — va scrie Tapirc^anu mai tîr- 
ziu — care se complac în realitate șț 
o scrutează cu o lucidă atențiune, spre 
a scoate din ea maximum de satisfac- 
țiuni pozitive", „sub privirea cam scep
tică și cu ușurință ironică a semenilor 
lui, poetul devine circumspect." (Lu
mea nr. 32/1925). Ca să nu pară ..ri
dicol și inoportun" el își ia măsuri de 
precauție, adoptînd o severă atitudine 
de autocontrol psiholi^ii^: „In cazuri 
rare, cînd și mîndria și sentimentul 
acesta de jenă sînt excesive, POETUL 
SE RĂZBUNĂ, INTRECINDU-ȘI CON
TEMPORANII IN IRONIE ȘI LUIND 
IN RIS PINA ȘI PROPRIILE-I SEN
TIMENTE". (ibid. subl. noastră).

Această confesiune indică trăsătura 
dominantă a poeziei lui G. Toptrceanu, 
pe care o distingea cu finețe Tudor 
Arghezi in medalionul ce i l-a oanea-| 
crat în „Bilete de papagal" în 1928. 
„inteligent ca puțini oameni ai con
deiului și manuscrisului, Topîrceanu 
din nobilă și discretă ținută nu și-a 
împărtășit sensibilitatea dectt filtrată 
Și bătînd într-o nuanță voită, și a dat 
amărăciunii și deziluziei ironie și sar
casm. Intre cîteva cuvinte neîndeajuns 
stăplnite de disciplina voinței, transpa
re un oftat. Oftatul vine de departe, 
frînt în pana lui".

Convins tot mai mult că formula sa 
artistică nu sălășluiește în exprimarea 
directă a sentimentului, poetul pără
sește curînd romantismul tinereții. 
Acea sfială autobiografică de care vor
beam, devine o atitudine permanent 
autoironică, explicată de scriitorul în
suși prin condițiile nefaste ale socie
tății burgheze. De pe soclul maturităi- 
ții sale literare, Topîrceanu va privi 
zlmbitor spre epoca debutului, lămu
rind încă o dată tHouf 'autoironiei 
care închide în ea destulă tristețe și 
amăirăciune :

„Am pllns și eu în versuri pesimiste 
Amorul meu dinții ca orice om. 
Și poate că aș fi sporit c-un tom 
Biblioteca sufletelor triste.

Dar ati vă dau o veselă agapă 
De Inedite șț răzlețe pagini. 
Durerea mea. topită în imagini, 
Dispare ca un fulg de nea în apă".

(Prefață)

Chiar dacă poetul își renega începu
turile — din pricina unui exigent spi
rit autocritic — prilejul aniversării 
celor 70 de ani ne-a îndemnat să um
blăm și pe cărările pe care el vroia să 
le știe uitate, spre a vedea mai clar 
de unde vine „Balada popii din Ru- 
deni" cu frumusețile ei clasice, explica
bile, fără îndoială, și prin timpuria u
cenicie a lui G. Tapîpceanu la școala 
marilor maeștri

Al. Sănd^uh^t^im '
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de talent, narator neobosit al evenimentelor ce 
de azi, Ezlo Taddel este nnul dintre scriitorii in a 
in urmă cu mulți ani revolta șl protestul celor Jlf-

Romancier, reporter 
frămlntă societatea Italiană 
cirul proză a răsunat Încă . -U - . -
nlți ți asupriți, celor împinși In afara legii de legile societății capitaliste. In 
cărțile lut Taddel lnttlnești o proză aspră, tăioasă, cu un stil nervos, cu o 
înfățișare colțuroasă ca înseși chipurile eroilor săi, ce se zbat pentru o existență
omeneasca.

Născut la Livorno, autodidact,
de tribunalele fasciste — ani pe care . ___
(re din diferite orașe ale Italiei, —refugiat tn America tn timpul celui 
de-el doilea război mondial, el nu șl-a stins nici o clipă revolta.

Unul din romanele sale „Fabrica vorbește** a fost tradus tn mal multe 
țări de democrație populară, printre care și tn țara noastră.

El a zugrăvit nu numai societatea italiană, cl, cunosctnd la fața locului 
adevăratul „mod de viață** american, a scris despre o Americă mal puțin cu
noscută. Ața e, de pildă, ultimul său roman „Aveți po$tă, Mr, Brown".

Dintre romanele sale cităm, tn afară de cete pomenite, „Pinul ți coro- 
plgnlța" (apărut tn AmerKji), „Făgașul**, „Am renunțat la libertate'*, fl „Mi- 
cheie Esposito*’ care, actualmente, e tn curs de apariție In Italia.

Ezio Taddel colaborează la ziarele șl revistele progresiste italiene fi 
conduce el însuși o revistă Intitulată „Raccontanovelle" In care promovează 
lucrări originale ale scriitorilor tineri Italieni, alături de traduceri din litera
tura realistă a tuturor țărilor. Printre acestea, se numără ptnă acum fi tradu
ceri din opere ale scriitorilor noștri ca Al. Sahla șl Zaharta stancu.

condamnat la multi ani de Închisoare 
i-a petrecut In temnițele cele mal ne- 

. America tn timpul celui

o jumătate de duzina de doamne. 
Le-ai dat gata. Dacă vii azi la mine, 
îți prezint una care se înebunește după 
dumneata. Te aștept acasă la mine. Ai 
adresa mea, nu?... Foarte bine. Poți 
să vii azi după amiază la 5. O să 
petrecem seara împreună și cred că o 
să punem la cale o afacere clasa întti.

HOMANKO

trantfnți

Al. SahLi șt Zaharta stancu.
D. Ml.

John Lucas era de meserie chel
ner, și după cît se pare, nu-i plă
cea să prindă rădăcini într-un 

loc, secretarul sindicatului de care ți
nea îi făcea voia, încredințîndu-i acea 
muncă numită „a Ii de schimb : în
locuia pe ceilalți chelneri în zilele ce 
sărbătoare sau în cazuri de boala și 
schimba astfel mereu locul de munca. 

John era un chelner ca oricare al
tul. Era tînăr, așa cum trebuie să tie 
un bun chelner, cu o înfățișare plă
cută, un chip atrăgător; se bărbierea 
cu multă grijă, așa că obrazul sau 
avea finețea caracteristică unui chip 
proaspăt ras; se pieptăna cu o nesfîr- 
șită atenție și se îmbrăca desavirșit.

Cînd se ducea la lucru, își punea o 
h'aiPă neâgră. fără cusur; era deajuns 
să-și scoată haina, să-și îmbrace stno- 
kingul și devenea personajul cel mai 
trebuincios din local.

Unii domni își mai amintesc încă 
și acum, cu plăcere, o întîmplare dm 
viața chelnerului John, chiar dacă 
nu-i cunosc numele, nici nu știu prea 
multe despre el. Ei povestesc ca în
tr-un restaurant al villag-ului, unul 
dintre dînșii tocmai își achitase nota de 
plâtă pentru dejun, și voise sa lașe 
pe tavă o hîrtie de un dolar drept bac
șiș. Din greșeală, in ioc de un dolar, 
pusese o hîrtie de 50. Chelnerul a luat 
tava și s-a întors de îndată cu banii 
schimbați în hîrtii mai mărunte. A-țunci 
au priceput toți greșeala ce se făcuse 
și i-au lăsat un bacșiș de 50 dolari. 
Chelnerul John nu prea avea timp să 
povestească această întîmplare, pe care 
o și uitase, poate, așa cum uita atîtea 
alte mici evenimente din viața lui. 
Grija lui era să meargă la lucru, să-l 
schimbe pe colegul bolnav sau pe cel 
ce căpăta zi liberă.

In fiecare dimineață, John Lucas co
bora din metrou și se îndrepta spre 
localul ce i se indicase pentru ziua 
respectivă.

Și de astă dată, lucrurile s-ar fi pe
trecut ca de obicei, dacă o furtună în
grozitoare nu l-ar fi silit pe John să 
se adăpostească, după ce coborîse din 
metrou, în firida unei uși.

Se scutură de apă și privi îndelung 
strada; ploaia curgea cu nemiluita, 
purfată de vînt.

Chelnerul John se dădu cițiva pași 
înapoi, ba chiar se hotărî să deschidă 
ușa și să intre mai spre fund. In acel 
moment înlemni; un domn îmbrăcat 
în negru, înclină capul în semn de 
respect, apoi spuse în șoaptă :

— La etajul de sus, domnule.
Și-i arătă cu mîna etajul. Abia a- 

tunci observă chelnerul John că in
trase într-un local de pompe funebre.

Afară, apa șiroia; John mulțumi. își 
luă înfățișarea gravă și urcă scările. 
La etajul întîi era un coridor larg, cu 
uși laterale întredeschise toate. Chel
nerul John se uită într-o cameră, dar 
nu văzu nimic. In cea de alături re
marcă in fund un sicriu cu cîteva flori. 
John înaintă puțin și văzu un chip 
de femeie între două vîrste, stînd 
nemișcată pe șatenul alb care împo
dobea pereții interiori ai sicriului. 
Dar, fiind că încă nu venise nimeni sa 
vegheze mortul, John putu să plece nu- 
maidecît. Se întoarse pe coridor, spe- 
rlnd că ploaia se mai domolise, dar 
zgomotele ce se auzeau îi sporiră îngri
jorarea. John se grăbi atunci, temîn- 
du-se că n-o să ajungă la timp la res
taurantul din strada 12-a. In dreptul 
unei uși, doi domni care tocmai intrau, 
se dădură la o parte, făcîndu-i Ioc să 
treacă.

Așa se făcu că John se pomeni în 
camera unde era expus cadavrul doin
itului Harry H. Snyder, președintele 
asociației „American Bankers Associa
tion" (Asociația Bancherilor Ameri
cani), vicepreședintele societății „Uniort 
Pacific Railroad" și al lui „Western 
Union Telegraph co.“. Prjmul impuls 
al chelnerului John fu să stea de o 
parte și să aștepte să înceteze ploaia; 
dar domnii aceia, tot mișeîndu-se în
colo și încoace, îl făcură să se tre
zească în mijlocul camerei. Atunci 
John hotărî să intre în grupul celor ce 
se duceau să exprime condoleanțe, dar 
căuta încă să rămtnă mereu la coada. 
In cameră, doamnele și domnii își 
șopteau unii altora numele persoanelor 
de față, întinzînd capetele cînd spre 
ușă, cînd spre Sicriul în care era trupul 
președintelui bancherilor.

La un moment dat intră un domn 
care stîrni interesul tuturor.
- — Morgan ! murmură cineva.
- Toți îi făcură loc să treacă. Chelne
rul John se dădu și el la o parte cu 
respect Mr.Morgan îi făcu un semn 
prietenesc cu capul, și chelnerul John 
îi răspunse. Poate că tocmai acest gest 
dț salut intim al marelui bancher, 
cine știe ce alt motiv, făcu ca din 
moment chelnerul John să fie și el 
vit cu luare aminte.

Un domn de lîngă el îi adresă 
vîntul, cu acel aer de politicoasă 
toritate pe care-1 au bătrînif cînd
să acorde unui tînăr protecția lor.

— Vrei să vii? Pentru doamna SnyJ 
der o să fie o mare mîngîîere. Săr
mana doamnă, cît a suferit...

Apoi, cel doi se recomandară.
Chelnerul spuse că se numește John 

Lucas, iar domnul bătrîn, Edward 
Merton. Tot discutînd. ei ajunseră în 
fața doamnei Snyder, îi transmiseră 
sincerele lor • condoleanțe, pe urmă 
domnul Merton îl cenduse pe noul său 
prieten în fața sicriului președintelui 
bancherilor, ca să poată șl el să-șj 
compună 
amărîtă,

Ploaia 
Înțelese 
mediat,

va începuse să povestească despre ma
rile virtuți ale defunctului.

După ce se termină prima parte a 
ceremoniei, toți se îndreptară grăbiți 
spre ușă

Pe stradă, automobilele se prezentau 
la chemarea stăpînilor, se opreau Șl 
apoi se așezau în rînd.

Domnul bătrîn,
John îl întrebă:

— Ai mașină?
John schiță
— Atunci o 

de folos. Vrei

Chelnerul John nu știa dacă să se 
bucure sau nu de ceea ce i se Intîmpla. 
In unele momente, se temea chiar de 
întorsătura pe care o luaseră lucrurile, 
pentru că i se părea că nu sînt pe mă
sura puterilor sale. Alte 
simțea bine, părîndu-i-se 
și ușor.

După invitația aceasta 
tele. Intr-o zi, îl puseră 
un cocktail; acest fapt îi 
enorm și toate doamnele 
îndată să afle dozele și felurile de li
chioruri pe care le amestecase; chel
nerul John le răspundea tuturor cu a- 
mabilitate. Se mai duse la alte două 
înmormîntări și sentimentul de priete
nie al lui Edward Merton spori treptat.

ori însă se 
totul simplu

urmară al- 
să combine 
spori faima 
au vrut de

John Lucas aruncă o privire asupra 
actelor, apoi îl întrebă pe secretar:

— De ce două mii? Sînt numai 500. 
Noi n-am cumpărat decît cinci sute.

— E o călătorie lungă, domnule Lu
cas 1 spuse secretarul 
fin.

— In afară de asta, 
cas, nu avem cum să 
nici un caz, pentru că

cu un zîmbet

care se afla tot lingă
★

un 
să 
să

gest, celălalt surise, 
am plăcerea să-ți fiu 
urci?
★

La douăsprezece și jumătate, chel
nerul John vorbea în sfîrșit dintr-o 
cabihf telefonică, cu proprietarei res
taurantului din strada 12-a.

— Pricep, ești bolnav, spunea

Domnul Merton era bătrîn și dese 
ori nu putea să plece de acasă din 
cauza reumatismului care-1 chinuia de 
mult timp. Intr-o zi, domul Merton l-a 
chemat pe John și, fără multă vorbă
rie, i-a propus;

— Dragă prietene am nevoie de 
dumneata. Ești tînăr. Aș vrea să lu
crezi cu mine.

John rămase mut de uimire.
— E o ocazie bună și nu trebuie

»

spuse John Lu- 
le asigurăm In 
ele nu mai sînt 

ale noastre, devreme ce vor fi plătite 
aici, la New York, și în număr de 
cinci sute. Secretarul zîfflbi din nou.

— E adevărat, cu toate acestea, dacă 
vaporul se scufundă, n-or să mai fie 
nici 500, nici 2000, iar casa noastră 
are, din păcate, exigențele ei.

— Dar nu înțelegi că atunci cind le 
vor primi, vor vedea că nu sînt două 
mii? Or să ne ceară o explicație, și 
noi ce-o să răspundem?

— E foarte greu să ajungă la 
nație.

— De ce ?
— Le trimitem cu vaporul 

„Epir".
John Lucas se încruntă și 

scurt:
— Pentru ca toate să fie în ordine, 

fă socoteala în toate hîrtiile pentru 
500 binocluri, chiar dacă vrei să le 
asiguri. Nu mai mult de 500.

— Cum spuneți dumneavoastră, răs
punse secretarul.

★

desti-

grec

spuse

Desen de GION

telefonezj acumtronul, dar așa cum
puteai să telefonezi mai devreme cd 
două ceasuri.

— Domnule Thomas...
Patronul înjură, spuse că a trimis 

să cheme un alt chelner și că nu voia 
să mai audă de el,

mai fu 
cind 

la ușa

Lucas,

★
In ziua următoare, John nu 

primit la lucru, era acasă, 
doamna Rosen sună îndelung 
luî.

— Dumnule Lucas, domnule 
sînteți chemat la telefon.

In vreme ce își trăgea o haină pe 
el, Doamna Rosen îi spunea:

— Poate că e un loc bun. Am sim
țit după voce — ocaziile bune stnt 
rare, domnule Lucas.

Chelnerul John se gîndea și el la 
asta și, după tonul binevoitor pe care-1 
recunoscu de îndată, înțelese că bine 
a făcut lăsînd numărul de telefon bă- 
trînului domn.

— Vai, prietene, m-ai pus într-o 
mare încurcătură. Doamnele mă în
treabă de dumneata. Cred că pe puțin

să lași să-ți scape. Eu sînt bătrîn.
Domnul Merton se lăsă pe speteaza 

fotoliului, cu paharul de whysky în 
mină.

— Doctorul zice că n-am voie să 
beau. Dar eu beau, ajut racket-ul vieții. 
Apropos, ce părere ai despre viață? 
Așteaptă să-ți spun eu mai întîi: e un 
racket. Te ajută să faci bani și cînd 
ai strîns mulțj se cară. Se duce, prie
tene. se duce cu un suspin; aidoma 
unui căscat. Un căscat — și asupra ta 
cade boom-ul, inflația absolută. Eco
nomiștii nu mai contează. Un căscat.. 
Dar, să reîncepem jocul.

