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O punte 
între Est 

și Vest
Vizita lui N. S. Hrușciov 

în Franța

ălătaria în Franța a 
lui Nikita Sergheevici 
Hrușciov se oglindește 
în chip adine atît în 
entuziasmul cu care po
porul francez a primit 
pe președintele consi
liului de miniștri al 
Uniunii Sovietice cit și
în cuvîntările pe care 

acesta le-a rostit la întîlnirile oficia
le care au avut loc. Cu umorul său 
obișnuit, cu un bun simț care niciodată 
nu dă greș, cu o elocvență simplă și 
limpede, posedînd din belșug acea ca
litate pe care francezii o numesc 
esprit d’ă-propos și care trebuie să 
le fi plăcut acestora cu atît mai mult 
cu cît chiar ei i-au dat numele, Ni
kita Hrușciov a cîștigat cu siguranță 
Inimile acelora oare l-au ascu'ftatj, 
inimile locuitorilor Franței.

Urmărind cu atenție cuvîntările sale 
îți dai seama că, păstrînd mereu și 
fundamental poziția sa de sol al 
tării în care are loc construirea des
fășurată a comunismului, Hrușciov 
vorbește de fiecare dată auditorilor 
Băi într-un stil deosebit, potrivit cu 
preocupările și cu îndeletnicirile a- 
cestora, și face asta cu o îndemînare 
și o pătrundere de psiholog încercat.

Chiar de la sosire, în cuvîntarea sa 
de pe aerodromul Orly, Nikita Hruș
ciov a scos la iveală adînca dorință 
de conviețuire pașnică de care sînt 
astăzi însuflețite popoarele, precum și 
necesitatea ca această conviețuire să 
devină un fapt durabil:

,,Și în Uniunea Sovietică și în Fran
ța — a spus el — se rhai găsesc Șl 
acum adeseori în pămînf bombe și o- 
buze neexplodate, iar uneori și în
tregi depozite de muniții lăsate de 
hitleriști în timpul războiului. Obuzele 
și bombele au ruginit și scoaterea lor 
din pămînt implică un mare risc. 
Dar a le lăsa acolo neatinse ar în. 
semna să ne expunem unui risc și mai 
mare. Ce-i de făcut ? In asemenea 
cazuri geniștii noștri pornesc cu cu
raj la lucru și îndepărtează aceste 
urme periculoase ale războiului. La fel 
trebuie să procedăm și noi, oamenii 
de stat, curățind bătrînul și minunatul 
nostru pămînt de urmările vremurilor 
sumbre ale războiului. Această mun
că este grea, complexă, dar popoare
le ne vor mulțumi dacă vom între
prinde această acțiune comună bine 
și în spirit prietenesc".

Aceste vorbe înțelepte au creat 
dntr-o dată în chipul cel mai simplu 
și mai firesc o atmosferă de priete
nie și de liberă discuție. N. S. Hruș
ciov și generalul de Gaulle au insistat 
în cuvîntările lor asupra spiritului 
realist în care trebuie să se desfă
șoare discuțiile pentru netezirea dru
mului către stabilirea unei păci trai
nice. Folosirea unui limbaj comun 
este desigur un semn al înțelegerii 
reciproce.

Intre poporul rus și cel francez 
sînt — cum s-a remarcat de multe ori 
în cursul cuvîntărilor oficiale — multe 
și tradiționale legături. Cele două po
poare âu avut amîndouă de suferit, 
într-un interval de numai patru de
cenii, agresiunea aceluiași dușman și 
și-au văzut o bună parte din terito
riul lor cotropit și devastat. Nenoro
cirile îndurate împreună leagă adînc 
pe oameni și înfrățesc popoarele. 
Prosperitatea unei păci durabile tre
buie să întărească și mai mult legă
turile de prietenie dintre ele, indife
rent de orînduirea lor socială.

In momentul cînd militarismul ger
man încearcă să învie spectrul de dis
cordie și de vrăjmășie cu care timp 
de aproape cincizeci de ani a tulbu
rat și a zdruncinat pacea Europei și 
a lumii întregi, vizita lui Hrușciov în 
Franța capătă o mare însemnătate, 
însemnătatea unei dîrze acțiuni pen
tru apărarea păcii. Este o faptă de 
mare importanță istorică pe care o 
susțin și o încălzesc atîtea episoade, 
cum este de exemplu acela, emoțio
nant îndeosebi, a vizitei lui Hrușciov 
la casa din Paris în care a locuit 
Lenin, acum cincizeci și mai bine de 
ani. O străduță îngustă dintr-un fo
burg de miazăzi și care poartă nume
le de Marie-Rose, evocator parcă al 
unei eroine romantice. Sînt multe 
străzi de acestea în Paris și ele fac 
unul din farmecele caracteristice ale 
orașului. Locuitorii pașnici ai acestui 
cartier periferic — muncitori, mici 
funcționari, — l-au primit pe Hruș
ciov cu entuziasm și dragoste. A fost 
desigur o manifestare dătătoare de 
emoții adinei la care merita să iei 
parte. Alt episod, pe alt plan, dar de-o 
importanță tot atît de profundă, a 
fost inaugurarea expoziției consacrate 
relațiilor de un mileniu dintre Fran
ța Și Rusia. Pe o astfel de temelie, 
multiseculară, nu se pot înălța decit 
construcții vaste și solide.

