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Plenarei Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
din 28 iunie — 3 iulie 1957

i.
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn 

a dezbătut în ședința plenară ordinară din zilele de 2* 
iunie — 3 iulie a.c. Darea de seamă a Biroului Politic 
prezentată de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej cu privire la 
activitatea partidului în perioada de la Congresul al 
II-lea al P.M.R. pină în prezent, precum și concluziile 
ce se desprind din evenimentele internaționale și din 
activitatea partidelor comuniste și muncitorești în Iu — n- 
învățămintelor celui de-al XX-!ea Congres al P.C.l.S.

Congresul al 11-lea al Partidului Muncitoresc Romîn 
a dat un mare avînt muncii partidului nostru, care 
a obținut în această perioadă însemnate realizări in 
toate sectoarele de activitate.

Rîndurile partidului s-au întărit; activitatea orga
nizațiilor de partid a cunoscut o serioasă îmbunătățire 
obținîndu-se rezultate pozitive în munca organizatorica 
și ideologică, în creșterea nivelului politic și a ezpe- 
rienței practice a cadrelor și a membrilor partidului. 
In dezvoltarea democrației interne de partid, în condu
cerea și îndrumarea de către partid a sindicatelor. 
U.T.M.-ului și a celorlalte organizații de masă.

Legaturile partidului cu masele largi de oameni ai 
munco au continuat să se întărească, organizații.e de 
parhd desfășurînd o intensă activitate ae monilizare 
a ce.or ce muncesc pentru realizarea sarcinilor puse oe 
Congresul ai 11-lea al P.M.R. și atragerea tot mi; ac
tiva a oamenilor muncii la conducerea economiei ș. 
a vieții obștești.

Au fost obținute succese in dezvoltarea tuturor ra
murilor economiei naționale și în transformarea socia
listă a agriculturii. S-a îmbunătățit munca de condu
cere și planificare a economiei naționale, precum și 
activitatea organelor locale ale puterii de stat, ale căror 
atribuții au tost lărgite pe baza principiilor centralis
mului democratic.

Rolul conducător al partidului s-a întărit; poporul se 
unește tot mai mult in jurul lui, urmind cu hotănre 
și încredere politica partidului.

In perioada de care s-a ocupat plenara, partidul nos
tru a desfășurat o perseverentă activitate de dezvol
tare a legăturilor și contactelor cu celelalte partiae co
muniste și muncitorești și a adus o contribupe activa 
la întărirea unității lagărului socialist șt a mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale.

S-au lărgit și s-au dezvoltat relațiile politice, econo
mice și culturale ale Republicii Populare Romine cu 
alte țari, pe baza principiilor coexistenței pașnice intre 
toate statele, indiferent de regimul lor social.

Alături de țările socialiste și de alte țări iubitoare 
de pace, Romînia participă oin ce in ce mai activ 
la lupta pentru destinderea încordării internaționale, 
pentru prietenie și colaborare între popoare, pentru 
rnenținerea și consolidarea păcii.

Rezultatele însuflețitei munci creatoare a clasei mun
citoare, a țărănimii muncitoare, a intelectualității, a 
întregului nostru popor sub conducerea partidului con
firma pe deplin justețea liniei generale a partidului 
și a hotărîriior Congresului ai 11-lea al P.M.R.

In perioada de care s-a ocupat plenara, volumul pro
ducției industriale și agricole a continuat să creasta. 
Planul de stat pe anul 1956 la producția globala in
dustrială a fost realizat in proporție de 105 la sută, iar 
in primul trimestru al acestui an el a fost depășit cu 
7 ia sută. In agricultură sectorul socialist a ajuns să 
cuprindă cca. 41 la sută din totalul suprafeței agricole 
a țării și cca. 28 la sută din totalul gospodăriilor țără
nești.

Pe baza rezultatelor obținute in industrie, agricultură, 
cultură, partidul și guvernul au luat in anii 1956—1957 
o serie de măsuri pentru îmbunătățirea nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Prin munca desfășurată de organizațiile de partid, 
sindicale și de U.T.M„ dezbaterea ce se desfășoară in 
prezent in legătură cu experimentarea sistemului îmbu
nătățit de salarizare și normare a muncii a dus la o 
largă activizare a muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor 
și funcționarilor din întreprinderi, care iau parte cu 
mare interes la această dezbatere, prbpunind soluții 
prețioase pentru creșterea votaaaH producției, mai 
buna organizare a procesului de prodacție. descoperirea 
și valorificarea rezervelor interne ale întreprinderilor, 
sporirea productivității muncă, redneerea prețului de 
cost, asigurarea rentabilității iatrepriaderilor. Aplicarea 
acestor propuneri a și dat rezultate intr-un șir de în
treprinderi, creind o bază trainică, sigură pentru spo
rirea cîștigului oamenilor muncii.

Se poate spune de pe acum că această acțiune de 
atragere a maselor largi de oameni ai muncii la dez
baterea și rezolvarea problemelor de organizare și 
conducere a producției sa duce la un nou avînt al 
economiei naționale și la ridicarea nivelului de trai al 
ce.or ce muncesc.

Desființarea sistemului de cote obligatorii la majo
ritatea produselor agricole a fost primită cu mare sa
tisfacție de țărănimea muncitoare, a sporit considerabil 
cointeresarea materială a țărăniștii și a creat condiții 
deosebit de favorabile in ridicarea producției agricole, 
a întărit încrederea țărănimii in politica partidului și 
guvernului, a consolidat și mai mult alianța dintre 
clasa muncitoare și țărănimea muncitoare.

A crescut preocuparea organelor de partid pentru 
aplicarea consecventă a principiilor leniniste in viața 
de partid, s-a întărit disciplina de partid și s-a îmbu
nătățit compoziția socială a partidului.

Concentnnd munca organizatorică și politică în uni
tățile de bază ale partidului, organele și activul de 
partid și-au dezvoltat inițiativa și spiritul de răspun
dere, rezolvă în med mai concret și mai competent pro
blemele po.itice și social-economice ale construcției 
socialiste, problemele vieții de fiecare zi a maselor 
populare.

b-a intensificat activitatea ideologică a partidului și 
s-a ridicat nivelul ei; munca de propagandă, presă și 
editorială a fost legată mai strins de sarcinile con
crete ale construcției economice, de studierea istoriei 
partidului nostru și a experienței sale revoluționare, de 
aplicarea creatoare a învățăturii marxist-leniniste.

Partidul a acordat o atenție deosebită orientării poli
tice și ideologice a intelectualității, care desfășoară o 
activitate creatoare rodnică pe tărîmul științei, artei și 
culturii și participă activ la viața obștească a țării, 
sprijinind cu încredere politica partidului și guvernului. 
S-au adus îmbunătățiri structurii și conținutului învă- 
țămintului de cultură generală, a învățămîntului tehnic 
și superior.

a partidului nostra la probfaMi 
ei consecventă «□ das la •

tăria j*stă leninistă 
națională S> aplicarea 
intensă activitate politică a maselor muncîteare ale ari- 
noritătroc aațiooale : partida! și ginere*! ao hut un 
șir de măsuri practice pentm ridicarea anelaini «or 
material și cafturaL

Prietenia și colaborarea frățească dintre poporal -o- 
■ia și aațiooalitațile coo-ccartcare vas latam. \atio- 
aalrujite coal-ocuitoare participa activ și creator, alătsrl 
de pspiral romîn. la munca peatra iafteri.-ea «eya- 
Hka Pope are Romine, peatra întărirea regîaasfi* de
mocrat popa Iar și coastrairea wriilif^ ia țara 
noastră.

latre manie acțiaai orgaouate de partid in această 
perioadă treboie neașionaU, data fiind awma'atea lor 
poiitka deosebită, aiegeri.e peatra slatxr^e pefa-a. 
alegerile peatm Marea Adaaare âajinai'l. care ax 
sntwt • demonstrație poterokâ a acîrrităso poutxa a 
nașelor populare, a cooștxațe Ier cetățenești, a tra> 
oaari erindairo noastre terme a iTi)ims~ u aaaee- 
oxter moaca față de regzaaî drmerrax popaHr.

Plenara GG constată că iocrarte trmgTxior*w ai 
.XA-tea al P-Gli-S. aa exercitat o pnSerwca nmmv» 
asnpra intregn mișcări combs* și mmncztertșfi joter- 
n-țrrnif- Dezbaterea IncrtrLac Cangresaj» fc către 
partidele ream mite și mnmdaeeeșX pe taxa arnear 
Cefretalni ai .Vl-iea al P.GXA. ca privire ia rapee- 
toă de forțe intre capftafism șa mu' im. te coexis
tența p»șniră a statever ca sevJemc lonartr dderae. ta 
posebiiitalea prevenirii rtrbooir'nr in epoca actaauă. ia 
fermele și ■etode* de trecere aue dxcraeter Șăn de 
ia capitarism la sormțșae. a dan ia clanficarea aoor

Reaaxarie om au* de peporm earner* In < 

exercită asapra vmpi nanr ma u orpacrxrit 
axe Coamă Serie's* arata ca fiotariroe rmg~nv iii ai 
XX-lea ai FTidoSn Commmst ai Internii Sn-o'-ce se 
infiptaiesc ca dep-x wxm acesta es» ne mran- 
festadd ai Panaanam Comhm* ad Lnmmi Snvetx* p 
ai Comnetaai saa Central lenmosx.

Recente» mixer, de reergamxare a Warn tar te co*- 
ddeere a mdaitriu și r—irrorpi tr. ia a cane drxae- 
tere aa pariscăpat zeci de mefiooae de ttimrm, dearond 
noi perspective Izvorâtele ■ vederea iadepuo** tunam 
economice fundamentale a L.R.S.S. — aceea de a 
ajunge și de a întrece intr-un termen istoric scurt ee*s 
mai înaintate țări capitaliste, din punctul de vedere al 
producției industriale și agricole calcu.ate pe cap de 
locuitor.

Dezbaterea Invițăauate’x Congresalai ai Xl-iea a 
arat ca rezultat o nonă crtptrt a torțelor oaezxc a» 
socialismului și păci, noi soccese importa** obt-Kzte in 
Iară, un poterak avânt ai forțelor de xfite are i«aâ 
ș< națională in întreaga bun*.

Ca urmare a trhmfii.rder adma ce s-an prodxs după 
cel de-al doilea razbm mondial in viața iuti ier ntr- « 
oameni manca, mute popoare din țarue capitaliste, 
dependente și ra rmib fisc lupta pentru caadrpi mai 
bune de muncă și ne tra. pentru oertap firaomtirr. 
pentni independenta nețvenia. pentru pace șâ soeza^sm 
In Împrejurări mai tararafia*. — ceea ce oesetede nm

In perioada dezbexri bi rărirăm Cangresuum ai 

bundă de pemgriiri a P-Gl. S. și a ceăvWde Țart-U» 

tere a fmațatex mmirt irmnir—. u—nlr~d să pen- 

internă cu spcipmnd etreurder io*ein -•< * ergaaucat 
putchul coatrareraagăoaar te vederea fiTOăUrâ cacern- 
lor revolution »rt a» oomenâne emmce p res-jarări 
rinduieli capnaTm mopereșt^

Plenara constata că ademsrva cercunmr mpiutnb 
împotriva pozițxmr nrihmri s-* zdrudâ de am- 

coeziunea ideoiegKa a m^căn roman nu inieraațvonale. 
de hotărirea eamemdor mancă d-n țările socia.ste de 
a apăra și cnasoMa oeiaduirea democrat-populara, de 
prietenia și trățu țarLnr Ugănrim socialist, in frunte cu 
U.R.S.S.

Alături de Partidul Comunist al Lniunu Sovietice 
și de alte partide frățești, partidul nostru a acordat un 
sprijin intemaționaizst activ clasei muncitoare maghiare. 
Partidului Muncitoresc Socialist Ungar și guvernului 
revoluționar mnncitoresc-țărinesc din Lngaria in ve
derea infringerii contrarevoiupa și normalizării situației 
in această țari.

Faptele an dovedit că aid o încercare a reacțiunii 
imperialiste de a întoarce înapoi roata istoriei nu poate 
împiedica sistemul mondial al socialismului să se con
solideze tot mai mult și să-și dovedească superioritatea 
economică, soaală și politică asupra sistemului capi
talist

co

*

Dezbaterea documentelor Congresului al XX-lea al 
PX.U.S. a dat un puternic impuls activității generale 
a partidului nostru, ducind la aprofundarea unor pro
bleme fundamentale ale construcției socialiste, la exa
minarea critică a diferitelor laturi ale vieții de partid 
și de stat, la consolidarea rolului conducător al partidu
lui, la întărirea democrației socialiste și a orînduirii 
democrat-populare.

C.C. al P.M.R. a organizat cu seriozitate și simț de 
răspundere dezbaterea in partid a documentelor Con
gresului al XX-lea al P.C.U.S., punînd în centrul aces
tei dezbateri tezele teoretice elaborate de congres, im- 
binind strins dezbaterea hotărîriior acestui congres cu 
munca pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite de Con
gresul al II-lea al P.M.R., fuînd poziție față de urmă
rile negative ale cultului personalității și față de modul 
cum el s-a răsfrînt în țara noastră și trăgînd concluzii 
practice pentru activitatea partidului nostru. C. C. al 
P.M.R. a orientat dezbaterea astfel îneît ea să ducă 
la ridicarea nivelului activității partidului, la întărirea 
unității de monolit și a disciplinei de fier a partidului, 
la aplicarea consecventă a normelor leniniste ale vieții 
de partid.

Plenara subliniază ca un lucru deosebit de îmbucu
rător faptul că dezbaterea a întărit unitatea și coeziunea
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Panoramic: In stingă blocurile viitorului baraj, in dreapta noul canal al Bistriței.

PE BISTRIȚA
1

■tatt, pt dnd era 
.Va dut s-o

r>-egec^i n-aei
: w. rxa m -fișări rg atLneal » comorile
-te Ajmurez, Ia fiaaVR mzs e-orv efiz^-o tn 

: de sa»re sSatao zeuiu:
; ce ia 4« ^"torit ia pragurile

ei’ noapeea t* rmfirrf ciclon care hurduca
acuiru. dM Dor-ia piad la Piatra Neamț și smul
gea coc.'-- dm rtddaai Am tdrit atunci, la lu- 
auna i al ger dor. t^jadfaguJ piutdor pe cce.e 
■izr-trece fi pintațt lusUnd cu topo^eie șt cu 
țemneie. jcpotrzsa batudior și Firii ciunsd la 
panassmal srrmr- eu La ferestrtiale satelar de 
pe nargmea Hedsd. femei ți copu apeznseserd la- 
idndrae oa ■■ ierna de rugi pentru sdnâtatea 
codr t-u la rdidooria dramaded. la oale, sd 
ode codru cu^x. ți ferecați in sirmd.

La przg-1 ipitdu—: dui Broșteni, —nde md 
x'-xK. x -ari Wxs pe o targa de crengi ți fa
me 'erar a o țuc-ițd de singe la guri Jiu 
i s-a rut jumr jace ninuc. Era nespus de fJiăr, 
și dfi&AMM m-flm glndd la un Făi-Frumot cdzui

In lupta cu uriașii, care, ca tntr-o ' trezire haotică 
a preistoriei, umpluseră cu cetele lor adinca și 
•narea scenă a nopții. In zori, culmile munfilor, 
cdile. povlridșurile. erau acoperite de sttrvurile 
cod'ilor prăbușiți. Bistrița fugea, fugea neconte- 

t in l-mina soarelui, iți cutremura spinările cu 
• ylz: albaștri de plăcerea luminii cerești, și pă
rea a șerpoaică ieșită in timpul ciclonului 
de sub virstele geologice. Așa m-a impresionat 
Bistrița, atunci, in noaptea de acum zece ani.

*nsă am cunoscut-o și blindă și frumoasă, și 
m-am îndrăgostit de ea. mai cu seamă după ce 
-am ospătat din păstrăvi și i-am ascultat isto- 

r-.-e. in numele dreptății, am așezat-o intre fru- 
m—sețue ceie mari ale țării mele, îndată ct 
i-am cunoscut si oamenii și priveliștile printre 
tare trece, după ce se azvirie peste stinci, la 
Orizaba, ce o cerboaică mitologică. Dar fru
mosul rlu na acea nevoie să4 așez eu in aria 
jr-msețlior, cda Inatnțasi mari l-au răsfrînt în 
oglinda siră moartr a istoriei, prin pagini asupra 
cărora nu pot lucra morile timpului. Eu unul, 
n-am făcut aitteva. deât să-i aduc omagiul ge
nerației. es. B.ssr.tec. noastre, care a văzut atitea

ri.ndu.ri de oameni, de la dacii pletoși ptnă la 
aurarii pomeniți de Cantemir Voivod, și pină tn 
zilele de azi. Din bun început, rtul nostru îți 
trezește simțămtntul unei puteri nemaipomenite. 
Asta au simțit-o oamenii noștri, din cel mai 
adine veac, de pe cind nici vorbă nu putea fi de 
supunerea Firii. Și totuși, îmi amintesc bine cî- 
teva lucruri din cursul vremii: tntti, voi reaminti 
intllnirea cu marinarul de la Galați, care urca 
la Bicaz, avtnd tn servietă ..planurile" Mării ce 
se va ivi sub Ceahlău, peste cițiva tni. Țin minte 
că în călătoria aceea de pomină, înfr-un accele
rat de noapte, l-am ascultat pe omul acela, cu 
toate scăderile și frumusețile sufletului, de la 
îndoială și neîncredere, pină la bucurie și entu
ziasm. Imaginația noastră vedea altarele munți
lor răsfrânte în Mare, și pescăruși și cormorani 
marini făcîndu-și cuib sub streșina schitului de 
la Ceahlău. Vedeam năseîndu-se o nouă faună și 
o nouă floră, ca o reînviere, sub puterea ome
nească, a unui fragment din Marea Sarmatică,

Eusebiu Camilar
(Continuare în pag. 4)

Liniștea betonului
Văratec
Mă r-eresc pe la Roznov; Ia corn- 

rxrtzBeES — zarium de scindări 
;-?ăSȚ*-e iepezitate ia gară șî ce
rii de ăsăe a! dimineții de vară 

î.-.:ar». părăsesc balonseidul la 
care K-am ascuns fata toată noap
te*. șa ndaeK — incă amețit de 
aaro*ai iacorood — pe acești soți 
secaBosciț a; aț: in pregătiri febri- 
je per—, cobcrirea Ia Piatra. El 
are SO de ix plin de distincție 
pcxtesoraa sobru, pedant, fin 
Ea. la jurai a 50, încărunțită, voi- 
nca. ere-g :â. ca o notă de tinerețe 
ageră in brațele puternice, albe. In 
P-c-er- sprrt, verde, fără mineci. 
Bagaj p-esrm. multilateral, mutat 
de sus cplasă pe coridor, sub 
coouada ei; remarcabil — un balot 
umflat, bine strins în curele, în 
care se simte lenjeria de pat — 
plapumă, perne, cearșafuri; doamna 
îmi expi.ca. să întreb prea multe, 
că dumnea :r pleacă la Văratec pen
tru vreo trei . Am fost la Văratec? 
Dar la Secu? Dar la Agapia? Nu. Dar 
nu mi-ar place să mă duc? Liniște, fru
musețe, puritate. De cind doresc Vă
ratec, Agapia. Secu. De cind cunosc 
Sadoveanu. maestrul nu a lăsat In 
mine locuri mii armonioase; le-am îm
podobit permanent în minte cu fre
nezie livrescă — și nu am călcat în a- 
cel rai aspirind la el ca la fructul in
terzis (sistem nu mai puțin livresc de 
privațiune juvenilă). Purtînd balo
tul în care simt moliciunea plăpu- 
mii și pernelor. — doresc Văratecul, 
în afara lui Sadoveanu și a tot ce 
a plăsmuit tmaginația mea. O do
rință proaspătă, neașteptată, de cu
loarea citrică a cerului — un Văra
tec redescoperit, fără deformări, de- 
calibrări, prejudecăți, concentrat în 
această plapumă, în aceste perne, 
ca în pilule: o cameră albă, cu un 
pat, o masa, un scaun, un cearșaf 
întins de mine pe pat, pernele în- 
fățate de mine, fețele de pernă 
păstrînd, nopți la rînd, liniile fieru
lui de călcat, plapuma îndoită pe 
jumătate, un lighean smălțuit, sa- 
voniera, pasta de dinți, o bătaie în 
ușă și-n prag o maică, în mînă cu 
o cană de lapte.

Apare Piatra. Cei doi soți inspec
tează gospodăria strînsă în jurul 
lor; îmi mulțumesc pentru ama
bilitate și-mi doresc drum bun la 
Bicaz. Piatra este în soare, bucată 
de minereu în care strălucesc gră
unțe de diamant — acoperișuri, li
vezi, cîteva turle de biserică; îi ajut 
să depună bagajul pe peron O 
clipă mai îmi trec palma pe balot; 
dumnealor iau o trăsură, grăbind 
spre RATA; vor luă autobusul, vor 
coborî nu știu unde, n-am reținut, 
vor apuca o potecă, vor urca, vor

Dintr-un jurnal la BICAZ.
ajmm. vor desface orreWe batotu- 
lut Eu. pe peron, unnăriaăa-i Li 
minte spre acel necunoscut Văratec, 
îmi pare că sint Meoalnes In fața 
cărării care ar trebui să mă ducă 
la Yxonne de Galette.

Piatra heamț-Bicaz

Oriunde sosim, venim încărcat 
cu noi înșine, de ce nu înțelegem? 
Cu noi înșine, în primul rînd. La 
Văratec, întinzînd cearșaful pe pa
tul tare, i-aș povesti maicii aflată 
în pragul ușii, despre Yvonne de 
Galette și despre mine. Ie grand 
Meaulnes. Ascultindu-mă. mi-ar în
tinde cana de lapte, mi-aș întrerupe 
povestirea și-aș intreba-o dacă lap
tele nu conține stronțiu 90; nu aș 
vrea să mor, sau să încep să mor 
la Văratec; de la Fournier, exact 
ca în mintea mea, aș trece la ra
dioactivitatea atmosferei. M-ar as
culta, cu aceeași liniște; mi-ar ră- 
mîne „mustăți" albe de la lapte pe 
buze și, ștergîndu-mi cu limba lap
tele, i-aș relata ce s-a întîmplat cu 
o bombă atomică la experiențele 
din Nevada, cum din pricina foco
sului nu a putut exploda... acum se 
caută un voluntar care să demon
teze focosul neputincios. E știrea 
pe care o recitesc de nu știu cite 
ori, de la Piatra la Bicaz. Viu 
încărcat cu ea, apăsătoare; nu-s dis
pus să tragedizez, totuși știrea ră- 
mine apăsătoare. Se caută un volun
tar pentru a demonta focosul unei 
bombe atomice 1 Maica de la Văra
tec și-aduce aminte de Daniil, cel 
care a îmblînzit leii. Vai, măicuța 
mea, mi-e teamă că sfîntul Daniil 
nu are putere și pricepere să des
facă focosul unei bombe atomice. 
Mai îmi dai un pahar cu lapte ? 
Am venit Ia Văratec să mă lirflș- 
tesc.

la tălpi; lipsa lui de fantezie poa
te produce catastrofe psihice. Sa 
desenezi oameni zîmbind la fel — 
ce tristețe de talent! Omul acela 
nu știe ce Înseamnă un zimbet — 
pedeapsa ar trebui agravată.