★

fn biroul lui E. Merton, la nr. 150 a
5-a Avenue, secretarul îi înmînă lui 

John Lucas actele necesare expedierii 
a 2000 de binocluri prizmatice, la pre
țul de 100 dolari bucata, către admi
nistrația militară, pe adresa unui co
mandament al armatei americane din 
Africa. Deși urma ca aceste binocluri 
să fie achitate pe loc, la expedie e, și 
nu-i mai aparțineau, biroul domnului 
Merton le asigurase totuși în contul 
său.

■ • omnul Merton îl primi pe secreta- 
rul său în dormitor.

— Dolarii mei s-au înmulțit; șezi, 
te rog.

Secretarul îi vorbi domnului Merton 
despre diferite chestiuni, apoi ajunse 
la expedierea binoclurilor.

— Le-ai expediat?
— Da, domnule Merton.
— Bine.
— Totuși, trebuie să vă spun...
— Ce anume ?
— Nu le-am expediat așa cum 

stabilit.
— Ce?
— Le-am expediat specificînd 

sînt 500.
— Cinci sute? Cum cinci sute?
— Așa a spus domnul Lucas... 

gurarea e făcută tot pentru 500.
— Dar vaporul se scufundă.
— Așa le-am expediat.
— Se scufundă, înțelegi că se 

fundă?
— Domnul Lucas a insistat, a 

că nu-s 2000, că...
— Oh, imbecilul... Dar omul 

pentru Dumnezeu 1... Și le-ai expediat 
ca fiind numai 500 1... Pierd 200.000 
dolari.

— Domnul Lucas a vrut așa.
— Dar cine-i omul ăsta ?
Domnul Merton rămăsese cu gura 

căscată și tot gîndea...
— Nu-i cu putință. Cine poate să 

facă una ca asta? Cine i omul ăsta?... 
Nu-i oare un...

Tăcu.
Să fie posibil 1? Dar cine să fie 

oare? Nu-i din societatea noastră ... 
Cum de-i posibil?!

Deodată, parcă i se lumină obrazul. 
II bătu pe umăr pe secretar și izbucni 
într-un hohot de rîs nemaipomenit:

— îmi amintesc.. E un chelner... 
Strașnic... Vreau să-l văd 1

Și-și reluă iarăși zîmbetul binevoi
tor, mulțumind vieții că va avea ce 
povesti... Va putea povesti și această 
extraordinară aventură.

Ezlo Taddel

Canaturi mărunte ce dau în fluviul 
Tajo ca degetele rășchirate ale unei 
iniini. Degetele mîinilor hrăpărețe ale 
țiglăriilor, ce fură nămolul apelor și 
vlaga copiilor" — acestea sînt „estei- 
ros", canalurile înămolite, la marginea 
cărora coaja crăpată și cenușie a pă- 
mîntului e acoperită de mii de cără
mizi, în huma cărora se amestecă la
crimile și suferințele celor lipsiți de 
copilărie. Romanul scriitorului portu
ghez Pereira Gomes e mai mult decît 
o operă literară de o mare frumusețe 
artistică ; e un rechizitoriu, un docu
ment demascator al dictaturii lui Sa
lazar.

Viața de pe malul fluviului Tajo se 
tîrăște asemenea apei mocirloase de 
culoare galbenă și mohorîtă, și cele 
patru anotimpuri, măruntele bucurii 
omenești și marile dureri, întreg ri
tualul vieții, — totul, stă sub zodia 
puterii fluviului și a domnului Castro, 
stăpinul țiglăriilor, al Uzinei Mani și 
al soartej oamenilor. Scurgerea vieții, 
aparent monotonă, ascunde drame în
grozitoare care se petrec în adincuri, 
drame legate de ivirea și trecerea fie
cărui anotimp : toamnă, iarnă, primă
vară, vară. Așa este împărțită și car
tea, pe aceste cicluri ale vieții care 
se rotesc aici în jurul unei singure 
axe : munca infernală la țiglării.

Ca și piesele dramatice intitulate 
„Romanțe populare" ale lui Frederico 
Garcia Lorca. „Esteiros" este o ro
manță tragică, concepută ca un cfntec 
dureros și reținut totodată, închinat 
copiilor lipsiți de copilărie. Deși de
scrierea vieții capiilor, a proletarilor 
de 12—14 ani, ar părea că limitează 
orizontul unui tablou de viață, în „Es
teiros" se întrezărește viața precară 
a muncitorimii portugheze în general, 
a țăranilor care se proletarizează, în
tregul cortegiu de suferinți, mizerie 
și foamete, caracteristic dictaturii din 
Peninsula Iberică.

îndărătul micilor eroi, adolescenți 
fmbătrîniți de mizerie, cinici prin cu
noașterea timpurie a tuturor formelor 
luptei pentru existență, și totuși puri 
și copilăroși, apare, familia fiecăruia, 
cu specificul său. apar frămîntările 
celor mari, toate topindu-se în acea 
mare mulțime oprimată și totuși clo
cotind de răzbunări care nu vor în- 
tîrzia să vină Iată-1 pe Gineto, cel 
veșnic hăituit ca un pui de vulpe, și 
familia sa. a cabotierului Manuel do 
Bote. Gineto, care la începutul roma
nului fuge de muncă, organizind 
furturi de portocale prin livezi, adoles
centul nepăsător la durerile familiei 
sale, Zăpăcit de fierberea sîngelui său 
care o cerea pe Rozeta, vînzătoarea 
de la bilei, Gineto 6e transformă în 
capul familiei, preluînd asupra sa tot

pe 
lu- 
cel
pe 
da

ce n-a putut să realizeze Manuel do 
Bote, dedat băuturii, la capătul des- 
nădejdii sale. In răstimpul unui an, 
de la un bilei de toamnă la celălalt, 
tinerii eroi ai cărții parcurg ultima 
treaptă care mai despărțea copilăria 
de viața grea a bărbaților, visurile -- 
de cruda și completa cunoaștere a 
realității.

La primul bilei de toamnă, cind se 
sfirșește lucrul Ia țiglării și băieții, 
după o vară întreagă, au în buzunare 
doar atîția tostoes cit să poată cheltui 
intr-o singură zi, atunci ii cunoaștem 
pe toV în reacțiile lor cele mai speci
fice. Pe Malesso, al cărui tată e țăran 
și-i va putea cumpăra haine noi; 
Maquineta al cărui unic vis e să 
creza la Uzina Mare; pe Sagui, 
liber și rătăcitor ca stelele cerului 
care la îndrăgește atîta și pe Joao
Fonseca, poreclit Gaitinhas. In trepi
dația ameți.toare a bîiciului, cu zgo
motul și veselia sa ieftină, în culori
tari, țipătoare, ascunzînd ca sub o 
crustă o imensă tristețe și un gust
amar — băieții, datorită 
tostoes, făuresc cele mai 
visuri. Numai Gaitinhas.
crase la țiglării. ci învățase la școală. 
(Madalena, maică-sa visa să-l tacă 
doctor) și nu avea nici un ban, rătă
cea printre barăcile prost luminate, 
preocupat de pantofii găuriți, de medi
camentele pentru maică-sa bolnavă și 
de spectrul înspălmintător al țiglăriei. 
unde presimțea că va Irebui să mun
cească. Cu arta unui mare realist, 
care alege cele mai semnificative amă
nunte, Pereira Gomes descrie sfirșitul 
acestei zile unice in viața copiilor, în 
care amețeala și bucuria, provocate 
de furtul unor prăjituri, de doborîrea 
la țintă a păpușilor de lemn, și de 
băutură, se risipesc odată cu căderea 
nopții • „Peste noapte ploaia inundă 
aleile' și barăcile. Iarăși tăcere; nu 
se auzea decît zgomotul stropilor de 
ploaie pe coviltire. Apoi, o femeie spu
se cu o voce abătută : — N-ai cîștigat 
nici măcar de-o fiertură... — Ce, vo
iai să mă duc să fur, nu ? Puștiul a 
șters-o fără să plătească, nu ți-am 
spus ? — Și acum ce ne facem ? stărui 
femeia. — Inhămăm măgarul și gata, 
ce vrei să facem ? In depărtare, din
colo de cîmpie, odată cu ivirea zori
lor, negurile se risipiră Ploaia înce
tase. Și, pe locul unde fusese biletul, 
brațe ostenite desfăceau barăcile".

Sobrietatea și preciziunea notațiilor, 
simplitatea tonului conferă artei lut 
Pereira Gomes o mare forță realistă. 
Scriitorul nu comentează. Oameni, 
evenimente apar și trec brusc ca pe 
o pinză, Intr-o, viziune cinematografi
că, lăsînd pe cititor să descifreze el 
însuși sensurile adinei. De un deose-

celor cițiva 
năstrușnice 

care nu lu-

bit dramatism este evocarea unor doJ 
rinți mărunte și omenești care, In 
cadrul acesta de mizerie, iau propor
țiile unor idealuri. Dacă pentru copil 
o armonică furată, un muc de țigară 
sau o minge de cîrpă pot dărui iluzia 
unei fericiri fără seamăn, teribil de 
dureroasă în naivitatea ci, e și mai 
dureros să constați că oameni maturi 
se hrănesc cu asemenea iluzii. Pentru 
Maria do Bote, soția cabotierului, cea
sul deșteptător din vitrina unui giu
vaergiu este un miraj, un vis de nea
tins Evitînd comentariul, înfățișînd 
dorințele rele mai simple, care nu pot 
fi împlinite, Pereira Gomes denunță 
cumplita mizerie și expoataie din Por
tugalia contemporană.

Odată cu sfîrșilul toamnei se spul
beră și toate visele de pe malul flu
viului Tajo. Pină la bîlciul următor, 
băieții vor fi cunoscut întreaga aspri
me a vieții, și în ciuda înclinării lor 
„romanțioase" către vis și aventură, 
ei se vor convinge de necruțătoarea 
realitate a lumii capitaliste care nu 
îngăduie nici o fărîmă de lumină tn 
viața celor asupriți. Maquineta se con
vinge că dorul său după munca de Ia 
Uzina Mare e nesăbuit. în loc de 
mașini are de-a face cu o muncă de 
salahor și cu brute ca meșterul Ma- 
Cara Madalena, tuberculoasa, moare, 
și fiul ei, micul Gaitinhas, cel care 
visa să devină doctor, pășește cu cu
raj poarta țiglăriei, conștient că odată 
trec it acest prag, visele sale se în- 
groaoă definitiv și el intră în rindut 
băieț'lor care seamănă cu niște băr
bați și care nu sînt niciodată copil. 
Iar Malesso nu mai poate stirni invi
dia nimănui cu promisiunea hainelor 
pe care le va căpăta, trupul său plu
tește undeva pe apele fluviului Tajo, 
furat de ele într-o noapte înspăimîn- 
tătoare cind inundația a cuprins ți
nutul.

Pereira Gomes a murit în 1949, sub 
un nume conspirativ, în noaptea ile
galității în care e ținută activitatea 
Partidului Comunist portughez. In 
1944 el a condus in una din provincii, 
o grevă Ia care au luat parte peste 
40 de mii de oameni.

Cunoscînd aceste date, înțelegem 
de ce in „Esteiros" se simte de-a lun
gul fiecărei pagini bătaia unei aprinse 
inimi de luptător.

Trece încă o toamnă, încă un bîlcl 
se deschide, un nou tren plin de să
pători pleacă de la țiglării. cîntecul 
roților de teren e același : „Păniînt pu
țin.. pămint puțin", dar speranța a 
încolțit în inimile băieților. Ceata lui 
Gineto e gata să înfrunte viața

Mira losif

Republica Fede- Cinenia"

din jurnalul lui

mai găsit 
Proust, și 
intitulat:

da aceas- 
aceea că

Germană și pentru 
rală.

publicat o nouă 
asfă dată despre

„Gazeta literară a semnalat nu de 
mult, că un student în litere a gă
sit un manuscris necunoscut al lui 
Marcel Proust. Aflăm acuma, că ace
lași Bernard de Fallois a 
un alt manuscris al lui 
anume un studiu critic 
„Contre Sainte-Beuve“.

ăsta,

In romînește de
Despina Mladoveanu

titlul nou-„Elegies Antillaises" este 
lui volum de poezii publicat de poetul 
cuban progresist Nicolas Guil’en. A- 
cest volum nu este decît un frag
ment din ciclul pe care li pregătește 
poetul sub titlul „La Paloma de Vuelo 
Popular".

Prima ediție a lui „Don Quijote" 
de Cervantes a apărut acum 359 de 
ani. Cu prilejul acestei aniversări s-a 
organizat la Paris o expoziție inter
națională, la care au contribuit peste 
cincizeci de artiști din Italia, Spania 
și Franța.

Pablo Neruda a început publicarea 
unei noi reviste sub titlul „La Ga- 
zetta de Chiie“. Revista se ocuoă 
în primul rlnd de problemele artei, 
teatrului, muzicii și filmului din țările 
Americei de Sud și scopul ei este 
combaterea colonizării spirituale a 
continentului de către Statele Unite.

Scriitorul german Berthold Brecht 
a fost ales președinte al organizației 
est-vestice a Pen-Clubului (Deutsches 
Pen-Zentrum Ort-West), un centru 
comun pentru Republica Democrată

SA STUDIEM
EXPERIENȚA 
PRIETENILOR

Andre Maurois a 
carte biografică, de 
Victor Hugo. Cartea este bine docu
mentată și cuprinde o serie de scri
sori și fragmente 
Victor Hugo.

sau 
acel 
pri-

1
cu- 
*u- 
vor

Sub acest titlu criticul T. 
Mottliova vorbește in „Li- 
teraturnaia gazeta" nr. 2h 
despre apropierea creatoare 
a scriitorilor sovietici de 
scriitorii progresiști din alte 
țări, scriitori care caută răs
punsuri la marile întrebări 
ale vieții și creației. Cele 
mai bune cărți ale scriitori
lor sovietici au devenit pen
tru oamenii muncii din lu
mea întreagă un fel de ma
nuale de luptă, ale unei noi 
morale. La rlndul lor, scrii
tori progresiști ca Aragon. 
Jorge Amado, Lindsay, etc. 
ridică tn operele lor pro
bleme, oglindesc conflicte 
specifice poporului și țări1 
tor. Literatura progresistă 
din fiecare țară merge pe 
un drum propriu. Partidul 
a sfătuit pe scriitorii soție- 
tici să folosească într-o mă
sură și mai mare experiența 
scriitorilor prieteni de peste 

, hotare în lupta lor pentru 
o înaltă măiestrie artistică.

In legătură cu aceasta au 
" apărut tn U.R.S.S. mal 

multe studii. In care se 
spune mai ales că scrii
torii progresiști demască ca- 
pitalismul, pe imperialiști, 
cheamă la luptă pentru pace 
Dar nu se arată limpede 
prin ce mijloace artistice se 
fac toate acestea șl mal alM 
ce se poate învăța de la ei

„Evident, spune T, Motl- 
liova, literatura fiecărei na-

■j (iu ni merge pe un drum 
propriu. Un mare scriitor 
învață nu numai de la com- 
patrloțli săi, ci și de la con
frații săi din alte țări. Dar 
,,a învăța" nu înseamnă 
deloc „a copia", ci a asimila 
experienți altora și, pe baza 
ei, confrunttnd impresiile li
terare cu cele din viață,

K

<

pentru cîteva clipe o mutră

încetase. Dar chelnerul John 
că o să-î fie greu să plece 
cu atît mai mult cu cit cine-

?

( 
t
(

cercetind critic munca con
fraților, a crea ceva calita
tiv nou, ceva care nu se a- 
seamănă cu ceea ce a fost 
creat înainte de alții I"

„Din acest punct de vedere 
este util ca scriitorii noștri 
să țină seama de experiența 
prietenilor, pentru a-și spori 
propria lor măiestrie artis
tică. Oare nu este prețioasă 
pentru poeții noștri expe
riența poetică a lui Johan
nes Becher care, continulnd 
tradiția poeziei clasice na
ționale, pune, tntr-o formă 
proprie germană, marile pro
bleme ale vieții și ale mun
cii?...
există multe lucruri discu
tabile tn tezele pe care le 
susține șl tn practică Ber
thold Brecht, In mijloacele 
lui, care urmăresc să stlr- 
nească glndirea spectatoru
lui. Dar practica dramatur
gului german, ale cărui 
piese și, mai ales, Măicuța 
Curaj și copiii ei" fac pe oa
menii din diferite țări să 
glndească și să se emoțio
neze, conțin multe lucruri 
interesante șl pentru teatrul 
nostru".

„...Și Anna Seghers și 
Maria Puimanova — fiecare 
tn felul ei și cu specificul 
ei național — au preluat 
unele principii valoroase ale 
romanului clasic rus și so
vietic și mai ales măiestria 
psihologică a lui Tolstoi. 
Dar In romanele Annei Se
ghers și In trilogia Măriei 
Puimanova, mijloacele foar
te subtile ale analizei psiho
logice sînt folosite pentru a 
pătrunde tn sufletul omului 
muncii din vremea noastră, 
pentru a prinde mișcările

După părerea mea

imperceptibile care au loc 
tn sufletele oamenilor sim
pli, sub influența evenimen
telor dramatice ale istoriei".