Cu vizita lui Hrușciov în Franța 
s-a aruncat o punte între Est și Vest. 
Speranța omenirii însetate de pace 
este ca această punte să se lărgească 
cît mai mult, să ajungă în scurtă 
vreme un pod grandios al bunei înțe
legeri și al conviețuirii pașnice, nu 
numai între cele două mari popoare 
de la estul și de la vestul Europei,

N. S. HRUȘCIOV, th timpul discursului ținui la prtnzul oferit în cinstea sa la Clubul presei diplomatice
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legate de multă vreme prin idealuri,
prin năzuințe și prin suferințe co
mune, ci și între toate popoarele 
lumii,

AL PHILIPPIDE

Intîlnire
pe Sena

ministru so- 
pe aerodromul 
l-a poftit pe 

într-un pavilion

SCOICA
de Mihai BENIIJC

LENINISMUL
ȘI

I. Stadiul științific
uvintele pe care faptele 
de fiecare zi ne cer să 
le folosim mereu își îm
bogățesc peste tot în
țelesul. Sîntem tot mai 
In stare să cuprindem 
contururile și să verifi
căm trăinicia a ceea ce 
a putut descoperi mate
rialismul dialectic în 

gîndirea despre artă.
Etapa nouă în estetică inițiată de 

Marx și Engels, aprofundată și con
tinuată de Lenin, se profilează mai net 
pe fondul contrastant al sistemelor 
idealiste, cu variante noi pentru po
ziții abandonate — neo-kantianism, 
neo-tomism —< cu zgomotoase și stră
vechi inovații. Ca și în filozofie — de 
altfel, cordonul ombilical n-a fost încă 
tăiat și concepțiile estetice rămîn a- 
desea corolarele diferitelor sisteme 
filozofice — în gîndirea idealistă 
despre artă există nenumărate linii 
care se întretaie. Nimic nu se con
tinuă efectiv, însumîndu-se într-o cu
noaștere progresivă. In filozofia și în 
estetica materialistă e evidentă conti
nuitatea ca și schimbarea, trecerea de 
la un stadiu calitativ la altul. După 
Aristotel și continuatorii lui antici, 
gîndirea estetică a Renașterii, apoi la
tura materialistă a clasicismului, este
tica materialistă a secolului XVIII re
voluționarii democrați, treptele urcă 
spre marxism. Divergența eforturilor, 
eterogenia limbajelor izbește în înșira- 
rea formulelor idealiste.

îndeletnicirea lui Sisif devine pînă 
la urmă obositoare. Acum cîțiva 
ani, în revista „Diogene", un estetician 
constata că, spre deosebire de alte 
ramuri ale gîndirii omenești, gîndirea 
despre artă rămîne încă în preistorie. 
E semnificativă și constatarea și ati
tudinea esteticianului care ignora pe 
deplin faptul că Marx și Engels de 
aproape un secol, Lenin de o jumătate 
de secol au stabilit principiile esteticii 
științifice. Atitudinea aceasta verifică 
caracterul de clasă al științelor so
ciale. Ca și în economia politică, ca 
și în știința societății, adevărul se 
obține în estetică prin ciocnirea de 
ideologii opuse. Viziunea marxist-leni- 
nistă despre lume e unitară. Nu poți 
accepta tezele materialismului istoric 
în estetică și să le respingi în viața . 
socială. Teoreticul fiind pentru marxism 
născut din practică și verificat în prac
tică, nu poți fi marxist în teorie și 
să votezi' cu creștinii sociali. De a- 
ceea în gîndirea estetică se întîlnesc 
atitudini de neconceput în științele na
turii. Ni s-ar părea dementă încercarea 
unui fizician care ar pune în paranteză 
ceea ce s-a creat și verificat practic 
într-un domeniu X și ar încerca să 
construiască totul de la început. Dar 
mulți dintre esteticienii burghezi con
temporani care își clamează dorul după 
o estetică științifică, consideră firesc 
să ignoreze marxism-leninismul sau 
să-l expedieze cu o grimasă și cîteva 
fraze. Caracterul de clasă își spune 
cuvîntul. E caracteristic însă că igno
rarea devine tot mai mult o atitudine 
nepotrivită. Atacul ia forma acceptăm 
parțiale — cu negarea principiilor de

ESTETICA
bază — devine atacai dinăuntru ăl re- 
vizienismului. Forma aceasta mai per
nicioasă de gîndire anti-marxistă co
respunde prezenței masive a esteticii 
marxist-leniniste în opoziție cu în
curcătura idealistă a limbilor.