In centru, bufetul expres a de
venit însfîrșit restaurant ca lumea: 
și-a scos mese afară, pe o prispă 
ușor evoluată și ad. ferindu-țj coa 
lele de fețele de masă în perma
nență ude — poți aștepta mult și 
bine fripturile comandate. Cărucioa
re cu înghețată, două antichități de 
instalații pentru .răcoritoare și si
rop”. .Iartă-mă*. anunțat cu litere 
de o șchioapă, ca o fericire, pe afi- 
ș:erul cinematografului de Ia club, 
frizerii neschimbați. La ghereta cu 
.mici”, Kngureanu încălzește grăta
rul și așteaptă comenzi; are o freză 
impecabilă, blond-linsă, dată cu un

soare, cămașă sport, numai șorțul 
cam de parlagiu, dar nu se vede. 
Lîngă el. pe un scaun, în gheretă, 
soția lui. în vizită, într-o rochie 

albastră de mătase înflorată, cu de
colteu modem și. mai ales cu un 
colier strălucitor de perle false. 
Ziua, in am'aza mare, soția lui Un- 
gureanu grataragiul, ultraelegantă 
prin fumul grătarului, lîngă mașina 
de carne și „midi” cruzi. E în sfîr- 
șit un șoc In Bicazul apatic. Socul 
se risipește rapidt la redacție, dac
tilografa ridică • încet capul de pe 
mașina de scris și-mi spune liniștită 
„bine ați venit". T. se ridică de la bi
roul ei și mă întreabă ce mai fac. 
Are niște urdă proaspătă tatr-un 
pachet nu doresc? Ii răspund în 
nota câ fac bine, nu vreau urdă 
:: am venit pentru abaterea de mîi- 
ne a Bistriței; îmi arată ediția fes
tivă a ziarului lor, în timp ce tu

Radu Cosașu
(Continuare tn pag. 4)

Săptămîna

Marea călătorie

Bicaz, gară-centru

Bicazul nu mă surprinde și-n a- 
patia revederii noastre sînt con
ținute toate bucuriile posibile. Praf, 
soare, claxoane și afișe pe fiecare 
stîlp de telegraf. Pe fiecare stîlp, 
de la gară pînă-n centru, un ace
lași chip — bărbat, femeie, miner, 
brigadier, topograf, — care-ți zîm- 
bește, același, același, același zîm- 
bet, dar cu altă explicație. Graficia
nul acesta ar trebui bătut cu vergile

1957. 1 iulie. Anul geofizic 
internațional. Cuvinte care par 
să nu spună nimic deosebit. A- 
tențiune, insă, secole l In cu- 
rind începe cea mai mare a- 
ventuză a omului, de cind 

există el pe suprafața pămîn- 
tului. In curind începe marea 
sa călătorie in univers, la mii 
de kilometri depărtare de pla
neta noastră.

Deocamdată, luînd-o înaintea 
omului, cățelușa Albina îm
preună cu alte patrupede s-a 
întors perfect sănătoasă după 
un voiaj făcut au o rachetă 
sovietică la o înălțime de 110 
km.

Păcat că ziarele nu publică 
pe trei coloane cu titluri grase 
o asemenea știre senzațională 
și mai ales e păcat că Albina 
nefiind obișnuită cu exerciții 
oratorice, nu poate împărtăși 
intr-un discurs primele im
presii \de dincolo de globul 
terestru.

In curind, își vor lua zborul 
cu o viteză de 480 km. pe 
minut de pe un original ra-

chetodrom sateliții artificiali.
In apropierea soarelui, a al

ter planete și a aștrilor, vom 
afla poate de ce pămîntul are 
palpitații, cutremurîndu-se din 
cind în cind, de ce se exer
cită magnetismul intern al glo
bului, care este originea căl
durii sale interne precum și 

alte răspunsuri la atitea „de 
ce"-uri. Croazierele interplane
tare și schimbul de experien

ță cu prezumtivii marțieni, în
ființarea unor posturi de mi
liție intre soare, lună și pă- 
mînt, vor deveni curind pro
bleme prozaice la ordinea zi
lei. Există un singur imperia
lism pe care îl poți saluta: 
cucerirea cosmosului de către 
oameni.

Cucerirea universului a de
venit o cursă prietenească la 
care participă peste 70 țări tn 
frunte cu UJtS.S. și S.U.A. 
Unele ziare americane stnt tn-

Ion Mihăileanu
(Continuare în pag. 4)



REZOLUȚIA
Plenarei Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn

din 28 iunie — 3 iulie 1957
(Urmare din pag. f)

Ideologică și organizatorică a partidului In jurul Comitetului 
Central, a demonstrat capacitatea partidului de a-și însuși și 
de a aplica în mod creator marxism-leninismul potrivit condi
țiilor concrete ale țării noastre.

Coeziunea și unitatea partidului au avut o mare influență 
asupra tuturor oamenilor muncii, care s-au unit și mai puternic 
în jurul partidului.

In timpul acestor dezbateri și mai ales în perioada evenimen
telor din Ungaria au avut loc unele manifestări răzlețe și 
izolate de confuzie și șovăială, influențe ale demagogiei elemen
telor dizolvante, antipartinice, care iși ridicaseră capul în Un
garia și în alte părți, precum și influențe ale propagandei im
perialiste. Organele și organizațiile de partid, toți membrii de 
partid au combătut și respins cu fermitate aceste manifestări 
nesănătoase.

Partidul a luat poziție hotărîtă în apărarea purității învăță
turii marxist-leniniste, împotriva încercărilor de revizuire și 
denaturare a ei.

Plenara C.C. consideră că în actualele condiții de ascuțire a 
luptei ideologice dintre capitalism și socialism unitatea și coe
ziunea fiecăruia dintre partidele frățești sînt mai mult ca oricînd 
o contribuție adusă la întărirea foiței și unității mișcării comuniste 
internaționale. Ele sînt în același timp o contribuție la succe
sele însemnate realizate de politica de pace a țărilor lagărului 
socialist în frunte cu Uniunea Sovietică, politică de destindere 
internațională, de coexistență, pașnică a tuturor statelor, indi
ferent de regim social.

II.
In timp ce lucrările Congresului al XX-lea al P.C.U.S. au 

constituit pentru partidul nostru, pentru toți oamenii muncii un 
nou și puternic imbold în munca pentru înfăptuirea sarcinilor 
stabilite de Congresul al Il-lea al P.M.R., tov. I. Chișinevschi 
și M. Constantinescu, membri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., au avut grave ieșiri antipartinice îndreptate împotriva 
unității partidului și a conducerii sale.

In cursul pregătirii Raportului pentru plenara C.C. din martie 
1956, în cursul plenarei și în ședințele Biroului Politic din 
aprilie 1956, aceștia — nesocotind marile realizări obținute în 
viața de partid și de stat pe baza hotărîrilor plenarei C.C. din 
mai 1952 în urma căreia a fost înlăturat din conducerea par
tidului grupul de deviatori fracționiști, a hotărîrilor plenarei din 
august 1953 și ale Congresului al Il-lea al P.M.R., — au pre
zentat în mod denaturat activitatea conducerii partidului nos
tru și a întregului partid.

Încâlcind în mod grosolan regulile elementare ale vieții de 
partid și folosind metode antipartinice de grup, fracționiste, ei 
au dus discuții in afara organului de partid din care făceau 
parte, în vederea stabilirii unei platforme comune, au încercat 
— de asemeni în afara organului de partid — să alăture la 
poziția lor antipartinică și pe alți membri ai Biroului Politic 
și au recurs la ațîțarea unor tovarăși împotriva altora, căufînd 
să învenineze relațiile dintre ei, să creeze o atmosferă de 
necoiegiaiitate și să zdruncine astfel munca colectivă în Biroul 
Poiitic.

Orientarea primejdioasă pe care au urmărit s-o dea dezbaterii 
în partidul nostru a documentelor Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S., orientare potrivnică celei stabilite de plenara C.C. din 
martie 1956, ar fi produs confuzie în rîndurile partidului, ar 
fi dus la slăbirea unitățit partidului și puterii sale de luptă, 
ar fi dat frîu liber stihiei mic-burgheze, ar fi subminat politica 
partidului și statului, in această privință sînt pline de învăță
minte evenimentele din Ungaria.

Lipsiți de simțul răspunderii partinice, ei și-au îndreptat 
totodată atacurile împotriva organelor securității de stat; dacă 
conducerea partidului nu ar fi respins atacurile lor, acestea ar 
fi dus la compromiterea și paralizarea acestor organe menite să 
lupte împotriva dușmanilor regimului democrat-popular.

Plenara a condamnat cu toată asprimea și cu un sentiment 
de indignare acțiunea și metodele antipartinice ale lui I. Chi
șinevschi și M. Constantinescu, denaturarea și denigrarea de 
către aceștia a activității partidului.

in timp ce Comitetul Central al partidului a supus unei ana
lize multilaterale problemele vieții de partid din toată perioada 
de după 23 August 1944, inclusiv perioada cînd grupul anti
partinic fracționist V. Luca — A. Pauker și-a desfășurat în 
partid activitatea sa dăunătoare, I. Chișinevschi și M. Constan
tinescu au trecut sub tăcere situația îngrijorătoare și pericu
loasă ce a existat în conducerea partidului ca urmare a acțiunii 
fracționiste a deviatorilor și s-au sustras de la analizarea auto
critică a poziției lor proprii din acea perioadă, a contribuției și 
răspunderii lor pentru aplicarea liniei lichidatoriste a acestui 
grup în construcția de partid și pentru încălcarea regulilor și 
normelor leniniste ale vieții de partid, a greșelilor și a lipsurilor 
în propria lor muncă.

După 23 August 1944 atît tov. I. Chișinevschi cît șl tov. 
M. Constantinescu au lucrat îndeaproape cu Ana Pauker, iar 
metodele pe care le-a folosit grupul antipartinic in frunte cu 
ea — metode care-și au originea încă în frămlntările fracționiste 

dm perioada activității ilegale a partidului — au exercitat vreme 
îndelungată asupra lor o influență puternică pe care, cu tot 
ajutorul primit, n-au știut s-o înlăture nici pînă în prezent.

In timpul activității grupului antipartinic fracționist, normele 
elementare ale vieții de partid erau călcate în mod grosolan; 
orice critică era înăbușită; membrii și activiștii de partid care 
îndrăzneau să aibă păreri proprii erau batjocoriți și umiliți. At
mosfera de neprincipialitate, de lingușire și tămîiere față de 
deviatori împiedica desfășurarea normală a vieții de partid.

1. Chișinevschi și M. Constantinescu au ocolit faptul că grupul 
antipartinic fracționist a lovit în numeroase cadre de bază ale 
partidului și făcea presiuni pentru a se lua măsuri și înscena 
procese împotriva lor.

Este o fericire pentru partidul nostru că aceste presiuni au 
fost respinse de majoritatea conducerii partidului, care acționînd 
cu hotârîre, a reușit să împiedice luarea de măsuri represive, 
de exterminare a cadrelor de partid.

Abia după înlăturarea deviatorilor s-a putut asigura aplicarea 
normelor leniniste in viața de partid.

Plenara consideră că tovarășul 1. Chișinevschi poartă o mare 
răspundere pentru aplicarea în viața de partid a politicii opor
tuniste lichidatoriste a grupului fracționist V. Luca — A. Pau
ker, pentru deschiderea porților partidului în fața elementelor 
fasciste, străine, a elementelor carieriste mic-burgheze, pentru in
troducerea în practica vieții de partid a unor norme contrarii prin- 
oipiului leninist al centralismulv' democratic, pentru răspîndirea 
prin mijloace de propagandă și agitație a cultului persona
lității și îndeosebi a proslăvirii Anei Pauker, pentru 
lipsurile și greșelile care au existat în munca de propagandă și 
cultură, pe care a îndrumat-o vreme îndelungată.

Partidul l-a criticat și în trecut pentru abateri de la disci
plina și regulile de partid. încă în 1934 tov. Iosif Chișinevschi, 
care a lucrat atunci în conducerea Organizației București a 
P.C.R., a fost aspru criticat de Comitetul Central al partidului 
pentru încălcarea principiilor organizatorice elementare în relațiile 
cu conducerea de partid. In materialul publicat în legătură cu 
aceasta în presa ilegală de partid Comitetul Centra! a apreciat 
că atitudinea tovarășului 1. Chișinevschi merge pe linia dezor
ganizării partidului, pe linia violării disciplinei de partid și a 
unității rîndurilor sale, că ea exprimă presiunea concepțiilor mic- 

burgheze, reformiste asupra partidului șl influența tendințelor 
fracționiste.

In 1948 el a fost criticat cu severitate pentru prezentarea 
deformată, calomnioasă a poziției unor membri ai conducerii 
partidului. In activitatea lui el a manifestat spirit politicia
nist, de intrigă și carierism fugă de răspundere, o atitudine 
dogmatică și bucheră în probleme de bază ale muncii partidului.

Tov. M. Constantinescu, fiind promovat după 23 August în 
funcțiile de redactor-șef a! ziarului „Scînteia**, secretar al Comi
tetului de partid al Capitalei și apoi responsabil al Secției orga
nizatorice a C.C., fără a avea pregătirea necesară, după cum 
a arătat el însuși în plenară, aplica întocmai, fără discernămînt 
critic, directivele și dispozițiile Anei Pauker, pe care le considera 
lege, deși aceste directive de cele mai multe ori erau date 
peste capul conducerii de partid.

El a participat activ la aplicarea liniei lichidatoriste promo
vate de deviatori in construcția de partid, linie ce a deschis 
porțile partidului in fața elementelor străine, carieriste, legio
nare și a altor elemente fasciste, punînd partidul în fața unei 
mari primejdii, — care a fost înlăturată prin hotărîrea cu pri
vire la curățirea rîndurilor partidului; pentru aplicarea acestei 
linii el a fost criticat în anul 1950 la plenara C.C. care s-a ocupat 
de prob.emeie organizatorice.

in muncile pe care ie-a avut pe linie de presă și pe linia 
organizatorica, el a participat activ la raspîndirea cultului per
sonalității în general și la popularizarea Anei Pauker în special, 
avind față de ea o atitudine împăciuitoristă, slugarnică. El a 
sprijinit și introdus politica deviatorilor pină la demascarea lor 
de către partid și înlăturarea lor din conducerea partidului.

In timpul cît a lucrat în domeniul economiei naționale, tov. 
M. Constantinescu, rupt de realitate, dind dovadă de superficia
litate în tratarea problemelor economice, a comis greșeli serioase 
în munca de planificare, fiind in dese rinduri criticat pentru 
prezentarea de soluții ireale și pentru elaborarea unor pro
porții necorespunzatoare necesităților dezvoltării economiei 
culturii. Pentru aceste greșeli ei a fost in.ccuit din munca ae 
președinte al Comitetului de Stat al Planificării.

In 1954, împreună cu D. Petrescu au purtat discuții în afara 
organelor de conducere din care făceau parte, atribuind organelor 
conducătoare ale partidului și statului lipsurile și greșelile proprii 
comise in sectoarele economice ce care răspundeau. Biroul Politic 
a calificat aceasta ca o încercare de discreditare a acestor 
organe și ca o rugă de răspundere pentru propriile lipsuri.

Declarindu-se formal de acord cu criticile ce i s-au făcut, el 
a acumulat în decurs de ani de zile nemulțumiri personale care 
au răbufnit cu toată intensitatea în timpul dezbaterii lucrărilor 
Congresului al XX-lea al P.C.U.S. După cum a arătat ei însuși 
in biroul Politic, aceste critici i-au lasat „răni ce nu se vindecau 
niciodată**, ceea ce reflectă o stare de spirit bolnăvicioasă, mic- 
burgheză, cu totul necorespunzătoare atitudinii unui membru 
de partid și unei vieți normale in organul de partid.

in activitatea sa, tov. AL Constantinescu s-a dovedit imbicsit 
de dogmatism, a iolosit metode neprincipiale, străine de partid, 
a maniiestat orgoliu mic-burghez, înfumurare și aroganță în re
lațiile cu oamenii,

Situindu-se pe o platformă comună, tovarășii 1. Chișinevschi 
și M. Constantinescu au incăfcat cerințele statutare de* partid 
și normele ieninisțț ale vieții de partid, au încercat să calom
nieze activitatea organelor conducătoare de partid și a orga
nelor statului democrat-popular și să orienteze in acest spirit 
dăunător dezbaterea în partidul nostru a învățămintelor Con
gresului al XX-lea al P.C.U.S.

Plenara scoate în evidență faptul că, supunînd unei critici 
principiale ascuțite metodele antipartinice ale lui i. Lhișinevsciii 
și M. Constantinescu, Biroul Poiitic a împiedicat să se ajungă ia 
formarea de grupulețe, să se slăbească unitatea partidului și 
a conducerii sale și să se creeze primejdia fracționismului.

Procedeele folosite de ei sint incompatibile cu principiul 
centralismului democratic, care dă membrilor de partid posi
bilitatea de a-și spune deschis parerea asupra politicii parțiuu- 
lui in cadrul organului sau organizației de partid, asigurmd 
în aceiași timp disciplina de fier și unitatea indestructibilă a 
partidului in realizarea politicii și hotaririlor saje.

Plenara considera ca poziția tov. 1. Chișinevlchi și M. Con
stantinescu ducea ia liberalism in ce privește cerințele de bază 
ale activității unui partid marxist-leninist. ieșirile lor antiparti
nice reprezintă o reflectare a interpretării deformate date hotă- 
ririlor Congresului al XX-lea al P.C.U.S. de elementele anarmee, 
mic-burgheze din țara noastră și din alte țari. Aceasta se refera 
înainte de toate la problemele vieții de partid și ale onnduirii 
de stat democrat-populare.

Deși după ședințele Biroului Politic din aprilie 1956 a tre
cut timp suficient, tov. 1. Chișinevschi și Al. Constantinescu 
nu s-au pătruns de conștiința gravității poziției lor antiparti
nice, în lumina evenimentelor internaționale ce s-au produs 
în această perioadă.

Plenara a supus unei critici aspre, principiale și a condam
nat in unanimitate poziția șl metodele lor antipartinice. In 
fața plenarei ei au recunoscut greșelile și abaterile grave pe 
care le-au comis; dar ei nu au analizat în mod profund aceste 
greșeli și abateri, n-au arătat cauzele și rădăcinile lor.

Considerind ca periculoasă și dăunătoare poziția lor anti
partinică și apreciind că activitatea lor in Biroul Poiitic n-a 
fost ia înălțimea încrederii ce ie-a fost acordata de C.C., ple
nara Comitetului Central, in interesul întăririi unității și coe
ziunii partidului și conducerii sale, a hotărit:

Scoaterea tovarășului 1. Chișinevschi din Biroul Politic și 
Secretariatul Comitetului Centrai; scoaterea tovarășului Al. 
Constantinescu din Biroul Poiitic al Comitetului Central, men- 
ținîndu-le calitatea de membri ai Comitetului Central.

Tov. I. Chișinevschi și M. Constantinescu au declarat în 
fața plenarei că ei consideră juste sancțiunile hotărîte de ple
nară și și-au luat obligația să-și îndrepte prin activitatea lor 
greșelile grave pe care le-au comis față de partid.

III.
Examinînd activitatea desfășurată de partid după Congre

sul al il-iea al P.A1.R. în principalele sectoare ale vieții de 
partid, de stat și obștești, învățămintele și concluziile rezultate 
din dezbaterea în partidul nostru a hotărîrilor Congresului al 
XX-lea al P.C.U.S. și din analiza evenimentelor internaționale 
care au avut loc în această perioadă — in primul rind a eve
nimentelor din Ungaria — plenara C.C. a stabilit principalele 
sarcini care stau în fața partidului:

l

1.—întărirea unității și disciplinei 
de fier a partidului.

Datoria principală a fiecărui membru de partid este să 
păstreze și să apere ca lumina ochilor unitatea indestructibilă, 
organizatorică și politico-ideologică a partidului și disciplina 
de fier a rîndurilor sale, factori hotăritori de care depinde 
existența unui partid revoluționar al clasei muncitoare, capa
citatea sa de a mobiliza masele, de a le conduce în lupta pen
tru construirea socialismului; să dea dovadă de cea mai mare 
intransigență față de orice manifestare de spirit antipartinic, 
de tendințe fracționiste, față de tot ce poate slăbi unitatea de 
monolit a partidului; să manifeste vigilență maximă față de 
orice încercări de a introduce în partid confuzii ideologice, de

zorientare, neîncredere în forța creatoare și elanul revoluțio
nar al maselor muncitoare.

Aplicîndu-se consecvent normele leniniste ale vieții de par
tid, trebuie să se respecte eu strictețe principiul colegialității, 
al muncii colective în toate verigile partidului de sus pînă 
jos; să se asigure desfășurarea regulată, conform cu preve
derile statutului, a activității organelor de partid alese; să se 
îmbunătățească munca cu activul de partid, controlul îndepli
nirii sarcinilor.

Organele și organizațiile de partid au datoria să manifeste 
o grijă sporită față de cadrele partidului, preocupîndu-se de 
creșterea nivelului lor politic și profesional; să promoveze în 
munci de răspundere cadre competente, care se bucură de în
crederea și stima oamenilor muncii. Trebuie să se acorde și 
pe viitor toată atenția creșterii continue a numărului de mem
bri de partid — muncitori care lucrează direct în producție. De 
asemenea trebuie acordată atenția cuvenită primirii în partid 
a țăranilor muncitori care au pășit cu încredere pe calea trans
formării socialiste a agriculturii, a inginerilor și tehnicienilor, a 
învățătorilor, precum și a altor intelectuali de valoare, devo
tați cauzei socialismului.

2. — întărirea legăturii partidului 
cu masele.
întărirea necontenită a legăturii partidului cu masele este 

sarcina centrală a întregului partid.
Partidul cere organelor și organizațiilor sale să cunoască 

in mod aprofundat problemele care-i preocupă pe oamenii muncii. 
Este necesar ca membrii Comitetului Central, membrii comite
telor regionale și ai altor organe de partid să meargă mai des 
in mijlocul oamenilor muncii, să acorde o atenție deosebită pă
rerilor, propunerilor și criticilor acestora, să discute cu ei și să 
le lămurească problemele actuale ale politicii partidului și gu
vernului.

Organizațiile de partid, cultivînd la oamenii muncii conștiința 
marilor realizări obținute sub conducerea partidului și hotarirea 
de a apăra aceste cuceriri, trebuie să le arate deschis greutățile 
și neajunsurile care mai există în munca de construire a orîn- 
duirii socialiste, mobilizîndu-i pentru înlăturarea și înfringerea 
acestora.

Comitetele regionale, raionale șl orășenești, activul de partid 
și toți membrii partidului trebuie să înțeleagă pe deplin că rea
lizarea sarcinilor planurilor economice de stat, dezvoltarea econo
miei naționale și, pe această bază, îmbunătățirea nivelului de 
trai al celor ce muncesc, depind în bună măsură de modul în 
care sindicatele, ca organizațiile de masă cele mai largi ale 
clasei muncitoare, acționează pentru creșterea conștiinței so
cialiste de clasă a oamenilor muncii și pentru atragerea lor tot 
mai activă la organizarea și conducerea producției, a economiei 
țării, v

Organele și organizațiile de partid trebuie să acorde o atenție 
deosebită muncii politico-educative în rîndurile tineretului, cul- 
tivind in rîndurile lui dragostea față de muncă și de învăță
tură, încrederea în politica partidului și guvernului de construire 
a unui viitor luminos poporului nostru. Tineretul trebuie educat 
în spiritul patriotismului socialist, al prețuirii și apărării cu
ceririlor revoluționare ale poporului muncitor, în spiritul inter
naționalismului proletar, al păcii și prieteniei între popoare.

Față de însemnătatea deosebită pe care o prezintă atragerea 
și participarea activă a femeilor în viața politică și obștească, 
formele actuale de organizare a muncii in rîndurile femeilor 
nu mai corespund și este necesar ca ele să fie îmbunătățite, în 
așa fel întît să asigure cuprinderea și activizarea maselor celor 
mai largi de femei muncitoare.

3. — Dezvoltarea democrației 
socialiste.

In vederea dezvoltării continue a democrației socialiste trebuie 
aplicate în mod consecvent în toate sectoarele vieții de stat și 
economice hotărîrile luate de partid și guvern și aprobate de 
Marea Adunare Națională cu privire la înlăturarea fenomenelor 
de centralism excesiv, la lărgirea atribuțiilor sfaturilor populare 
și ale unităților economice, la atragerea oamenilor muncii, in 
măsură și mai mare și sub forme diferite la conducerea econo
miei și a treburilor de stat.

Dezvoltarea democrației socialiste trebuie împletită strîns cu 
măsurile de consolidare a organelor aparatului de stat care au 
menirea să apere cuceririle revoluționare ale poporului, securi
tatea statului, bunurile societății și ale cetățenilor.