„...In operele unor scrii
tori ca Hemingway și Cald
well, Mauriac și Remarque 
stnt multe lucruri străine 
nouă, cu care nu slntem de 
acord. Dar In cărțile lor 
există mult adevăr amar și 
crud cu privire la lumea 
burgheză; adesea acest ade
văr este exprimat prin mij
loace artistice desăvlrșite, 
variate și uneori foarte sub
tile. Activitatea acestor 
mari maeștri ai prozei, chiar 
dacă avem o atitudine cri
tică față de ei, merită să 
fie studiată mai profund și 
mai minuțios"

LEGATURILE LITERARE 
INTERNATIONALE ALE 

SCRIITORILOR 
SOVIETICI

Un corespondent al revis
tei „Literaturnaia gazeta” 

a pus mai multe întrebări 
lui Boris Polevoi, secretar 
al Uniunii scriitorilor sovie
tici. cu privire la vizitele 
scriitorilor străini In Uniu
nea Sovietică și a vizitelor 
scriitorilor sovietici în alte 
țări. La aceste întrebări Bo
ris Polevoi a răspuns între 
altele :

..Anul care a trecut după 
al doilea Congres al scriito
rilor sovietici fost anul 
întăririi legăturilor cu scrii
torii progresiști din lumea 
întreagă. In acest an, Uniu
nea Sovietică a fost vizitată 
de treizeci și trei de dele
gații din nouăsprezece țări. 
Am întărit legăturile noas-

tre tradiționale și am creat 
altele. Cu ajutorul priete
nului nostru, poetul Nguen 
Din Thi. am creat legături 
puternice de prietenie cu li
teratura bogată în talente 
a poporului din Vietnam.

Scriitorul proletar japonez 
Sunao Tokunaga și istoricul 
și criticul literar, traducă
tor al literaturii sovietice. 
Ivakani Dziuniti, ne-au aju
tat să stabilim legături 
organizațiile progresiste 
scriitorilor din Japonia.

Sintem foarte bucuroși 
am stabilit relații hune 
scriitori din țările arabe, 
vizitat pentru prima 
Uniunea Sovietică cunoscu
tul scriitor sirian Mavahib 
Aii Kaiali și scriitorii liba
nezi Hussein Muruve și 
George Hanna. După în
toarcerea lor în patrie, ei au 
vorbii și au scris articole 
despre Uniunea Sovietică, 
despre literatura și arta ei.

O delegație sovietică, con
dusă de N. Tihonov, a ple
cat in Siria și Liban pentru 
a întări legăturile cu aceste 
țări

,,...ln anul acesta, scrii
torii sovietici au călătorit 
foarte mult Ei 
cele mai diferite 
glob. începind 
India. Birmania 
nînd cu Statele 
Americii... După cum se știe 
rîțiva scriitori sovietici, 
împreună cu o delegație de 
ziariști, care au făcut o că
lătorie interesantă prin 
U.S.A., au stabilit legături 
cu reprezentanții intelectua
lității. Păcat că legăturile 
culturale cu această (ară 
mare și interesantă slnt încă

au 
țări 
cu

Unite ale

cu 
ale

că 
cu
Au 

oară

vizitat 
de pe 

China, 
termi-

anevoioase. Noi am invitat 
pe scriitorii americani să ia 
parte la Congresul nostru, 
la diferite aniversări sau 
pentru a ne vizita țara. A- 
proape întotdeauna am pri
mit răspunsurile cele mai 
bune. Dar. din păcate, acești 
scriitori n-au putut veni la 
noi din motive independente 
de voința lor. Sperăm că 
spiritul Genevei va înlă
tura barierele, care împie
dică pe fruntașii culturii din 
America de Nord să vizi
teze Uniunea Sovietică șl 
ne va da posibilitatea să-i 
vedem tn anul acesta oas
pete la noi, mai ales pe 
Howard Fast, pe Paul Ro
beson și pe alți oameni de 
cultură, care și-au expri
mat dorința de a vizita 
Uniunea Sovietică.

Ușile țării noastre sînt 
deschise cu ospitalitate re
prezentanților intelectuali
tății care au diferite convin
geri..."

La întrebarea: ce i-a in
teresat în deosebi pe scrii
torii care au vizitat Uniunea 
Sovietică — Polevoi a răs
puns ■

.Este greu să găsim un 
răspuns general.^ Danezul 
Hans Scherbffig și polone
zul V. Bronievski au venit 
pentru a lua parte la co
memorarea lui Andersen și 
Mickiewicz, de-o 
scumpi nouă.
scriitor francez 
Sartre a fost ta 
lejul reprezentării pieselor 
sale ..Lizzi-Mak-Keki" și 
„Numai adevărul"... Și, evi
dent, toți au folosit călăto
riile lor pentru a cunoaște 
viața oamenilor sovietici, 
comorile culturii sovietice, 
realizările construcției noa
stre socialiste...".

potrivă de 
Cunoscutul 
Jean Paul 
noi cu pri.

S-a produs „ceva 
tografia engleză — 
satisfacție presa engleză. Acest „ceva 
nou" nu este altceva decît o înde
părtare de la monotonia, banalita
tea plictisitoare a quasi-totaHtății fil
melor produse în Anglia în ultimii 
zece ani. Ziarele folosesc ch!ar cu- 
vtntul „o nouă mișcare" în cinema
tografie, atunci cînd vorbesc despre

nou“ în cinema- 
înregistrează cu

producția societății 
(Cinematograful liber).

Noutatea filmelor produse 
tă întreprindere constă în 
sînt făoute în spiritul neorealismului
italian. Și aceasta nu este de mi
rare, deoarece filmul „Together" de 
exemplu, prima producție, este realizat 
de regizorul italian Lorenzo Mazzetti. 
Filmul este turnat în cartierul cel 
mai sărac al Londrei, în East-End și 
producția costă infinit mai puțin de- 
cît celelalte filme.

„A fost nevoie de această „trans
fuzie de sînge" spun ziarele, pentru 
a vedea însfîrșit ceva nou, realist, 
apropiat de viață în cinematografia 
britanică.

T. M

Intîlnirile scriitorilor Âfihdil Sddwednu 
și Tudor Arghezi cu tinerii cititori din Cdpitala

Vineri, 23 martie, la Casa de Cul
tură a Sindicatelor a avut loc întîlni
rea maestrului Miliail Sadoveanu cu 
tinerii cititori din Capitală. Întîlnirea 
a fost organizată !n cadrul Săptămînii 
Mondiale a Tineretului de către Edi
tura tineretului și Comitetul orășe
nesc U.T.M.

Cu acest prilej criticul Dumitru 
Micu a făcut o scurtă prezentare a 
operei lui Mihail Sadoveanu oglindă 
a vieții poporului — după care a vor
bit maestrul prozei romînești.

Manifestîndu-și îneîntarea pentru 
prilejul acestei întîlniri, 
Mihail Sadoveanu a adresat un cald 
îndemn tineretului, de a 
frumusețile patriei noastre, de a-și 
însujț comorile culturii și artei.

In cadrul aceleiași săptămîni, marți. 
27 martie, în aula Bibliotecii centrale 
universitare. Editura tineretului, Co
mitetul Orășenesc U.T.M. și Societa-

tea pentru răspîndirea științei și cul
turii au organizat întîlnirea maestru
lui Tudor Arghezi cu tinerii cititori 
din Capitală.

După prezentarea, făcută de criticul 
Mihail Petroveanu, ultimelor creații li
terare ale poetului — 1907 și Clnlare 
Omului — a vorbit maestrul Tudor 
Arghezi.

La Casa scriitorilor
scriitorul

cunoaște
Comisia de literatură pentru copil 

și tineret organizează vineri, 30 mar
tie, ora 17, Ia Casa scriitorilor „Mi
hail Sadoveanu" o plenară consacrată 
problemelor literaturii 1 antastico-știin- 
țifice.

Referatul va fi susținui de Adrian 
Rogoz.

Oaspeți de peste hotare

VITALII NIKOLAEVICI GOREAEV 
pictor-caricaturist, membru în colegiul 

redacțional ai revistei „Krokodil"- 
Mbsoova

Desene de ROSS

MARINA KUZMINA 
critic de artă de la Academia 

a U.R.S.S.

(
Ri'iactor-șefZaharîa Stancu. Colegiul redacțional: Mlhai 
Benîuc, Marcel Breslașu, Eusebiu Camilar, Paul Georgescu 
(redactor-șef adjunct). Alexandru Jar, Eugen Jebeleanu, 
George Macovescu, Ion Mihăileanu, Veronica Porumbacu 
(redactor-șef adjunct). Cicerone Theodorescu, Ion Vîtner.
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CONSFĂTUIREA TINERILOR SCRIIT
In cadrul consfătuirii pe tară a || 

tinerilor scriitori, a avut loc o am. j 
plă participare la discufii. Tinerii I, 
scriitori care au luat cuvintul au 
analizat realizările și răminerilc în j 
urmă ale creației lor, au ridicat nu
meroase probleme în legătură cu 
aspectele concrete ale muncii lor. i

Dărn mai jos o scurtă prezentare 
a numeroaselor luări de cuvint.

DOINA SĂLĂJAN a vorbit despre 
realizările tinerilor scriitori, despre ne
cesitatea de a inmulți aceste realizări, 
pentru ridicarea nivelului ideologic 
și artistic al poeziei. Vorbitoarea a 
insistat asupra necesității ca tinerii 
scriitori să cunoască profund viața, să 
rămână mult timp în mijlocul munci
torilor sau al colectiviștilor. A criticat 
unele redacții pentru faptul că nu 
încurajează creația tinerilor scriitori, 
nepublicîndu-le lucrările sau publicând 
scrieri slabe. Critica literară și scrii
torii vârstnici trebuie să dea un spri
jin efectiv în dezvoltarea tinerelor ta
lente și acest lucru — a spus Doina 
Sălăjan — nu a fost făcut în moil 
susținut.

Vorbitoarea s->a declarat în dezacord 
cu părerea exprimată de referat cu 
privire la „cazurile nare", arătând că 
existența într-o schiță a faptelor ne
obișnuite nu înseamnă întotdeauna o 
abatere de la tipizare. In sensul 
acesta, a analizat două din schițele lui 
Nicol ae Țic.

In cuvântul ei, TAMARA PÎNZARU 
a recomandat cultivarea mai intensă 
a genului scurt. Schița sau nuvela, 
— a spus vorbitoarea — iar, în cazul 
tinerilor scriitori, schița despre actua
litatea noastră, nu oferă numai o școa
lă minunată, ci posibilitatea de a 
scrie despre lucruri bine cunoscute. 
Ea este împlinirea unei mari răs
punderi față de cetățenii comunismu
lui, care vor dori să cunoască eve
nimentele ai căror martori .activi sîn- 
tem noi.

ION BUDA, ia începutul interven
ției sale, a făcut aprecieri pozitive 
pe marginea raportului prezentat de 
tov. Mihu Dnagomir. El a arătat, în 
continuare, că ,după părerea sa, în 
raport problema cunoașterii vieții nu 
a fost pusă cu destulă profunzime 
și astfel nici -nu a primit o rezolvare 
satisfăcătoare. Referindu-.se la unii ti
neri scriitori, cane preferă să ră-mîna 
în Capitală, cu ori ce preț, chiar dacă 
experiența lor de viață este cu totul 
insuficientă, vorbitorul a arătat nece
sitatea contaotului cu realitatea com
plexă a țării noastre, cel mai bogat 
izvor de material practic concret. In 
acest sens, el a recomandat tinerilor 
scriitori stabilirea pentru un timp mai 
îndelungat la ziarele regionale. „Lu
crând la un ziar regional, ai ocazia 
zilnic să vii în contact cu viața, s.ă 
scrii zilnic despre oameni, și acolo 
nu te poți abate dp,1a realitate, fiindcă 
imediat îți atragi reproșurile celor 
cunoscuți".

Exemplificîndu-și afirmațiile, Ion 
Bud.a a citat câteva cazuri grăitoare 
pentru formarea conștiinței noi a oa
menilor muncii, a patriotismului lor 
socialist. El a mai arătat că, din con
tactul permanent cu realitatea, și nu 
din documentări ocazionale și răz
lețe, astfel de fapte pot ajunge, prin 
mijlocirea scriitorului, la cunoștința 
publicuflui cititor, oferindu-i pilde 
demne de urmat.

ION GHEORGHE a mulțumit par
tidului pentru grija pe care a avut-o 
față de tinerele -talente, pentru faptul 
că le-a dat posibilitatea să se dez
volte în școala de literatură. El a 
subliniat și ajutorul pe care l-a pri
mit de la revista „Tânărul scriitor" 
și mai ales de la poetul Dcmostene 
Botez.

Vorbitorul s-a ocupat și de problema 
condițiilor de creație ale tinerilor scrii
tori care lucrează în redacțiile zia
relor și revistelor, criticând atitudi
nea greșită a unor redactori față de 
activitatea scriitorilor tineri.

VIOLETA ZAMFIRESCU a subli
niat sarcinile importante care decurg 
din raport pentru tinerii scriitori. Ea 
a arătat apoi că tineri ca Tita Chipcir, 
Venera Ionescu, Horia Toma care lu
crează pe șantierul de la Bicaz, din 
dorința de a cunoaște temeinic viața, 
oferă o pildă meritorie care ar trebui 
urmată și de alți tineri scriitori și 
încurajată de Uniunea Scriitorilor. în 
continuare, vorbitoarea s-a referit la 
felul cum sânt primite de critica li
terară lucrările tinerilor scriitori. Ea 
a criticat pe acei critici literari care 
încurajează în mod nejust lucrări 
slabe și schematice ale tinerilor scrii
tori și manifestă în schimb lipsă de 
căldură față de lucrări valoroase.

NICOLAE STOIAN a afirmat că 
numai câțiva scriitori mai vârstnici, 
cum ar fî Demostene Botez, Mihai 
Beniuc, se îngrijesc cu dragoste de 
creația tinerilor, pe cînd alții nu 
manifestă asemenea preocupări. Vor
bitorul e de părere că unii critici li
terari nu sprijină și nu analizează 
în mod serios lucrările tinerilor. Ni- 
colae Stoi-an a criticat vehement ac
tivitatea „Gazetei literare", despre 
care a spus că nu se ocupă în cro
nica literară de creația tinerilor și 
nu publică lucrări de ale lor. Iar cînd 
publică, multe din aceste lucrări sînt 
nesemnificative pentru autorii respec
tivi. Lucrările tinerilor publicate de 
„Gazeta literară" în preajma consfă
tuirii — a spus vorbitorul — consti
tuie o excepție.

TITA CHIPER a criticat atitudi
nea unor redacții,, care manifestă re
zerve față de creația tinerilor scrii
tori. A combătut, de asemenea, su
perficialitatea documentării unor scrii
tori tineri, pretențiile exagerate pe care 
aceștia le formulează în legătură 
cu condițiile de documentare.

In continuare, Tita Chiper a vorbit 
despre experiența câștigată de tinerii 
scriitori plecați pe șantierul de la 
Bicaz : familiarizarea cu problemele 
producției, cunoașterea oamenilor de 
pe șantier, sprijinul acordat în acti
vitatea culturală a șantierului, etc.

Vorbitoarea s-a ooup.at de problema 
ținutei morale a tinerilor scriitori, ci
tind unele manifestări negative. A 
apelat la autoritatea Uniunii Scrii
torilor pentru a combate și lichida 
abaterile în acest sens ale unor scrii
tori tineri, care, prin comportarea lor, 
pătează prestigiul literaturii.

AL. ANDRIȚOIU 3 arătat că între 
cele două consfățpTrl S=au afirmat 
noi valori în rândurile tinerilor scrii
tori, dar, în același timp, din gre

ii organizatorice, a- .n.rjmit titlul 

da scriitor o serie de fleȘțe^i n» 
chemați care au fost ulterior nevoițl 
să părăsească (și asta era o ade
vărată dramă pentru ei) ispititoarea 
lume scriitoricească. Tot o greșeală 
a fost și atragerea abuzivă spre Bucu
rești a tinerilor care arătau oare
care chemare spre literatură. Acești 
tineri erau nupți astfel de viață, 
se trezeau redactori, se funcționa.ri- 
zau și se epuizau sufletește. Din a- 
ceastă sărăcie spirituală, conjugată cu 
lipsa de cultură, s-a născut șablonul. 
Vorbitorul a combătut apoi schemele 
stereotipe și formulele cu care ope
rează poetul șablonard, sărăcia sa te
matică, sărăcia mijloacelor sale de 
expresie. Qcupîndu-se de forma națio
nală a poeziei, AL Andrițoiu a sub
liniat că în creația tinerilor scriitori 
rupți de frământările reale ale po
porului, nu se oglindesc idealurile 
poporului, datinile lui, frumusețea na
turii românești, și această lipsă a spe
cificului național dăunează fondului 
poeziei.