Niciunul dintre clasicii matxismului 
nu a scris tratate de estetică. Nu avem 
în acest domeniu lucrări sistematice și 
de ansamblu corespunzînd cu „Capi
talul", „Imperialismul, stadiul cel .mai 
înalt al capitalismului'*, „Materialism și 
empiriocriticism". Dar accentuînd im
portanța artei, locul ei în viața socială, 
Alarx, Engels, Lenin au revenit cu 
prilejuri foarte diferite asupra proble
melor esteticii. Din texte cu destinație 
și caracter foarte deosebit, din studii

ÎN VAȚÎND 
DE LA LENIN

și articole, din referințe introduse în 
lucrări economice sau filozofice, din 
scrisori se definesc principiile esteticii 
științifice. Față de alte științe sociale, 
față de economia politică, de exemplu, 
estetica științifică, dezvoltată în ulti
mele trei sferturi de secol prin atîtea 
contribuții însemnate — ale lui Pleha- 
nov sau Mehring, ale esteticienilor so
vietici și ale atîtor altor esteticieni mar
xiști din țările de democrație populară 
ca și din țările capitaliste — se află 
încă în elaborare. Activitatea sporită 
din ultimii ani luminează tocmai ca
pitolele și problemele care se cer cla
rificate. In Uniunea Sovietică și în 
țările de democrație populară au avut 
loc dezbateri importante cu privire la 
obiectul esteticii sau la realism. Să 
amintim că — în afară de diferite ar
ticole — între volumele publicate în 
ultimul an la noi se află, lucrarea 
densă despre conținut și formă a lui 
Andrei Băleanu, că studiul lui N. Ter- 
tulian despre Lovinescu atinge esen
țiale probleme estetice. Efervescența 
în cercetare și discuții n-a epuizat 
problemele ce se cuvin elucidate. 
Elaborarea nu s-a încheiat. Nici o 
știință nu pune punct —- dezvoltarea 
științei și cunoașterea în genere fiind 
infinită, ca și realitatea. In este
tica generală — ca și în esteticile 
speciale, în teoriile diferitelor arte — 
trebuie clarificate încă relații și con
cepte de bază. Principiile se încheagă 
însă într-un tot armonios și unitar, ca 
însăși concepția marxistă despre lume. 
E unica modalitate științifică a este
ticii pentru că e singură în stare să 
treacă de la descrierea fenomenului la 
explicarea lui efectivă.

Dintre apelurile și încercările de a 
apropia estetica de știință, unele sînt 
pur formale. însuși titlul principalei 
scrieri estetice a lui Croce — „Estetica, 
știință a expresiei și lingvistică gene
rală"
Croce arta e
O știință a individualului exclude ex
plicația, nu se poate decît mărgini, așa 
cum e face de fapt esteticianul idea
list italian, la descriere și clasificare.

Dar marele avînt al științelor pozitive 
din a doua jumătate a secolului tre-

cut a împins pe unii cercetători — 
formați într-e direcție sau alta, bio
logi sau psihologi — să transforme mai 
adînc estetica, nu printr-o simplă eti
chetare. Ei au încercat să aplice me
tode științifice, să descopere legi. Eșe
cul care face ca asemenea încercări 
să fie pomenite .ironic chiar de isto
ricii burghezi ai culturii '— se dato- 
rește unei erori de principiu. Asimilînd 
esteticul cu domeniul lor de speciali
tate, Spencer sau Fechner au ignorat 
și caracterul social al artei și cel spe
cific. Reducînd esteticul la metodele 
și problematica biologiei, Spencer a 
echivalat arta cu jocul și le-a explicat 
pe amîndouă printr-un surplus de ener
gie. Fechner a urmărit o iluzorie sen
zație estetică elementară. Au dispărut 
din asemenea explicații tocmai faptele 
fundamentale, determinarea socială a 
artei, precum și faptul că poezia, ta
bloul sau simfonia nu sînt simple acu
mulări sau succesiuni de senzații, ci 
au valoare de generalitate și cunoaș
tere că arta este senzorială, dar nu 
rămîne la nivelul senzației.