Trebuie luate măsuri pentru îmbunătățirea activității orga
nelor justiției, întrucît în multe din aceste organe se manifestă 
o inadmisibilă îngăduință față de hoți, delapidatori, speculanți, 
huligani. Oamenii muncii cer din partea organelor de justiție 
o atitudine hotărîtă, corespunzătoare cu interesele poporului, cu 
interesele societății socialiste în construcție.

4. — Dezvoltarea economiei și 
ridicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii.

In centrul muncii partidului în mase trebuie să stea mobili
zarea oamenilor muncii pentru realizarea sarcinilor de plan în 
domeniul economic, pentru asigurarea acumulării socialiste ne
cesare dezvoltării continue a economiei naționale. Trebuie să 
dobîndim noi realizări in sporirea volumului producției în in
dustria grea, în industria bunurilor de larg consum, in pro
ducția agricolă-marfă, în reducerea prețului de cost al producției, 
realizări care se vor răsfrînge simțitor asupra situației materiale 
a oamenilor muncii.

Ținind seama de productivitatea încă scăzută a muncii în in
dustrie și agricultură, cît și de faptul că prețul de cost al pro
ducției industriale nu scade în măsura corespunzătoare posibili
tăților și rezervelor existen'este necesar să se acorde cea mai 
mare atenție productivității și prețului de cost, punînd aceste 
probleme in centrul dezbaterii și experimentării sistemului îm
bunătățit de salarizare și normare a muncii.

Oamenii muncii de la sate trebuie mobilizați pentru continua 
și sistematica întărire economică a gospodăriilor colective, înto
vărășirilor agricole, cooperativelor agricole de producție, pentru 
sporirea producției agricole și dezvoltarea schimbului între oraș 
și sat. Pe baza rezultatelor obținute de unitățile socialiste frun
tașe, trebuie intensificată munca politică pentru a convinge 
pe țăranii muncitori cu gospodărie individuală să treacă pe dru
mul socialismului, respectindu-se întru totul principiul liberului 
consimțămînt.

Trebuie asigurată îndeplinirea hotărîrilor partidului și guver
nului în ce privește dezvoltarea gospodăriilor agricole de stat, 
înzestrarea lor cu mijloace complexe de mecanizare și cu îngră
șăminte chimice, întărirea muncii politice de partid și de masă 
în gospodăriile agricole de stat in vederea întăririi lor și trans
formării lor în adevărate pilde pentru întreaga țărănime.

Toate organele și organizațiile de partid au îndatorirea să 
manifeste o neslăbită atenție pentru îmbunătățirea condițiilor de 
trai ale celor ce muncesc. Organele de partid, sindicale, con
ducerile întreprinderilor și ale ministerelor, sfaturile popu
lare trebuie să vegheze la rezolvarea, pe baza posibilităților 

reale, a cerințelor justificate ale oamenilor muncii, co mb ițind 
manifestările de birocratism și de nepăsare față de nevoile celor 
ce muncesc.

5. — Ridicarea nivelului muncii 
ideologice.

Necesitățile construcției socialiste în țara noastră, precum 
și lupta intre capitalism și socialism pe plan mondial impun 
sporirea eforturilor pentru ridicarea continuă a nivelului acti
vității ideologice.

Propaganda și presa trebuie să fie strîns legate de problemele 
concrete ale construcției socialiste la noi în țară, să le analizeze 
multilateral și să contribuie activ la rezolvarea lor.

Trebuie luptat cu hotărîre împotriva dogmatismului și buche- 
rismului, care duc lâ anchilozarea muncii politico-ideologice, îm- 
piedicînd înțelegerea fenomenelor noi ale vieții și tratarea crea
toare a problemelor teoretice și practice ale construcției socialiste.

O deosebită atenție trebuie dată educației patriotice a oameni
lor muncii. Prin opere literare și artistice, prin presă, radio, con
ferințe trebuie cultivată dragostea de patrie, tradițiile progresiste, 
amintirea luptelor eroice ale poporului pentru independență națio
nală și libertate, a participării Romîniei la războiul antifascist, a 
luptei revoluționare a clasei muncitoare și a partidului, mîndria 
pentru marile realizări obținute de popor sub conducerea partidu
lui, întărind hotărîrea oamenilor muncii de a înfrunta orice gre
utăți cînd o cer interesele patriei și ale socialismului.

Odată cu preocuparea pentru formarea unei intelectualități noi, 
ieșite din rîndurile oamenilor muncii, trebuie să continuăm a aju
ta cu tact și răbdare pe intelectualii de formație veche să se călă
uzească în munca, lor creatoare de ideile marxism-leninismului. 
In relațiile cu ei trebuie combătute atît manifestările de intoleran
ță și stîngism cît și unele tendințe de tîrîre în coada unor păreri 
și concepții înapoiate. Trebuie lichidată autoliniștirea de care se 
lasă cuprinși unii activiști ai frontului ideologic, care trag con
cluzii greșite din faptul că în țara noastră ideologia socialistă a 
devenit predominantă.

Partidul nostru consideră drept una din sarcinile sale primor
diale lupta pentru apărarea purității învățăturii marxist-leniniste, 
împotriva oricăror încercări de revizuire a ei, împotriva concep
țiilor reformiste și oportuniste.

Trebuie intensificată lupta împotriva ideologiei imperialismului 
contemporan, demaseîndu-se falsitatea teoriei despre „capitalis
mul popular" și alte asemenea născociri ale apologeților capita
lismului; de asemenea trebuie demascat caracterul agresiv al 
ideologiei imperialiste.

Propaganda noastră trebuie să fie pătrunsă de combativitate și 
principialitate comunistă, să nu manifeste liberalism față de con
cepțiile străine, față de manifestările naționaliste, șovine, să lupte 
prin toate mijloacele de care dispune pentru triumful marxism- 
leninismului.

6. — întărirea și consolidarea 
unității lagărului socialist în frunte 
cu Uniunea Sovietică. Lupta pentru 
apărarea păcii.

întărirea unității mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.
Partidul nostru consideră drept una din sarcinile fundamen

tale ale politicii sale întărirea și consolidarea continuă a lagăru
lui țărilor socialiste, în frunte cu Uniunea Sovietică.

Experiența istorică a întregii perioade de după cel de-al doilea 
război mondial demonstrează că existența lagărului socialist și 
unitatea de nezdruncinat a țărilor care fac parte din acest lagăr 
constituie garanția principală a independenței de stat și suvera
nității țărilor socialiste, garanția principală împotriva încercărilor 
cercurilor imperialiste de a răsturna prin violență regimurile de
mocrat-populare și de a restaura capitalismul în țările socialiste.

Lagărul socialist s-a dovedit a fi factorul hotărîtor al apărării 
păcii, iar existența lui și realizările social-economice ale țărilor 
socialiste exercită o uriașă influență asupra procesului de înain
tare a omenirii pe calea progresului, consolidării forțelor socialis
mului in întreaga lume.

Plenara C.C. accentuează din nou că partidul nostru, statul ro
mîn democrat-popular vor urma și pe viitor politica de coexis
tență pașnică cu toate țările, fără deosebire de sistem social. Tre
buie să depunem toate eforturile ca alături de țările socialiste și 
de celelalte țări iubitoare de pace, să contribuim la lupta împo
triva înarmărilor atomice și a experiențelor cu aceste arme, îm
potriva politicii imperialiste de pregătire a unui nou război mon
dial, pentru destinderea încordării internaționale și consolidarea 
păcii în lume.

Partidul nostru va contribui și pe viitor la întărirea unității 
ideologice a partidelor comuniste și muncitorești, la dezvoltarea 
solidarității internaționale a celor ce muncesc. ’

Partidul nostru, ca și un număr de alte partide comuniste ȘÎ 
muncitorești, se pronunță pentru apariția unei reviste politico- 
teoretice comuniste, cu caracter internațional.

Aniversarea a 40 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, care a deschis o eră nouă în istoria omenirii, esie 
Întimpinată de membrii partidului nostru printr-o intensificare a 
studierii învățăturii lui Lenin, verificată de experiența revoluției 
din Octombrie și a construirii socialismului și comunismului in 
U.R.S.S., de experiența revoluției populare și construcției socia
lismului în China, în țara noastră și în alte țări socialiste din 
Europa și Asia.

Toate partidele comuniste și muncitorești din lume găsesc in 
experiența revoluției socialiste și a construirii socialismului și co
munismului in Uniunea Sovietică un izvor nesecat de învăță
minte, a căror aplicare creatoare la condițiile specifice ale fiecărei 
țări este de neprețuit pentru victoria socialismului.

I
Plenara C.C. apreciază ca justă și aprobă activitatea depusă de 

Biroul Politic în vederea aplicării sarcinilor trasate de Congresul 
al If-lea al P.M.R. și a învățămintelor ce decurg pentru partidul 
nostru din hotărîrile Congresului al XX-lea al P.C.U.S, precum 
și din evenimentele internaționale din această perioadă.

Plenara C.C. își exprimă convingerea că studierea și dezbaterea 
documentelor care au rezultat din lucrările sale vor întări și mai 
mult unitatea și coeziunea partidului și a conducerii sale, vor string* 
și mai mult legăturile partidului cu masele ceie mai largi ale celor ce 
muncesc, vor întări rolul conducător al partidului, combativitatea 
și capacitatea de organizare și mobilizare a clasei noastre munci
toare, a poporului muncitor în lupta pentru construirea socialis
mului în patria noastră și apărarea păcii in lume.
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PROBLEMA LITERATURII 
DE ACTUALITATE CONVORBIREcu trei scriitori timișoreni

Reflectarea realității contemporane — crearea unei literaturi 
realist-socialiste de o autentică valoare artistică — deschide 
înaintea scriitorilor o diversitate de probleme care-și găsesc 

o amplă dezbatere în ultima vreme.
Pornind de la aspectele specifice ale creației sale, fiecare crea

tor poate aduce, firește, o contribuție însemnată la eficacitatea dis
cuției, la călăuzirea ei pe un teren mai concret și, implicit, la limpe
zirea citorva dintre aspectele fundamentale ale dezvoltării literaturii 
noastre actuale. Din acest punct de vedere s-a vădit fructuoasă con
vorbirea cu trei dintre scriitorii timișoreni, convorbire consacrată în
deosebi discutării acelor chestiuni esențiale care-i preocupă în conce
perea și elaborarea operelor aflate pe masa lor de lucru. Mircea 
Șerbănescu, Franz L'iebhard și Radu Teodoru și-au expus părerile lor 
asupra unor probleme generale ale literaturii noastre, plecînd de la 
frămîntări și dileme personale ivite în procesul de creație al fiecăruia.

Firește, discuția noastră a fost cu atît mal interesantă cu cit se 
ocupa deseori de problematica unor lucrări aflate abia ln curs de 
cristalizare, precum și a altora gata de a fi încredințate tiparului. 
Și trebuie să mărturisim că am urmărit aceste relatări succinte des
pre viitoare opere literare, Cu nerăbdarea cititorului care ar vrea să 
anticipeze lectura, să pătrundă indiscret în laboratorul de creație al 
scriitorului și aici să-! urmărească cu aviditate, în timp ce-șț desă- 
vîrșeșie opera. Se reconstiiuiau astfel sub ochii noștri deliberări mai 
vechi și controverse intime, în capătul cărora apăruseră concluzii 
practice care au dus la depășirea unui impas mai mult sau mai puțin 
dificil.

— Bineînțeles că poetul erei noas
tre — era în care se naște o nouă 
societate, se creează noi relații, și din 
care reiese o nouă moralitate — nu 
poate să aibă în sufletul lui un tab
lou tehnic de comandă în care să* se 
aprindă lumini semnalizatoare de cu
lori deosebite,, după cum el politizea
ză sau este îndrăgostit, admiră na
tura sau se leagănă în hamacul pro
priilor lui visuri de fericire. Cu o 
asemenea secționare a personalității 
poetice ajungem la o dualitate de 
poezie — politică și intimă. — Or, o 
asemenea secționare măruntă nu 
poate permite eliberarea forțelor de 
expresie ale poetului.

— Și atunci..

— Atunci eu cred 
să ne întrebăm: cum 
o lirică cetățenească,

n-ar trebui 
putea crea

A ctualitatea și pseudo

actualitatea

Mircea Șerbănescu mi-a vorbit 
despre primul său roman inti
tulat „O fată din cele multe"

care se află acum pe punc
tul de a fi încredințat tiparului. Au
torul pare să-și fi pus foarte acut 
problema realizării unei imagini e- 
pice de amploare care să surprindă 
tabloul transformărilor social-politâce 

,,din. vi,ața locuitorilor unui orășel de 
provincie, în care se ridică un mare 
șantier muncitoresc. Varietatea per
sonajelor, problemele lor sufletești, 
caracterul superior al relațiilor care 
se stabilesc între eroii săi, au con
stituit elerqente care au revenit de
seori în discuția noastră.

— Ce anume vi s-a părut esențial 
pentru a oglindi procesul apariției 
unor trăsături noi, înaintate, în con
știința eroilor din romanul dvs.?

— Fiecare dintre ei erau angrenați 
într-un anumit fel în marea epopee 
a construcției care zguduise inerția 
micului orășel. Mi s-a părut că prin
cipala problemă care trebuia s-o re
zolv era de a demonstra printr-o a- 
nume modalitate epică faptul că o 
întreagă problematică de actualitate 
.— noțiuni și sițuații nemaiîntîlnite 
pînă atunci — s-a integrat organic 
în lumea spirituală a eroilor, în fră- 
mîntările, gînduri'e și visurile lor d» 
fiecare zi. Redobîndirea unei demni
tăți umane pierdute, afirmarea eticii 
noi, comuniste, nu-și puteau afla o 
corespunzătoare transfigurare artis
tică decît în măsura în care se exte
riorizau prin trăsăturile unui anumit 
caracter. Și acesta trebuie să . fie 
unic în felul lui, să aibă o origina
litate general umană.

— Considerați deci că destinul in
dividual al personajului, datele con
crete ale biografiei ți portretului său, 
sînt hotărîtoare pentru a surorinde 
concret amploarea transformărilor 
care se petrec in sufletele contempo
ranilor?

— Evident; prin aceasta n-am 
spus încă nimîc nou. Dar cred 

Că mulți dintre noi nu reușim 
încă să realizăm în mod firesc 
prezentarea aceste: suduri intime — 
aș spune mai curînd această între
pătrundere — dintre lumea lăuntrică, 
dintre „specificitatea” umană a per
sonajului și planul general al proble
melor social-politice în care este 
angrenat Este vorba de a reuși să 
găsim pentru fiecare atitudine poli
tică și morală a eroului nostru, acea 
mișcare care este cea mai proprie 
naturii sale, într-un cuvînt, gestul 
său caracteristic. Altfel, dacă noi nu 
reușim să obținem aceasta, compro
mitem înseși cele mai bune intenții 
ale noastre. <

—. Se pare Insă că In această pri
vință prozatorii noștri au dobîndit 
totuși o anumită experiență, că ei au 
reținut ceva din eșecuri, ca și din 
izblnzi?

— Și nu numai atît, convingerea 
mea este ca s-a impus chiar în ul
tima vreme ca un puternic curent de 
opinie, exigența sporită în realizarea 
la un înalt nivel artistic a lucrărilor 
care abordează tematica actuală. 
Ceea ce aș vrea să semnalez cu, este 
însă tendința care se manifestă une
ori de a mima ostentativ actualita
tea zilelor noastre, pentru a strecura 
îndărătul acestui paravan confecțio
nat, situații și conflicte 
mai mult sau mai puțin banale, și 
subtilizate din recuzita uzată a ro
manelor bulevardiere.

— Vd referiți 
actualitate...

— Intr-adevăr, 
tul. E vorba, de 
motarc, uneori poate chiar mai abilă, 
și deci mai greu de sezisat. a trans
punerii realiste a problemc'or reali
tății în imaginj artistice. Se ajunge

complicații amoroase ale desuetului 
triunghi din romanele lui Vicky 
Baum, de exemplu.

— Ați putea da un exemplu pentru 
a concretiza această tendință?

— Exemplele s-ar putea găsi mai 
multe. In genere, în multe dintre 
lucrările tinerilor prozatori, sosite la 
redacția „Scrisului bănățean", dintre 
care unii realmente talentați — per
sonajele poartă etichete de o extre
mă actuailitate (activist, tractorist, 
fruntaș în producție, etc.) dar modul 
de a realiza psihologia eroului, cons
trucția epică prin- care el este des
cris, ține de o modalitate artistică 
depășită, anadrortică, incompat.bilă 

realismului socialist. Un tînăr proza
tor cu posibilități care mie mi se par 
evidente, cum ar fi, de pildă, Florin 
Petrescu, care a mai publicat în 
paginile revistei noastre, ne-a trimis 
de curînd o nuvelă în care a încercat 
să dea o falsă aparență de actuali
tate unui conflict amoros desuet, a- 
glomerînd situații forțate și mijloace 
'.ehnice compromise. Subiectul es'.c 
căutat, autorul face totul pentru a 
rea impresia că dezbate o problemă 

de actualitate și, în ultimă instanță, 
plătește de fapt tribut schematismu 
lui.

— Șl care credeți atunci că ar fi 
rezolvarea acestei situații?

— Nu pot să dau rețete, dar cred 
că fidelitatea față de propriile ob
servații asupra vieții actuale trebuie 
să completeze în permanență, să fe
cundeze și să îmbogățească experien
ța socială a scriitorului, de-o potrivă 
cu imaginația și disponibilitățile sale 
creatoare. Și aceasta cred că îl pri
vește direct pe orice scriitor care 
se călăuzește după metoda realismu
lui socialist.

că 
am 
ci cum trebuie 

să vorbească poetul ca să fie mereu 
purtătorul de cuvînt al poporului, 
indiferent dacă ceea ce exprimă el 
ate ca obiect un fenomen social sau 
personal, un crîmpei de natură sau, 
— să zicem — chiar o dispută între 
dumnezeu și dracul. In discuție se 
află problema întregii noastre lirici 
în sensul următor: cum devine poe
zia noastră de dragoste sau de na
tură o poezie cetățenească sau, in
vers, cum poate poezia noastră cetă
țenească să devină 
dragoste și natură?

Să nu despărțim 
ganic unitar!

•
— V-ațl putea

o poezie despre

ceea ce este or-

aporlul 
In rea- 
profund

concrete.

deci la o pseudo.

acesta este cuvîn- 
fapt, de o esca-

în asemenea cazuri la o penibilă pen
dulare între un schematism cu preten
ții de înaltă principialitate și exis
tența unor conflicte și rep' r care 
reeditează interminabil»’- falsele

Poezia unică

și indivizibilă a vieții

Pe masa de lucru a poetului
Franz Liebhard se găsesc nu
meroase lucrări în curs, unele 

terminate, altele aflate într-un sta
diu de finisare. Autorul acestor ver
suri a fost mai zgîrcit cu detaliile 
despre propriile sale lucrări și a ți
nut să ne vorbească în schimb des
pre cîteva aspecte mai semnificative 
ale liricii contemporane. Discuția s-a 
purtat în jurul unei preocupări deo
sebite a scriitorului, a problemei poe
ziei cetățenești, și a prilejuit expu
nerea unor interesante puncte de ve
dere pe care interlocutorul nostru 
le-a argumentat minuțios, subliniind 
fiecare cuvînt cu o înflăcărare de 
adolescent pasionat.

Ma.i întâi m-a contrazis, contestîn- 
du-mi dreptul de a folosi mereu un 
termen pe care estetica nu-1 poate 
încadra în categoriile ei clasice și pe 
care poeții nu-1 înțeleg, de fapt, în 
adevăratul său sens.

— „Poezia cetățenească" este lotuși 
un termen care se află în centrul dis
cuțiilor noastre. Să încercăm să de-

finim termenii, <— am propus eu cu 
Umiditate.

Și răspunsul sosi apăsat:
— Nu sînt de acord ca poezii de 

o actualitate nemijlocită, prin care 
autorul se adresează publicului cu 
intensitate sau prin care autorul 
se. lasă auzit ca erou liric să fie 
înglobate într-o categorie deosebită 
a poezie’ lirice și că acesteia să-i 
fie imprimată denumirea de „lirică . 
cetățenească”. O diferențiere între, 
lirică socială și cea intimă, de fapt, 
lasă să se presupună că și în viața 
interioară a 
posibilități 
viziune.

poetului trebuie să existe 
corespunzătoare de di-

Poate tocmai pentru că acea 
cutie gingașă de rezonanță carp este 
inima poetului nu poate vibra astăzi 
decît unitar și armonios?

referi la 
poeților, germani din R.P.R. 
Uzarea unei astfel de poezii 
personală și nutrindu-se direct din 
actualitatea noastră?

— Poeții germani din R.P.R. au 
contribuit în felul lor la realizarea 
unei poezii a zilelor noastre. In ver
surile lor și-au găsit ecou toate pro
blemele mari care agitau masei? 
populației muncitoare, de la disputele 
cu fascismul, de la durerile prin care 
a trecut populația germană și pînă 
la pașii către construirea unei vieți 
noi pe care ea îi face astăzi. Sînt 
convins că poeții germani din țara 
noastră nu vor lipsi nici acum de la 
datorie, cînd circa 100.000 de nemți 
și-au găsit în gospodăriile agricole 
colective drumul către o viață nouă 
și plină de nădejde și cînd în gen - 
ral marca majoritate a populației 
germane de la sate activează în forme 
socialiste de gospodărire. Sînt convins 
că poeții germani se vor afla la 
datorie, atunci cînd vor trebui să 
vorbească cetățenilor, și să lege pe 
fiecare prin glasul inimii și al. ra
țiunii, tot mai strins în alianța fră
țească cu poporul romîn.

— Și deci valoarea poeziei cetățe
nești rezidă în capacitatea ei de a 
concentra sentimenMe cele mai ac
tuale ale contemporanilor noștri. Și 
mai ales...

— ...cu cît mai mult se îndreaptă 
spre realitate, cu cît mai profund 
înțeleg să explice semndle acestei rea
lități, cu cît mai perfect știu să cîn- 
te pe instrumentul limbii, cu atît mai 
mare este valoarea operei acelor poeți 
care au un cuvînt de spus contem
poranilor lor.

Varietatea mijloacelor

de expresie

Din mijlocul unor tablouri exoti
ce, dintr-un îndepărtat conti
nent cu o fabuloasă vegetație 

în care se afla actualmente cu acțiu
nea romanului său „Pescărușul văz
duhului”, Radu Teodoru s-a oferit, 
amabil și preocupat ca orice explo
rator, să ne explice mobilul care l-a 
atras spre meleaguri atît de înde
părtate de realitățile romînești.

Am început riscînd o dirijare a 
discuției ,pe problemele aflate la or
dinea zilei:

— Știți, ne-ar interesa înainte de 
toate caracterul „actual" al călăto
riei întreprinse la bordul hidroavio- 
nului „Pescărușul văzduhului".

— Mărturisesc că m-a atnas din co
pilărie, ca pe oricine, de altfel, lu
mea misterioasă a junglei, viața săl
batică și teribilă care pulsează în 
adîncurile marilor continente neex
plorate încă. Dar nu despre asta 
vreau să vă vorbesc acum! Ceea ce 
s-a putut adăuga unei firești atracții 
romantice cred că a fost astăzi in
tenția de a surprinde în romanul 
meu de călători; cîteva date cruciale 
ale unei geografi; umane contempo
rane. Ceea ce m-a pasionat, în pri
mul rînd, a fost uriașa renaștere care 
se petrece pe diferite planuri în co
lonii, apariția une; conștiințe a pro
priei demnități, a certitudinii în drep
tul la o libertate și la o viață mai 
bună.

— Și concret, cum ați imaginat 
acest roman, bazat pe o asemenea 
temă?

— Problema principală pe care 
mi-am pus-o a fost în primul rînd 
aceea de a realiza un relief artistic 
nteresant prin care să-și găsească 

expresie problemele de viață, con
flictele și dramele care izbucnesc în
tre oprimatorii și oprimați! din co
lonii. M-am străduit ca stilul general 
al romanului să reflecte acel mod 
de viață rapid, tumultuos, acolo unde 
— după o formulă consacrată — 
latitudinile presează la 420 dP kilo
metri pe oria. Acea perindare de me
dii, de peisaje diverse mi-a ridicat 
numeroase probleme de realizare a 
tablourilor naturii. N-am vrut sa ur
măresc un pitoresc exclusiv pictural, 
ci am căutat să rezolv prin tempo ul 
precipitat al acțiunii, prin explicații 
lapidare, prin dialoguri nervoase, si
tuații critice, tablouri dramatice, mo-, 
mente pe care le-am crezut esențiale 
în caracterizarea ero’Jor.