El a arătat însă că poeții cu talent 
și personalitate în curs de afirmare, 
cu o cultură frumoasă, cu orientare 
partinică și care se străduiesc să 
cunoască viața (N. Labiș, A. Rău, 
A. G-urghianu) au izbutit să redea în 
poeziile lor cele mai bune, axate pe 
probleme de acută actualitate, natpra 
și frumusețea specifică a diferitelor 
regiuni ale țări. Vorbitorul a criticat 
în deosebi cazurile de flagrantă ne
cunoaștere a limbii, de oare unii tineri 
scriitori se fac vinovați de un timp 
îndelungat. Se ajunge, pe această li
nie, până la păcatul elementar al 
neacordului subiectului cu predicatul 
(fără a mai vorbi de cazuri mai com
plicate, de topică, etc.).

Al Andrițoiu a mai criticat ezita
rea cu care se apropie unii tineri scrii
tori de temele majore ale epocii noas
tre. Din fericire, poeții tineri cei mai 
talentați, experimentează, și nu fără 
succes, modalități noi în care pot fi 
împlinite aceste teme.

Vorbitorul a adresat o chemare 
caldă poeților generației sale și și-a 
exprimat nădejdea cu privire la sur
prizele plăcute pe care le va oferi 
fiecare tânăr scriitor talentat ș< sîr- 
guincios.

AUREL RĂU a .arătat că în calea 
dezvoltării tinerilor scriitori se inter
pun tendințe străine realismului so
cialist. Vorbitorul și-a concentrat ex
punerea în direoția combaterii unui 
soi de proletcultism discret practicat 
adesea sub lozinca luptei împotriva 
lui. Vorbitorul a deosebit două moduri 
de manifestare a acestui proletcultism. 
In primul rînd el apare ca o apologie 
a simplismului, numit cu prudență 
„simplitate" și „modestie", o apologie 
a ceea ce e cenușiu și cuminte. Aurel 
Rău s-a referit la câteva exerrfple 
elocvente, demonstrând că o astfel de 
insistență asupra a ceea ce e comun 
și nediferențiat, acreditează ideea 
falsă a uniformizării Si sărăcirii su
fletești a constructorului socialismu
lui. Nu se pot împăca platitudinea 
cu patosul socialist, oglinda cenușie 
cu realitatea complexă și măreață, 
placiditatea cu elanul tineresc, avid 
de drumuri noi.

Aurel Rău a criticat lipsa de per
sonalitate, superficialitatea care se 
vădește chiar î'n unele poezii ale ti
nerilor talentați, declarîndu-se în de
zacord cu evidenta scădere a respon
sabilității profesionale în cazurile res
pective.

Celălalt mod de manifestare a prolet
cultismului în poezie ar fi tocmai afi
șarea îndrăznelii, teribilismul, în
veșmântat însă într-o expresie zdren
țuită și anacronică. Vorbitorul combate 
și încercările „cutezătoare" de a stâlci 
limba, de a reînvia exhibițiile forma
liste, sub pretextul inovației.- El a 
adus apoi reproșuri criticii literare 
pentru pasivitate și pentru aprecieri 
contradictorii neargumentate.

Pentru a preciza natura observații
lor sale, Aurel Rău a spus în în
cheiere :

„Vorbind despre boala mediocrității 
și a teribilismului grotesc, boală pe 
care am numit-o proletcultism, și 
care tot boală ar rămîne și în cazul 
cînd aș numi-o alt fel, m-am referit 
la un mod greșit de a înțelege și de 
a face poezii. Aceasta o precizez pen
tru eventualii amatori de răstălmăciri 
care în asemenea împrejurări fac tot 
ce pot ca să-ți atribuie alte intenții 
decât acelea pe care le ai. Sînt -cazuri 
cunoscute acelea cînd un autor, fiind 
criticat pentru felul greșit în care a 
zugrăvit o temă nouă, se apără, în- 
vinuindu-i pe critici de a nu fi de 
acord cu conținutul, cu tema pentru 
care militează poetul. El se erijează 
în rolul de apărător al cauzei ge- 
neral-proletare și-ți va sugera, dacă 

.nu cumva va spune-o chiar răspicat, 
că, dacă-l critici pe el, încerci să 
ataci prin el, însăși literatura noastră 
nouă în ansamblu, că încerci să negi 
realizările, să discreditezi orientarea 
spre popor, spre construcția socialistă. 
In sinea lui el știe că nu e așa, dar 
se face a nu înțelege.

De altfel, din toate citatele anali
zate, din nici unul nu reiese că tema 
ar fi aceea care determină viziunea 
proletcultistă’, și mai, degrabă reiese 
faptul că tocmai tema este aceea care 
are de suferit de pe urma acestei vi
ziuni. Proletcultismul este un mod, de 
a scrie — indiferent de care temă am 
abuza".

VERONICA PORUMBACU, luând 
cuvintul, a vorbit despre lărgirea sfe
rei de cunoaștere a tinerilor scriitori, 
cât și despre necesitatea de a-și îm
bogăți cultura. Legătura cu viața, 
concepută nu odată greșit, cu un în
țeles strict documentar, trebuie menți
nută atît cît trăiește scriitorul. Redac
torul principal al poeziei noastre — 
viața — a continuat vorbitoarea, cere 
firesc scriitorilor, prin comandă so
cială, abordarea temelor majore: căci, 
oricine trece insensibil pe lîngă trans
formări uriașe, rămîne un pigmeu.

Oprindu-se apoi Ia necesitatea de a-și 
îmbogăți cunoștințele, Veronica Po- 
rumbacu a criticat pe unii tineri care, 
repudiind tendințele proletcultiste, pro
testează împotriva lor prin accese de 
teribilism, prin „vițeii' hacchice” sau 
prin amenințări și scandaluri. /deva- 
rata luptă împotriva tendințelor prolet
cultiste ca și impotriva influentelor ideo
logiei burgheze, nu se poate duce cu suc
ces decît prin întărirea spiritului de 
partid și prin formarea unei culturi 
temeinice. Așa cum studenții în medi
cină studiază tratatele de anatomie, 
tinerii scriitori sînt obligați prin pro
fesia ce și-au ales -o, să cunoa scă ope
rele clasicilor, experiența acumulată de 

’ secjjle a umanității ca și operele ma
rilor lor contemporani.

Cultivîndu-se și cunoscînd literatura 
universală, tinerii scriitori vor părăsi 
teama fără roși, t>a chiar fobia referi
rilor la clasici în critică. Aceste referiri 
atunci cînd nu se transformă în iden
tificări naive, nu pot decît îmbogăți 
exegeza literară. Ele pot supăra numai 
pe cei ce au rămas în urmă cu lectura 
multor mari creatori ai umanității.

Apreciind o serie de succese dobân
dite de tinerii scriitori maghiari în 
domeniul beletristicii, DOMOKOS 
GEZA a atras atenția asupra rămî- 
nerii în urmă a tinerilor critici ma
ghiari. „Nu avem dreptul să ră
mânem indiferenți ia această situație" 
— a spus vorbitorul.

El a propus o discuție cu caracter 
de plenară a secției de critică, pen
tru dezbaterea cauzelor ce frînează 
apariția și dezvoltarea unor țineți cri
tici, care să contribuie la înflorirea 
literaturii maghiare din R.P.R. De 
asemenea., el a sugerat schimburi de 
experiență între critici, considerând 
rodnice atari inițiative.

Citind numele câtorva tineri critici 
literari maghiari, vorbitorul a arătat 
cît de dăunătoare pot fi criticele dis
trugătoare cu care sînt întâmpinate 
unele dintre articolele acestora. Dacă 
ele mai au greșeli, trebuie să le lă
murim exigent dam tovă,nășește și nu 
redueîndu-i la tăcere pe autorii lor, 
a spus Domokos Geza, criticînd în 
acest sens unele reviste și prevenind 
asupra combativității și intransigenței 
greșit orientate.

DOREL DORIAN a spus că este 
lipsită cu fotul de sens împărțirea ce
lor meniți să devină schimbul de 
mîiine al literaturii noastre în două 
categorii : tineri scriitori cu talent și 
tineri scriitori cu experiență de viață. 
In realitate lucrări literare valoroase 
pot crea doar acei la care talentul 
se îmbină organic cu experiența de 
viață. în ceea ce privește „cunoaște
rea realității", ea nu se poate dobândi 
prin documentări de două-trei zile la 
iocul de muncă art „eroilor — viitoa
rele personaje" sau prin excursii or
ganizate Ia diferite întreprinderi sub 
forma plecării pe teren a unor „bri
găzi de scriitori". Tinerii scriitori tre
buie să se găsească într-o continuă 
documentare, fiind receptivi la tot ce 
se înlîmplă în jurul lor, oriunde s-ar 
afla clipă de clipă.

Vorbitorul a menționat de asemenea 
că în perioada dintre prima și a 
doua consfătuire a tinerilor scriitori 
s-a remarcat foarte puțin grija Uniunii 
Scriitorilor pe linia îndrumării tine
rilor scriitori, precum și organizării 
de întâlniri și discuții între aceștia. 
La fel presa noastră, cu excepția cam
paniei recente, s-a ocupat prea puțin 
de această problemă, iar editurile 
și, respectiv organele speciale menite 
să corecteze și să îndrume, nu rare
ori au greșit față de lucrările tineri
lor scriitori. In continuare, Dorel Do
rian a mai remarcat un fenomen 
trist în rândurile tinerilor scriitori 
și anume pierderea pretimpurie a en
tuziasmului. Revenind la problema în
fățișării integrale a adevărului vieții, 
vorbitorul a combătut tendința de a 
simplifica nerealist viața, sau de a 
se renunța arbitrar la complexitatea 
sufletească a eroilor zilelor noastre. 
„Ceea ce se impune însă ca o lege 
de viață pentru crearea unei mari 
literaturi — oare să oglindească 
concret frământările epocii noastre, 
lupta îndârjită dintre vechi și nou, 
și totodată victoria noului — este 
prezentarea adevărului de pe pozi
țiile realismului socialist, de pe po
ziția partidului nostru".

ION IȚA MARIN (Regiunea Timi
șoara) s-a ocupat în cuvintul său de 
diferite aspecte ale m-uncii redactorilor 
de la reviste și ziare Cu tinerii scrii
tori. Aducând exemple din experiența 
sa și a altora, Ioniță Marin a arătat 
câteva practici necorespunzătoare ale 
muncii redacționale care împiedică 
pe tinerii scriitori să-și publice lu
crările lor izbutite. De asemenea, Io
niță Marin a mai vorbit și de atitu
dinea uneori ingrată pe care critica o 
are față de tinerii scriitori atunci cînd 
ei nu se prezintă cu volume de mari 
proporții, firecîndu-se astfel sub tă
cere lucrări valoroase, însă de întin
dere modestă. In încheiere Ioniță 
Marin a combătut pe autorii de texte 
pentru cântece caire fabrică versuri 
de o calitate inferioară.

AUREL MARTIN-BOLOGA (Timi
șoara) a insistai asupra necesității 
ca scriitorii tineri să fie mereu pre- 
zenți în miezul actualității și să fo
losească cu mai multă promptitudine 
genul publicistic din care mulți sînt 
absenți. Vorbitorul a arătat că acest 
fapt se datorește și slabei experiențe 
de viață pe care o au unii tineri, 
proaspeți mânuitori ai condeiului, fapt 
care face, ca după ani de activitate 
să fie cunoscuți tot ca „tineri scrii
tori". Apoi vorbitorul s-a ocupat pe 
larg de condițiile de lucru ale tine
rilor scriitori care nu se ocupă ex
clusiv cu scrisul, ci au alte ocupații, 
arătînd că trebuie să se creeze po
sibilități sporite de lucru pentru cei 
într-adevăr talentați ca să-și poată 
da măsura calităților lor.

La sfârșit Aurel Martin-Bologa a 
vorbit despre necesitatea abordării 
temelor esențiale de către tinerii scrii
tori.

Luînd cuvântul, BAJOR AN'DOR a 
subliniat că problemele tinerilor scrii
tori romini și maghiari din Republica 
Populară Romînă, sînt întrutotul co
mune.

Ocupîndu-se apoi de necesitatea u- 
nei oglindiri veridice a vieții in crea
ția literară, vorbitorul a combătut 
vehement tendințele unora dintre ti
nerii scriitori de a ocoli calea unei 
asemenea oglindiri, realizind în mod 
greșit imagini care prezintă denigrări 
sau poleiri ale realității.

In încheere, Bajor Andor a atras 
atenția asupra importanței deosebite 
pe care o au îndrumarea fermă a 
tinerilor scriitori, pe drumul unei pro
funde cunoașteri a vieții și sufletului 
omenesc,' precum și însușirea perse
verentă și sistematică a tezaurului cul
turii universale.

ECATERINA OPROIU s-a ocupat 
în cuvântul său de unele probleme 
ale tinerei noastre dramaturgii. Ana
lizând câteva figuri de ’ eroine po
zitive din unele piese, ca. de pildă, 
„Lumina de la Ulmi" de Horia Lo- 
vinescu sau „Zborul de noapte" de 
Nicolae Tăutu. — vorbitoarea a com
bătut tendința de a prezenta modestia 
femeii înaintate, sub forma medio
crității exasperante și a simplismului 
dezagreabil.

In legătură cu problemele cronicii 

dramatice, Ecaterina Oproiu 6-a refe
rit la schematismul căre pândește 
uneori, tocmai pe adversarii lui cei 
mai înverșunați, atunci cînd complică 
în mod mecanic viața sufletească a 
personajelor și diformează tezele des
pre tipic, citind în legătură cu aceasta 
analiza personajului Matei din piesa 
„Citadela sfărâmată" de Horia Lovi- 
nescu.

NICOLAE LABIȘ șira exprimat pă
rerea că printre factorii care stânje
nesc aotivitatea tinerilor scriitori — 
ca de altfel și activitatea unor scrii
tori vârstnici, — sînt prejudecățile 
înguste, osificate, fie că au luat naș
tere în mințile scriitorilor înșiși, fie 
că au fost impuse de unele elemente 
incompetente oare denaturează indi
cațiile partidului. Frica de aspectele 
aspre ale vieții, interzicerea pentru 
literatură a acestor aspecte, este soră 
cu respingerea momentelor de bucurie, 
a stărilor de spirit exaltate, pe care 
viața le oferă cu egală dărnicie scrii
torilor. Vorbitorul a susținut de ase
menea, că este o prejudecată blamarea 
in orice condiții a crudităților verbale, 
după cum este o prejudecată impu
nerea lor abuzivă acolo unde nu este 
cazul.

Intre aceste prejudecăți, vorbitorul 
a așezat și ideea că pentru a oglindi 
un anumit fenomen social sau moral, 
scriitorul are neapărată nevoie de o 
lungă perioadă de timp scursă de la 
ivirea acelui fenomen. După părerea 
sa, această idee duce la așteptarea 
inactivă a „perspectivei istorice". De 
asemenea, operativitatea cu tot dina
dinsul, relatarea pripită a fenomene
lor nedigerate, este la fel de dăună
toare. Perspectiva istorică nu este 
determinată atît de timp, cît de con
știința care percepe și generalizează 
ceea ce percepe, confruntând apoi re- 
zultatul obținut cu' adevărul vieții, 
de pe poziția fermă a spiritului de 
partid.

Aceste prejudecăți rămîn parțial 
inofensive, cînd sînt date ca păreri 
personale, cînd' nu sînt impuse și 
altora. Atunci însă cînd sînt date drept 
obligatorii, caracterul lor dogmatic 
devine și mai evident, iar rolul lor 
este dăunător. Adevărata obligație a 
tinerilor scriitori este oglindirea cu 
sinceritate partinică a adevărurilor 
vieții.

Vorbitorul a chemiat pe tinerii scrii
tori la lupta dublă împotriva dușma
nilor de clasă și împotriva unor ele
mente birocratizate care frînează acti
vitatea creatoare.

In încheiere, el a arătat că ade
vărata măsură a valorii principiilor 
expuse va fi dată de viitoarea acti
vitate literară a tfnerilor scriitori.

PAUL SCHUSTER, vorbind în nu
mele scriitorilor tineri de limbă ger
mană a arătat succesele obținute de 
literatura germană din R.P.R. în 
oglindirea înfrățirii dintre muncitorii 
români și cei germani în opera de 
construire a socialismului. Vorbitorul 
a precizat că aiii scriitorii de limbă 
germană cît și scriitorii români, an 
datoria să combată prin creația lor 
manifestările de șovinism, încercările 
de diversiune naționalistă, provocate 
de reacțiune, să facă educația citito
rilor în spiritul internaționalist. Scrii
torii tineri trebuie să critice cu în
drăzneală prejudecățile naționaliste.

In altă ordine de idei, vorbitorul 
a criticat lipsa de competență a 
unora dintre referenții și redactorii 
din edituri, care, necunoscînd condi
țiile specifice de viață ale populației 
germane din R.P.R., fac observații 
necorespunzătoare scriitorilor.