Biologismul lui Spencer sau estetica 
experimentală a lui Fechner sînt acum 
titluri în istoria esteticii. Dar biolo-

Silvian IOSIFESCU

(Continuare în pag. 2)

Citifi în pagina a VlII^a:
15 ani de la eliberarea Ungariei:
— Note de drum din R.P.U.
— Poezii
— Premiile Kossuth pentru literatură
— Cărți noi apărute în R. P. Ungară
— Literatura maghiară în R.P.R.

Caracteristică pentru călătoria 
tovarășului Hrușciov în Franța ni 
se pare a fi simplitatea. E o lipsă 
de „senzațional" care trebuie să-i 
bucure Pe prietenii prieteniei 
sovieto-franceze.

Cînd primul 
vietic a aterizat 
Orly, de Gaulle 
N. S. Hrușciov
olegant, împodobit cu tablouri de 
la muzeul Luvru. Renoir îi ura 
bun venit conducătorului comunist. 
Franța își primea oaspetele cu artă, 
bubuitul loviturilor solemne de tun 
se pierdea în vuietul mulțimii de 
pe marile bulevarde... Urmărind 
telegramele de presă ai senzația că 
vizita s-a desfășurat de la început 
într-o atmosferă de vizită simplă, 
firească.

Nu se întîmplă așa în viață? Doi 
oameni sînt legați printr-o veche 
și bună prietenie, la un moment 
dat izbucnește o neînțelegere, oa
menii nu mai dau unul pe la celă
lalt, trece-un an, doi, să zicem 
cincisprezece, pe urmă (prietenia 
adîncă poate fi întreruptă, scăzută 
mult, dar niciodată stînsă cu totul) 
se ivesc împrejurări noi, cei doi 
se revăd, iată-ne din nou îm
preună, bine-ai venit Moscova, bine 
te-am găsit Paris. Dacă America 
a descoperit Uniunea Sovietică, 
Franța a regăsit-o. .. .Și vizita s-a 
desfășurat, cum spuneam, în chip 
simplu, uman, firesc.

N. S. Hrușciov s-a dus mai întîi 
la Mont Valărien, acolo unde în 
timpul războiului nemții au ucis 
cîteva sute de antifasciști francezi, 
folosind aceleași mitraliere care-au 
tras la Stalingrad. Firesc. Nu ești 
îndemnat la regăsire, să întrebi de 
cei dispăruți ? Cînd două țări au 
aceiași morți...

N. S. Hrușciov s-a întîlnit după 
aceea cu aviatori francezi care-au 
luptat în escadrila Normandle-Nie- 
men, cot Ia cot cu aviatorii sovie
tici. Firesc. Nu ești îndemnat la 
regăsire să evoci clipele din tran
șee sau clipele de zbor ? Ții minte 
cînd...

N. S. Hrușciov luînd cuvîntul la 
Marsilia a făgăduit lui Gaston De- 
fforre, Primarul orașului, să-l ta în 
lună cu prima ocazie ce se va ivi. 
Primarul, bineînțeles, a acceptat 
cu plăcere invitația. Firesc. Nu ești 
îndemnat la regăsire să închegi 
planuri de viitor ? Vasăzică In 
septembrie...

N. S. Hrușciov a făcut o vizită 
Ia Epernay, centrul mult cunoscu. 
tei și prețuitei șampanii franțuzești, 
trecînd în revistă cu ajutorul unul 
mic tren electric, cîțiva kilometri 
de sticle. La un popas gazdele au 
oferit musafirului șampanie din 
aprilie 1894 (luna și anul nașterii 
lui N. S. Hrușciov), fapt care — 
după cum informează coresponden
ții de presă — a fost primit cu 
mulțumire. Firesc. Nu ești îndem
nat, la regăsire, să ciocnești un 
pahar ?

N. S. Hrușciov a vizitat o creșă, 
făcînd astfel cunoștință ou copiii 
gazdei. Altundeva i s-a dăruit mu
safirului un tren electrio în mi
niatură pentru nepot. Iarăși firesc, 
tot ce poate fi mai firesc. Nu ești 
îndemnat, la regăsire, să te intere--, 
șezi de copiii prietenului?...

Al. MIRODAN

e contradictoriu, căci pentru 
expresie individuală.