— Care este modalitatea circii pe 
care o considerați propice pentru 
o reflectare artistică a conflictelor 
dramatice ale actualității?

— Perronal sînt pentru romanul- 
frescă, care să mijlocească interfe
rența unor medij diferite. Cred că 
astăzi mai mult ca oricînd ne este 
necesară o frescă, o imagine epic; 
cuprinzătoare în ansamblul ei, Ar fi

o nedreptate sg lăsăm fn afara litera
turii acest tumult pasionant al vieții 
de fiecare zi. Dar de fapt ce înțe
legem noi prin frescă? O posibilitate 
de a realiza o privire largă nu în 
dauna adîncirii materialului de viață, 
și bineînțeles nu impietând asupra 
artei prin care prind viață caracte
rele, asupra ritmului pasionant al ac
țiunii. Personal aș cere criticii să 
discute mai mult în cadrul proble
maticii estetice a realismului socia
list, în legătură cu problema roma- 
nului-frescă, să dezbată mai ales pro
blema analizei și a acțiunii.

— Ce înțelegeți prin tempo-nl spe
cific al prozei actuale?

— Pentru a fi mai explicit, aș 
vrea să dau un exemplu pe cane-1 cred 
cel mai nimerit. Cred că arta lui 
Petru Duimitriu este cea mai adaptată 
epocii noastre; stilul lui, îmbinînd 
vioiciunea cu sobrietatea, realizînd o 
excelentă putere de concentrație a 
imaginii și □ ideii, servește în mod 
nimerit exprimarea tempo-ului a- 
lert al vieții contemporane prin in
termediul imaginilor epice. In proza 
lui 'Petru Du-mitriu imaginile sînt su
gestive, cristalizează aproape numai 
prin acțiune probleme intelectuale, 
idei, caractere și portrete umane. El 
spune exact ceea ce gîndește. Și aș 
zice că în proza lui contradicția apa
rentă dintre materialul obiectiv și ima
ginea artistică este anticipat cîștigată, 
primul se întruchipează organic în cel 
de al doilea.

— Ce perspective de viitor aveți 
in vederea unei apropieri mai evi
dente de tematica noastră actuală?

— Cred că este o prejudecată a- 
supra căreia trebuie să acționăm, 
faptul că noj considerăm actuală nu-

rnă; o lucrare în care apar numiri, lo
calități geografice și fapte din ime
diata noastră apropiere. Cred că su
flul contemporaneității poate trans
figura orice operă literară, în care 
se întâlnesc. fie chiar și personaje 
simbolice, și în care se pun cele mai 
abstracte probleme de etică sau de 
filozofie. Și n-aș vrea să citez decît 
piefsa lui Horia Lovinescu, „Hanul 
de la răscruce”, care, precum știți, 
s-a bucurat de un răsunător succes. 
Vreau să scriu un scurt roman dedi
cat vieții tinerelului nostru, care-și 
poate realiza astăzi cele mai îndrăz
nețe visuri; va fi un roman tot de 
călătorii, în care vor apare tineri a- 
viatori, figurj 
și hotărîți să 
ale viitorului.

de navigatori curajoși 
străbată căile albastre

Miron Dragțu

Ss;

NICOLAE GRIGORESCU

Realitate
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Pe marginea oceanulu.

Nu au lipsit In ultima vreme 
din articolele privind proble
ma reflectării epocii noastre în 

literatură și unele reproșuri adre
sate actualității. Reproches d’amour, 
trebuie să spunem, căci am putea 
oare 
rea 
prea 
o răniînere în urmă ar fi inevitabilă, 
sau că din pricina complexității nu 
poate fi „îmbrățișată” pe de-a în
tregul ? Sîntem înclinați așadar 
a crede că asemeni învinuirilor amin
tite și acestea din urmă pornesc mai 
mult din neînțelegere decît din apre
cierea exactă a adevărului. Vom în
cerca deaceea în cele ce urmează să 
schițăm cîteva puncte de vedere 
utile — credem noi — în lămurirea 
acestei neînțelegeri.

Nu de puține ori au fost calificate 
astfel drept simpliste — și aceasta 
cu un surîs condescendent — lucrări 
tinzînd a reflecta faptele și oamenii 
vieții contemporane. Și, neîndoios, une

ori calificarea, mai puțin, și surîsul 
erau îndreptățite. Căci fără a-i bă
nui pe autorii unor lucrări ca „Pă- 
mînt și oameni” sau „Fata plutașu
lui” a fj de formație stendhaliană, nu 
se poate să nu-i suspectezi că au 
crezut fără rezerve în cunoscuta for
mulă a „oglinzii care se plimbă de-a 
lungul drumului mare”. Și că în con
secință, imaginile văzute în luciul 
oglinzii nu pot fi altele decît acelea 
ale realității. Nu vrem să subapre
ciem rolul conștient pe care îl va 
fi avut în ordonarea — deoarece exis
tă măcar schițată această intenție — 
materialului faptic tendința de inter
pretare justă a faptelor, tendința de 
demonstrare a cîtorva adevăruri ale 
vieții actuale. Cu toate acestea, în- 
tîmplările despre care aflăm o sea
mă de detalii informative sînt tot atît 
le depărtate de realitatea contem
porană, pe cît poate fi figura de cea

considera altfel constata- 
că actualitatea e puțin cam.. 

actuală și prin urmare

Amupg la Lotru
Poduri înalte peste prăpăstii,
Poduri metalice răsunînd în văi șerpuite 
Apoi munții negri în zare
Proiectați pe cerul incendiat de amurg.

Trenurile fulgeră și dispar 
Cu unul din ele m-aș duce, 
Nu prea departe m-aș duce 
Ca să mă pot întoarce-napoi.

Dar seara izvorăște din brazi 
Din adîncile văi, din tunete 
Iar din flori crește somnul 
Și vîntul îl răspîndește încet.

Și gara e mică și trenul
Să oprească n-ar vrea niciodată — 
Și veșnic podurile înalte
Peste prăpăstii tigri de oțel.

Și veșnic Oltul și veșnică seara 
Și pietrele și văile și brazii — 
Scuturîndu-și grumazul, pădurile 
Vor umbla amețite prin munți.

Strigătele, fluturii, stelele
Și liniștea aceasta cu ecouri ciudate, 
Toate aceleași, aceleași mereu 
Numai eu mereu altul și altul.

Zboară păsările albe
Zboară păsările albe și norii sînt albi, strălucind 
Pe albastrul de taină tîrzie al cerului — 
De ce oare seara cînd arborii ard nemișcați 
Îmi vin în gînd ciobanii și turmele...

Și ziua îmi vine mereu să-ntind brațele 
Să-ntind brațele mele puternice, tinere. 
Pentru că simt că dacă le-aș întinde 
Ar înflori ca niște ramuri de tei.

A. €, Baconsky

I

’ț

ră de modelul ei viu. (Trebuie să pre
cizăm că ne ocupăm, în legătură cu 
aceste lucrări, numai de relațiile din
tre real și creat și nu avem în ve
dere alte probleme literare pe care 
le pun). Și nu faptul că autorii lor 
trebuiau să se inspire din evenimente 
pe care le-au trăit ca martori sau 
participanți i-a împiedicat să le dea 
o imagine corespunzătoare, ci nepu
tința de a reconstitui lumea în care 

- aceste evenimente s-au produs și se 
produc. Cunoașterea marxistă a legi
lor acestei lumi este esențială, dar ea 
poate da roade artistice numai cînd 
îngăduie valorificarea deplină a posi
bilității nu de a reproduce realitatea 
faptică, ci de a reconstitui structura 
ei. de a zugrăvi nu numai ceea ce al
cătuiește realul, ci și modul în care el 
este alcătuit. Adevăratul creator — și 
primul sens al acestui cuvînt e ne
glijat adesea datorită unei îndelun
gate obișnuințe — își creează faptele 
sau personajele ținînd seama de di
recțiile multiple ale vieții în desfă
șurare; cel factice nu le poate ur
mări decît pe singura direcție a vie
ții pe care o are sub ochi. Și de aceea 
primul dă viață unor existențe posi
bile în existența reală, iar ultimul 
face să pălească inanimate pînă șt 
acele existențe de la care a pornit. 
Opera de artă nu are o existență in
dependent obiectivă, ea nu se verifică 
în raport cu lumea ideilor sau a fap
telor, ci în raport cu dinamica, inter
dependenței lor, ea tinde „să concu
reze realitatea” nu în măsura în care 

reflectă fidel doar un anume moment, 
ci un moment fidel mai multor mo
mente. Sînt două interpretări ale 
acestei; tendințe spre generalitate 

și totodată spre singularitate, care nu 
pot decît să dăuneze încercărilor de a 
găsi calea celei mai deplin artistice re
flectări a realității înconjurătoare.

E în primul rînd interpretarea pe 
care o ................................... ..
tului că lumea artei se constituie ca 
o lume particulară care neepuizînd 
realul e totuși mai mult decît sim
pla sa reproducere. Intr-o foarte re
centă lucrare întitulată „La Poetique 
de l’espace” (1957 — Presses univer- 
sitaires de France) Gaston Bache; 
lard, teoretician al științelor, își 
schimbă și preocupările și metoda 
pentru a cerceta din punct de vedere 
„fenomenologic” procesul de crea
ție. După ce afirmă că imaginea „țîș- 
nește din conștiință ca un produs di
rect al inimii, al sufletului” și ca 
atare ea nu are „trecut”, Bachelard 
ajunge la concluzia că imaginea poe
tică artistică este „netrăită”, adică 
nu are nici un corespondent în rea
litate. Imaginea e considerată pînă 
la urmă a fî o lume autonomă a gîn- 
dirii, ea „gîndește" și „creează” prin 
sine și pentru sine! Și nu este deloc 
izolată această încercare de a făuri 
teorii estetice, care sub aparența nou
tății reiau atacuri mai vechi date 
împotriva încercărilor de a reflecta 
realitatea în artă și literatură. O sea
mă de alte lucrări ale așa-numiților 
„teoreticieni ai imaginației” din 
Apus, se ingenjază în a reabilita ira
ționalul și în a propovădui totala 

„autonomie a imaginarului”. Faptul 
că această poziție este confirmată în- 
tr-un fel și de scriitori de tristă no
torietate ca Louis Ferdinand Celine, 
care declară că „azi romanul nu e 
altceva decît o reflectare a ziarelor” și 

că „avînd un stil, aceasta îi ajunge”, 
nu face decît să reiasă și mai limpede 
caracterul antirealist al acestor teorii 
care reduc arta la forma ei, des- 
prinzînd-o astfel de realitate.

Lumea artei și a literaturii este 
într-adevăr o lume creată, dar ea e 
creată conform cu realitatea și cu 
tendințele ei de dezvoltare, se consti
tuie ca un sistem care reproduce miș
carea contrastelor și contradicțiilor di
alectice ale vieții sociale în conștiința 
umană.

Din pricina neputinței de a recon
stitui astfel viața înconjurătoare, se 
poate aluneca pe calea unei generali
zări care corespunde schematizării, fie 
pe calea particularizării blocată pînă 
la urmă de o acumulare aproape arhi
vistică a faptelor. Perspectiva aceasta 
greșită, fie de prea de sus, fie de 
prea de jos în reflectarea realității, 
constituie o a doua piedică pe dru
mul zugrăvirii actualității... celei mai 
actuale. (Nu e lipsită astfel de inte
res constatarea că tendința spre ge
neralitate, spre schematizare a fost 
mai puternică în anii în care noua 
noastră literatură, fiind la începutu
rile ei, căuta a rezolva problemele re

flectării actualității. Ulterior fenome
nul s-a repetat, dar din cauza tendin
ței de îndrumare administrativă a 
literaturii. A găsî o explicație vala
bilă acestui fenomen ni se parc pentru 
moment o în*renriw'nre 
Ea ar trebui să aibă în 
analizeze o rml'ime de 
ce nu s-?r ptF"e fac» în 
adieri, Credem tot®*’ c.i

dă estetica idealistă fap-

mai dificilă, 
seamă și să 
factori, ceea 
cadrul unui 
pceastă tră-

satură s-a datorat într-un fel lipsei de 
experiență în conturarea caracteru
lui de însemnătate istorico- 
soclală al personajelor angajate 
în conflictele care exprimau preface-’ 
rile revoluționare și din această 

cauză se particularizau sau se „trans
formau” în chip factice momente 
menite să dea eroilor și conflictelor 
un caracter mal deosebit, mai memo
rabil),

Nu ne punem șț nu ni se pare esen
țial să aflăm răspuns la întrebarea dacă 
a existat sau nu Anton Vrabie din in
teresanta nuvelă a lui N. Țic, deși 

la unele consfătuiri cu cititorii, scrii
torilor li se pun asemenea întrebări. 
(Mai puțin din curiozitate, am spune 
noi, și nu atît pentru verificarea reali
tății cît a posibilităților ei). Am fi însă 
ispitiți să aflăm acest lucru cu pri
vire la Simion Pruncu, secretarul ale 
cărui acțiuni sînt la limita generali
tății funcțiunilor sale și care de aceea 
ne apare aproape fictiv sau, mai exact, 
factice. N. Țic este un scriitor car» 
urmărește destinul personajelor sale 
cu o pasiune vizibil exprimată tn 
ceea ce scrie. In nuvelele sale e mai 
vizibilă și mai limpede dinamica ten
dințelor sociale în raport cu conștiin
țele umane în care ele se reflectă. 
Francisc Munteanu, de pildă, în roma- 
nul dens de viață „In orașul de pe 
Mureș”, e mai atent la ecoul pe care 
îl trezesc faptele exprimîndu-1 in ac
țiuni și mai puțin în frămîntările inte
rioare ale personajelor. El e pindit 
uneori de primejdia de a privi de 
la înălțimea faptelor și a pierde din 
vedere perspectiva. Am amintit act 
de două temperamente artistice deo
sebite, pentru că nu trebuie să con
chidem că o cale sau alta e unica 
posibilă.

Pe unii dintre scriitori dezvoltarea 
dramatică a întâmplărilor din prezent îl 
interesează mai puțin, ei sînt preo
cupați mai mult de reacția pe care 
o întâmplare sau alta o trezește în 
conștiința și în comportarea persona
jului care se constituie astfel din to
talitatea acestor reacții. Și din acea
stă totalitate, limitată totuși, se contu
rează atît omul cît și. epoca pe care 
o trăiește azi. E scriitorul de tipul 
lui Marin Preda. Altora le este su
ficient un fapt dramatic, ei imaginează 
pasiunile sa«u luptele care au dat naș
tere acestui fapt, reconstituind un lanț 
de întâmplări în care forța pasiunilor 
dă o pregnanță deosebită conflictelor. 
Eroii, deși cunoscuți dintr-un început, 
își dezvăluie astfel mereu alte tră
sături. Și toate laolaltă vorbesc da 
o etică nouă în înfruntarea cu cea 
veche. E scriitorul de tipul lui Petru 

Dumitriu. Dar nici unul, nici altul, 
nu pierd din vedere generalitatea 
fenomenelor descrise în particularita
tea lor după cum nu recurg la fapt» 
pentru a exemplifica trăsături gene
ralizatoare.

Este greu de precizat desigur cît 
mai aproape de particularitate sau de 
generalitate ar trebui să fie scriitorul 
pentru a vedea în fața sa nu atît li
mitele și dimensiunile exacte ale cîm- 
pului realității — el e practic jlimi- 
tat—cît acelea ale operei sale și poate 
nici nu ar fi atît de important. (Se 
poate spune — așa cum s-a mai ob
servat — că se înregistrează o evo
luție neîncetată de Ia tendința spre ge
neralitate a clasicismului, la tendința 
spre particularitate a literaturii mo
derne și în special a romanului mo
dern).

Un lucru ni se pare totuși limpede, 
dacă nu în detaliile sale, cel puțin 
în esenfa sa. Se spune, ca să încheiem 
așa cum ani început, că a- 
cel care îmbrățișează prea mult nu 
e deajuns de focos în îmbrățișării# 
sale. Forța de investigare a realită
ții nu este atît de impresionantă prin 
suprafața asupra căreia se exercită cit 
prin adîncimea la care ajunge. Nu nu
mai (peisajele panoramice dau impresia 
vastității, ci și coborîrile în adîncuri. 
De aceea nu ni se pare justificată în
cercarea de a se stărui asupra com
plexității realității de azi ca o cauză 
a neînfățișării unora sau altora din as
pectele sale. Scriitorul gîndește lu

mea nouă de azi și o recreează cu acel 
„mai mult spirit” de care spunea 
Stendhal că e necesar în crearea per
sonajelor.

„Iau una din ființele pe care le-am 
cunoscut — își definea Stendhal 
metoda sa de creație — și-mi spun: 
cu aceleași obișnuințe căpătate în arta 
de a pleca în fiecare dimineață în 
căutarea fericirii, ce-ar face dacă ar 
avea mai mult spirit?”

Cel fac oamenii vremii noastre care 
pornesc și ei în căutarea fericirii —■ 
și reușesc să și-o găsească — nu în 
fiecare dimineață, dar în viața lor de 
azi da, iată ce așteptăm să ne des
crie scriitorii noștri, să ne descrie 
cu dragostea de adevăr și umanitate 
care este caracteristică literaturii tim
pului de azi, literatura realismului so- 
ciallst- Radia Lupan
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însemnări despre 
Expoziția Anuală de Grafică

Privind lucrările, bine ortnduite la sala Dalles țlTețpite de o Urni- 
r.i prielnică, ale Expoziției Anuale de Grafică; 'atrj^nc$rtat un simțămint 
de bucurie, dar ifi o anumită — fi fiii nouă — nemăițurnire.

Este vădit că expoziția de a.ntil acesta se dovedește mai bogată șl 
mai variată, bucurlndu-se de participarea unui mare fiumăr de artiști, din 
toate generațiile, dintre care unii expun după o absență mai îndelungată. 
De asemenea, se simte mai la fiecare expozant o rîvnă de înnoire sdu riță- 
car de depășire și, în genere, s-a lucrat eu mai multă dezinvoltură dectt 
mai înainte.

Anul acesta nu se expun și pasteluri, acest gen fiind socotit mai apro
piat de pictură dectt de grafică, ceea ce este foarte just, dar pe aceleași cri
terii și acuarelele ar trebui expuse, ca și pastelurile, la expozițiile de pic
tură. Luchian, care este umil dintre autorii de pasteluri și acuarele de va
loare mondială, se dovedea la fel de pictor prin lucrările în ulei, ca și prin 
acelea lucrate In genurile menționate și, cînd expunea la „Tinerimea Artis
tică", pastelurile și acuarelele sale figurau in catalog alături de uleiurile 
altora, in timp ce la grafică apăreau alte nume. Nu vrem prin aceasta să 
micșorăm însemnătatea desenelor în creion, peniță, cărbune sau a laviu- 
rilor ori a gravurilor in metal, lemn, linoleum etc. Rembrandt a fost la fel 
de pictural în laviuri, desene în peniță sau în gravuri, ca și în picturile 
în ulei.

Fie că aparține picturii sau graficii, acuarela este practicată astăzi 
de multi artiști și în prezenta expoziție numeroși sini aceia care se strădu
iesc să creeze și in acuarelă sau numai în acuarelă. Dar, spre dezamăgirea 
noastră, puține acuarele au transparența și subtilitatea cerută de acest gen 
pictural, care refuză migala miniaturii și nu permite reveniri ca pictura in 
ulei. Culorile de apă trebuie să fie transparente, vibrante, sugestive, iar nu 
apoase, lulburi, șovăielnice Luchian are o seamă de acuarele, unele mai larg 
tratate, ca „Birt fără mușterii", altele mai minuțios lucrate, ca „Adolescen
tul" sau „Bătrină", dar in toate găsim adevăruri profunde și neîntrecute 
armonii cromatice, puse cu o finețe și o siguranță, de nimeni nu întrecute, 
dar nici măcar egalate pînă astăzi. Cită poezie se poate obține prin nota
țiile unei acuarele și ce adlncită poate fi portretizarea, el ne-o arată și as
tăzi, așa cum Grigorgscu prin desenele sale, de-o picturalitate uneori pli
nă de forță, dar totdeauna subtilă, rămine un mode! neîn'recut. Totuși, un
M. W. Arnold în acuarelă și un lser în desen au dovedit că se pot găsi noi 
viziuni șl concepții persogiale, care să îmbogățească modalitățile de oglin
dire a realității. Intr-un spirit de notație mai simplificată, dar puternic su
gestivă prin intensitatea tonurilor și prin energia pensulației, Arnold îți 
putea sugera viața unui, port din nordul Franței cu pletele și forfota lui.

Avem simțămlnifll că majoritatea artiștilor de astăzi nu folosesc 
îndeajuns pilda marilor inoștri maeștri, nu în sensul de a-i imita, ci de a 
ajunge la o stăplnire a [meșteșugului și la o viziuni proprie, la un stil per
sonal. De aceea, și nil' numai in privința acuarelei, expozanții seamănă 
unii cu alții șl greu este să știi de la bun început cui aparține lucrarea. 
Faptul că mulți dintre artiști nu adîncesc temeinic cele trăite și observate, 
că nu le interpretează cu destulă intensitate și îndrăzneală, că nu-și pun 
în joc imaginația, are drept rezultat că puține lucrări, chiar dacă făcute cu 
talent, nu-ți stăruie în amintire, nu te mișcă îndeajuns, nu poartă pecetea 
unei personalități. Dintre acuareliștii mai încercați, pe Rodica Maniu-Miitz- 
ner, Lucia Demetriade-Bălăcescu, Gh. luster și A. Jiquide îi recunoști de 
la o poștă pentru că au o viziune artistică proprie, chiar dacă nu de un 
egal nivel artistic (luster îți impune ca animalier, dar nu totdeauna șl ca 
peisajist; iar Jiquide are un colorit cam arbitrar). Dintre numele mai noi 
de acuareliști, Sorin Ioripscu, Sonia Petrescu, Andrei Bordy, Lucia Cos- 
mescu, Vasile Brătulescu reușesc uneori să se distingă prin viziuni pro
prii, prin notații mai viguroase sau, dimpotrivă, printr-o imaginație mai 
nebătătorită. Sînt pe cale' de a-și găsi un stil propriu, dar au de luptat pen
tru aceasta și -cu stăpînirea tehnicii propriu-zise.

Aceasta se vede și în celelalte genuri ale graficii. La unii, tehnica 
devine principala îndeletnicire și, în acest caz, ei variază procedeele, folo
sesc uneori tehnici mixte, fără a ajunge însă la o viziune semnificativă. 
Alții, dimpotrivă, văd mai personal oamenii și locurile, au imaginație, dar 
viziunea aceasta ni^ este susținută de un meșteșug bine stăpinit. Talent 
mult șl totuși realizări puține. Aceasta este nemulțumirea, de care pome
neam la început. Este în expoziția aceasta, ca și in altele, excelentă mate
rie primă, dar prelucrarea încă lasă de dorit. Linii frumoase, vibrante, fine; 
umbre și lumini uneori Iscusit gradate; notații ingenioase și totuși ceea 
ce nemulțumește este lipsa de accent plastic, lipsa de relief spiritual, incer
titudinea stilului.

Oprinda-ne în expoziție în fața lucrărilor, multe sini cele pe care 
le-am prețuit la prima vedere și chiar clnd le-am revăzut. Acum, puține 
ne stăruie în amintire, deși nu au trecut dectt clteva zile de clnd le-am 
văzut. Desigur, nu se poate și nici nu se cuvine ca memoria să rețină fie
care lucraAe din zecile șl sutele pe care le vezi. Dar dacă artistul are o vi
ziune proprie a sa, un sițl personal, nu se poate să-l uiți.