EUGEN MANDR1C care a urmat la 
cuvânt a abordat în principal problema 
reflectării adevărului vieții în litera
tură folosind datele pe care le oferă 
creația tinerilor prozatori. „N-avem 
dreptul — a spus el — să diminuăm 
frumusețea dramatică a zilelor în 
care trăim și despre care scriem. Ex
periența noastră de viață, atâta cît o 
avem, ne obligă la a pune și rezolva 
prin răspunsuri răspicate întrebările 
majore ale epocii noastre". Eugen 
Mândrie s-a referit la articolul lui 
Ilya Ehrenburg, „Despre munca scrii
torului" pentru a argumenta afirma
ția că, obiectiv, aceasta este o sarcină 
grea, dar importantă. De fapt, cum 
se face că adevărul vieții intră în 
contradicție cu lucrările unora dintre 
tinerii scriitori ? Este vorba desigur 
de pregătirea ideologică, de experiența 
de viață, și mai este vorba de o 
anumită lipsă de curaj. Eugen Mân
drie s-a declarat împotriva încercări
lor de a denigra voit, sau din in
competență viața nouă a patriei. Un 
pericol tot atît de mare îl prezintă 
însă și tendința de a alcătui lucrări 
în care, de dragul idilei, se merge 
pînă în pragul minciunii.

Pentru a pătrunde în miezul ade
vărului — a spus el — trebuie să ne 
situăm pe terenul solid oferit de do
cumentele celui de al doilea Congres 
al Partidului nostru. Aceste documen
te, ca și viața însăși, nu ne permit 
însă să ne muiem condeiele în apa 
de trandafiri.

Zbuciumul creator, partinic, iată ce 
trebuie să fie oglindit în culori tari, 
nu neapărat alb-negru, dar niciodată 
trandafirii. Noi nu trăim încă ușor, 
laptele și mierea curg prin unele lu 
crări neserioase și nu în viață. Orice 
ar spune unii redactori și critici, noul 
care învinge se bate aprig cu ve
chiul. E timpul să încetăm a inventa 
conflicte între secretarul de sindicat 
și reumatismul poliarticular acut. Eu
gen Mândrie a mai discutat câteva 
probleme legate de limba literară, de 
etica scriitoricească, adversară a ati
tudinii meșteșugărești, pentru care se 
mai rimează încă versuri plate —- și 
a pledat pentru genul scurt, schiță, 
reportaj, nuvelă.

El a încheiat afirmând că elementul 

GHEORGHE RUJA GIGA IUTEȘMANFRED WINKLER 
(Timișoara)

indispensabil talentului, personalității 
fiecărui scriitor contemporan din țara 
noastră, este partinitatea intransi
gentă, militantă.

AL. OPREA s-a ocupat de unele 
probleme ale criticii literare a tine
rilor. El a spus că obișnuita vorbă 
despre rămânerea in urmă a criticii 
literare a devenit demodată în mo
mentul de față și că la înviorarea 
acestui gen literar, un anumit rol l-a 
jucat și munca unei adevărate armate 
de tineri critici care în ultimii ani 
cunoaște o simțitoare maturizare în 
dezbaterea problemelor literaturii. 
Amintind sarcinile oare stau în fața 
literaturii după cel de al doilea Con
gres al P.M.R., Al. Oprea a criticat 
faptul că în discuții s-a vorbit mult 
despre primejdia proletcultismului, a 
sociologismului vulgar și prea puțin 
despre pericolul influenței ideologiei 
burgheze. Din acest punct de vedere 
el a arătat cît de dăunătoare este' 
tendința, manifestată la unii vorbi
tori, de a vorbi despre generațiile de 
scriitori și de a găsi diferențieri între 
ele. Acest fapt ar putea duce la reîn
vierea vechii lozinci burgheze a luptei 
între generații. Vorbitorul .a semnalat 
ca o influență .a ideologiei burgheze 
tendința de a se expedia în unele ar
ticole de critică analiza problemelor de 
conținut ale operelor literare. El a 
cerut inițierea unor discuții în jurul 
formulelor literare luate din vechea 
critică și care circulă acum prin di
ferite studii și articole, precum și 
ridicarea la un rang de cinste a te
zelor, pentru care au militat marii 
gînditori din trecut, ca semnificația 
socială a criticii, conținutul ideologic, 
etc.

In ultima parte a intervenției sale, 
el a combătut faptul că unii tovarăși, 
care au munci de răspundere în pro
blemele areșterii tinerilor scriitori, 6e 
împăunează cu realizări care, în ul
timă instanță, se datoresc mu acti
vității lor, ci regimului de democra
ție populară, politicii partidului în 
domeniul culturii. El a combătut ten
dința de a se considera munca de 
creștere a tinerelor talente drept o 
muncă de campanie, de moment, le
gată de apropierea vreunei consfătuiri 
a tinerilor scriitori și nu o muncă 
permanentă, zi de zi, făcută cu dra
goste, cu pasiune.

SAVIN BRATU a precizat că, acla
mând tinerețea și cîntând-o, nu trebuie 
să pierdem din vedere oaraoteru.1 con
cret, social-istoric, pe care-1 capătă 
tinerețea oamenilor, în timp și în lupta 
socială. Citind-o pe Doina Sălăjan 
înțelegem că tinerețea înseamnă pen- 

. t-ru ea un prag în viață, grav și 
emoționant, o trecere dincolo de pri
măvara vieții, o tatonare a verii exis
tenței. Tinerețea implică aici examene 
de conștiință și, în general, o în
sușire a răspunderii în fața vieții ; 
ea pune problema afirmării personali
tății, care se caută și se adună. Dar 
tinerețea noastră de azi nu e numai 
atît. Trohuie să înțelegem prin • ea 
vârsta energiei primăvăratece' cu care 
o nouă generație se încadrează în 
frontul activ al luptătorilor pentru 
socialism.

Tineretul nostru scriitoricesc are o 
întemeiată repulsie pentru proletcul
tism, a spus vorbitorul, pentru că 
proletcultismul frînează elanurile ti
nerești, transformă omul în schemă 
și viața în șabloane, ignoră bogăția 
și complexitatea vieții interioare, atît 
de furtunoasă și atît de prezentă 
pentru tînăr. Dar, ferindu-se de pro
letcultism, mulți tineri scriitori, mai 
cm scamă mulți tineri poeți, ajung 
să disprețuiască marile teme ale ac
tualității, cufundîndu-se într-o cân
tare stearpă a așa numitelor „teme 
eterne", atemporale, asociate. Nici o 
temă „eternă", a arătat Savin Bratu, 
nu există deasupra și în afara vieții 
concrete, social-istorice. De fapt, ma
rea temă eternă a poeziei este tema 
căutării fericirii. Poezia tinerilor de 
azi, din țara noastră, trebuie să fie, 
în ansamblul ei, prin aportul liric al 
fiecărei individualități, o imagine a 
luptei tineretului nostru pentru fe
ricire, în condițiile concrete ale con
strucției sociale a fericirii poporului, 
ale construcției socialiste. Poezia a- 
ceasta poate fi o intensă poezie a 
dragostei și a urii, a visurilor și a 
dezamăgirilor tinerești, a bucuriilor și 
durerilor, dar neîncetat trebuie Să fie, 
prin ansamblul ei, o poezie a omu
lui tînăr care participă activ, cu tot 
ce e mai intim în ființa lui. la lupta 
constructivă, uneori mai grea, alteori 
mai puțin grea, nu odată întîmpinînd 
eșecuri și lovituri, pentru viata nouă 
a patriei. In încheiere, vorbitorul a 
dat exemple de poezii și de grupaje 
de poezii ale tinerilor care dovedesc 
o îndepărtare de actualitatea arză
toare, un refugiu în atemporal șl 
în introspecția deșartă.

P. STOENESCU a vorbit despre 
activitatea tinerilor scriitori din Cra
iova, subliniind că apariția culegerii 
„Oltenia literară" constituie o încu
nunare a acestei activități. Vorbitorul 
a reproșat criticii literare insuficienta 
atenție acordată plachetei craiovene, 
despre care s-au scris pînă acum 
doar note scurte și inconsistente.

In încheiere, P. Stoenescu a cerut 
ca Uniunea Scriitorilor și critica li
terară să-și intensifice acțiunea de 
îndrumare a tinerilor scriitori din 
provincie.

ION BRAD a arătat că piatra de 
încercare a tinerelor talente este ata
carea curajoasă a problemelor actuale 
complexe. A relevat, în acest sens, 
unele dintre meritele 'romanului „Stră
inul" de Titus Popovici. Vorbitorul 
a precizat că problema principală a 
literaturii noastre e problema cunoaș

terii vieții, arătînd că platitudinea 
și cenușiul din scrierile unor tineri 
sânt un rezultat al cunoașterii insufi
ciente a vieții. Tot ca un rezultat al 
necunoașterii realității e și prefe
rința unor tineri prozatori pentru ca
zurile rare sau negative prin care 
prozatorii respectivi încearcă să-și 
impună originalitatea. In poezie, vor
bitorul observă o „neparticipare emo
tivă și filosofică la viața de toate 
zilele a poporului", o abundență exa- 
gerată de „arte poetice", scrise de 
unii tineri poeți, aproape imediat 
după publicarea primei lor poezii. Ion 
Brad a obiectat raportului faptul că 
nu a amintit de cei trei tineri scriitori 
care au plecat să lucreze la ziarul 
șantierului de la Bicaz, folosind ast
fel una din căile cunoașterii directe, 
nemijlocite, a vieții. Vorbitorul a 
cerut să se acorde o mai mare aten
ție literaturii pentru copii, care a 
fost lăsată de multe ori în seama 
unor oameni netalentați.

Ion Brad s-a ocupat pe larg de 
relațiile dintre U.T.M. și tinerii scrii
tori, subliniind necesitatea unei mai 
intense preocupări a organizației față 
de problemele de creație.

GEORGE IVAȘCU a răspuns unor 
probleme ivite în cadrul dezbaterilor 
în legătură cu atitudinea redacției 
revistei „Contemporanul" față de ti
nerii scriitori.

M. MAXIM, directorul Editurii Ti
neretului, luând cuvântul a vorbit 
despre relațiile între tinerii scriitori 
și această editură. In legătură cu 
dezvoltarea unor genuri, între care 
și literatura de aventuri, atît de 
gustată de cititori, vorbitorul a cerut 
un sprijin mai intens pentru ca în
ceputul promițător făcut într-o serie 
de direcții să fie îmbogățit. Recu
noscând că, uneori, Editura Tineretului 
n-a răspuns întru totul menirii ei, 
M. Maxim s-a angajat ca Editura 
să devină în și mai mare măsură 
editura tinerilor scriitori, factor ac
tiv în promovarea creației lor.

RUSALIN MUREȘANU a criticat 
unele procedee nejuste de a se ana
liza poezia, manifestate în cadrul dis
cuțiilor la consfătuire. Apoi a vor
bit despre tendința manifestată în 
lucrările unor scriitori de a se ex
prima într-un limbaj cît mai întor- 
tochiat și mai neînțeles. Vorbitorul a 
arătat că, despărțirea poeziilor în 
poezii bune pentru publicații cen
trale, și altele destinate publicațiilor 
așa zis periferice, este cu totul nesă
nătoasă. Vorbitorul a spus că tinerii 
scriitori trebuie să scrie o poezie sim
plă, nu simplistă, care să meargă la 
inima măriilor mase de oameni ai 
muncii, să-i însuflețească în activi
tatea lor creatoare.

DARIE MAGHERU (Orașul Stalin) 
a vorbit despre condițiile de viață 
ale tinerilor scriitori din provincie 
și a arătat că Uniunea Scriitorilor 
trebuie să dea un mai mare sprijin 
publicării lucrărilor lor și editării de 
plachete și, culegeri periodice.

A. RADU COSAȘU a precizat că ros
tul acestei consfătuiri nu este sta
bilirea unor clasamente sau a unor 
ierarhii. Atît în raport cit și în dis
cuții, spiritul critic și combativ a fost 
deficitar, iar imaginea creșterii tine
rei generații a fost uneori deformată. 

-Caracterizând diferitele etape aje for
mării noii promoții literare, vorbito
rul a subliniat că lupta nu s-a dat 
numai împotriva influențelor ideo
logiei burgheze, ci și împotriva lip
sei de experiență, a îngustimii de 
vederi, a dogmatismului. Partidul a 
educat tineretul scriitoricesc pentru a 
fi în.stare să 6e opună tuturor aces
tor denaturări ale realismului socia
list. Ar fi însă o iluzie tristă cre
dința că toate prejudecățile rigide au 
fost înlăturate. Radu Cosașu a do
vedit că pericolul dogmatismului, al 
răstălmăcirii adevărului vieții prin 
formule împietrite, împiedică încă dez
voltarea creatoare a tinerilor scriitori. 
El a susținut nevoia nu numai a 
îndemnului continuu de a cunoaște 
multilateral viața nouă, dar și a sti
mulării curajului lucid de a reflecta 
veridic lupta dramatică dintre nou 
și vechi, pentru a realiza de fapt ce
rința fundamentală a partidului. Atît 
poleirea realității cît și denigrarea 
ei obiectivistă, sînt mincinoase. Dar 
între aceste direcții condamnate nu 
trebuie introdusă automat și redarea a 
ceea ce e complicat, mai puțin di
ferențiat,. aspec'e caracteristice ale 
comolexității vieții. Radu Cosașu a 
vorbit pe larg despre lupta între nou 
și vechi, caracterizînd-o prin formula 
un-i „coexistente complicate" — și a 
enunțat această teză în lumina unui 
citat dintr-un poem al Măriei Banuș 
„Statui, pc jumătate create după le
gea frumosului, pe jumătate îngro
pate încă în blocul inform al materiei".

Vorbitorul afirmă că reflectării pro
funde și. convingătoare a adevărului 
vieții încearcă să i se opună con
formismul comod și existența unor 
prejudecăți de birou. In mod biro
cratic se confecționează prototipul no
ului din vâață, impus rigid de unii 
critici și redactori- și însușit meca
nic de unii scriitori. Reducerea nou
lui la obișnuit, a spus vorbitorul, 
persistă și în raport, unde se con
damnă aprioric „cazul rar". Raritatea 
în literatură și cazurile foarte frec
vente nu se exclud, căci rar sau frec
vent nu interesează pe scriitor decît 
din punctul de vedere al adevărului 
vieții. Conflictele pure, despuiate de 
complicații inerente realității, falsifică 
lucrările literare. Vorbitorul a citat cî- 
teva exemple și a încheiat cu proble
ma educării realiste a tinerei genera
ții literare. Nu trebuie exagerată im
portanța primelor realizări în literatură 
alle tînărului scriitor, nu trebuie accep
tate pretențiile lipsite de modestie și

atacurile jignit 
scriitori cu ex 
partid înseamnă 
tor respect faț; 
căutare persevei 
artă, modestie 
automulțumirii.

ion grece; 
tul său sprijinul 
partidul a încon 
lor scriitori. Vorbi 
ajutorul pe care'el 
tea scriitorilor Vi
la Alexandru Jar, 
Petru Dumitriu, și 
îndrumare a Unitm,1 
organizeze periodic 
tie, conduse de [rur 
Ion Grecea a atras 
arătată tinerilor J ser 
fruntași, de critic 
presă, să nu capet 
campanie. El a țer# 
turilor și revistei 
ficarea profesionr 
pe cei ce prezintă 
care.

Z. PLAIANU dit 
pat în mod specia 
de activitatea corn 
a tinerilor scriitori 
ticat activitatea ace 
că ea nu s-a intei 
celor care fac pri 
drumul creației ltu 
rile și cercurile Iile 
Suceava. Apreciind 
activitatea membriloi 
el a arătat de asen 
portul nu a putut o; 
noaște realizările do>, 
tinerilor scriitori sucn 
a subliniat ajutorul 
ziarul regional „Zori 
blicarea celor mai n 
nerii talentați din rc 
ganîzarea unor consfă 
regionale care au co, 
bogățirea experienței 
tori participanți. In î 
torul a vorbit desp 
deosebită pe care o Ch 
formarea unui tînăr se 
unei culturi muiltilatera 
în legătură cu aceasta, 
că baza întregii preg 
a tînărului scriitor treb 
(uie însușirea filosofici 
ste.

Luînd pentru a dau- 
RADU COSAȘU și D 
au dezbătut problem.- 
vărului vieții de pe 
muncitoare, aducând 
cizări noi pentru cl. 
discutate.