Vin către voi, măi, frații mei de mine, 
Ca Dante ce se-ntoarce din Infern. 
Covor de frunze toamnele-mi aștern 
Și mă salută crestele bătrîne. 
Și sînt înconjurat de pionieri, 
Băieți și fete, flori sclipind în soare. 
Mă țin de brațe, parcă Azi pe Ieri 
11 duce către-o era viitoare.
De nu credeam în voi cei încă-n Dis, 
De nu-mi erați în drum lumina, scutul, 
Mă ucidea cu laba lui trecutul, 
De mult, de mult mă prăvălea-n abis. 
Nu vă uitați la mine-așa ciudat, 
Infernul n-a fost circ nici promenadă. 
Ai! cîți. căzură-n sînge și grămadă, 
Cîți fără vreme-n moarte-au înnoptat! 
Voi știți de Auschwitz, știți de Buchenwald ?. 
Războaiele lui Hitler vi-s știute, 
Atomicele bombe cunoscute ?.
Lăsați-le-n tărîmul celălalt, 
De unde vin și poate încă sînt, 
De unde vreau să știu cît mai curînd 
Ca dispărură groaznicele iasme, 
Iar voi le veți afla numai ca b'asme. 
De mi-ați desface sufletul, în el, 
Stratificate, ați găsi măcel, 
Prăpăd, oroare, nedreptate 
Ca amintiri de vreme așezate 
Și foarte rar, ici-colo, cîte-o floare 
Strivită-ntre dureri ucigătoare.
Geologia sufletului meu 
Oriunde-o-atingi suspină-adînc și greu. 
Rubinul este sîngele vărsat,
Filoanele de aur — vise sparte, 
Iar poate-n miezul inimii mai arde 
Vro gură de vulcan neogoiat.
Din vaiete și din dureri scrîșnite 
Mi-am plăsmuit a cîntecului vrajă — 
Sînt scoică asvîrlită pe o plajă 
De valuri în furtună clocotite.
Mă puneți la ureche și-ascidtați Z 
'Așa-i că-n mine iadul însuși geme 
Cu vechile-i, cumplitele-i blesteme ?, 
'Așa-i că nu-i frumos ce-a fost, măi frați S 
Materie, aceasta, fuse primă 
La ritmul greu, la dureroasa rimă. 
De-aceasta povestește scoica goală. 
Și cîte n-a uitat ori, vrut, le tace I 
Căci timpul și durerile le spală 
Și nici să-și amintească nu-i mai place. 
Voi cum aflați tulburătorul cîntec 
Din scoica mea rotundă ca un pîntec ?, 
Vă place vuiet area ei adîncă ?
De nu, izbiți-o, frații mei, de-o stîncă I.

Probleme ale literaturii pentru copii
OBSERVAȚII
ASUPRA ROMANULUI
Preferința celor mici pentru literatura 

de fabulație decurge firesc din înclina
rea deosebită spre fantezie, din neisto
vita lor sete de a imagina. Însăși poezia 
pentru copii înseamnă, de cele mai 
multe ori, povestire în versuri, micul 
cititor fiind capabil să recepteze liris
mul în măsura în care acesta însoțește 
desfășurarea unei acțiuni.

Depășind vîrsta basmelor, copilul se 
îndreaptă mai ales spre roman, unde e 
atras de bogăția întîmplărilor, și mai 
puțin spre schiță sau nuvelă. Lectura 
primelor romane corespunde așadar unei 
perioade hotărîtoare în formarea gus
tului estetic, a deprinderilor cetățenești.

E lesne de înțeles că predilecția proas
pătului cititor de romane se îndreaptă, 
din motive cunoscute, mai ales spre 
cartea de aventuri. Acest gen cunoaște, 
la noi, o înviorare explicabilă în pri
mul rînd prin conținutul său nou, prin 
problematica majoră pe care o ridică. 
Eroul unei astfel de cărți, apărută re
cent („Întoarcerea pescărușului” de 
VI. Colin), e un muncitor comunist care 
nu acționează datorită vreunui impuls 
lăuntric spre aventură, ci pentru a servi 
cauza întregului popor: sabotarea ma
șinii de război hitleriste. Și în alte ro
mane pentru copii, recente, întîmpla- 
rea neobișnuită, peripețiile joacă un 
rol important. Cităm (vom reveni mai 
jos asupra lor) „Cartea cu ochi al- 
băștii” de Oetay Tancu Iași și „Cei de

la Crisanta” de Gica Iute}. Nici aici 
însă aventura nu este relatată spre a 
satisface doar setea de întîmplări extra
ordinare, ci pentru afirmarea unui fel 
moral superior. Important este ca în 
aceste romane — de aventuri sau nu 
— ideile prețioase, de valoare, pe care 
le cuprind, să beneficieze de o argu
mentare artistică corespunzătoare, res- 
pectînd, în același timp, dimensiunile 
specifice receptivității copilului.