Ce nu am uitat de .la recenta expoziție de grafică? Nu am uitat cele 
trei desene in sepia, cu ademenitoare reflexe aurii (un chip și două nuduri) 
de Ion Mirea. Forța constructivă a liniei lui Mirea, darul de a construi 
expresii și volume sintetice doar dintr-o simplă conturare îl au puțini in 
grafica noastră. Nu uit, de asemenea, interesanta viziune a lui Ștefan 
Szdny „Lumină peste uzină", în care artistul încearcă să redea curtea in
terioară a unei uzine cu jurnale înalte șl cu vagonete, conferind o monu
mentalitate întregii viziuni. Nu am uitat lucrările în tempera ale Iul Ion 
Ion ( facob Lazăr șl Marius Cilievici) menite să ilustreze două cărți, 
l-am prețuit de la primele manifestări și ca pictori, șl ca graficieni, dai 
anul acesta îi socotim înt/țo criză de creștere. Și acum aduc o viziune per
sonală, dar fără adincimed psihologică a chipurilor (ca mai înainte), măr- 
ginindu-se parcă la căutarea unor tonalități voit originale (movul, grenaul 
si galbenul sînt îmbinate £am arbitrar, ca și in compozițiile cu 1907). Ca 
expresie, doar chipul unei fete din romanul lui Dostoievs'ki ne-a emoționat.

Nu am uitat figura de țăran, lucrată larg și cu expresivitate de 
Costin loanid (desen acuarela!). Și mai ales toate lucrările in tuș ale lui 
Paul Erdos (Baia-Mare), scene din viața colectiviștilor remarcabile ca 
forță de expresie, ca articutare grafică și frumusețe decorativă. E o viziune 
nouă, bazată pe adevăruri esențiale, exprimată intr-adevăr grafic, aceea a 
lui Paul Erdos .apariția cea mal interesantă și făgăduitoare a expoziției.

Dacă am fi scris o cronică șl nu doar aceste irtserr/nări, desigur că 
•ie-am fi oprit la cele expuse de Mariana Petrașcu, V. Dobrian, Fred Micoș, 
Zorina Beiu-Angheluță, Ivanc&ico, Lili Pancu, Szabo Bela, Rusu Ciobanu,
N. Brana; am fi semnalat irmoiri de notație la Maxy șl H. Daniel, la M- 
Zămăruț și Wanda Sachelarie, la Bianca Podea și Elvira Micoș și am fi 
salutai' cu argumente și aprecieri bunele începuturi ale unor artiști înce
pători, dar nu necunoscuțl ca lonescu-Silvan (un admirabil portretist în 
desenul-șarjă), Emilia Dumitrescu, Marcel Chirnoagă, C. Baciu, Ana Iliuț, 
Traian Brădeanu, sau necunoscuți nouă ca Josif Tellman, Ladislau Darko, 
Ladislau Feszt, Bogdan Gheorghiu, Hortensia Masichievici. Ne-am fi oprit 
asupra afișului, care dovedește multă imaginație și ingeniozitate, dar 
uneori nelegată de realitățile de la noi și am fi comentat ilustrațiile la 
„Groapa" lui Eugen Barbu, datorite Getei Brătescu. Dar le-am fi spus 
totodată acestor talente începătoare că arta cere mereu înnoire șl persona
litate, adică o viziune autentică șl esențială, proprie fiecărui artist 
adevărat.

Petru Comarneecu

Carnet plastic LINIȘTEA ItllOXII.l
Armare din pag. 1)

camera sa de redactor șef, alături, 
Moldoveanu dictează, urlînd la tele
fon, o corespondență pentru Piatra. 
E bine. In locul unei maici cu o 
cană de lapte, — o redacție, telefoa
ne, o mașină de scris, T. oferindu-mi 
urdă și o ediție festivă.

Dodeni, în drum spre bara j

La ghereta pentru piine din pia 
țeta Dodenilor, îl văd pe .Mircea; 
mă apropii dar. așa cum stă în pro
fil, o clipă am impresia că nu e el. 
fntr-atît a slăbit, de cînd nu ne-am 
văzut. Nu m-am înșelat, desigur; la 
doi pași, fără să mă simtă, ii văd 
chipul: alungit, slab, nebărbierit, 
ochii înfundați în orbite. Cere :

— O pîine albă, da' mai
— Nu mai am.
— Ia vezi.
— Să caut. Vînzătoarea 

vit rapid, cît împunsătura 
sinuări; Mircea a. ocolit 
descoperindu-mă lingă el.

— Ce faci, dom-le?
Femeia îi întinde o pîine; el ii 

dă banii, exacți, opac.
— E rece îmi spune după cîțiva 

pași-
— N-ai văzut că 

în plus’
Mircea zimbește, 

cializa imporîanța 
bește neutru, din 
se ințîmplă cînd ți se atrage aten 
ția că ți-a căzut un nasture. Păs
trează multe- virtuți, — cultivate asi
duu în anii de studii în Uniune. O 
anumită virginitate morală — res
pectabilă; nu va da 50 de bani în 
plus pentru a avea o pîine caldă, 
căci ar însemna să încurajeze spe
cula în comerțul de stat. Just, deși... 
Ne îndreptăm spre „Alimentara", să 
cumpere făină. Azi dimineață 
face piața; Ana e pe șantier. Omul 
acesta nu știe 
In schimb e un 
inginer făcînd piața la Dodeni. Jos 
complicațiile! Trăiască intelectuali
tatea simplă și clară.

Aveți făină? Da. Dați-mi un kil. 
Halva ? Nu-i. Biscuiți ? Este. Sala
mul cum arată? E oroaspăt.

caldă.

l-a pri 
unei în- 
eviden'a

vroia 50 de bani

pentru a superfi 
chestiunii; zîm- 

inerție, așa cum

el

ce e aceea „deși", 
spectacol să vezi un

Șosea, spre baraj

Mircea mă însoțește Ia 
să-mi arate canalul gata, 
Discuție amănunțită despre 
decorații, stimulente materiale; vor
bește de sume colosale, în care se 
simte legenda. Reflexe ale unei e- 
xaltări; sînt înnebuniți de gîndul vic
toriei lor. Din cîte înțeleg, fiecare 
în parte nu credea • că vor termina ca
nalul la 30 iunie. Toți la un loc — 
erau convinși. Victoria asupra pro
priei neîncrederi, niciodată mărturi
sită, tot timpul presată de convin
gerea colectivă, presată și chinui
tă, — victoria aceasta se convertește 
în zeci de mii de lei pe care oa 
menii și-i dau cu o generozitate 
amuzantă și incintătoare.

Baraj - canal

Iată canalul. Paralel cu 
între blocurile de beton 19 
barajului, 250 de metri

baraj, 
finisat, 
prime.

Bistrița, 
și 21 ale 

___. ___ lungime, 
vreo' 24 lățime. Beton gol, pereți 
și fund. Ceva mai sec, mai uscat, 
mai simplu, așa cum am nevoie, 
nu există în jurul meu. Camera de 
Ia Văratec apare barocă.

II aud distinct pe Mircea, vorbind 
la telefon. Asta nu s-a mai întîmplat 
în batardou: să auzi clar convor 
birile telefonice. Mircea agață re
ceptorul în furcă și în acea clipă li
niștea devine fantastică. In batardou 
e o liniște mînăstirească, de Văratec 
E liniștea betonului. Sub tălpile mele 
sînt 20 de metri de beton. Cunosc 
stînca pe care se sprijină: e colțuroa
să, aspră, violentă, plină de neliniști; 
a fost dinamitată, frecată, 
pipăită, sculptată sau — 
spune aci — buciardată. A 
ea sudoare, 
padă, soare,

spălată, 
cum se 
curs pe 

ploi, ză 
a exa- 

toată e-

apă, salivă;
r__ ,___ , vînt, natura
sperat-o, plus omul. Și din 
xasperarea au Tămas 20 metri so
lizi de beton, turnat în lamele de

CRITICUL PURITAN
Anumiți critici încearcă să desființeze cărți valoroase pe motiv că ele ar 

conține pasaje și expresii „triviale".

— Afurisite fie acește cărți spurcate, in ngmele tatălui și al fiului și 
'.! lipsei de. Șahi 7- ~ ~ ~ - Desen de I. TUNARU

O piesă 
despre ESENIN

Puțin după știrea îmbucurătoare 
a reeditării versurilor Iul Serjhel 
Esenln, ne-a parvenit vestea că 
doi drama turti sovietici — S. Ma- 
ximovici șl A. ciuvakin—au scris 
o piesă închinată figurii marelui 
poet. Piesa este intitulată: „Un 
clntec netermlnat".

In prezent, autorii definitivează 
textul lucrării lor împreună cu 
colectivul Teatrului de dramă din 
Reazan. care o va monta curînd 
tn premieră.—
CURIER LITERAR
SE AFLA IN LIBRARII:

„încercări critice", articole și 
eseuri de Paul Georgescu.

„Amprenta", povestiri și repor
taje de H. Rohan.

„Patruzeci și opt de 
roman de Constantin 

pe catarg", schițe 
de Al. I. - •”

„Omul de 
șl nuvele 
nescu.

VOM CITI

stele", 
Neagu.

Ștefă-

IN CLIRIND:

proză" de D. An-„Versuri și 
ghel.

„Lirice" de 
bacu.

„Versuri" de Otilia Cazimir. 
„Sonete" de Mihail Codreanu. 
„Alecu Russo" monografie de 

AI. Dima.
„Cîntec de leagăn al Doncăi” 

ed. Il-a, de Marcel Breslașu 
„Mențiuni de istoriografie li 

terară și folclor" de Perpes 
sicius.

Drumuri literare" articole și 
cronici de Silvian Iosîfesc-i 

„Craii de Curtea Veche" de 
Matej Ion Caragiale.

Veronlca Porum-

cîte doi metri grosime. După care, 
iată, s-a instaurat liniștea.

Ibidem- Aș desface aci In batar
dou balotul cu plapumă și perfte și 
m-aș întinde calm la soare.

Aș bea un pahar cu lapte p.-oas 
păt muls.

Aș reciti 
Meaulnes",

Aș înălța 
relui, și-aș 
afișele monotone.

Aș oferi femeii iubite un colier 
pe perle adevărate. In liniștea be
tonului, -ar străluci extraordinar.

Aș număra hîrtii mari, de cîte o 
sută, în palmele late ale betoniș- 
tilor.

Atifa „ . . _
betonul. Atîta liniște. Acum un an 
văzînd 
betonului, 
la Bicaz, am tragedizat ruperea u- 
nui bloc la presiunea de 41 de tone. 
Ce stupidă, voluptatea aceasta de 
a t raged iz a !

Aveți făină ? Da. Dați-mi un kil. 
Măicuță 'ai smîntltnă ? Să-mi dai

și aș recita „Le grand

un rug în lumina soa- 
arde, aci, în batardou,

siguranță de viață degajă

cum se încearcă rezistența 
în laboratorul de aci, de

lemne, șoferul obosit. Coboram de 
la exploatarea forestieră; în noapte, 
din cînd în cînd, ne opreau pe 
șosea muncitori și se urcau pe scări
le cabinei, ținîndu-se cu o mînă de 
portieră, cu cealaltă ducînd țigara 
la gură. Așa coboram oameni și 
lemne. Așa am trecut, plini de uma
nitatea țigărilor și ochilor obosiți, 
prin Ceahlău, prin Hangu, și la lu
mina lunii am descoperit undeva 
pe fundul viitorului lac, parcă după 
Hangu, contururile „călușeilor" u- 
nui bîlci modest, cine știe cum 
poposit, obosit, pe aci. Era ultima 
ironie superioară, inteligentă* cu 
care mă tratau aceste locuri. După 
aceea, după ce au coborît din „călu
șei", liniștite, fără să dramatizeze, 
fără patetism, . s-au încredințat ima 
ginației mele care, înfiorată, tremu- 
rînd, le-a acoperit 
lui lac.

ce am fost construiți, consolidați, — 
urmează o răcire lentă, 
cesară. Rămînem exacți,

Canal-amontă

cu apele imensu-

Baraj - canal
Deodată, lingă 

direcție cu mine,
mine, în aceeași 
spre intrarea în

absolut ne
clari.

în amontă,La intrarea în canal, . 
mai e un dop de pămînt care des
parte Bistrița de noua ei albie. Mîi
ne va fi aruncat în aer; acum în 
amurg, se forează vreo 38—40 de 
găuri în care va fi depozitată dina
mita. 100 de kilograme de dinami
tă. Se forează, e un fel rococo de 
a spune; se găurește. Adică s-au 
iuat răngi, care se bat cu ciocanul, 
zdravăn, în pămînt. 1.1 văd deo
dată pe Ivacioni, artificierul-șef, 
Iuînd ciocanul din mina unui tînăr 
și începînd să lovească cu sete, 
ridieîndu-se ritmic în vîrful picioa 
relor și icnind la fiecare contact 
dintre rangă și ciocan. Ivacioni e 
scurt în mîini, deajuns de scund, 
cu o pălărie nostimă, verde, de 
cvasi-vînător, fără pană, desigur,

...Și astfel, Bistrița porni pe noul ei făgaș I (Fotografie de la intrarea în canal)

diseară _cu 1------
bombei atomice nu 
tat; să putrezească 
tonului.

mămăliguță. Focosul 
merită derrion- 
în liniștea be-

Ceahlău
oprit un auto-Acum o lună am

camion, ceva mai sus de baraj, și 
am plecat, pentru o după-amiază, 
pentru o seară, spre comunele care 
vor fi acoperite de apele lacului de 
acumulare, peste cîțiva ani. Am că
lătorit ore întregi pe fundul viito 
rului lac și-n liniștea betonului re
văd locurile acelea, epicuriene. în
floriseră — era mai, înverziseră, 
scăpărau în scapătul zilei, cu to
tul impasibile la ceea ce va urma. 
In Ceahlău. ~
deschisă, la 
răspunderea 
ga grătarul, .
țîiau în balamale, ciuturile fîntînidor 
coborau în zornăit de lanțuri, ca
mionul nostru ridica nori de praf, 
trei copii furau caise verzi sub un 
gard, un muncitor făcea semn șofe
rului nostru să oprească, să-l ia sus 
la exploatarea forestieră și un 
trunchi de arbore, tăiat proaspăt, să
nătos, căzut într-un pîrîu, înverzise 
cu toate ramurile sale. Iar eu, lin
gă șofer, nu-mi spuneam decît că a- 
pele vor acoperi teritoriul ,acesta, lu
crurile acestea. Liniștite, ele rîdeau 
de mine și eu le auzeam: fîntînile, 
balamalele, caisele verzi, vitrinele 
C.E.C.-ului, toate mă ironizau cu 
calm, prin simpla lor lumină și exis
tență senină. M-am întors la Bi
caz, seara, autocamionul încărcat cu

agenția C. E. C. era 
cinematograf rula „Pe 

mea", la un birt fume- 
porțile grădinilor scîr-

canal, în amontă, plimbîndu-se, ca 
și mine, pe fundul betonat, două 
femei îmbrăcate ca de sîmbătă după- 
amiază, înainte de sărbătoare, nici 
în cele mai bune haine, dar nici în 
cele de gospodărie, cu cîte un copil 
de mînă. Privesc pereții de beton, 
ca și 
pe un 
nitate. 
fundul 
diniții, 
tind „
S-ar putea ca lîngă această Skodă 
uriașă care străbate canalul, nu 
știu de ce, de Ia un capăt la altul, 
să vină citeva mame împingînd 
cărucioarele. Oamenii, aci, la 
caz, nu au simțul solemnului, 
numai față de natură, dar chiar 
de propriile realizări. Estetic

cum ar privi casele noi de 
bulevard nou. Nici o solem- 
S-ar putea ca după ele, pe 
de beton să apară copiii gră- 
ținîndu-se de mînă și cîn- 

Hai la groapa cu furnici".

Bi- 
Nu 

față 
e

foarte interesant, pentru că ei justi
fică o tendință nouă, percepută de
ja de mulți artiști: impasibilitatea 
în fața universului, în fața monu
mentalului, grandiosului. Vechiul sis
tem de impresionabilitate se dizolvă. 
Melodrama e respinsă de mult, dar 
aceasta e prea puțin; curînd vom 
face dificultăți dramelor și trage
diilor, la tot ce ne va îndemna să 
exagerăm, să dilatăm cît de cit. 
France însuși va apărea patetic. 
Vom înregistra vîața în datele ei 
cele mai exacte. Betonul turnat aci 
se răcește în decurs de 12 ani. Toți 
purtăm în noi acest fenomen, cum 
purtăm o călătorie la Văratec. D:îpă

— cum poartă copiii, cîteodată, co- 
cheți. E la doi pași de mine, con
gestionat de efort, cămașa ieșită 
din pantaloni, asudat. Nu l-am cu
noscut decît sus pe stînci, cu ba- 
tardoul la picioare, dominînd, ur- 
lind superb în porta-voce, înaintea 
exploziilor: Ardee 1 Ardee 1 Ce deli
cii a oferit imaginației mele 1 De 
cîte ori am venit la Bicaz m-am 
dus să-l ascult ca pe un mare te
nor; îi cunoșteam repertoriul — de 
la Arde la gata — accentele, acu
tele, inflexiunile, și nu mă săturam, 
ca și cum ar fi fost Caruso. A- 
cum, la doi pași, iată-1 icnind, asu- 
dînd, redus la elementar. Nu-mi 
displace; ridică ciocanul cu orgoliu, 
deasupra capului, îl lasă cu noble
țe, cu acea degajare ușor premedi
tată a marilor tenori, în timpul vo
calizelor. cînd ating acute incredi
bile.

Seara, înapoi pe șosea.
spre Bîcaz

prima oară, după luni și 
baraj, noaptea, nu rămin 

înstelat, decît betonul, 
apa. Azi noapte, schimbul 

trec cu un amic 
„băieților" și

Pentru 
luni, la 
sub cerul 
stînca și
trei nu va lucra; 
S, pe la dormitoarele 
el comunică, cuiva, primului apărut 
în prag, nu contează, nu-i o veste 
care să poată fi înțeleasă în

două feluri, că schimbul trei nu lu
crează. Să se odihnească, să doar
mă, să facă ce-or vrea. Azi s-au 
dat și avansurile. Aud clar de la 
grădina de 
cor violen1:

vară „Transilvania"

voi ridic paharul 
muncă

„Eu pentru 
Fraților de 
Și pentru toți din lumea asia 
Car-este ca noi“.

Ospătarul îmi precizează că 
are bere. Riesling și șampanie, 
mîncarea nu se angajează: f

nu 
Cu 

mîncarea nu se angajează: grăta
rul merge greu și grădina, după cum 
vedeți, e plină. Lîngă mine, un ce
tățean comandă 45 de „mici".

Plec.
Betonul se răcește liniștit. La 

Văratec maica se roă£ă sfîntului 
Daniil. YvOnne de Qalette se odih
nește în casa de oaspeți din Dodeni. 
Ana îl așteaptă pe Mircea cu masa. 
Plinea albă e rece. Dinamita doarme 
în găurile 
va sări în 
fără nimic 
împotriva 
să cedeze 
Oamenii vor avea o mulțumire. Vor 
fi mii și mii de zîmbete, în toate 
nuanțele bucuriei. Bucuriile mă bucu
ră. Focosul bombei atomice ruginește.

săpate de Ivacioni. Mîine 
aer. O explozie pașnică, 
morbid. Un,atentat superb 

Bistriței,
încă un pas. Ss. cedeze.

care o obligă

Radu Cosașu

Sini bată, 29 iunie 1957.

area
V/

(Urmare diin pag. 1]

grijorate că în umbra saieli- 
tului artificial S.U.A. sînt dis
tanțate de U.R.S.S. Ele sini 
îngrijorate, după spusele lor, dt 
faptul că sovieticii vor lansa 
anul acesta 80 de sateliți, iar 
anul viitor 40 (și se pare că 
unele cu pasageri) in vreme 
ce americanii vor lansa cu 
mari eforturi primul satelit de 
mărimea unei mingi de bas

chet, abia in primăvara anului 
viitor.

Mărturisim că nu vom fi de
loc supărați de faptul că Uni
unea Sovietică va demonstra 
In fața opiniei publice mon
diale că e prima țară din lu
me In materie de sateliți și 
teleghidate interplanetare. Vom 
spune, cum e și tradiția în 
sport, să învingă în cursa sa
telitului cel mai bun. Prefe
rim asemenea curse superbe 
care te fac să rostești cu min- 
drie numele de om, altor curse, 
ca de exemplu: oursa înar
mărilor atomice, cursa răz
boiului rece, cursa declarațiilor 
atomice.

Am dori ca atunci clnd 
vom întîlni cu marțienii, să nu 
ne rușinăm că pe globul te
restru mai există maniaci

ne

.. a- 
tomici de tipul adjunctului de 
marionetă, ministrul de Exter
ne al Coreei lui Li-Sin Man 
care poate rosti în secolul XX 
asemenea vorbe: „Dacă aș fi 
în posesia bombei atomice aș 
arutwa-o acum asupra Mosco
vei".

Am dori să dispară de pe 
planeta noastră canibali de 
tipul amiralului Radford care 
se poate bucura că Intr-un răz
boi atomic în S.U.A. ar muri 
„numai" douăzeci milioane de 
concetățeni, în vreme ce In 
U.R.S.S. ar muri un număr 

dublu de oameni.
Am dori să nu mai auzim că 

mai există savanți mercenari 
cărora le trece prin minte să 
inventeze „bombe curate", iar 
de curînd bombe cu explozie 
in stratosfera.

Chiar dacă va .
domnul Stassen să-și rețină 
camera de hotel de la Londra 
ceva mai mult timp decît pînă 
în toamnă. Chiar dacă dogma
ticul domn John Foster Dul
les va spune adio postului său 
de la Departamentul de Stat. 
Chiar dacă vor . scădea catas
trofal veniturile de miliarde de 
dolari ale unor prea simpatici 
cavaleri ai industriei atomice.

In marea aventură în uni
vers, globul tere.stru trebuie să 
aibe obrazul curat.

fi nevoie ca

Ion Mîhăileanu

(Urmare din pag_ 1)

BISTR IT A
de mult secată și de mult uscată, ca o lacrimă 
în genele de piatră ale lui Cronos... De la întil- 
nirea cu marinarul, au trecut ani buni. La Bicaz 
se începuseră lucrările, de vreo clteva. luni, clnd 
l-am cunoscut pe plutașul Mihai al Chiuarului. 
și am făcut pe pluta lui o călătorie care nu-și 
poate afla asemănare In nici o frumusețe a lumii. 
(Nu mă voi încurca în amintirile acelei călătorii, 
căci altfel ar trebui să amintesc despre o mă
măligă fiartă la foc domol din lemn de brad, și 
despre o băutură mirosind a mentă sălbatecă, și 
despre un somn la umbră, sub o arcadă de co
paci bătrîni, în legănarea plutei ancorate la ca- 
zîc...). Ceea ce trebuie să amintesc numaidecît, e 
o răsfrtngere excepțională a noțiunii „viitor" și 
a puterii omenești, în mintea simplă a plutașului. 
Ne aflam în dreptul Ceahlăului, la vad, clnd s-a 
zărit planlnd în măreția monumentală a amur
gului, un șoim. Clnd pasărea a ajuns deasupra 
noastră, Mihai al Chiuarului a ridicat brațul, 
arătlndu-l, și a rostit:

— Acolo unde zboară șoimul, odată se vor 
clătina valurile Mării Bicazului, și mă și văd 
tăindu-le ou pluta...

Eu m-am întors spre el, uimit la început, apoi 
l-am îmbrățișat cu recunoștință, văzlnd în pu
terea lui de a visa, farmecul omului nostru sim
plu. creatorul „Mioriței" și altor valori fără sea
măn. M-am închinat în gtndul meu, către șiru
rile de generații ce stăteau la spatele visătorului, 
și care visau și grăiau prin el, tși ridicau brațul 
prin brațul lui, către pasărea măreață slmboli-

zînd vitejia și viitorul. Din ziua aceea, pînă la 
„înfăptuirea" Mării, era foarte mult. Am trecut 
cu pluta la vale, mai departe, printre primele 
începuturi ale șantierului. Se vedeau abia citeva 
mașini și citeva barăci. Bistrița nici nu simțea 
ce i se pregătește.