ȘTEFAN IUREȘ, du. 
ciat dezbaterile consfăti 
în general interesante, ? 
afirmații cuprinse în t 
Al. Andrițoiu și Aurel- Ră 
s-a ocupat de problem;. 
căilor de cunoaștere a x 
blema exactității și pr 
noașterii. în continuare, 
a pledat pentru un în. 
sofic a.l poeziei noastre 
cu poezia lui N. Labiș, 
reflectă mai ales problema 
a adolescenței și a critic 
nea în poezia așa-zisă fii 
bitorul s-a ocupat de pi
torului real pe care cr
trebuie să-l acorde creației ,t;
scriitori, combătînd pe ai/i* 
literari care privesc cu nrinL
trecerea unui tînăr scriitor de 
formulă de creație la alta. 
Iureș a considerat eficace ; 
pe care unele reviste și ziare i 
tinerilor scriitori în cunoaștere 
prin organizarea ciclurilor te^ 
poezii (în „Viața romînee 
rul scriitor", „Scînteia

Discutînd chestiunea 
răspundere, vorbitorul a 
temui lucrului de mîntu 
de unii tineri scriitori. Tn 
Ștefan Iureș a cerut tine 
tori să-și perfecționeze, 
punctele de vedere, limbaj 
și mijloacele artistice.

ANDREI BALEANU . 
importantă contribuția h 
sașu la discuțiile care a 
pe marginea raportului. E 
rat de acord în general cu 
idei formulate, dar a soco 
rectificarea unor exprima 
Vorbitorul a sub’iniat în • 
bit faptul că partidul a în 
totdeauna cu toată fermitat 
tori spre cunoașterea și 
deplină a adevărului vieții 
litat cu perseverență peni 
rarea oricăror reflectări f . 
cinoase a realității. împoRi-, i • 
cărâlor de denigrare sau de r 
a ei. In legătură cu aceb.st?. 
bitorul a adăugat că ocinile 
torilor și criticilor ob‘uzr pț 
pe drept i-a criticat R. Gon 
trebuie câtuși de puțin confpn 1 
indicațiile prețioase, pe carț Ir 
6criitori'or îndrumarea de că.'f | 
Redarea fără ezitări a lupte; 
nou și vechi nu trebuie'. î 
la formulări derutante deshOț < 
tenta elementelor vechiului; c 
ale noului Scriitorul trebuie. s> 
sidere ca o datorie primd-d' 
sa reflectarea puternică. în " 
reția lor, a forțelor triumf, 
noului.

MIHU DRA-'-OMIR a lua' 
cuvintul pentru a răspunde 1 
tici aduse raportului și pen' 
unele precizări.

Luînd cuvintul, poetul DEJf 
NE BOTEZ a spus:

Raportul prezentat de Mihu 
mir a prezentat complet și înț 
mă frumoasă atît tabloul a 
tinerilor scriitori din ultimii ci

(Continuare în pag. 4-a



GAZETA LITERARĂ

NSFÂTUIREA TINEiRVLO/R SCRIITORI
t-a)

ițpcopie a reali- 
une pătrunderea 
a realității, ilus- 
i concrete, din 
•ico-social, și in- 
tații concrete, fi- 
artistice proprii, 

moduri de ex- 
iutindu-se forma 
ță' pe măsura în- 

‘lui comuniștilor.
j [’numărate cazuri 
care se petrec azi 

biruri noi și care 
j iă fie scoase în 
'ș; întruchipate în 

3ewiiform adevărului 
’titbit despre adevă- 

» a spune tot așa 
iițl integral este și 

ii tov. Buda, despre 
e nu în 16 zile cum 
!lse petreacă in mod 

re, datorită faptului 
a fost făcută de 
adevăr integral și 

e merită să se vor- 
(du e general.

i nu există numai 
j’pomenul nou care 
1 țara noastră este 
uniștii, cu mentali- 

deosebită de a ce- 
,i;in faptul că ei- nu 

stă în fața piedicilor 
piuită că nu poate fi 

printr-o metodă mai 
cunoscute înainte, în 

.le grea.
(Use găsește în feali- 
h' foarte diferite for- 
numeroase cazuri. Și 

d trebuie să pătrundă

1

. pune: ce punem în 
rț în carte autorul ceea 
Ram să dau un exem- 
‘le care conține mult 
e o cunoașteți, probabil, 
dintre dvs. Este cartea 

bvici, — „Străinul", 
^orbesc de calitățile ar- 
'feise, de limba curgă- 
^Acitatea de fabulație a 
ri să vorbesc numai de 
a reușit să prindă un 

s1 liața noastră din mo- 
om

ă' pța noastră din
uicii, în care orice .... 
mjeleagă acel timp ar 

'ceea ce dă Titus ~ 
'fa sa este tipic.
lie nu este o fotocopie, 
lografic făcut de autor 
ii, pentru că un autor 
așa ceva. Cine citește, 
.rierea luptelor pe care 
JVici le dă în carte, își 

d nu putea să participe 
,te, pentru că acela care 

poate să vadă tot; el 
arabil mai puțin.

toitad situația, analizînd 
îcumente, vorbind cu oa- 

să creeze acea imagine 
care nu ți-o poate da 

ența personală și fotoco-

T-are obligația să copieze 
' din realitate și să-i pună 

in carte. Experiența mea 
*ă pentru a da toate trăsă- 
'Ale ale unui om, eu pot 
Ei trăsături din experiența 
fși să-mi realizez persona

je obicei însă .prototipul se 
țte în realitate, identificabil, dar 
bine definit, prin ceea ce are 

țial. Ca să fac un cercel de aur, 
din nisip numai aurul și topind 
; boabele de aur făuresc apoi 
arul.
această privință cred că nimeni 
eșește mai profund decît aceia

H impresia că nu se spune 
' pre viața întreagă atunci 

ate fi controlat ceea ce 
-o carte cu fapte diverse

Po-

■ilice acestei femei,
P ' ' '
a

îl concepi în complexul 
vrei să arăți dinamica 
evenimentelor.
țară, dacă vrei să descrii 
tipic, nu ești obligat să

ncălzim inimile cititori Io rI
goria către care trebuie să tindeți, 
aceea de scriitori.

La fel se întîmplă și cu oamenii 
noi. Va veni cineva să spună:

— Păi* cîți oameni fac treaba' pe 
care au făcut-0 comuniștii cu furna
lul?

— Puțini deocamdată. Dar aceasta 
este foarte semnificativ că* există; ast
fel de oameni și 
continuă creștere, 
alt exemplu, iar 
acest sens bună 
țișează veridic.

Tovarășul Cosașu — care cred de 
alt fel că este de acord cu mine — 
a lăsat aci încă o confuzie, spunînd:

— Să scriem adevărul așa cum 
este, să nu înfrumusețăm!

Desigur, eu spun că arta trebuie să 
fie prin excelență o expresie a ade
vărului prin, frumos. In sensul acesta 
trebuie’ căutat frumosul în viață, ri- 
dicindu-se și luplîndu-se cu urîțenia 
vieții. Dar ceea ce cred că a vrut 
să înțeleagă tov. Cosașu este că nu 
trebuie „poleit" adevărul. Asta da.

Datoria scrfitoru'ui, prin urmare, 
este de a urmări procesul dialectic, 
conflictul, situația în tot complexul 
ei, -fără să treacă sub tăcere un ade
văr sau altul.

Aceasta este de fapt adevărul inte
gral despre viață: analiza dialectică 
pină la capăt a situației, de pe o 
poziție de luptă determinată, și noi 
știm că o analiză dialectică consec
ventă, adevărată, nu se poate face 
decît de pe poziția marxist-leninistă, 
care reprezintă azi cea mai înaltă 
filosofie și cea mai verificată con
cepție despre viață, verificată prin 
practica revoluționară a milioane, a 
sute de milioane de oameni.

Dar în literatura noastră, fie că-i 
vorba de scriitori mai tineri sau mai 
batrîni, nu totdeauna se procedează 
just, pentru zugrăvirea adevărului.

Toy. Bajor Andor cînd a luat Cu- 
vintul a vorbit despre două feluri de 
manifestări : idilismul și, negativismul. 
Aceste manifestări sînt două moduri 
opuse de a înfățișa realitatea artistic 
și amîndouă la fel de condamnabile.

Idilismul este de fapt o rudă a pro
letcultismului, a incapacității de a se- 
zisa dialectic realitatea, de a îmbrăți
șa adevărul multilateral și a slăbă- 
noagei îndrumări administrative, ne- 
partinice în literatură. La noi s-a dat 
o luptă cu proletcultismul ca metodă 
de îndrumare și de sărăcire prin po
leite a realității, promovîndu-se prin
cipiile leniniste în creația artistică. 
Desigur, la noi nu a existat o organi
zație caro să nege categoric cultura 
trecutului și să spună : trebuie să fa
cem o nouă cultură .și literatura tre
buie să meargă pe acest drum al unei 
culturi, fără rădăcini, inventate peste 
noapte. Partidul, pornind de la învăță
tura lui Lenin, a combătut aceste 
tendințe, arătînd că trăsătura esențială 
a marxism-leriinismului este tocmai 
puterea șl' prfceperea de'a valorifica 
experiență progresistă a omenirii de 
mii și mii de ani. Totuși idilismul a 
exercitat influențe nesănătoase și dă
unătoare asupra scriitorilor și dezvol
tării impunîndu-se un anumit fel de 
a scrie lozincard, neconvingător, pro- 
movînd rozul în zugrăvirea realiză
rilor noastre și cultul personalității 
sau denigrarea în înfățișarea carac
terelor.

Partidul a știut să combată această 
tendință nesănătoasă a literaturii 
noastre, această formă în dezvoltarea 

. ei și a stimulat în rîndul scriitorilor 
studiul marxism-leninismului și luarea 
contactului cu realitatea și zugrăvirea 
ei veridică.

Idilismul este proletcultismul celor 
ce se tem de adevărul vieții și-l prac
tică în scris sau îl promovează în re
dacții, Jootrai pentru că nu sînt în 
stare să promoveze noul în mod cu
rajos, așa cum i se cere unui comu
nist, fără frică de a spune adevărul 
întreg despre viață și plin de răspun
dere față de ea.

Dar dacă combatem idilismul nu în
seamnă că trebuie să punem în locul 
lui negativismul. Negativismul este 
forma de manifestări* în literatura 
noastră a unei ideologii străine de 
ideologia partidului, priji faptul că 
prin negativism se întunecă nu numai 
succesele oamenilor muncii, ci și ori
entarea și direcția de dezvoltare a 
vieții de la noi din țară, Și fără în
doială că tocmai excesul de culoare 
roză împinge pe mulți dintre scriitori 
și mai ales dintre tinerii scriitori ce 
vin în contact cu terenul, să zugră
vească dese ori totul în negru. Există 
ce zugrăvi în negru. — aceasta ri-o 
poate nega nimeni.

Dar acest negru, dacă nu este prins 
în dezvoltarea dialectică a relațiilor de 
viată de la noi din țară, poate să slu
jească nu literatura noastră, ci ne duș
manul, care ne ponegrește el fără să 
fie nevoie să-l mai ajutăm și noi. 
Deci, pe atît cît trebuie combătut idi
lismul. tot pe atît de mult și chiar 
mai mult în faza actuală trebuie com
bătut negativismul.

Care este drumul pe eare trebuie 
să-l urmăm? In ori ce caz nu în sin
teza dintre idilism și negativism. 
Procesul de creație trebuie să fie 
mult mai adînc decît o enumerare de 
lucruri pozitive și negative. El este 
capacitatea scriitorului de a dezvălui 
din conflicte dintre caractere și din 
conștiința omului, în complexele si
tuații ale vieții, sensul luptei, pe care 
o dă la noi în țară clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare călăuzite de 
partid, pentru construirea socialismu
lui. Realismul socialist urmat consec
vent ne ferește și de idilisrr- și de ne
gativism. De ce am fost eu împotriva 
formulării tovarășului Radu Cosașu 
în ceea ce privește coexistența com
plicată a noului cu vechiul și a cla
selor ?

Fără îndoială că coexistența aceasta 
a noului cu vechiul la noi în țară este 
foarte complicată și raporturile de 
clasă sînt într-adevăr foarte compli; 
cate. Un colectivist - un comunist, sa 
.zicem, se îndrăgostește de fata unui 
chiabur. Desigur iese complicație din 
aceasta. Problema .e i™ scHlezvoltă 
această complicație', dramatismul, căci 
lucrurile chiar, de coexistă, ele nii- sînt 
pașnice, nu i ' 
complicații a» un 

numărul lor este în 
Exemplul bun naște 

literatura face în 
treabă, dacă-i înfă-

a,pcedeu nu este nou. II 
’.ffltorii de cînd lumea și-l 
«di totdeauna cînd vor vrea 

d»ae ceea ce este tipic. Și 
Uf/stă în specificul numai al 
/ștre.

.ă vă dau exemple în care 
ă experiența din locuri și 
ri diferite și variate pentru 
ceva cu totul nou și mai 

ic pentru o anumită epocă, 
ul „Nicoară Potcoavă" al 

Mihail Sadoveanu, -cînd 
te despre Presvitera Olim- 
vorbește de acea forță a ei 
lînzi animalele. Eu nu știu 
ixistat în mod real această 
apt important este însă că 
jărea de animale a fost pusă 
aiă cu persoana preot din 

rănia care avea acest dar și 
dragoste față de fiare și

;ea cu ursul la plimbare așa cum 
cu un cățel. Maestrul Sado- 

U a știut să dea trăsături foarte 
Olimbiada, 

rîndu-i tocmai această semnifi- 
j calitate a ei cu privire la do
rirea animalelor.

"’problemă care ne interesează 
1 ceea a cazului rar și a cazului 
Jt

9>gur că, în societatea capitalistă 
l-tei frecvent „afaceristul" și 

rar comunistul. In societa- 
rtică este mai frecvent comu- 
i mai rar afaceristul. Tipic 
unul și altul, fără îndoială, 

cînd
_i 
tfrării 

oi în 
omen 
ă tipic este cel mai frecvent 
n pictor nu are să-ți facă ta- 
după cele mai cenușii lucruri 
me sau, cînd vrea să-ți facă 
sie frumoasă, pictorul va alege 
levăr o femeie frumoasă și nu 
a modelul primei' venite. Așa și 
jicul la noi în țară. La un mo- 
, dat ce se întîmplă? Există un 

tiv de scriitori — să spunem — 
zum ar fi acesta din fața noas- 
unii sînt mai tineri, alții sînt 
scriitori — ca să spun așa. Mo
an spunem însă „tineri scri- 

S, o noțiune încă nu tocmai de- 
vă! Dar iată că se întîmplă că 
e aceștia se găsesc cîțiva inși 
sînt așa de scriitori, îneît ies 

colectivul „tinerilor scriitori" și 
p să intre în acela de scriitori 
iați. A scrie despre acești scrii- 

j.’ care. sînt mai scriitori decît mai 
ri este tipic, după părerea mea 
:eea ce ne interesează în mom 
de.’-'tă este ca atunci cînd dis

—’stră și despre d-voas _____ ___  _ ..... __
‘5 grija "ejtoAl'Uțfnfg a omului, Jar 'n-fto dintre techi 

’ si nou va mai cnnfto"? .si-Mun"' Nu
mi regele Carol al»[1-lea, în uliinf.

stau pie loc și astfel _de 
___ uu uri Jreznodămînt cu. în

vingători'și cu învinși. Noul și vechiul 
se întilnesc deci într-o. coexistenta 
nu pașnică, ci în. luptă, a.tîta vreme cît 
există exploatarea omului de către om. 
Rine înțeles această situație de fapt, 
adastă stare de lucruri nu presupune 

/entflrea dușrr'anijjui atunci cînd el 
d există, nici scornirea de conflict? 
țȘgle. Dar lupta d-> clasă a existat si 

aaTeitistă 'a noi nînă ce nu vom fi 
Măturat ori re posibilități de exploa-

sa constituție avea un articol în care 
spunea că la noi în țară este inter
zisă lupta de clasă.

Ce s-a întîmplat cu acea constituție? 
Lupta de clasă și-a continuat mersul 
ei, în ciuda constituției, iar în momen
tul de față clasa care dădea o astfel 
de constituție de mult nu irai e la 
putere. Dar a biruit la noi în țară 
clasa care era convinsă că există și 
trebuie continuată lupta de clasă.

Eu cred că noi vom rămîne mai de
parte pe această poziție.

Este esențial ca să știe în ori ce 
moment scriitorul că partidul nu are 
să slăbească lupta de clasă, cît timp 
vor mai acționa dușmanii, cit timp nu 
va fi lichidată exploatarea omului de 
către om. Firește că aceasta nu înseam
nă să scoți dușmanul din pămînt.din 
iarbă verde, atunci cînd el nu există.

Intrucît ar putea fi periculoasă for
mularea coexistenței noului cu vechiul 
și a coexistenței clasei cu complicațiile 
respeciive, fără să se pună tot odată 
și necontenit accentul pe luptă, pe 
conflictele reale?

Această formulare ar putea să dea 
impresia că se poate ajunge la un mo
ment dat la stingerea luptei de clasă 
printr-un fel da mușamalizare a ei.