Socotim de aceea că, potrivit conți
nutului curții sale — lupta ilegală a 
partidului împotriva fasciștilor — Vla
dimir Colin trebuia să adopte cu mai 
multă discernere procedeele „clasice" 
ale romanului de aventuri, să evite cu 
mai multă rigoare clișeele. Tocmai pen
tru că autorul n-a stăruit însă în a- 
ceasta direcție în „întoarcerea pescăru
șului", personajul principal nu-și înde
plinește misiunea prin însușirile sale de 
erou exemplar, cît mai ales ajutat de 
numeroase și neverosimile concursuri 
de împrejurări. O recenzie din „Viața 
romînească” menționa astfel de coin
cidențe fericite, de șanse care ușurează 
simțitor izbi nd a eroului. Nu le vom 
repeta aici.

Cartea de aventuri presupune însă
ro stăpînire riguroasă a conflictului,

G. DIMISIANU

(Continuare iti pag. 5)

H
ată așadar că, în ul
tima vreme, presa lite
rară a început să a- 
corde o atenție susți
nută problemelor lite
raturii pentru copii. 
Faptul e îmbucurător. 
Confruntarea părerilor 
critice asupra unui do
meniu literar, pînă nu 

de mult Ignorat cu dcsăvîrșire, și pe 
nedrept, poate ajuta într-o mare mă
sură operației de selecție a valorilor 
autentice, atît de necesară în ceea ce 
privește literatura pentru copii. Spu
nem atît de necesară pentru că acest 
sector al literaturii noastre se resimte 
încă din pricina unor mai vechi pre
concepții care, chiar dacă nu sînt de
clarate, persistă încă în mentalitatea 
unora care cred că poezia pentru co 
pii e foarte utilă, îji propune țeluri 
foarte nobile, dar rămîne, oricum, un 
gen minor prin excelență, neserios a- 
proape, cu posibilități estetice restrîn- 
se tocmai din pricina „specificului" 
ei. Un atare mod de gîndire — pro
fund eronat — favorizează o anumită 
inerție, o anumită comoditate intelec
tuală a unora dintre cei care scriu 
pentru copii și care își închipuie că 
activitatea lor în acest domeniu nu 
implică cine știe ce răspunderi, că o 
volubilitate familiară — cele mai a- 
desea afectată — sau o infantilizare 
grațioasă a tonului, sînt suficiente 
pentru a suscita interesul cititorului- 
copil. Aici e necesară o precizare e- 
sențială. Nimeni nu va nega că în 
anii socialismului, nivelul general al

poeziei pentru copii — ca și al în
tregii noastre literaturi — a crescut 
simțitor. Sîntem departe de agrama
tele gingășii (care serveau adesea la 
educarea copilului în spiritul unor 
idei nocive), sîntem departe de absur
ditățile rimate din „Universul copii
lor". de toată acea penibilă macula
tură alimentată de condeie ratate sau 
de solicitudinea duioasă a unor doam
ne din lumea „hună- cu vagi bova- 
Hsme literare. Dar succesele realizate 
pînă acum de noua poezie pentru copii 
nu trebuie să ne facă să neglijăm 
lipsurile care mai există încă în acest 
domeniu. Iată de ce punctul de ve
dere exprimat cu vehemență polemică 
de Vladimir Colin (în articolul „Per
spectiva criticii" din ultimul număr 
al „Gazetei literare") ni se pare greu 
acceptabil. Oare se poate vorbi în 
ceea ce privește poezia pentru copii 
din ultima vreme, de „pădurea unor 
opere valoroase", care „se înalță 
chiar sub ochii criticului"? Oare este 
inutil a pune în discuția criticii vo
lume slabe, cu un nivel artistic îndo
ielnic, pe motivul — enunțat dar nu 
probat — că astfel de „plachete ne
semnificative" ar apărea doar ,,spo
radic" ? Fără a accepta imaginea hi
perbolică a „pădurii unor opere va
loroase" (de altfel, nici Vl. Colin nu 
enumeră decît vreo 10—12 titluri, 
specificînd însă — e adevărat — că 
s-ar mai putea cita ca izbutite „multe

Matei CĂLINESCU

(Continuare in pag 0)
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Tradiție
și inovație in roman

IALMA RED LINGER
„Portret" (monotip)

Penultima
ora...