2

Și de marinarul din acceleratul de noapte, și 
de Mihai al Chiuarului, mi-am adus aminte sim- 
bătă seara, 29 iunie, ureînd cu ranița în spate 
spre Bicaz. Pretutindeni se vedeau pregătiri, 
vastul șantier se afla in preajma unui mare eve
niment. M-am dus încă din zori, acolo unde 
albia de milenii avea să fie abătută pe o nouă 
albie, de beton. De la ceasurile zece, duminică. 
30 iunie, detunăturile dinamitei au deschis noua 
albie, după ce pămlntul a sărit în trimbe, amin
tind trlmbeie oceanice. Sunau solemn și înalt, 
trlmbițele unor fanfare. încet, încet, Bistrița îș. 
părăsea albia, se subția necontenit, ici-colo se 
zăreau solzii faunei acvatice speriate. Intli a 
trecut prin albia cea nouă o luntre cu marinari, 
și deodată mi-am adus aminte iar de omul din 
tr-un accelerat de noapte... După aceea a trecut 
o plută, gătită cu crengi și drapele. ne o ’ntin- 
dere de 250 metri, vechea albie s-a golit, să 
facă lac lucrărilor viitoare de stăvilire, apropierii 
și mai 
stăteau 
clnd au 
această 
bucurat 
biruitoare talazurile noi. Un tînăr, pesemne tot 
un pămtntean, s-<a aruncat in apă, poate spie

repezi a viitorului. La spatele nostru, 
cîțiva pămînteni. Erau triști, la început, 
văzut cum seacă și cum dispare încet 
uliță natală a generațiilor. Dar s-au 

din nou, clnd au zărit pluta despietnd

a se scălda pentru ultima dată în partea de rtu 
acum dispărută pe vecie... După aceea, mașini 
împingeau cu boturile pămînt, thchiztnd pentru 
totdeauna vechiul curs. Mina omului biruise, Bis
trița s-a apropiat cu încă un pas de forma ei 
v::toa-e, creșterea într-un mare lac de acumulare. 
N-aveam decît să închidem ochii și să visăm 
cum fi acel mîine, dătătorul de lumină și de
clanșatorul de energii. M-am uitat spre Nord, 
depa-te, și parcă vedeam „Marea Bicazului"!

Salutare vouă, cormorani! Vă puteți pregăti 
pentru migrația către Marea ce va apare in 
geografia țării, de sub geniala mină a omului! 
Părinte de la schitul Ceahlăului, mîine te vei 
oglindi, cu falon, cu potcap și cu toiag, și-ți 
vei putea grebla barba cu degetele în oglinda 
Mării.'... Iar tu, patrie, vei înflori, din energia 
celui mai frumos rtu al tău! Ca șiragurile de 
vulturi, vor porni stîlpii de înaltă tensiune, către 
toate unghiurile zării, aducând mai multă cultură, 
mai multă civilizație, în cătunuri singuratice unde 
poate mai dăinuie mucul îmbibat cu untdelemn, 
in felinarul Soitului... Pînă și ultimul om va 
deschide cartea, și se va hrăni din darurile ei, 
cînd vulturii de fier, transmițători de lumină, vor 
ajunge și în cele mai izolate sate! Ne vom girtâi, 
cu și mai acUncă recunoștință, la Vladimir Nici, 
deschizătorul noii ere în istorie...

Abate ea Bistriței e încă un pas către ziua de 
mîine, și arată vrednicia și dîrzenia clasei mun
citoare, stăplna firească a tuturor bunurilor și 
unica stăpînă a viitorului,.,

Eusebiu Cnmilar
Bicaz, 30 iunfe J957, ; ,



GAZETA LITERARĂ * 2 3 4 5

1} Cu ocazia apariției, tn colecția 
Clasicii noștri, a Operelor, în două 
volume, la ESPLA. ediție, glosar și 
bibliografie de George Baiculescu, cu 
o introducere de George Ivașcu.

2) Citatele noastre, unde diferă de 
textul din Opere, Ion Ghica, ESPLA, 
ediția Ion Roman, 1956, urmează 
manuscrisul fragmentar, de patru foi, 
al originalului, care ne-a fost bine
voitor pus la dispoziție de cunoscu
tul colecționar Gustav Finkelstein.

3) In Convorbiri literare și în edi
țiile 1883 și 1887: psichologia.

4) In original, în grecește: rip- 
son... fos mu vlemma ilarii.

5) Îndărăt, Satană! (latinește).
6) Nu știm ce defect avea Fili

mon la vorbă. Era sislit sau peltic 
și gîngav, cum crede G. Călinescu? 
Scriitorul flautist era stîngaci de 
mînă.

7) In importanta monografie con
sacrată lui Filimon de acad. G. Că
linescu (Studii și cercetări de isto
rie literară și folclor, IV, 1955, pag. 
223—354), reiese că scriitorul a lă
sat oarecare avere, iar la moartea 
sa, moștenirea a dat loc unui „epilog 
balzacian", prin introducerea unei ce
reri de inventariere, făcută la tri
bunal de sora lui, Ecaterina Delija- 
nide, „chiar în ziua mortii*. Scriito
rul murise holtei și fără urmași di- 
recți.

8) Cuvintele frondor și lipsesc în 
textul din revistă și din volum; tră
sătura caracterologică pierde prin 
suprimarea lor.
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Moartea lui Marin Gabema Portretul lui N. Filimon1’

Desen de ANGI PETRESCU - TIPARESCU

De dimineață, sătul de sfngurâ’ 
tatea în care trăia, Marin Ga
berna ieșea pe ulița Tutiei, să 

steal la soare; se bucura că mai veide 
și el lumea din sat. Așezat pepămînt, 
cu mîinile pe genunchi, se uita cum 
i se usucă rănile de pelagră. Dar nu 
putea să rămînă așa dectt pînă ce 
soarele prindea să dogorească. Atunci 
Marin Gaberna și-ascundea sub fla
nela peticită mîinile umflate și roșii și 
pleca acasă; îl usturau. După amia
ză zăcea în același loc, pînă ce scă
pata soarele. Asta se întîmpla de a- 
proape 20 de ani, cu o regularitate 
de ceasornic.

— Dă-mi un foc. Marine! îi cerea 
cîte un om.

— N-am, răspundea el, Istovit și 
nemișcat ca totdeauna.

Omul se făcea că se scotocește prin 
buzunare.

— Uite că găsii! Ia o țigare, Ma
rine! Apoi scăpăra și-i da să aprindă.

— Să trăiești! mulțumea Gaberna și 
Iarăși tăcea.

Uneori, cite o femeie care se întor
cea de la oraș își arunca ochii pe uli
ță și, cînd îl vedea, ridica șervetul de 
pe coșnită, rupea un codru de pîine 
albă și i-1 întindea: „Iz, Mărinc 1* 
îl îndemna și-și vedea de drum.

Deși încărunțise de multă vreme, 
lui Marin Gaberna copiii nc-i ziceau 
cum se zice: „nene Mărise', ca 
la orice om. ci simplu, pe nume: „Ce 
faci, bă, Marine ? Jar te prăjești la 
soare?"

Despre el se vorbeau multe. Urai 
îl luau drept puturos fără pereche, 
care nu-și plătește nid dumicatul de 
mămăligă. Alții îl coomâtureau. spu-, 
nîr.d că e bolnav; ăștia E cereau foc,' 
îi dau ț:gări și nevestele Ir- f! îm- 
bucăturesu cînd veneau de ia Roșiorii 
de Vede.

Adevărul e că Marin Gaberna era 
un om bolnav. Cînd l-a născut, mai
că-sa. o femeie slabi 5? sf-jha ca vai 
de capul ei, s-a speriat de «L „Mai 
bine l-ar lua Dumnezeu. «Sătulețul 
•deoît să se mai pil merscă și el 

ca mine!* s-a tînguit ea. Copilul era 
numai o închipuire de copil. Dar ară
tarea aia cu chip de om S-a încăpă
țînat să trăiască. Om întreg tesă 
n-a fost niciodată Maria Gaberna.

Moștenise de ă li tS o coșmelle 
de casă care aducea ca cantoanele de 
tren Avea două cămăruțe. scunde 
și mici, de abia :e ; _ eai mișca prin 
ele.

Așa firav cum era. frezrețe. Ma
rin Gaberna fusese ptodar. pînă ce 
l-au bătut geamba? Treceau spre 
București eu iM»Je cmopărate de la 
tîrgul de Sfînta Mi: - -r :î Ond au 
ajuns pe Scrtoștear.-j :r stat la 
popas. Iar vitelor le-an făcut vfnt ta 
porumbari. Atunci a aosn fi Marin 
Gaberna;

— Dati, mă. oameni bcnj. vitele 
afară din m.mra oamen're, că e pă
cat de Dumnezeu!

— Ce-o mai vrea ăsta, mă ? s-a 
mirat capii bouarikr Ia dați-î vreo 
cfîteva !_ Al'dată, ctud ne-o -.redea, 
tă ne știe de frici

L-aa bătut rău. De statei.
Gaberna n-a mai putut să facă md 
pe pîndarul, ți s-a ”-:s : :
lui.

Marin Gaberna răbda de tosme ș 
de frig, dar nu se văita la utioent 
lame, în nopțile geroase, pleca de 
acasă șl stătea, Tn grajduri, pe la 
oameni; dormea cu vitele.

In fiecare toamnă a r pe cîte 
an om:

— Săracul, nea Gaberna. nu ®ai 
fese în primăvară'

Dar Marin Gaberna. cu t 
era numai piele și os. ieșea 
măvară.

După secere. Marin Ga ?—? —j 
mal răbda de foame. Urca dealu’. :n- 
tra în plaiul de porumb, rupea o dru

gă de ici, alta de colo și le cocea. 
Mînca și el douâ-trei drugi de po
rumb, acolo; atîta îi era de ajuns. 
Mai lua cîteva în subsuoară și cobo
ra rusca la vale.

— Te aprovizionași, Marine? îl în
trebau oamenii. El strîngea coltu
rile gurii: zîmbea. De supărat, 
nu se supăra mai nimeni, că îl știau 
sărac și neputincios, iat ciricul lui de 
pămînt, era și ăla Tn umbra salcîmi- 
lor lui Vălucă: nu se făcea nimic

In anul 1937, Marin Gabema era 
parcă și mai slab. Mergea tîrîndu-și 
picioarele și urca dealul iot mai rar. 
își făcuse rost de o paporniță în care 
putea să pună mai mulți porumbi; 
lua pentru cîte o săptămînă. Oameni: 
au observat asta, dar nimeni n-a zis 
nimic.

De Sfîntul Ilie, Marin Gaberna a 
urcat din nou dealul, la porumbi. Se 
simțea mai slab ca totdeauna; nu s-a 
încumetat să mai strîngă coceni ca 
să aprindă focul.

Ajuns in deal, se opri sub umbra 
unui salcîm; răsufla scurt și des. Un 
timp a zăcut așa, pe picioare apoi 
s-a urnit în porumburi. Cînd îi ieșea 
în cale cîte o drugă cu mătasea as
prită, zăbovea cu degetele în jurul ei, 
cercetînd-o dacă a împlinii bobul, 
încă de pe vremea cînd era pîndar, 
lui Marin Gaberna nu-i plăcea să 
scîrme porumbi; se mînia and îi ve
dea mîncati de viori și trăgea foile 
la loc peste gingiile boabelor.

Trecînd așa prin porumbi, ajunse 
la un lan în care drugile stau să 
plesnească sub apăsarea de dedesubt a 
boabelor. Marin Gabema se opri cu 
sfială în marginea locului, neîndrăz
nind să pășească mai departe: era 

'lotul lui Dumitru Militaru, pe care 
el îl cunoștea, ce fel de om este, de 
cînd pîndărise.

Intră totuși. După ce rupse cîteva 
drugi, se opri și le numără. Socoti 
ceva în gînd și murmură: „Așa. tocă 
două și e destul*. Se îndreptă din 
șale și mai rupse cum putu două 
drugi de porumb.

— Mă! rupi, mă, mulți? Nu-ț: a- 
junge cîți luași?... Dumnezeu! —â-tii 
de nenorocit! auzi Marin Gabema c 
voce răgușită, chiar lîngă eL

întoarse capul; alături ședea, ca o 
stană de piatră. Dumitru Mititam. 
Omul scăpă firul de porumb din 
mînă. Firul se zbătu în aer de cfteTa 
ori, Izbindu-1 peste față. De îngălbe
nit. nu s-ar putea spune că mal în
gălbenise; nu mai avea cum din cît 
era.

— Ce ai de gtnd să faci cu atî£a 
porumbi, mă?... II usuci de moară, 
ai?... Sau nu cumva îi vinzi că 
copt la piață ?!

Marin Gaberr.a «e împletici, rata să 
cadă; întinse mina și se aprij-r. de 
același fir de porumb. No înțe'egea 
nimic. El nu se ferea de .-:m.eri 
atunci cînd venea să-și ia cele cîteva 
drugi de porumb.

— Vorbește, mă! sau îți luă gura? 
Vorbește, că te împușc! Auri, tu? 
îmi încarc sufletul cu un ticălos ca 
tine. Te împușc și scap satul de o 
scirbă c» tine.

Dumitru Militaru vorbea rar. aspru, 
fără să ridice tonul, care îi era moca 
același.

— Ii mănînc și eu! răspunse cu 
sfiiciune Marin Gaberna.

— Cum de mănînci iu atfția po
rumbi. putoare? rinjf Dumitru Mil
iari

— Așa_ îi mănine! continuă Ma
rin Gaberna în neștire.

Dumitru Mititaro îl privi eu furie» 
Ridică palma să-l lovească: ar fi vrut 
*ă-î dea cîteva. dar. cînd H viza așa 
de mic și de pierdut, se opri. .11 
-—- d*'»~n*. cu p-imnu'*. se - ndi-el

Schimbă P-șra tn mfna stingă Se 

aplecă și răsfiră drugile de porumb. 
Două, patru, șase... .șap-te-spre-ze-ce 
drugi de porumb! Se îndreptă din 
nou spre omul din fața lui, care stă
tea tot așa de mut și de nemișcat ca 
mai înainte.

— încap în tine, mă, arătare, șap
tesprezece cotolane de porumb? Și 
drugi, nu fleac. Încap, mă ? Ia spune 
...scirbă!

— Le mănînc! răspunse mecanic cel 
întrebat.

— Bine, rai’.. mănîncă-Ie, dacă 
zici tu că le mănînci. Da' dacă nu le 
mâmnei. să știi că te împușc! Hai, 
bagă-le-n paporniță.

Marin Gaberna se plecă, culese de 
pe jos drugile de porumb și le înghe
sui -în paporniță. Cînd termină, ridică 
privirea nedumerită. Avea acum un 
aer Lmp, îndobitocit, „Ce să facă* ?

— Treci încoa. după mine! porunci 
celălalt

Omul se supuse. Mergea greu, spri- 
jintocu-se de fiecare cu b de porumb. 
Dumitru Militaru ieși la miriște

— Str nge coceni I Ce stai ? se 
răsti la el

Au strins amfndo! coceni de pe mi
riște fără ca Dumitru Militaru să-l 
mai certe Apoi Dumitru Militaru 
scoase amnarul, scăpară și aprinse 
focul. Cînd focul prinse pu'ere mai 
zvîri: cîteva mîmi de coceni deasupra.

— Treci la foc și emâ*>i!
Abia acum înțelese Marin Gabema 

că musai trebuie sa maniace toți po
rumbii Rimase tor ■ «menit; au-și mi 
putea lua ochii de la omul cin lata 
luL Dumitru Militam i se părea 
acuma și mai mare Ochi: lui mici, 
ascunși to fundul capului. îl străpun
geau cu privirea lor batjocoritoare.

Dumitra Militaru era un om ca la 
șaizeci de atu. Fusese logofăt al boe- 
rului Baau și făcuse avere își dă
duse și copiii în școli; cel mare era 
primar. Nevastă-sa se mutase la unul 
din băiețL iar el trăia cu femeia unui 

din sat. Era un om înalt și bine 
lera:: avea carnea pe el pietroasă. 
Urrina oară end a fost la moară, 
s-p ctotirit și a văzut că are 11! 
kg Mai scăzuse cu ceva.

Din vremea cirul era logofăt a ră
mas eu patina puștii de care nu sa 
despărțea niciodată. Batea timpurile 
cu arma cu două țevi între spete. O 
dată a prins doi merari luind ua 
braț de fin de pe moșia boierului.
Stal!" a răcnit el Merarii au 

zvîrlit finul și au rupt-o la fcigâ. A 
tras. Unul din merari a murit a doua 
d in «citai. Pe el la scăpat boierit, 

care era consilier la Înalta Curte de 
Casație. De cînd feciorul său ajun
sese primar, oamenii se temeau și 
nai mult de Dumitru Militaru.

Cu cîteva zile înainte, trecuse pe 
la lotul din Braniște și constatase că 
lipsesc cîteva drugi de porumb. Atunci 
a luat hatărirea să facă de pază. A 
așteptat cu răbdare cinci-șase zile, 
iar ■'•tul nu s-a ivit In ziua de 
Sf-’-tj! Ilie s-a petrecut tatimplarea 
asta și Djsiitat Militaru era mulțu
mit «a așteptarea nu i-a fo6t zadar- 
■dL

_  Ce te -:ti la trine ca un boa? 
Treci la foc. ci trag în Sne> ,Jii 
sau ești surd»

Oar:' se rve ■> geamăt șl porni 
toc ca același mers. Se ap’jcă 

4e 5 așeză roată pe
«rigă foc Dumitru M tara smuise 
Ceva Critu ie ovtreațâ și se așeză 
to ața M ca să ru-și nrardăreascl 
^mașa. Pușca o puse cu grijă mai 
Jeoarte. să n-o bată focul

Focul se întețise de-a bmelea. Ma
ds Gaberna toiorcea CD grijă po- 
n.rtoet Boabe'e tioUase plesneau 
tot" srind tind ș> dad fețele 
«etoc doi Dumitru Mliitaru scoase I 
liniștit tabachera și răsuci o țigară I 
groasă. Surprtose; cu coada edilului, ț 

privirea lacomă a celuilalt îndreptată 
spre tutun.

— Ai bea tutun, al? După ce furi 
porumbul, mai vrei și tutun, nu?... Ia 
d-ici o țigară!... Nu d-alta, da să-ți 
facă poftă de mîncare!... Te văz 
eu acu...

— Ia. nea Dumitre, un porumb!
— Vrei să ți-i mănînc eu, ai! Păi 

cum ne fu vorba, mă? Ori, ce zici, 
„ne împrietenirăm acu*: Eu Iți dau 
fie țigare, tu-mi dai mie porumbi. 
Ce-ai zice tu: „am mîncat, în deal, 
porumbi cu Dumitru Militaru*.

Nedumerit, Marin Gaberna începu 
nă mănînce. Mînca încet, dar cu 
toarne. Mîncă omul pînă ajunse la al 
șaselea porumb. Dumitru Militaru îl 
urmărea cu răceală, trăgînd din ți
gară. Cînd î se părea că focul se 
domolește, mai arunca coceni și în
torcea porumbii.

— Hm! Ce-mi fu dat să văz: Du
mitru Militaru cocînd porumbi ca 
să-l îndoape pe Marin Gaberna!... 
Dumnezeul mă-tii de hoț! Să știi și 
tu că ți-a copt porumbi Dumitru 
Militaru, trîntorule!

Marin Gaberna stătea cu genunchii 
ridicați la gură. Așa cum ședea, i 
se vedeau fluierele picioarelor. Era 
slab, de i se putea urmări oasele os
cior cu oscior.

>— Mănînci sau... Dumitru Mili
taru îi arătă pușca din ochi.

Marin Gaberna tăcea. Ochii i se 
măriseră, să-i iasă din găvane. O 
singură dată căpătară parcă o lumi
nă nouă; dar a fost numai o stră
fulgerare. Era teamă că viața lui ia 
sfîrșit. Se lăsă într-o rină, fără să-și 
desfacă privirea din ochii celuilalt. 
Grămada de porumbi copți se mărea. 
El, care îi dorise atîta, acum îi pri
vea cu groază. Văzîr.d cum celălalt 
face o mișcare spre pușcă, trase cu 
amîndouă mîiinile grămada de po
rumb lîngă el și începu să mănînce. 
Rupea cu înfrigurare.

— Indoapă-te, pocitanie! Bagă în 
tine, spariule! Bagă pînă oi crăpa! îl 
apostrofa Dumitru Militaru.

Gaberna căscase ochii și mai mult 
și mînca cu disperare. De ce mînca, 
de aia devenea parcă mai fantomatic.. 
Deodată se opri din mîncat ca rete
zat. Gemu lung: „Uf!...“ își duse 
mina la brîu și desfăcu cureaua. 
Răsuflă adînc, ușurat parcă, dar o 
dată cu asta își întinse și mai mult 
trupul hîd. Oasele îi trosniră sec. Se 
oprise din mîncat și se uita la celă
lalt prin ceața ochilor. Burta, burta 
îi creștea mereu. Era o disproporție 
înspăimîntătoare între trupul schele
tic și burta care se umfla sfidător.

Dumitru Militaru se uită la el în
trebător:

— Nu-i termini? Vezi că mai ai 
trei... Nu-și continuă vorba; scoase 
din brîu un cartuș, frînse pușca și-l 
introduse în țeavă... Nici nu trebuie 
mai mult pentru unul ca tine!

Tăcu. După un timp, întrebă liniștit:
— Mai aștept?
Marin Gaberna se uita la el nău

cit. Dumitru Militaru ridică cocoșul 
armei. Atunci, omul trase la sîn po
rumbii copți și începu să roadă la 
ei, mușcînd cînd din unul, cînd din 
altul.

Din- cînd în cînd scîncea încet. Mai 
avea1 unul singur de mîncat, dar po
rumbul nu era încă copt. Gaberna îl 
luă așa din viul focului și începu 
să-l roadă. II mînca cu cocean cu 
tot. Cînd termină, se întinse jos șl 
gemu o dată lung, fără să-și dezli
pească ochii de la cel din fața lui.

Dumitru Militaru puse pușca ală
turi, calm, și se ridică.

— Brava, mă, scăpași!
își scutura cămașa lungă, șăbăcită 

la poale. Săltă pușca. Marin Gaber
na, lungit la pămînt gemea potolit; 
tși fat-nsese mîinile în cruce și nu 
mai mișca. Era vînăt ca un cadavru. 
Burta i se tatlndea mereu în sus. 
Dumitru Militaru îl privi cu scîrbă.

— Te saturași ai? Bine că te vă- 
zuși și tu sătul o dată! Să te Înveți 
minte să mai furi ai’datâ porumbi 
Făcu un pas spre el și-l izbi în sto
mac cu sandraa: o dată, de două ori 
de trei ori.

— Na' Na! Xa!._ Fiiadci scă
pași. că aitfe! te împușcam. vierme! 
Iți ma: axa eu mult occ! rie’! Stot 
șase zile de ds! bat rusca

Dumitra Militar- area vocea tot 
așa de joasă și ie Sosită <e oaanțe. 
Se totoaraa si plecă firi mes o gra
bă. Maria Gaberca se strtase ghess 
și făcu doar atfc .Aa' Anca’!*. Xu 
mai rrșră. Apoi își 'tmese oarele-.

In scapătri soarelei, ctod c’rdur’e 
de vite se trăgeau spre sat. na dine 
se abătu tatr-acoio; 11 aarosi și în
cepu si arie.

— Ce-o fi acolo, hă? arătă sau! 
din copii aaogCdeața. Porniră in 
fugă. La citiră pași se opriră spe- 
riațl

— Un mort' exclamă unu!.
— E Marin Gabema!.- Bă' A 

mîncat la porumb: pînă a crăpat.
Marin Gabema se liniștise. Pe 

față 11 aăpădiseră furnicile. Numai 
globii ochitor căpătaseră o hjnr.r.â 
nouă.

In depărtare, deasupra plaiurilor 
de porumb, un cM de prigorii arse 
d« sete cereau ploaie, phitM In aer 
pe legănarea atea simțită a vîntultri 
de seară.