In țara noastră, în condițiile actua
le, va învinge întotdeauna în mod ho- 
târît, comunistul, nu în fiecare caz 
concret, ci în ansamblu, pentru că în 
concret avem’ destule tragedii, avem 
cazuri cînd comunistul este înfrînt 
ori slăbit în luptă, ori desființat fizic 
de dușman. Insă trebuie să știm că 
dezvoltarea istorico-socială a eveni
mentelor nu este alta decît această 
victorie a ideologiei marxist-leniniste, 
victoria partidului clasei muncitoare 
în țara noastră.

Mai există un pericol. Dacă am ră- 
mînea la formula „coexistenței com
plicate", ar trebui să ajungem la o in
ventariere obiectivistă în descrierea 
fenomenelor realității prin literatură 
și să renunțăm la atitudinea scriito
rului, la poziția lui de luptă, atît de 
hotărâtoare pentru rolul creației șale, 
să renunțam pe scurt la spiritul de 
partid, prin care se asigură prinderea 
sensului mișcării dialectice în viață.

Acesta este motivul pentru care eu 
susțin, că nu trebuie să lăsăm să pă
trundă, nici măcar din greșeală, în 
capul nostru, concepte confuze. Nu 
pur și simplu coexistență de clase, ci 
luptă de clasă, vigilență susținută, 
pînă la victoria noastră.

Pentru a realiza însă pe deplin zu
grăvirea dialectica a vieții, noi sîntem 
obligați, atunci cînd ne apropiem de 
realitate, să_ avem o temeinică pregă
tire ideologică. Unul din motivele pen
tru care la noi se poate aluneca ușor 
în negativism este acela că nu are 
destulă pregătire ideologică, scriitorul 
care cercetează realitatea și faptul di
vers îl poate induce în eroare. Dacă 
însă un om este bine înarmat ideolo- 
gicește și aceasta înseamnă nu a fi 
înarmat pur și simplu cu lozinci și 
cu citate, ci înseamnă a fi pătruns de 
spirit de partid, — dacă'este bine pă
truns de spiritul de partid, el în cele 
irai grele situații, în cazurile când i 
se arată cele mai contradictorii lucruri 
despre realitatea noastră, poate să pă
trundă la rădăcina răului și să vadă 
care este drumul de îndreptare a rău
lui.

Ce se întîmplă însă ?
Tocmai la tineret se poate întîmplă 

cîteodată să fie șubredă această pre
gătire ideologică pentru motivul că 
ideologia se însușește foarte greu, este 
nevoie de arii de muncă pentru a ajun
ge în situația de a putea ușor vorbi 
despre realitate în imagini. în așa 
fel îneît să poți lămuri si altuia pro
blemele dialectice ale realității în care 
omul trăiește.

Prin urmare noi nu putem să cre
dem că vreodată ar fi posibilă rezol
varea problemei .tipicului fără o se
rioasă pregătire ideologică în general 
și fără spirit de partid.

Nimefii nu crede că Balzac, de pil
dă, n-a realizat caractere tipice îin si
tuații tipice. Le-a realizat și. Thomas 
Mann foarte bine. Dar erau ei pătrunși 
de spirit de partid în sensul în. care 
înțelegem noi acest lucru ? Căci noi 
chid spunem „spirit de partid" înțe
legem obișnuit ceva foarte clar : pre
gătirea marxist-leninistă temeinică și 
totală aderență la lupta partidului cla
sei muncitoare. Dacă un Thomas 
Mann, bunăoară, nu se găsea în a- 
ccastă situație, cum se face că în căr
țile lui tipicul este foarte bine reali
zat? Un scriitor mare luptă totdea
una pentru un ideal, luptă pentru ra
țiune împotriva obscurantismului, pen
tru omenie împotriva neomeniei și 
așa mai departe. Și aceasta este „spi
ritul său de partid", adică' lupta sa 
pentru binele omenirii, conform con
cepției sale despre lume și viață.

D I
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cit și problemele pe care le ridică 
creația lor, punînd in lumină justă 
și succesele și lipsurile.

Dacă la prima consfătuire din 1950 
preocuparea centrală a fost descope
rirea tuturor talentelor și punerea 
lor în situația de a crea pentru forma
rea unei noi generații de scriitori, 
preocuparea de azi este îndrumarea 
și creșterea lor.

Aceasta se face în prim loc de cercu
rile literare. Ele și-au împlinit în 
mare măsură misiunea lor. Mulți din
tre tinerii scriitori s-au format în. a- 
ceste cercuri și sub îndrumarea lor. 
Azi sînt însă multe lipsuri în activi
tatea cercurilor literare, care dau 
semne de oboseală și delăSare. Nici 
îndrumarea pe care o aduc acum ti
nerilor începători nu este ideală și 
nici atmosfera care domnește în sînul 
lor nu este totdeauna tovărășească și 
încurajatoare.

Redacțiile revistelor și editurilor — 
a spus în continuare vorbitorul — au 
și ele un rol important in îndrumarea 
tinerilor scriitori. Nici activitatea a- 
cestora nu este uneori satisfăcătoare, 
mulțumindu-se numai cu emiterea u- 
nei păreri care, fără • justificare, apare 
ca o sentință.» Alte ori apoi impietează 
prea mult asupra personalității auto
rului, limitîndn-i libera dezvoltare pe 
linia originalității sale, și tinzind spre 
o standardizare.

Apoi poetul Demostene Botez s-a 
ocupat de problema creșterii scriitori
lor. Prea multi scriitor tineri bat pa
sul r- '"c fără a face nici un pro

cs, ajung rd. „tineri scriitori" profe

Noi, din acest punct de vedere, ne 
găsim pe o poziție mai avansată de- 
dt scriitorii din trecut, în sensul că 
noi nu vorbim în general despre ome
nire și despre fericire într-un viitor 
oarecare îndepărtat. Noi știm că, prin 
lupta clasei muncitoare, poate fi reali
zată bunăstarea oamenilor aci pe 'pă- 
mînt și sub ochii noștri 1

Dacă scriitorul este bine înarmat 
ideologiccște, el se poate apropia li
niștit de realitate, nu o să fie sedus 
nici de aspectul idilic care de fapt nu 
stă în realitate, ci stă în sufletul au
torului, nici de negativism care dc a- 
semenea nu stă în realitate, ci stă tot 
în sufletul autorului 1 El va studia 
realitatea în așa fel îneît siț prindă 
toate aspectele ei, s-o descrie așa cum 
este ea. Eu sînt convins că orice lucru 
mincinos, pînă la urmă' cade, fie vor
ba de idilism, fie vorba de negativism.

Noi trebuie să spunem însă adevă
rul de pe o poziție de luptă, și pozi
ția noastră de luptă nu poate fi decît 
aceea a comuniștilor. Cit aceasta, fi
rește, se poate realiza, adică prin 
contactul viu, intens, adine cu reali
tatea, prin temeinica pregătire ideo
logică, se poate realiza — dacă omul 
are bine înțeles și talent —, ceea ce 
se numește tipizarea, adică descope
rirea tipului nou care apare în socie
tate, în luptă, fără îndoială, cu alte 
tipuri mai vechi; se pot descoperi și 
caracterele specifice în situații speci
fice. datorită faptului că acestea sînt 
la indemîna oricui și fiecare situație 
se prezintă altfel, și fiecare are posi
bilitatea să găsească altceva, corrbi- 
nînd din multipla sa experiență acea 
imagine care i va face pe oameni să 
înțeleagă și să vadă mai repede dru
mul pe care se merge.

Fiindcă o lucrare literară trebuie să 
ajute pe cititor să vadă mai bine și să 
vadă mai devreme; să nu înțeleagă cu 
un ceas mai tîrziu, ci să înțeleagă cu 
un ceas mai devreme.

Rolul scriitorului este de a însuma 
ceea ce se petrece în inimile oameni
lor, îp așa fel îneît să facă să vibreze 
n?ai tare inimile oamenilor, să se 
înalțe mai sus glodurile lor.

Tipicul nu se realizează însă numai 
prin pregătire ideologică și prin prac
tica și studiul vieții, ci și prin măies
trie, prin stăpînirea mijloacelor de 
creație literară.

Aceasta este a doua problemă ă scri
itorului tîflăr, ca și a celui bătrîn de 
altfel, — căci nu ne deosebim, avem 
aceleași probleme.

Este problema limbii scriitorului în 
primul rînd, care nu este pur și simplu 
limba literară. Limba literară o vor
bim cu toții pe bază de pregătire în 
școală. La mine în sat cind.mă duc, 
renunț la ea și-mi reiau graiul local, 
că mă simt mult mai bine, printre ță
rani cu graiul di^i copilărie. Dar aici 
folosesc limba literară. Aceasta nu 
este însă limba scriitorului, a poetu
lui. Limba scriitorului și a poetului 
este deosebită de limba literară, prin 
faptul că scriitorul folosește cuvintele 
pentru a zugrăvi cu ele, adică a con
strui imagini pe oare omul să le vadă 
și să le simtă., să le audă, tot așa 
cum prin cuilorile de pe o pînză a unui 
pictor, percepi, redată artistic, realita
tea.

Nu este bine să se abuzeze de înju
rături. Limba scriitorului nu trebuie 
să fie vulgară, ea trebuie să promo
veze sentimente, idei, cu cele mai 
eficace și mai nobile mijloace ale lim
bii.

Aceasta este o problemă a măiestri- 
ei și cred că măiestria pentru scriitorii 
tineri este lucrul vital, pentru Că prin 
măiestrie reușim să întruchipăm în li
teratură tipicul.

Greu cu măiestria este următorul 
lucru: nu poți învăța să scrii pe bază 
de rețetă, așa cum înveți să fabrici pe 
bază de rețetă berea. Rețeta riguros 
aplicată asigură berea de bună cali
tate de la un caz la altul.

Poeziile noastre, cărțile noastre nu 
trebuie să semene însă una cu alta. 
Tocmai varietatea lor asigură succesul 
lor, atunci cînd conținutul și forma 
artistică sînt realizate.

Trebuie să ne străduim, ca fiecare 
carte să fie un fapt unic în istoria li-, 
teraturii. Capodoperă înseamnă.tocmai 
acest lucru. Dar nici un scriitor nu 
scrie numai capodopere în viața sa, 
deși spre aceasta tiebuie să tindă. Un 
poet reușește să scrie, să zfcem, 24 
poezii bune, care să merite numele de 
capodoperă. Pentru aceasta însă el 
trebuie să scrie cam 24.000 de poezii, 
din care vor rămîne posterității cele 
24.

Pentru măiestrie este necesară și cu
noașterea literaturii în mod temeinic. 
Astfel se învăța țje la acei maeștri care 
au dus mai departe cultura unei țări, 
sau a omenirii. Nu există poet la noi 
în țară, care să nu fi învățat bună
oară de la Eminescit. Nu se poate să 
nu înveți de b el. Și astăzi avem de 
învățat de la Eminescu.

Nimeni însă nu rămîne la un sin

SCUTII
sioniști —- a spus vorbitorul. Unii 
chiar, după ce au dat cîteva lucrări 
promițătoare, au amuțit.

Cauzele sînt multiple. Ele sînt și 
în scriitorii tineri, ca și în afară de ei.

Criticii tineri și vîrstnici nu ajută 
îndeajuns pe tinerii scriitori, a spus 
vorbitorul. Criticii tineri se ocupă de 
operele celor vîrstnici, cu ideia că 
astfel fac o treabă mai serioasă, iar 
criticii vîrstnici s-au specializat în 
clasici, cu ideia că astfel intră și ei, 
ca o anexă, jn istoria literară. Așa 
fiind, volumele tinerilor scriitori apar 
fără ca nimeni să ia act de ele. Desi
gur, nu cuprind lucrări perfecte, dar 
nimeni nu le arată lipsurile. Tînărul 
recidivează pe același drum, nesfătuit, 
nestingherit. Iar atunej _șînd vreun 
crjtic se ocupă, apoi o face*.cu aere 
dc superioritate, privește totul de sus 
și se îndeletnicește cu exerciții âc iro
nie, ceea ce este și mai prost.^ăci, în 
loc să îndrume, descurajează. Altă 
cauză — și cea mai importantă — 
este necunoașterea vieții, a spus apoi 
poetul Demostene Botez. Tinerii scri
itori sînt, firește, tineri. Ei nu au o 
prea mare experiență de viață și, deci, 
nici un material bogat pentru ceea ce 
scriu. Cît au, se epuizează repede. 
Metoda îmbogățirii, a reînoirii 6 lui, 
prin dooumentări cu caracter turistic 
a dus în mod fatal la schematism. 
Tinerii scriitori trebuie să se inte
greze în viața pe care vor s-o oglin
dească, să trăiască mai mult în locu
rile de muncă respective, printre'oa
menii care muncesc Ei trebuie să se 
deprindă a trece prin viață nu ca 
spectatori indiferenți, ci oa observa

gur maestru niciodată, fiindcă de obi
cei începe să semene prea mult uce
nicul cu maestrul și atunci nu-I mai 
respecta nimeni 1

Fiecare trebuie să aibă mai mulți 
maeștri. De aceea trebuie să citească 
cît mai mult, nu numai în limba pro
prie, ci și în alte limbi. S-a pus aici 
problema, ca fiecare scriitor să învețe 
vreo limbă străină. Nu strică nici 7 
limbi 1 Și’ rusește I

Pe mine, personal, de pildă, dacă 
m-ar întreba cineva de la cine am în
vățat, aș răspunde : și de la-Eminescu, 
și de la Pctofi, și de la Ady, și de la 
Baudelaire și de la Maiakovski și de 
la alții. De*la toți aceștia am învățat 
eu nu ceea ce fac, ci cum fac, și mi-am 
dat seama ce să fac eu ca să fac un 
lucru, care să semene pînă la urmă a 
poezie.

Dar se învață nu numai de la maeș
tri, care de acum trăiesc numai prin 
cărțile lor. Se învață imens din fol
clor, din creația poporului. Eminescu 
a învățat din folclor atît de mult îneît 
propriu zis Eminescu înseamnă în lite
ratura noastră ridicarea la nivelul ce'l 
mai înalt, a poeziei populare. Versul 
lui Eminescu este prin excelență popu
lar, însă ridicat la nivelul superior al 
marei individualități a geniului

Dar scriitorul, daca vrea să-și cu
noască bine limba în care scrie, dacă 
vrea să cunoască folclorul, nu trebuie 
să-l învețe numai din colecția Vasile 
Alecsandri sau din alte colecții publi
cate recent de Academie, ci trebuie să 
cunoască lucrurile de pe teren, cum 
a făcut Eminescu, umblînd prin toate 
ținuturile locuite de’ romîni, în satele 
și orașele noastre, însemnînd cîntec, 
povești și învățînd graiul oamenilor 
din toate păturile sociale.

Trebuie să învățăm și de la contem
porani.

Aci s-au ridicat unele.voci care spu
neau că scriitorii vîrstnici nu se ocu
pă îndeajuns de tinerii scriitori. Este 
adevărat acest lucru. Eit am avut pe 
cineva care s-a ocupat odată de mine 
cînd eram foarte, tînăr, pare-mi-se a- 
veam vreo 19 ani, și s-a ocupat o sin
gură dată, dar în așa fel îneît lecția 
pe care mi-a dat-o mi-a rămas pentru 
toată viața.

Eram tînăr și am scris o poezie. 
Poezia aceea avea vreo 13 sail 14 stro
fe, în care povesteam de o dragoste, 
iar după socoteala mea, dacă o citea 
fata to cauză, trebuia numaidecît să 
mă înțeleagă I

Dar am luat alt drum, nu al re
zultatelor sentimentale imediate, ci 
al gloriei.

Și am trimis poezia la unul din 
poeții noștri pe care îi iubim cu toții 
și care conducea pe atunci o mică 
foaie literară. Poetul e Tudor Ar- 
ghezi.

Așteptam cu nerăbdare să văd pu
blicată poezia. Am așteptat, dar nu 
așa de mult cît credeam eu că o să 
aștept. Eram dispus să aștept și șase 
luni. Vedeți dvs, pe atunci nu puteai 
trage, la răspundere pe redactor, nici 
pe directorul de editură, nici conduce
rea Societății Scriitorilor, pentru ce 
nu publică lucrările tinerilor I Te-ar 
fi dat pur și simplu afară pe ușă dacă 
ai fi ridicat măcar vocea 1 Erați alte 
vremuri pe atunci 1

Ntt peste mult timp însă, iată că a- 
pare și poezia mea Dar ce să vezi 1 
In loc de 13 strofe, au rămas numai 
3 strofe din ea, iar titlul schimbat 1! 
— titlul meu. care era.destul.de clar 
pentrit ca să vadă ființa vizată de 
ce este vorba acolo!

Cînd am văzut titlul, am spus că 
nu poate să fie poezia mea. Dar cînd 
am citit strofele, am văzut că sînt 3 
strofe din cele 13, iar un vers este 
schimbat.

In definitiv — mi-am zis — bine 
că a publicat-o și așa ! Putea să n-o 
publice deloc ! Dar m-am întrebat: de 
ce a tăiat atîtea strofe? Probabil — 
mi-am răspuns tot eu — n-o fi fost 
bune 1 Și am început să analizez e» 
a rămas.