In „Urzica" din 15 martie 
1960 (rețineți: 15 martie I)
apar, între altele, cîteva scurte 
știri comentate : un tînăr fran
cez uois de un polițist in 
noaptea de revelion, mesajul 
de Anul Nou al lui Franco, ar
tificiile și tiribombele din 
noaptea de revelion au rănit 
la Roma și Napoli mai multe 
persoane și au ucis o femeie 
et<* Pentru că amintitele „fap
te ultrascurte" (și, adăugăm 
noi, ultravechi) apar în pagina 
intitulată „Penultima 
propunem schimbarea 
acestei pagini în 
trimestru". Pentru

oră“, 
•titlului 

„Penultimul 
sincroniza-

Observația că personajului îi tre
buie creat un regim autonom, străin 
de intențiile și concluziile autorului, 
este iarăși echivocă, pentru că, în
tr-un fel sau altul, romancierul trebuie 
să fie prezent în operă, și anume a- 
tunci cînd susține — prin eroul predi
lect, sau numai prin contextul gene- 
neral — un ideal etic și politic su
perior, în cazul creatorului realist
socialist idealul . clasei muncitoare. 
Cred, mai degrabă, că Eugen Barbu 
are în vedere subiectivismul autorului 
care trebuie, îîitr-adevâr, redus la pro
porții firești, dar și în acest caz vizi
unea prozatorului este predominantă, 
exprimată însă în imagini cît mai e- 
biective.

Problema dacă un romancier tre
buie să-i ofere cititorului concluzii sau 
numai sugestii, 
rală.

Eugen Barbu 
tehnică față de 
posibilitatea de a-1 antrena și de a-1 
face, pe cît este cu putință, un element 
activ, să devină erou și să caute so
luții : „Cititorul modern trebuie hăr
țuit, trebuie ațîțat și sînt permise ori-

este cu totul colate-

are în vedere și o 
cititor, gîndindu-se la

țuit, trebuie ațîțat și sînt permise 
ce mijloace".

Captarea afectivității cititorului 
bazează totuși pe ceva constituit, 
rabil, pentru că el vrea să se 
zeme pe certitudini; antrenarea, „ 
țuiala" nu înseamnă altceva decît a-i 
ține mereu spiritul treaz pentru a pu
tea urmări evoluția conflictului.

Cu privire la compoziție, Eugen 
Barbu remarca, în același articol, că 
romanul modern ar cuprinde, printre 
alte modalități, și pe aceea a aglome
rării de secvențe, legate prin „cîrlige". 
„...Țin șă precizez că, în accepția mo
dernă a cuvîntului roman, intră și a- 
ceastă aglomerare de nuvele, legate 
între ele prin „cîrlige" nevăzute, cum 
ar fi repetiția unei ekpresii, apariția 
în planul doi a unui personaj secundar 
chiar, ca să nu mai înșir și alte pro
cedee". Aceasta presupune însă o di
zolvare a compoziției, căci oricît de 
multe nuvele ai. pună cap la cap, nu 
iese un roman rotund, cu o intrigă, cu 
o evoluție convingătoare a personaju
lui ; în fine, fir astfel de secvențe înno
date nu se poate concentra o dialec
tică a sentimentelor, • o condiționare 
între logică caracterelor și logica so
cială. Lipsește tocmai unitatea și con
tinuitatea proceselor psihologice și, in 
acest caz, romanul modern astfel con
ceput- se dovedește sub posibilitățile 
sale reale.

Exemplul elocvent îl oferă însăși 
„Groapa" lui Eugen Barbu, a cărei 
modalitate epică autorul o justifică, 
„Groapa" nu este însă un roman, 
ci numai • înlănțuire de episoade.

se 
du- 
re- 

,hăr-

Mulți critici au socotit împreună cu 
autorul, că, totuși, „Groapa" este un 
roman,- aducînd prozatorului laude 
pentru compoziția difuză, pentru schi
țele portretelor în locul portretelor fi
nisate...

Fără a trece cu vederea ceea ce 
este valoros în această carte, ni se 
pare că tocmai renunțarea la anumite 
determinante ale romanului ca specie 
literară, tocmai lipsa unei compoziții 
unitare au îngustat în mod vizibil po
sibilitățile prozatorului de a reliefa ar
tistic un conținut de viață bogat. Lu- 
crînd cu fragmente, autorul nu a avut 
posibilitatea să-și organizeze mai atent 
studiul vieții sociale; lipsindu-i o vizi
une de ansamblu, i-au scăpat din ve
dere forțele esențiale ale respectivei 
etape istorice: comuniștii, lipsind ast
fel imaginea vieții de unul din ele
mentele sale caracteristice. Chiar în 
universul restrîns al cărții, caracterele 
sînt fără profunzime, au mai mult o 
consistență de cadru. O organizare 
după criteriile specifice ale romanului 
ar fi dus, indiscutabil, la alte rezul
tate. Prozatorul însuși și-a revizuit 
opiniile pentru că, în următoarea sa 
creație de proporții, „Șoseaua Nordu
lui", el a reușit, în general, să închege 
o compoziție solidă. In acest roman, 
Eugen Barbu renunță la tehnica a- 
glomerării de fapte extraordinare, de
pășește și sugestia vagă, dar nu a- 
junge să creeze structuri caracterolo
gice memorabile, la care însă cu sigu
ranță că va ajunge.