Alexandru Georgescu

Avem prea puține mărturii con
temporane despre marii noștri 
scriitori din secolul trecut. Nu

mai Eminescu constituie o excepție; 
cîfiva dintre colegii săi au scris 
amintiri despre excepționalul „gim- 
nazist" și student. Cum am recon
stitui însă portretul fizic și moral al 
lui Filimon fără scrisorile lui Ion 
Ghica. adresate lui Vasile AlecsandrP 
Caldul amic ăl Iui N. Bălcescu și al 
lui Grigore Alexandrescu, care i-a 
creionat cu acea rarisimă vocație a 
prieteniei, ne-a lăsat cel mai complet 
portret al lui Filimon. Portret de 
mare preț, nu numai prin unicitatea 
lui, dar și prin faptul că e precedat de 
o schiță care-l surprinde pe întîiul 
nostru romancier în vîrsta ado
lescentei.

In scrisoarea cu titlul Școala acum 
50 de ani, descoperim un tablou va
riat și pitoresc al învătămîntului e- 
lementar din București, empiric predat 
de lin număr de „dăscălași", pe 
prispele bisericilor, în cămăruțele 
țircovnicilor sau în clopotnițe. Sas
tisit de excesele latiniștilor. ion 
Ghica face elogiul acestor umili „de
pozitari |aif limbii și naționalității 
noastre", care „scriau romînește fără 
filologie și fără morfologie, fără să 
știe dacă sînt etimologiști, fonetiști 
sau eclectici" și fără „să le dea lor 
prin gînd că avem două limbi, una 
în gură și alta pe hirtie și că tre
buie să vorbim într-un fel și să 
scrim intr-aitfel“. Din aceste școli 
sub cerul liber au învățat carte 
Anton Pann, Barbu Paris Momuleanu 
și alții, sortiți să ajungă cîntăreti de 
biserică. Cîte linul ajungea chiar fa
vorit al domnitorului, datorită înzes
trării lui muzicale, ca acel Njcolae 
Alexandrescu, luat în casă de Gri
gore Ghica și plimbat noaptea în 
butcă, să-i cînte cîntece de lume, apoi 
ridicat Ia rangul de cafegi-bașa, cu 
prilejul suirii în scaun a boierului, 
Mai acum treizeci de ani, hălăduia 
în Găiești și la moșia din împreju
rimi un urmaș gîrbovit, cu ochii 
stinși, dar cu barba arhondologică 
grijuliu pieptănată, posac și graseiat, 
care-și spunea Alexandrescu Cafe
giul; sofia lui, trecută și ca, călărea 
bărbătește, cu cravașa în mînă, cu 
pantaloni de călărie și în cizmulife, 
ca să-și afirme eghemoniconuf, după 
surparea marii proprietăți agrare. 
Fiiimon murise de șaizeci de ani, 
fără să presimtă poate crepusculul 
ciocoilor noi, ridicați sub privirile 
lui. Era copil cînd Grigore Ghica 
își boierise cîntărețul, leat cu Anton 
Pann, viitorul său mentor. „Pe lîngă 
grupul Anton Pann, Nănescu, Chiosea 
și Unghiurliu, unul și nedespărțit, se 
lipise un copilandru nalt, rumen, 
sprintenel, cu pletele de {îrcovnic; 
se introdusese în societatea acestor 
diletanțî, făcîndu-le tot felul de mi
siuni ; știa unde se găsea peilnulcei 
mai bun și unde se frigea „tranda
firii* cei mai gustoși; ii laceau naz 
fiindcă era plin de originalitate, de 
duh și de veselie. Acela era tînărul 
Filimon care, deși aspirant la preo
ție, dar știa pe Arghir pe de rost 
din scoarță pînă-n scoarță. îndată ce 
lancu Văcărescu, Eliad, Alexandrescu 
sau Anton Pann făceau o poezie, a 
doua zi el o știa pe dinafară; cîinta 
din memorie, și foarte bine, toate 
ariile operelor italiene jucate în sala 
Slătineanu. Intr-o vreme a izbutit 
chiar să fie admis corist în trupa 
madamei Cari; mai pe urmă l-am 
găsit flautist în orchestră pe cînd 
Papa Nicola, după nobilul obicei al 
impresarilor, încetase plățile artiștilor 
și-i lăsase muritori de foame pe 
strade; Filimon a trebuit să-și caute 
existența într-un alt izvor; și-a pus 
altă coardă la arc, a părăsit flautul 
și a apucat condeiul, s-a făcut foile
tonist la ziarul Naționalul*.

Din adolescență, Filimon își con
turase personalitatea viitoare de om 
Și de scriitor. N-a ezitat prea mult 
în alegerea carierei. Autodidact și 
poliglot, fiu de protopop înstărit, dar 
cu greutăți familiare, rămas orfan de 
tată la unsprezece ani, destinat el în
suși preoției, a renunțat la ea, dintr-o 
pornire neinfrintă de libertate și din 
plăcerea boemei artistice, nu incom
patibilă de altfel cu munca organizată 
și cu chiverniseala onestă, prin e- 
conomie (ca epitrop la biserica Enei 
și conțipist-pitar la Departamental 
Cretiiuței. apoi secretar al Comisiei 
Docuaaenta e de !a Mitropolie șt m 
fine cap de secție la Arhivele Sta
ta Mk

iou Ghica punea mare preț pe 
:'«aâdto ■aaxz'e ale lai Fiiimml le 
-«Mtoua ca o rrijă de bMțoffraf 
iiAcfAa ie ta c: ectia .xaitaha ziar 
-amar ca aaaur ——o serie de articol 
leztra* care «tovedeve ca spirit cai- 
tivu*. mMic ți itrio» ti o cawxtiwU 
adtBcă de ștuuță sjazxaîe*»)- El 
prețuia de ascseuea .seria iatere- 
santelor foflețnaae utototate: Trei
luni ta strătaâtzte. o descriere de 
călătorie pfmă de spirit ți de irp-t- 
siaai juste*, precsm ti _mai multe 
novele foarte bine alese: dar el a 
îmbogățit literatura romînă cu două 
scrieri de un adevărat merit: „Slui- 
aicari* ti -Ciocoi*. Urmează o obser
vație critică foarte iustâ: „Aceste 
două opere ale lui Filimon nu sint 
niște rotnanțuri. in care să se des- 
fășure peripețiile unei intrigi; ele 
sint mai mult o coiectiune de ta
blouri adevărate și vii [ale] obiceiu
rilor și moravurilor noastre din 
epoca de tranzițiune*. Ghica citează 
din prologul la Ciocoii vechi și noi 
acea scrisoare-diatribă.pe care o 
consideră „un studiu psichologic, și 
scrierea în totalitatea ei o physiolo
gic’) de care star mindri un La- 

bruyere și un Theophile Gauthier" 
Ca un alt mare cunoscător al cate
goriei sociale ridicată sub ochii săi. 
memorialistul înșiră pe „toate ce
lebritățile curiilor boierești", care au 
putut servi ca model lui Dinu Pătu
rică, ai cărui comparși moderni, — 
scrisoarea sa e datată februarie 1S89, 
— pot fi recunoscufi de oricine s-ar 
uita „ia călăreții cei mindri și la 
cuconașii răsturnați în droști și în 
călești la șosea".

Filimon era un robust optimist, 
încrezător în justiția imanentă. _ In 
romanul lui triumfă binele, iar ticălo
șii sînt pedepsiți. Mai sceptic, 
Ion Ghica prelungește cu închipuirea 
existența Kirei Duduca. E prilejul 
unui portret de mat artă, inspirat 
direct din „Cioc >ii vechi și noi", 
cap. VI.

„Cît pentru cucoana Duduca, de o 
fi și mai trăind, dar n-o mai cunoști. 
Alifia vînătă cu care se ungea seara, 
albușul de ou, abuzul de cărămidă 
arsă stropită cu apă de salcîm .și 
apă de pelin cu care-și întindea pie
lița, buretele muiat în apă de cas
traveți cu care-și scotea petele, 
dresul, sulimanul și rumeneala cu 
care se văpsea, gogoșile de ristic 
și plasturi negri cu care-și îmbina 
sprîncenele și-și punea tnurse și 
zber.ghiuri au tras largi și adinei 
brazde pe obrajii ei; zbirciturjle cad 
una ipeste aita ca valurile unei 
mări turburate și pleoapele vinete, ca- 
re-i încadrează ochii cei roșii n-ar 

mai face pe bietul Iordache Calem
giu, fiul căpitanului Gheorghe Bas
ma de la dorobămție, să cînte pe:

Aruncă... lumina mea, o privire 
veselă.4).

Ba cred că de-ar mai trăi i-ar striga; 
Retro Satana !“5)

Portretul lui Filimon n-ar fi com
plet dacă ar lipsi gastronomul.

„Lui Filimon îi plăcea traiul bun; 
amicii săi îl poreclise mălai mare, 
fiindcă mînca bine. Cînd vorbea de 
bucate, j se umplea gura și defectul 
ce avea la vorbă6) dispărea cînd 
pronunța:

Icre proaspete cu lămîie de Mesi- 
na, măsline dulci de Tesalia, icre de 
chefal, marinată de stacoji.

Ii plăcea cu deosebire ciorba de 
știucă fiartă In zeamă de varză 
acră cu hrean, iaoniile și plachiile, 
crap umplut cu stafide, curcan cu 
varză umplut cu castane și purcelul 
fript, dacă era întreg.

Cînd era la cîte un ziafet își sufle
ca mînecile și iată cum frigea mie
lul: îl înjunghia, îl spinteca, îi sco
tea pîntecele, îl cosea la loc și-l a- 
coperea cu pielea, după aceea îl bă
ga într-o pînză și-l ungea cu un 
fel de salță inventată de dînsul. 
făcută cu vin amestecat cu usturoi 
și cu băcănii, cu lămîie și cu sare, 
și te poftea la masă fără cuțit și 
fără furculiță, ș-apoi să nu-și fi lins 
degetele. Nici repauzatul Homer, bu

Fugara
Fușarnică e tinerețea aste!
Pe frunte nesimțită se strecoară.
E ca un bucium care cheamă-n coasta 
Albastră-a unui deal în primăvară.

Eu alergai cu ea prin toți arinii, 
Eu m-am iubit cu ea la-ntiia coasă, 
In ochi, ca ea, port fluturii luminii, 
Și mi-a rămas fugara credincioasă.

Violeta Zamfirescu

Cine*a*nviat apele marilor
Cine-a-nviat apele mărilor, 
zărilor cine le-a dat 
strune, asemeni viorilor?

Cine mă cheamă?
Vamă, pentru cine îmi cere 
clipa, cu veacul de-o seamă?

Știu, viața învie apele mărilor, 
zorilor viața le dă 
strune, asemeni viorilor;

Știu, viața mă cheamă, 
vamă, viața îmi cere, 
pentru clipa epocii mele, 

cu veacul de-o seamă.

Sfială
Otrava ațteptării-mi torni în gînd 
ți cînt de viață ți de moarte-mi cînți. 
iubirea mea sfioasă,

pînă cînd,
cu lanțuri de aripi ai să mă-avînți?

...Cînd fii că pasul lui răsună-n mine 
tu. boare, dacă-l veâ pe cărărui, 
tu, boare .ai curaj și pentru mine 
și-n locul n - u. iubirea mea să-i spui.

Florența AJbu

cătarul bucătarilor, nu știa să dea 
o friptură mai bună*.

Alături de pagina lui Odobescu, 
închinată gătirii plâticil. tn Cîteva 
ore la Snagov. rindurile lui Ion Ghica, 
dar mai ales modelul lor. din romanul 
lui Filimon, cap. XII și XVi. nu vor 
putea lipsi din nici o antologie gas
tronomică.

Romancierul Învinsese In viața 
printr-un temperament egal

„Filimon avea un caracter blind, 
vesel, plăcut și nepăsător; întristarea 
nu s-a lipit de dînsul decit o singură 
dată atunci cînd și-a închipuit că bunul 
și scumpul său amic Millo a voit 
să-l parodieze în rolul Paraclisierului 
din (Florin și| Florica lui Alexandri”.

Atunci Filimon a atacat fără cru
țare arghirofilia lui Milîo, expus mal 
tîrziu fluierăturilor publice, poate or
ganizate de C. D. Aricescu (in no
iembrie 1861).

Despre sfîrșitul lui Filimon tre
buie să recurgem din nou la mărtu
ria Iui Ion Ghica:

„Intr-o zi îl întîlnesc pe stradă; 
din vorbă în vorbă îmi spune că 
suferă de piept; eu, avînd dinaintea 
mea un om cit un munte, nalt, 
gros, rumen la față, mi-a venit să 
rîz și l-am tratat de ipocondru; dar 
peste trei săiptămîni, nemaivăzîndu-I 
pe la mine, trimit să-1 întrebe de să
nătate și mi se respunde că era grei» 
bolnav în așternut; m-am dus să-l 
văd, dar cînd am intrat în camera 
unde zăcea nu l-am mai cunoscut, 
atît era de schimbat. Peste trei zile 
aveam durerea a întovărăși rămăși
țele *la ultimul lăcaș.

Acei care l-au cunoscut pierdeau 
un amic sincer, leal, îndatoritor, tot- 
dauna vesel și voios, totdauna mul
țumit cu puținul ce cîștiga7) prin 
munca și talentul său; caracter fron- 
dor și8) independent, nu s-a căciulit 
niciodată Ja nimeni; ura și disprețuia 
lipsa de demnitatea (sic) și lingu
șirea; modest pînă a roși, cînd auzea 
laude pentru scrierile Iui, n-a bănuit 
niciodată că era un scriitor de mare 
merit.

Literatura a pierdut în el pe unul 
din luceaferi săi”.

Am preferat să transcriem integra! 
portretul Iui Filimon din scrisoarea 
lui Ion Ghica, decit să-l parafrazăm. 
E un document neprețuit prin precizia 
notațiilor și prin căldura simțirii 
prietenești. In articolul viitor, vom 
examina realismul lui Filimon.

Șerban Cioculescu
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Scrisul cinematografic
De fiecare dată cînd pornim Ia rea

lizarea unui film, parcurgem o pe
rioadă mai scurtă sau mai lungă de 
descurajare, de confuzie în fața mul
țimii problemelor noi, de altfel ase
mănătoare celor ale unui scriitor 
care întreprinde scrierea unul roman, 
probleme de creație inerente subiec
tului, temei alese, care se pun și se 
impun în ciuda experienței cîștigate 
anterior.

Un film se scrie de două ori: pri
ma dată pe hîrtie, a doua oara pe 
peliculă: Aceste două faze sînt la fel 
de importante, dar dificultățile, cap
canele celei dintîi le întrec cu mult 
pe ale celeilalte. In această artă, 
încă tînără, care esite cinematograful, 
dacă există un domeniu în care cu
noștințele noastre dovedesc aproape 
un total empirism, acesta este dome
niul scenariului și al adaptării.

Oricine poate scrie un subiect pen
tru film, dar creația cinematografică 
propriu-zisă începe abia atunci cînd 
este vorba să se scrie filmul.

Unii pretind că anumite filme, a- 
numite teme trebuie înlăturate, ne- 
fiind „pentru cinematograf*’ fără a 
putea să deosebească ceea ce este 
„pentru cinematograf" de ceea ce nu 
este. In ceea ce mă privește eu cred 
că „totul este pentru cinematograf", 
iar problema de căpetenie nu constă 
în alegerea subiectului, sau a te
mei. ci în adaptarea acesui subiect 
șau a acestei teme pentru creația 
cinematografică. •

Laurence Olivier a demonstrat cu 
strălucire că „Hamlet" sau „Richard 
III" sînt „pentru cinematograf". Cu 
„Un condamnat la moarte a eva
dat", una dintre operele cele mai 
marcante din ultimii zece ani — 
poate chiar capodopera acestor ultimi 
zece ani — realizatorul francez Ro
bert Bresson ne-a dovedit că „se 
poate face cinematograf" și se poate 
ține cu respirația întretăiată un pu
blic eteroclit ca cei 5000 de specta
tori de la ,,Gaumont Palace” din Paris, 
cu un film în care cinci șesimi din 
acțiune arată cum își pregătește eva
darea un prizonier, singur în ce
lulă. ')

In aceste două exemple pe care ni 
le pun la dispoziție Laurence Olivier 
și Robert Bresson, și care caracte
rizează particularismul lor, vedem 
în ce măsură este important pentru 
îjoi, creatorii, să găsim „scrisul ci
nematografic" potrivit, cerut de su
biectul ales. ¥

In toate țările, numeros! Istorici 
ai cinematografului ne copleșesc sub 
erudiția lor. In ultimii ani, în Fran
ța și mai ales în Italia, filozofi, 
eseiști,. s-au ..dedicat” cinematogra
fului, esenței lui, originii și transfor
mărilor sale, împinși spre acest do
meniu nu de vreo anumită predi
lecție, ci pentru că întîlniseră în el 
yn teren potrivit și un aliment pentru 
sterilele lor speculații metafizice.2) 
Dar, după cîte știm, nimeni nu s-a 
dedicat pînă astăzi unei gramatici 
a cinematografului, care constituia 
prima etapă spre o Estetică a artei 
cinematografice, a cărei elaborare va 
putea fi întreprinsă în momentul în 
care cinematograful, abia ajuns la 
„vîrsta bărbăției", va fi tn măsură 
să pună la îndemînă elemente de a- 
preciere și de studii mai substanțiale, 
mai bogate.

Sînt rari autorii care au scris 
despre creația cinematografică. In 
Franța ei pot fi numărați pe dege
te : Deluc, Epstein, L’Herbier, Rene 
Clair 1

Cea mai importantă contribuție în 
această privință o constituie desigur 
eseurile lui Pudovkin, Eisenstein, 
Dovjenko, deși anumite teze, ca cele 
ale lui Eisenstein asupra montajului, 
valabile pentru cinematograful mut, 
sînt astăzi depășite.

Aș dori să mă opresc asupTa u- 
nei constatări, în aparență banală, 
dar 
cuții 
tate 
se$i 
mai 
ții: caracterul ei colectiv. In Franța, 
șeful fotograf, arhitectul decorator, 
inginerul de sunete, șeful montajului 
sînt cuprinși în denumirea de „co
laboratori ai creației", aportul lor 
artistic și creator, în stadiul pu
nerii în 
recunoscut prin această denumire. In 
privința stadiului prim — cel al 
scrierii filmului pe hîrtie — a exis
tat în Franța o perioadă de se
rioase controverse in care scenariștii 
și adaptatorii se înfruntau cu reali
zatorii, atît unii cit și ceilalți re- 
vendicînd „paternitatea" filmului, cu 
excepția cazurilor cind acesta era de 
proastă calitate. Astăzi și 
ceilalți ne recunoaștem 
de egalitate ca autori ai filmului, 
deoarece, în afara cîtorva excepții, 
s-a văzut că cele două etape ale

creației cinematografice nu pot îi 
realizate de un singur creator. Cau
zele acestei aparente anomalii sînt 
multiple și merită să ne oprim asu
pra lor. Dacă cinematograful este 
cea mai bogată dintre toate artele, 
aceea care oferă creatorilor cele 
mai numeroase posibilități, el este 
în același timp și cea mai pretențioasă 
Rareori se tntîmplă ca un singur ar
tist să poată răspunde tuturor con- 
strîngerilor și' tuturor necesităților 
creației cinematografice. Nici măcar 
un artist ca de Sica, pe care îi pu
tem considera unul dintre cei mai 
mari creatori, nu se poate lipsi de 
colaborarea unui om ca Zavattini. 
Au existat realizatori care s au des
părțit de scenaristul lor obișnuit, 
dar nu au mai reușit să atingă ni
velul artistic el operelor anterioare 
Au existat minunați scenariști care 
și-au realizat singuri filmuî scris de 
ei, dar au dat la iveală o operă me
diocră.

Dacă este nevoie de cel puțin opt 
ani pentru a deveni un scenarist-a- 
daptator încercat, este nevoie de 
tot atîția ani, dacă nu de mai mulți, 
pentru a căpăta o adevă-ată măiestrie 
in calitate de realizator. De aceea 
este greu de conceput exercitarea 
concomitentă a acestor doiă profe
siuni. Specializarea se i—pune pe 
măsură ce exigențe'e -ieriiei cine 
matografice devin ma: complexe. Alta 
era problema in vrei a cinema to-

lanală, 
care este obiectul unor dis- 
frecvente. pentru că în reali- 

prin ea abordăm principiile în- 
ale creației cinematografice sau 
degrabă aspecte ale acestei crea-

scenă propriu-zise, fiind

unii $1 
pe picior

grafului mut, și dacă regulile crea
ției erau diferite ele se justifi
cau atunci prin înseși limitele ar
tei cinematografice în acel stadiu al 
evoluției sale. Oameni ca Pudov
kin, Eisenstein, Clair, Dreyer, Stro
heim atinseseră aceste limite și — 
cu excepția lui Chaplin, care trecuse 
dincolo de zidul tăcerii — cinemato
graful vorbitor devenea o necesi
tate _ estetică, în ciuda tuturor răs
turnărilor pe care le putea aduce 
cu sine. în domeniul scrisului cinema
tografic. Au existat atunci erori, 
tatonări, excese, care se pronunțau 
în favoarea celor ce apărau cu dis
perare vechiul cinematograf mut. 
S-a ajuns pînă la uitarea uneia din
tre caracteristicile specifice a'.e ariei 
cinematografice: primatul imaginii.
„Cinematograful vorbitor" devine tn 
scurt timp un „cinematograf vor
băreț" și se transformă în „teatru 
în cutii de conserve". Aceasta a fost 
boala infantilă a cinematografului. 
Reacția a venit greu. S-au căpătat 
rele obișnuințe, de care n-am scăpat 
cu totul nici astăzi. Dialog este egal 
cu ușurință. Și noi cedăm încă prea 
mult în fața acestei ușurințe. To
tuși discuțiile care i-au pus în ta
bere opuse pe scenariștii-adaptatori 
și pe realizatori s-au liniștit În
cetul cu încetul, pentru a dispare 
din momentul în care dialogul a în
ceput să-și piardă din importanță în 
fața imaginii, din momentul în care 
concepția subiectului cinematografic, 
în primul rînd vizual, și-a cucerit o 
poziție puternică în raport cu subiec
tul literar sau teatral.

Nu este vorba să declarăm război 
dialogului, element indispensabil 
creației cinematografice. Vreau nu
mai să precizez că dată fiind 
terea de convingere a imaginii ci
nematografice, dată fiind prioritatea 
ei asupra cuvîntului, nu vom 
putea niciodată emoționa, și deci 
convinge spectatorul dacă „sufletul" 
imaginilor unui film, dacă povesti
torul acestor imagini, dacă înlănțui
rea, construcția lor care se deose
bește de orice construcție literară 
sau teatrală, nu sînt 
așa fel 
mai rol 
dare, de 
ginea a

îneît dialogul 
de precizare, 
scotocire în 
evocat, a sugerat.

al

pu-

concepute în 
să aibă nu
de aprofun- 

ceea ce ima- 
De-

„PASAREA FURTUNII" 
IN

LIMBA FRANCEZA

Revista „Cahiers du Sud” 
a publicat în numărul din 
iunie 1957 prima parte a 
romanului „Pasărea fur
tunii” de Petru Dumltriu.

ASPECTE EDIFICATOARE
' 1.1

și constituie o foarte mare 
primejdie**.

Andr6 Maurois: „Nimic 
nu este mai repugnant 
decît să începi o biogra
fie a iul Bernard Shaw, să 
spunem cu o amănunțita 
analiză a situației politice 
a Angliei din 1S56 — data 
nașterii sale — și să în
chei capitolul spunlnd: 

„Dar de toate astea, prun
cul născut în 
era cituși de 

tlent**.
Irlanda nu 
puțin conș-

Cîteva foarte edificatoare 
aspecte ale moravurilor 

literare din Occident, ex
trase din volumul „The 

Author and the Public”. 
(„Autorul și publicul**’,, 
cuprinzînd rapoartele ți
nute în cadrul celui de al 

douăzeci șl optulea Con
gres Internațional al pen- 
Clubulul.

Romancierul Robert Han- 
rlques: „Criticii m-au tra
tat întotdeauna în mod 
foarte generos, mergtad 
ptnă-ntr-acolo incit n-âm 
scris ptnă acum nici o 
carte pe care jumătate din 
ei să n-o condamne ca 
lipsită de orice valoare. 
Iar cealaltă * -----
n-o proclame 
peră“.