Tot ceea ce era strict personal și 
aplicabil numai la cazul meu aparte, 
căzuse. Deci, partea de dragoste că
dea, rămînea numai cea de glorie li
terară... în măsura în care poți atinge 
gloria literară cu trei strofe!

Am analizat și am constatat urmă
torul lucru: că din cele trei strofe re
zultă, ceea ce nici nu observasem, o 
foarte bine rotunjită imagine artistică, 
fără nici un fel de goluri de aer, de 
la primul pînă la ultimuj vers și cu o 
anumită structură, foarte bine inche- 
gată. Poezia de altfel am menținut-o 
în continuitate în toate culegerile mele 
de versuri ulterioare.

Am înțeles atunci că în literatură 
nu trebuie să fii prea personal, căci 
dacă nu-i bun la nimic cultul perso
nalității, la fel de van e și cultul per
soanei proprii și rezolvarea prin lite
ratură a intereselor personale. Adică,

tori. Ei trebuie să se considere în per
petuă documentare, ori unde, ori cînd. 
Ei pot intra apoi în organizații de 
masa, in munci cetățenești, unde vor 
cunoaște problemele realității ca și 
oamenii noi.

Altă cauză a slăbiciunilor în crea
ție ale tinerilor scriitori, analizate de 
vorbitor, a fost lipsa de cultură. Acu
mularea de cît mai multe cunoștințe în 
toate domeniile e acumulare de „ma
terie primă" pentru literatură. Altfel 
orizontul e limitat; plafonul jos. Con
cepția rămîne chircită, opera scrisă — 
minoră, dacă nu de-a dreptul banală.

Scriitorul trebuie să aibă, prin in- 
olinațiuinile lui sufletești, pasiunea de 
a citi, — de a citi mereu, de a merge 
la conferințe, la concerte, în muzee.

Poetul Demostene Botez a vorbit 
apoi despre căile prin care pot fi în
lăturate aceste neajunsuri, despre sar
cinile tinerilor scriitori caire lucrează 
în redacții și posibilitățile îmbunătă
țirii condițiilor de muncă.

In general, tinerii scriitori, să nu 
aștepte totul din afară, dte la alții. Ei 
trebuie să găsească într-înșii și în 
pasiunea lor pentru scris, soluția cea 
mai bună pentru a da opere valabile.

Să scrie, cu gîndul mereu prezent 
la acei pentru care scrie. Cititorul de 
astăzi este cel mai bun îndrumător al 
soriitorului.

Demostene Botez a pus apoi accen
tul asupra măiestriei ca una din con
dițiile de bază ale artei . în concepția 
marxist-leninistă și a încheiat che- 
mind tinerii scriitori la muncă pentru 
depășirea sarcinilor lor în cadrul ce
lui de al doilea cincinal. 

trebuie să spui acele lucruri care în
tr-adevăr pot să-i facă și pe alții să 
vibreze. Tu nu ești expresia propriei 
tale persoane decît în măsura în care 
ești expresia unor năzuințe ceva mai 
general omenești, ale timpului în care 
tu trăiești, ale fraților tăi contempo
rani.

Am făcut o încercare pe baza aces
tei lecții și am scris alte poezii mai 
curate ca imagine și mai curățite de 
note strict personale. Proximele două 
poezii, trimise spre publicare tot mae
strului Arghezi, mi Ie-a publicat fără 
să schimbe vreun cuvînt, nici titlul.

Firește că n-am putut respecta tot
deauna în viață învățămintele aces
tei lecții. Cîteodată am mai scris, spre 
marele meu regret, versuri slabe, pro
zaice, la care cînd mă gîndesc, mă 
întristez. Se spune că poeții, după 
moarte merg în iad. unde li se dau 
să le citească, pentru veșnicie ver
surile lor. proaste! Și încă, asta n-ar 
fi cel mai tragic, dar n-au voie să le 
corecteze! Nici pentru prozatori si
tuația nu e mai bună, dacă scriu pa
gini proaste!

Iată, prin urmare, cum se poate în
văța de la contemporani, cîteodată, 
adică s-ar putea învăța, dacă contem
poranii noștri de la redacții și de 
unde ar fi ei, ar fi mai binevoitori 
cînd îți cercetează un manuscris. Dar 
ce se întîmplă? I se spune celui care 
tremură după un cuvînt bun: — Poe
zia e proastă, nu se publică! sau:
— Mai încearcă d-ta la altă redacție ! 
sau: — E bună, sigur că e bună, 
dar...

De fapt ar fi trebuit să-i spui așa:
— Poezia e proastă, dar vezi d-ta 
strofa aceasta este realizată; versul 
acesta sună a poezie — și să-i explici 
de ce este realizată strofa și de ce 
sună a poezie; de ce este viu perso
najul din pagină, de ce este bună re
plica din piesă.

Dacă ai făcut cu un om odată bine 
această treabă In viața lui. explicîn- 
du-i în ce constă arta cuvîntului, el 
rămîne cu această lecție, și-fi va fi 
recunoscător pentru toată viața, cum 
îi sînt eu lui Arghezi recunoscător.

Eu cred că no! am putea să învă
țăm multe în ceea ce privește măes- 
tria noastră literară, de la cei mai 
mari scriitori ai noștri, studiindu-i 
mereu și care sînt Mihail Eminescu și 
Mihail Sadoveanu.

Ei au foarte mult comun, e foarte 
multă poezie și la unul și la altul. 
Amîndoi au cunoscut — și Sadoveanu 
continuă să adîncească și acum — su- 
lletul acestuî popor, cum nu l-a cu
noscut nimeni înaintea lor. Au umblat 
țara în lung și-n lat, au stat de vor
bă cu oamenii, pentru că este un lu
ciți extrem de important în cunoaște
rea graiului în care noi trebuie să 
scrim și să facem literatură, graiul 
viu al poporului care vine cu noi ex
presii, care este cîte odată mult mai 
sintetic, mai bine realizat decît ceea 
ce spunem noi în paginile noastre.

Trebuie să învățăm din graiul viu 
al poporului ca să ajungem la sim
pla artă a poetului, a povestitorului 
popular, dar la modul nostru perso
nal. Eu sînt împotrivă ca poeții noș
tri să scrie versuri exact cum scrie 
poporul, pentru că astfel de creații se 
îneacă în creația folclorică. Fiecare 
trebuie să vină cu personalitatea pro
prie. să contribuie cu ceva la tezau
rul literar.

Trebuie să ajungem în proză la 
simplitatea la care a ajuns Creangă 
în „Punguța cu doi bani". Trebuie să 
ajungem la o concentrare a cuvîntu
lui cum ajunge Caragiale să redea 
bunăoară viața lui Kir Ianulea în vreo 
25 de pagini de carte.

Ce-ar fi făcut un scriitor de-al nos
tru din această povestire istorică? 
Probabil un roman în trei volume, 
fiecare volum la interval de șase ani 
Trebuie înlăturat de asemenea ceea 
ce există la noi în literatură în mo
mentul de față, ceea ce spunea Rusa- 
lin Mureșan, anume că noi facem 
două feluri de poezii, probabil și două 
feluri de proză și cam un singur fel 
de critică.

In poezie se scriu poezii pentru in
telectuali, hai să zicem și pentru 
..Viața Romînească" sau pentru 
„Steaua" din Cluj, și poezii pentru 
„Albina" și „Îndrumătorul cultural". 
Una pentru oamenii simpli, alta pen
tru: cei subțiri.

Și în proză se cam întîmplă cîte
odată așa.

In critică se întîmplă mai rar, a- 
colo se scrie de obicei pentru subțiri. 
Pentru că acolo se înclină mai mult 
spre un limbaj esoteric.

Aș vrea să ridic aici o problemă ri
dicată de cineva din sală și mult a- 
plaudată: Cenzura artistică. Se spu
nea că scriitorul nu poate scrie, cînd 
așezîndu-se la masă simt? că trebuie 
să se cenzureze el însuși. S-a aplau
dat aceasta desigur cu gîndul că a- 
ceastă cenzură trebuie abolită.

Eu cred că de o totală cenzură nu 
poate să scape decît scriitorul caro 
renunță total la rațiune și începe să 
scrie ca „spiriții", sau cum se nu
mește secta care aiurează vorbind.

Nu acesta este drumul. Primul cen
zor trebuie să 1ie adevărul. Al doilea 
trebuie să fie frumosul, al treilea — 
moralul, eticul.

Dacă scriitorul cînd scrie nu are pe 
acești cenzori în spatele său și scrie 
fără controlul lor, opera nu o să ajun
gă să slujească scopului: educația 
maselor. Și la noi în mod concret 
toate acestea se traduc într-o singură 
cenzură care este în sufletul omului, 
în inima lui : spiritul de partid.

Eu regret că folosesc în combinație 
cele două cuvinte: cenzură și spirit 
de partid

Spiritul de partid este tocmai liber
tatea mea de a scrie, pentru că ceea 
ce nu am putut eu avea bunăoară sub 
regimul burghez, a fost libertatea de 
a scrie în spirit de partid.

Eu în momentul de față pot să scriu 
în spiritul partidului așa cum vreau, 
asa cum cred eu.

Deci, ceea ce trebuie să dirijeze 
creația noastră încontinuu, trebuie să 
fie spiritul de partid. Dacă acesta 
este asigurat, atunci putem să pornim 
curajos pe drumul pe care merg des
tul de curajos cîteodată, nu întot
deauna, destul de susținuți de spirit 
de partid, tinerii scriitori, atunci cînd 
caută forme noi. Pentru că dacă este 
ceva ce trebuie pretins la tineri, este 
această tendință de a purta forme rjoi. 
Nu vă tîrîți în literatură în cîrji, imi- 
tînd servil pe cutare sau cutare din 

cei care azi-mîine vom ajunge în cîrji 
la propriu. Căutați, pe lîngă ceea ce 
ați putut învăța de la noi, căutați 
forme noi de exprimare, forme artis
tice noi care să impresioneze prin 
noutatea lor, prin puterea lor suges
tivă; dar aceste forme noi să nu fie 
căutate niciodată pentru ele, ci pen
tru exprimarea adevărului vieții de 
pe pozițiile de luptă ale comunis
mului.

Literatura noastră tînără se poate 
caracteriza prin faptul că ea caută 
forme noi, în afară de alte însușiri pe 
care ea le mai are. In afară de cu
rajul căutării imaginilor, ea are ma
rea calitate de a fi de multe ori mult 
mai actuală decît literatura scrisă de 
scriitori mai vîrstnici, este deci mult 
mai legată de viață.

Or, aceste însușiri trebuiesc gene
ralizate atunci cînd ele se găsesc, și 
făcute să fie mai cuprinzătoare, 
fiindcă generația tînără va fi aceea 
care trebuie să cînte mai din plin 
succesele poporului nostru în con
struirea socialismului.

înainte de a trece la sarcini, vreau 
să spun cîtev'a cuvinte în legătură cu 
impresiile mele asupra desfășurării 
discuțiilor de aci.

S-au desprins trei aspecte ale aces
tor discuții. Un aspect e spiritul de 
grup, potrivnic spiritului de partid, 
prin felul cum poate duce la neprin- 
cipialitate, la atitudine netovărășeaș- 
că, pornind de la familiarism, de la 
intoleranță la critică, de la contesta
rea reciprocă a talentului și altele. In 
orice caz există tendințe de acestea, 
chiar dacă grupări propriu-zise și du
rabile nu există.

Tovarăși, cred că nu sînt sănătoa
se aceste tendințe. Cei de la „Steaua" 
nu recunosc talentele de la „Tînărul 
scriitor", iar ceî de la „Tînărul scrii
tor" neagă talentele de la „Steaua”.

Grupările de acest fel nu au ce 
căuta în cadrul tinerilor scriitori. Pe 
ei nu trebuie să-i despartă nimic, tre
buie dimpotrivă să-i unească spiritul 
de partid.

Un alt aspect a fost acela în legă
tură cu discutarea tematicii scriitori
lor. îmi pare rău că acest aspect n-a 
fost cel mai dezvoltat. Andrițoiu a 
vorbit despre probleme ale creației, 
Rău, Brad, Schuster, etc. au pus pro
bleme importante. Au vorbit just to
varășii Oprea, Bratu și alții. Nu 
stărui asupra acestui lucru. însă cred 
că atunci cînd vom analiza mai de 
aproape materialul acestei consfătuiri, 
va trebui să vedem mai de aproape 
cum gîndesc și ce doresc să realizeze 
scriitorii noștri tineri, capabili să vor
bească despre creație cu mult mai 
multă competență decît se vorbea a- 
cum 6—7 ani.

Un al treilea aspect a fost acela 
care mi s-a părut mie, după cuvînta- 
rea lui Cosașu, că ar putea să devină 
dăunător prin faptul că duce la neîn
țelegeri. De ce? Pentru că poate nu 
l-au înțeles toți bine pe Cosașu.

Să ne gîndim că orice fel de necla
ritate ideologică poate să ne ducă pe 
drumuri lăturalnice în creație, gre
șind față de esențialul operei de artă: 
adevărul vieții, văzut în desfășurarea 
dialectică, de pe pozițiile de luptă ale 
partidului.

Tovarăși, puține cuvinte despre sar
cini. Puține și nu multe. Aceasta pen
tru că dacă am vorbi mult despre sar
cini și după aceea nu le-am înde
plini, este mai rău decît dacă n-am 
vorbi chiar deloc.

Sarcina principală a tinerilor scrii
tori, ca și a vîrstnicilor de altfel, este 
legătura cu viața.

Îndeosebi tinerii să se concentreze 
mai puțin la polii magnetici pe care 
îi constituie Sinaia și Bucureștiul. Să 
nu se concentreze numai la acești doi 
poli nu tocmai rodnici pentru creația 
literară, ci să se împrăștie așa ca în
tr-un cîinp de bătălie mai • vast, în 
întreaga țară, ca să cunoască mai te
meinic realitatea. Nu le strică aceasta 
nici scriitorilor mai vîrstnici, care se 
mișcă în general mai greu.

Plecarea pe teren însă trebuie îm
pletită cu ridicarea nivelului ideolo
gic, cu sporirea cunoștințelor literare 
și artistice, toate fețe ale aceleiași 
probleme a formării scriitorului.

Numai astfel se poate apropia scrii
torul de ceea ce numim noi cu ade
vărat creație.

O altă problemă, nu secundară, pe 
care dvs. ați ridicat-o atît de stărui
tor, este problema ajutorului care tre
buie să fie dat din partea U.T.M. 
U.T.M. își are problemele proprii. Dar 
desigur că utemiștii din Uniunea 
Scriitorilor trebuie să dea mai mult 
sprijin în rezolvarea problemelor ti» 
nerilor scriitori.

Uniunea Scriitorilor nu și-a făcut 
nici pe departe datoria față de tinerii 
scriitori, nici conducerea ei, nici orga
nele în subordine. Aceasta e o sarcină 
de prim ordin pentru noi.

Redacțiile s-a văzut cum lucrează 
și nu trebuie să fie o consolare faptul 
că lucrează la fel și cu cei vîrstnici, 
adică rău, fără grijă de om. Eu zic 
să lucreze mai prost cu cei vîrstnici, 
dar să lucreze cît se poate de bine 
cu cei tineri.

In ceea ce privește fondul literar, 
într-adevăr, nu se poate pe toți să-i 
faci salariați ai Fondului, nici pe ti
nerii dar nici pe bătrînii scriitori. Dar 
nici așa nu este drept ca scriitorii 
mai bătrîni să fie mai din plin ajutați 
de Fondul Literar decît cei tineri.

Eu cred că însăși conducerea Fon
dului Literar și a Uniunii Scriitorilor 
va trebui să se gîndească la mijloa
cele unei mai juste distribuiri a posi
bilităților noastre existente, ca să se 
satisfacă mai din plin acele cereri' 
ale scriitorilor tineri, care trebuie să 
ducă la o mai strînsă legătură cu 
viața, la o mai bună creație literară.

Eu consider ca bună acea sugestie 
venită din sală ca scriitorii noștri din 
cînd în cînd să facă un fel de confe
rințe în fața scriitorilor mai tineri, 
despre creația lor, adică să poves
tească despre experiența lor despra 
felul cum au lucrat și lucrează.

Iar cel mai important este să ne în- 
tîlnim, tovarăși, pe teren, să ne în- 
tîlnim — și este dorința mea cea mai 
fierbinte — mai cu seamă în paginile 
revistelor și prin cărțile noastre în 
vitrinele librăriilor, alături, cot la cot, 
noi ăștia mai în vîrstă și voi tinerii, 
cu lucrări care să facă să vibreze și 
să se încălzească inima constructo
rilor socialismului și luptătorilor pen
tru pace din țara noastră, ca pădurea 
sub vîntul proaspăt și sub soarele 
cald al primăverii.

(Text prescurtat)
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