Criticul V.
„Intîi faci comentarii asu
pra cărții, apoi asupra au
torului. Pe urmă faci co
mentarii asupra eroului 
cărții, pînă ce ajungi la 
o formă degenerată a co
mentariului, foarte bine 
retribuită șl foarte sedu
cătoare — o practic eu în
sumi pe o scară destul de 
întinsă — dar care nu este 
în realitate altceva decît 
o mare pierdere de timp

jumătate să 
o capodo-

S. Pritchett:

NUMAI 354 ?

A apărut de curînd, ia 
„Editions de Minuit” din 
paris, sub îngrijirea iul 

Georges Roth, al treilea vo
lum din atlt de interesanta 
„Corespondență generală a 
lui Diderot" („Correspon
dence generale de Dide- 
rot“). Conform planului 
inițial, ar mai trebui să 
urmeze încă cel puțin șap
te volume pînă la epui
zarea vastului material 
epistolar lăsat de ilustrul 
enciclopedist.

Imediat după apariția a- 
cestui volum, Georges Roth 
a comis un gest poate 
fără de precedent in ana
lele Istoriei literare: a 
înapoiat editurii cecul pe 
care aceasta 1-1 trimisese 
pentru lichidarea dreptu
rilor sale de autor. Toto
dată, a anunțat că renun
ță la pregătirea celorlalte 
volume ale „Coresponden
ței**, dedarînd unui re
porter al lui „Flgaro lit- 
teraire**:

„Editarea acestei enorme 
corespondențe este o în
treprindere dezastruoasă.

finițîa eea mai simplă șî cea 
potrivită a artei noastre a fost dată 
de Eisenstein i imagini care provoacă 
senzații, făcînd să se nască senti
mente care devin concepții. In funcție 
de această lege apare încă șî mai 
limpede rolul dialogului care, de-a 
lungul acestei preumblări interioare, 
trebuie să conducă, să lumineze, să 
provoace sau să prelungească sem
nificația imaginilor. Mult prea des 
imaginile noastre se află încă la re
morca dialogului, a unui dialog pe 
care unii îl pretind foarte bun 
pentru că din păcate spune tot ceea 
ce trebuie spus!

In sfîrșit, trebuie să mai preci- 
zăm că dificultăților noastre în cău
tarea unui -autentic scris cinemato
grafic li se adaugă cele pe care 
le întîlnim în elaborarea unei arte 
cinematografice realiste. Cele două 
probleme se întîlnesc, se întrepătrund, 
dar confundarea lor trebue evitată, 
lucru la care nu ajungem tntotdea 
una. Iar spre nenorocul nostru, cri
ticii cinematografici întrețin această 
confuzie.

Incepind de la primul meu film 
..Noi, copiii", m-am sprijinit întot
deauna pe tradiția realistă franceză 
care, pe diferite trepte aie evoluției 
noastre cinematografice, i-a fost me
reu constanta dominantă. Ca toți cei 
din generația mea. am avut norocul 
să-m: învăț meseria sub influența 
lui Fevder. a lui Vigo, Duvivier, 
Carne. Gresnillon. Renoir. Experiența 
lor a fost pentru noi o lecție carș 
ne-a îngăduit să înlăturăm
se erori și să nu ne pierdem în 
cercări sterile.

Trebuie să recunosc câ erori 
vîrșim încă, tn măsura în care 
cercăm să facem pași înainte în 
meniul scrisului cinematografic 
a! arte: realiste. Fiecare "___
filmele mele a reprezentat o expe
riență care, din păcate, nu a în
semnat întotdeauna un progres, pen
tru motive pe care am să Je arăt 
într-o zi; ele m-au făcut să în
țeleg inșă importanta capitală a 
creației filmului pe hîrtie. dar exdu 
siv a filmului, despuiat de orice lite
ratură. creație la a cărei realizare 
trebuie să se colaboreze din însuși 
momentul începerii muncii.

In concluzie, aș vrea să revin la 
filmul lui Robert Bresson „Un con
damnat la moarte a evadat", care, 
deși operă de avangardă în măsură 
să dea noțiunii de scriere cinema
tografică deplina ei semnificație și 
să marcheze o etapă nouă în rea
lismul artei cinematografice. întru
nește și calitatea de a rămîne con
stant alături de sensibilitatea pu
blicului și de a ne aminti că nu 
poate fi realizat nici un pas înainte 
dacă nu se ține seama de lenta 
evoluție a sensibilității marilor mase 
cărora ne adresăm. „Arta devine o 
artă de mase ca rezultat al unui an
samblu de forțe" ’).

Louis

numi

'I
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în-

sâ- 
tn- 
do-

Șl 
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Daquin

inspirat de 
Încarcerat 
Monttuc.

e- 
de 
In

1) Acest film a fost 
vadarea unui rezistent 
naziști in fortăreața 
1943.

2) „Cinematograful și omul imagi
nar" de Edgard Morin

3) Maiakovski

i

Creat In cursul Bienalelor 
internaționale de poezie 
din 1954, Centrul interna

țional de studii poetice a reu
șit. in cei trei ani de existen
ță. să obțină și să publice tn or
ganul său de presă „Curierul 
centrului internațional de studii 
poetice-- lucrări de valoare asu
pra evoluției actuale a poeziei, a- 
supra dezvoltării mijloacelor de 
expresie și z sistemului de ima
gini. După cum se menționează 
in programul buletinului. „Curie
rul" tși propune „să stabilească o 

corespondență In
tre toți cei ce consideră că poe
zia are jocul ei în ordinea ge
nerală a cunoștințelor și activi
tății tsnar.e, răspunzind unor În
datoriri fundamentale ale civili
zației”.

In cele 14 numere ale „Curieru
lui”. apărute pînă acum, sub în
grijirea lui Fernand Verhesen 
in cadrul „Casei internaționale 
a poeziei" de la Bruxelles, au 
fost dezbătute nenumărate pro
bleme artistice și evocate figuri 
proeminente de slujitori ai 
parnasului. Spicuim dintr-un 
sumar al „Curierului" cîteva ti
tluri : Wallace Fowiye: Simbo
lul poetic ; Carlos Bousono : Vi
ziunea lu-tii. stilul și persona
litatea ; - ‘ '
precizări 
Giuseppe Raimondi: 
tul lui Charles Baudelaire ; Al
bert Deman : Note despre două 
versuri de Virgiliu; Jean Wahl: 
In ewrărășia Înaltului iHblder- 

tn șl Heidegger) ; Rene Nelli: 
Ficțiune și limbaj ; Jean Her- 
court : Despre analogie; Shih- 
Hslang-Chen : Numele proprii 
In poezia chineză și occiden
tală.

Succesul „Curierul ni*-, ecoul 
larg stirnlt tn numeroase țări 
4e dezbaterile pe care ăe-a ini
țiat. au permis constituirea unei 
biblioteci Internationale de poe
zie. cuprinzînd azi peste MW de 
volume și lt.*M fise bibliogra
fice. Alături de re-vista .Jurna
le’ ooețilcr*. ele vor oferi iu- 
b' <o"'!or de literatari un instru
ment eficace tn cunoașterea poe
zie: popoarelor și a colaborării 
fructuoase intre toți creatorii de 
frumos.

Frantz Alsheim : Noi 
despre Emoedocîe ;

Testamen*
Al-

Oaspeți din

GHEORGHI NICHIFQROVICI 
ORLOV

Directorat Teatrului de operă și balet 
din Leningrad

KICOLAI VLADIMIROV ICI 
1VANCIOV

Prim regizor al Teatrului de operă 
și balet din Leningrad

Desene de ROSS

Me-

Un nou roman al lui Sfefan Heym*)
Împreună cu binecunoscutele sale 

romane „Ostatecii" și „Cruciațli", 
izvortte amândouă din lupta po

poarelor împotriva barbariei fasciste. 
„Goldsborough" dovedește că arta lut 
Stefan Heym este o artă puternic an
corată în contemporaneitate. Apărută 
în 1953, cartea reprezintă oarecum o 
chintesență a impresiilor pe care 
scriitorul și le-a format in decursul 
anilor, aproape douăzeci, pe care i-a 
petrecut în Statele Unite ale America.

Romanul pornește de la un fapt 
autentic marea. grevă care a cu
prins în vara anului 1950 regiunile 
carbonifere din Pennsylvania; scrii
torul a vizitat aceste regiuni înainte 
și în timpul grevei, dar și atunci 
cind, după o bucată de timp, lupta 
pierduse din intensitate. „Am coborît 
în adîncul minelor, spune Heym, 
am stat de vorbă cu directori și cu 
ingineri, cu responsabili sindicali, 
mai mari sau mai mici, cu mineri, 
cu soțiile lor, cu copiii lor". Așa s-a 
născut „Goldsborough", despre care 
francezul Renaud de Jouvenel spune 
că este cel mai bun roman pe care 
l-a citit despre lupta clasei munci
toare americane.

Cartea începe cu relatarea unui 
episod care, aparent, nu are nici o 
legătură cu greva. Este vorba de un 
proces montat tehnicianului dentist 
Silas Hale pe baza unei mărturii 
false, cu scopul de a-l discredita și 
cooi de a-l distruge. Frocesul acesta, 
prezentarea faptelor care l-au deter
minat și a oamenilor care, direct sau 
indirect, voit sau nu, sînt interesați 
in desfășurarea lui, ti îngăduie lui 
Heym să-l introducă pe cititor în 
atmosfera grea, înăbușitoare, a vieții 
pe care o trăiesc cetățenii orășelului 
american Goldsborough.

Iată și elementele care determină 
atmosfera apăsătoare de care vor
beam. Silas Hale tși dă bine seama 
că, deși trăiește intr-o țară care se 
pretinde campioană a libertăților de
pline, încercarea lui de a dștiga 
un proces împotriva procurorului care 
a folosit o adrturit falsă as scopul 
de a-i condamna, se asemăna ca în
cercarea sna om de a r.rămvr.ge zn 
zid lovindu-l cu capuL Un om ca 
Lou Geoghan stăpinește și terori
zează un oraș întreg numai pentru 
că este bogat și învirtește tot soiul 
de afaceri dubioase în care sînt a- 
mestecați pînă in gît toți oamenii ,de 
vază" ai orașului. Doi vechi mineri 
sînt concediați inir-o binâ zi fără 
nici un fel de explicație. O grevă de 
proporții uriașe, pornită din adincul 
minei, nu este sorijinită de conduce
rea sindicatului, deoarece e contra 
intereselor ci tor.-a șef: sindioalL Toa
te acestea dau o imagine cit se poa
te de veridică a vieții americane de 
astăzi.

S-a scris mult despre cele două 
Americi care ființează tntr-una sin
gură, dar puține sînt cărțile în care 
lucrul acesta se vede atît de clar 
Este interesant de notat că toți cei 
ce dețin tn miinile lor puterea și 
aurul, manifestă, fată de toți cailei; 
semeni ai lor care iți câștigă exis
tența muncind, un profund dispreț 
Mai mult decit aiit. Lou. Geoghan 
nici nu ajunge cu disprețul său de
cit pini la Lonsdale, omul lui dzn 
conducerea sindicatelor miniere. Din
colo de acesta nu există decit o 
masă amorfă care trebuie neapărat 
să se supună ordinelor emise de el.

Senzația aceasta de zăpușeală, de 
atmosferă încărcată, este puternic ac
centuată de un element care planează 
asupra întregii acțiuni. E vorba di 
imperativul renunțării. Filozofia a-

ne- 
iar 
a- 
ei 
in.

ceasta atlt de înjositoare pentru om 
aste impusă oamenilor pe toate căile 
și prin toate mijloacele. Silas Hale 
este silit să renunțe la orice luptă 
și să fugă din oraș pentru a se sal
va pe sine și a salva și pe alții, 
Kennedy este sfătuit să renunțe la 
grevă și la toate acțiunile întreprin
se pentru a o cîștiga, Rosemary 
Hale este îndemnată să renunțe la 
colectarea fondurilor de grevă, Pate 
Webb este ucis înainte de a fi 
voit să renunțe la visurile lui, 
Mickie Kennedy, fiica minerului, 
bandonează singură încercarea 
disperată de a evada din lumea 
care s-a născut.

In cartea lui Heym sînt foarte 
multe personaje, dar scriitorului i-au 
izbutit mai ales două: Carlisle Ken
nedy, minerul, și Mickie, fiica lui.

Ceea ce-l caracterizează în primul 
rînd pe Kennedy este extraordinarul 
său simț de clasă. Kennedy adulmecă 
nu numai urma lăsată de dușman 
dar simte plutind tn aer intențiile a- 
cestuia, calcă cu grijă pentru a nu-i 
deștepta bănuielile și face .totul pen
tru a-t zădărnici planurile. Același 
instinct care-l învață să fie atent la 
orice mișcare pe care o fac Lons
dale și cu Mercadante pentru a pune 
mina pe conducerea grevei atunci 
cind ea nu mai poate fi ignorată, 
ii dictează să conducă lucrurile în 
așa fel incit să nu aducă nici un 
prejudiciu unității pe care o dovedi
seră minerii. Și totuși Kennedy nu 
vede clar aspectul politic al grevei 
dedt foarte firziti, după ce s-a sfir- 
sii. Da, dar acum el se află la că
pătui unui lung și complicat proces 
care l-a transformat dintr-un miner 
oarecare, gata să lupte in orice clipă 
împotriva unei mlrșăvii sau pentru 
un dolar in plus la salariu, într-un 
conducător încercat, capabil să vadă 
mult mai departe decît tovarășii săi. 
Procesul acesta prin care trece Ken
nedy începe cu prima pagină a cărții 
fi sfîrșește cu ultima. EI este pre

r
El vi o Pomero*)

•) „Goldsborough* — E.S.P.LA
1957, 600 pagini — 11.50 let

LUMEA
din punct de vedere co
mercial și n-am dreptul 
să-l ruinez pe tînărul șl 
simpaticul meu editor**.

Șl mai elocvente decît 
aceste declarații stat de
sigur următoarele cifre: 
fiecare din cele trei volu
me au avut un tiraj d» 
cite 2tW> de exemplare ; 
din primul volum s-au 
vindut 4S3. din al doilea 
354 exemplare.

Nu fiindcă In Franța, Di
derot n-ar mai avea astăzi 
decît 354 de cititori. CI 
pentru că presa franceză, 
dirijată de cine prea bine 
știm că este dirijată, n-a 
găsit piu și simplu pînă 
acum necesar să semnale
ze măcar apariția acestei 
importante colecții.

Evident... din lipsă de 
spațiul

FOARTE CURIOȘI

Chiar și cel mal exlgenți 
critici literari americani 
sînt de acord că Statele 
Unite se pot mîndri astăzi 
cu cel puțin zece valoroși 
scriitori negri. Cu ocazia 
recentei „Adunări Națio
nale a Autorilor și Dra
maturgilor**, ținută la New- 
York sub auspiciile „Ligii 
autorilor americani** („The 
Author’s League**), Langs
ton Hughes a arătat Insă 
că majoritatea acestor 
scriitori nu trăiesc, în mo
mentul de față, în țara 
lor, ci după cum urmează:

Richard Wright — Paris 
Chester Himes

James Baldwin
Raion Ellison _____
William Denby—Roma.
Frank Yerby — Sudul 

Franței.

Paris 
Roma 
Roma.

William Motley 
xi co.

Foarte curios au e

„UN LAGAR FOARTE 
OBIȘNUIT**

fal- 
sl-

Simplă sucursală a 
moșului RavensbrUck, 
tuat în nord, lîngă Marea 
Baltică, lagărul Neubran
denburg era „un mic la
găr foarte obișnuit**. In 
toamna anului 1943 se aflau 
acolo doar 2000 de femei;

în primăvara lui 1945, de- 
abia 5000 1

Era Intr-adevăr, „un la
găr foarte obișnuit**. N-a- 
vea nici măcar camere de 
gazare sau crematorii. După 
cum arată una din fostele 
iul pensionare, Măcheline 
Maurei în volumul său 
memorii, intitulat „Un 

camp tres ordinaire”, 
(„Un lagăr foarte obișnuit**), 
nu este însă mai puțin 
adevărat că, oricînd era 
cazul, conducerea făcea 
apel Ia excelentele instala
ții ale lagărului de la Ra- 
vensbriick. Așa că, în po
fida modestelor dimen
siuni, la fel ca în toate In-

treprinderlle naziste 
acest gen, serviciul 
lăsa nici acolo întru nimic 
de dorit.

de 
nu

tineri poeți danezi 
la cei mai respecta-

mai 
pînă 
bill confrați ai lor japo
nezi.

REVISTA MARGUERITEI 
CAETANI

ULTIMELE BULETINE 
BIBLIOGRAFICE

Vi se va părea desigur 
fantastic, dar asta e cruda 
realitate: de zece ^nl, a- 
proape tot ceea ce s-a pro
dus mai original și mai va
loros în poezia și proza 
franței, Angliei, Italiei, Spa
niei, Germaniei federale șl a 
Statelor Unite, n-a văzut 
pentru prima dată lumina 
tiparului în nici una din 
revistele literare ale aces
tor țări, înfeudate propa
gandei capitaliste, mai mult 
sau mai puțin camuflate. Ci 
în paginile unei publicații 
Internaționale care apare 
de două ori pe an la Roma, 
sub conducerea Margueri- 
tei Caetani, intitulată fiind 
„Botteghe Oscure“ („Pră
văliile întunecoase") după 
Via delle Botteghe Os- 
eure, în care se află si
tuată redacția acestei re
viste. Lucrările scrise în 
limbile de mare circulație 
sînt prezentate chiar în 
versiunea lor originală; 
cele scrise în limbi mai 
puțin răspîndite, în exce
lente traduceri.

Numele colaboratorilor 
revistei Margueritei Cae- 
tani este întotdeauna 
impresionant: de la Paul 
Valery la Carlo Levi, de 
Ia coreeanul Kim Yong Ik 
la Hugo von Hofmannsthal, 
de la Rainer Maria Rilke 
Ia americanul Richard Wil
bur, de la Rene Char la 
Theodor Roethke, de la cei

...ne anunță reapariția tn 
vitrinele librăriilor a 
unor cărți interesante :

RogeT Vainand, cu roma
nul „La Loi'* („Legea"), 
care de data aceasta ne 
transportă șl ne plimbă 
timp de trei zile prin mi
cul Porto Manacore din 
Italia meridională, făctndu- 
ne îndeaproape cunoștință 
cu impresionanta figură a 
țăranului Don Cesare .

Albert M-ltz, cu romanul 
„A Long Day tn A Short 
Life" („O zi lungă d!ntr-o 
viață scurtă**), care, ară- 
tînd că sistemul legal ame
rican nu este decît un In
strument de opresiune a 
maselor muncitoare, con
stituie în același timp un 
cald elogiu al curajului, 
optimismului, solidarității 
și înnăscutei bunătăți a 
omului simplu.

William Sidney Porter, 
marele umorist cunoscut 
sub pseudonimul de O 
Henry, care in sfîrșit șl-ă 
găsit de mult așteptatul 
biograf în persoana lui 
Gerald Langford, autorul 
voumuiui „Alias O.
Henry".

și APROPOS de o. 
HENRY...

Că, în pofida atîtor con
diții neprielnice, uneori se 
mai face totuși în Statele

rnite fi an amor de buni 
calitate. ne-o dovedește 
nonl volum de tchlțe al 
unuia dintre cel mai spi
rituali descendenți «1 iul 
3. Henry, publicat nu de 
mult sub titlul „The Road 
to Miltown** 
spre Miltown*'), 
bine ti dim 
cuvlntul autorului 
Perelman:

„Oricine Iei exercită 
inalienabilul drept de a-$l 
căptuși unul din serta
rele biroului eu un aiar. 
Intr-o zi ploioasa, și de 
a-și depozita tn el două 
cămăși proaspăt călcate, 
poate ti sirur câ acest 
gest va provoca fără Inttr- 
zlere comentariile defavo
rabile ale unuia dintre 
acei numeroși indivizi 
care-și bagă în permanen
ță nasul acolo unde nu le 
fierbe oala.

Mă aflam, astfel, ieri di
mineață la optlclanul meu, 
așteptind, miop, să-mi în
locuiască lentilele sparte 
ale ochelarilor, cind deo- 
iată văd că se întrerupe 
din lucru și se apleacă 
spre pieptul meu:

— El, — spune cu satis
facția care te cuprinde de 
oițe ori relatezi un dezas
tru teatral — văd că 
„New York Post" nu prea 
e tnctntat de noua revistă 
de pe Broadway, „Fata 
visurilor mele".

— Unde vezi asta? — 
l-am întrebat.

— Pe cămașa d-tale, mi-a 
răspuns cît se poate de fe
ricit. Vrei să-ți citesc7‘*

Alf Adania

(„Drumul 
Dar ma: 

imediat 
8. J.

zentat de Heym cu minuțiozitate dar 
și cu multă prudență, în așa fel îneît 
evoluția gîndirii lui Kennedy se 
săvirșește pînă in cele din urmă pe 
nesimțite.

Mickie este o fată de șaptesprezece 
ani al cărei ideal îl exprimă ea în
săși : „Aș vrea doar să mă bucur 
și eu de un pic de viață, de cîteva 
lucruri plăcute. Nu vreau un bărbat 
care să vină acasă frînt de oboseală 
și murdar, care să înghită mîncarea 
la repezeală și să se trîntească în 
pat, iar sîmbăta să se ducă să se 
îmbete. Nu vreau să-mi irosesc toa
tă viața străduindu-mă să satur pe 
ai mei cu o pîine î,n loc de două, 
să gospodăresc o casă în care nu se 
poate duce o gospodărie ca lumea și 
să cresc copii care n-ar fi trebuit 
să vină pe lume". Soluția, Mickie o 
vede 
dare, 
foarte 
izbutesc 
un timp, 
acesta este motivul pentru care ati- 
tea alte minți tinere se înfierbtntă. 
Ștefan Heym nu putea insă comite 
o asemenea greșeală. Mickie se va 
zbuciuma, va pune in joc tot talen
tul său, va face orice pentru a rupe 
gratiile celulei și a fugi, dar toate 
încercările ei vor da greș. Cu arioile 
frinte, cu sufletul gol, dezorientată, 
Mickie se va înapoia or intre aceia 
pe care a vrut să-i părăsească și-și * 
va crește copilul care niciodată nu-și 
va cunoaște tatăl.

Departe de a fi numai simpla po
vestire a unor întîmplări petrecute 
intr-un orășel american în timpul 

unei greve, „Goldsborough" este de 
fapt romanul societății americane de 
astăzi, romanul oare, așa cum spune 
șl criticul american Barbara Giles, 
prilejuiește cititorului senzația vie a 
America actuale, a poporului său, 
a problemelor pe care le are de 
rezolvat și a forței sale.

Camil Șerban

numai
Este 

rar, 
să dea 

iluzia fericirii și tocmai

și numai 
adevărat că 

asemenea 
unora.

în eva- 
uneori, 

încercări 
pentru

-

AQUA FORTE
De două bîrne-n cruce pironit, 
un om, calm osîndit, 
de două bîrne-n cruce pironit, 
cu frințhii înnodate-n jurul oaselor.

$» lintul dedesubt.

Dar fora mea, și ea e, poate 
asemeni unei tobe mari de piele, 
de două bîrne-n cruce pironită.

$•' tîntu-n preajma ei.

Intreotn-rri patrie, la pămint 
pironi'â de două bîrne-n cruce!

$i rintu! deasupra.

E1V1O RCMEPO pc-et progresist din Paraguay, par- 
tidMBt b mișcările de emancipare a țării sale

Bigs de Otero**)

E I
I

Chiar ducă drumul, uf! e-anevoios, 
ce-mi pasă mie; piciorul poporului meu 
peste pămint înaintează, — înaintează 
spre lumină fi ceru-acum s-a limpezit.

Vic tor ia e sigură.
In t’mp strălucitor
înaintează, — înaintează, mereu mai repede și 

vîntul
pere o mare-alhastră și-aurită.

II

Credinfa mea-i mai tare decît Turnul F.if(ell
Cu răsuflarea lui, poporul 
a sculptat statura-i magică

de sus, de-acolo, vezi nespus de ciur: 
un timp strălucitor 
inaintează-atit de repede că vîntul 
pare o mare-albastră și de aur.

In romînește de
Tașcu Gheorghiu

••) BLAS DE OTERO: poet progresist spaniol 
(n. în 1898).
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