In legătură cu raportul dintre tra
diție și inovație, vreau să citez unele 
opinii ale lui G. Călinescu, opinii este
tic deosebite de cele exprimate de Eu
gen Barbu :

„S-a pus odată întrebarea asupra 
«metodei» de adoptat în roman, dacă 
de pildă trebuie să fim «balzacieni», 
«stendhalieni», «tolstoieni», «prous- 
tieni». Chestiunea mi se pare cu totul 
greșită. Romanul aparține cîmpului 
artei ca și poezia, unde nimeni nu 
vrea să fie «eminescian», ori «mace- 
donschian», dorind să rămînă cît maj 
original. O originalitate formală totală 
în roman nu-i totuși posibilă și nici 
nu-i de dorit"'

„Sînt artiști care, în vreme ce alții se 
învîrtesc spasmodic în jurul trupurilor 
inerte ale abstracțiunilor, suflă asupra 
lor și le dau viață. Creatorul se sem
nalează printr-o tulburătoare simpli
tate, printr-o claritate excepțională. 
Autorul nematurizat vede Inctlctt ți

caută adîncimea în nori, marea creație 
e elementară ca o sferă de cristal."7)

Critica nu poate fa<e abstracție de 
aceste atribute ale romanului și ju
decata ei de valoare trebuie să țină 
seama și de aceste criterii.

Ea va veghea ca să fie respectate 
legile reflectării realiste, apărînd de 
fapt principiile realismului socialist în 
reflectarea artistică.

Eugen SIMION
li Jacques 

nor, cit. 
xlons i 
pag. 13.
G. Călinescu : Camil Petrescu, 
reticlan al romanului, 
nească", nr. 1/1939.
Olivier de Magny : Panorama d’une 
littărature romanesque, ■„Esprit", jul- 
Uet/aout/1958.
Michel Butor: Le roman comme re
cherche, fragmentar in ^Esprit1* an. 
și nr. cit.
„Viața Rominească", X, nr. 6/1957

2)

3)

4)

Bainville: Le Salon d’Aliă- 
apud Henri Massl3 : „Răfle- 

sur l’art du roman, 1927,
teo- 

„Vlața Roml-
nr.

5) „Viața Romînească", X, nr. 6/1957
6) Eugen Qgrbu : Opinii despre tehnica 

romanului, ;,V.Rri, an. șl nr. cit.;
7)

pag. 19.
G. Călinescu: Reflecții mărunte asu
pra romanului, în i.V.R,’ an. șl nr. 
cit.; pag. 8-9.

A apărut volumul 12 din „Biblioteca 
pentru toți": „Nuvele" de H. Sien-

HORIA STANCU
țările Nordului„Călătorind prin

ălătoriei, uneori, îi precede un stu
diu îndelungat al itinerariului. In 
acest caz, se pornește cu o imagine 
livrescă a locurilor și din confrunta
rea cu realitatea poate ieși învingă
tor „Baedecker“-ul. Emoția se pierde 
într-o complicată țesătură de detalii. 
La Horia Stancu,’ referirile istorice 
sînt puține și decurg firesc din pre
zent. Dar cum peisajul și îndeletni

cirile popoarelor din acele ținuturi se aseamănă, 
călătorul trebuie să fie atent la nuanțe. Față de 
Helsinki, capitala Suediei îi apare ca un oraș al 
culorilor mai vii și se simte în el ca într-o Veneție 
a Nordului. De la o țară la alta, relieful diferă 
deseori imperceptibil, prin culoarea unei sttnci sau 
un plus de vegetație anemică. Laponia cuprinde 
întreg nordul acestor țări. Spre deosebire de Lapo
nia finlandeză, cea suedeză pare mai decisă să 
primească civilizația modernă. Horia Stancu des
cifrează tendința în fapte peste care turistul super
ficial ar fi trecut indiferent. In anotimpul nopților 
albe lumina zilei diferă doar prin intensitate. Nu
mai călătorul sensibil poate sezisa deosebirile de 
la o țară la alta sau tn interiorul aceleiași. Horia 
Stancu are revelația acestui joc de nuanțe pe care 
îl înregistrează sobru, nud. De altfel, artificiul, poza 
îi displac. Rareori îl surprindem părăsind notația 
strînsă, obiectivă, pentru a-și împărtăși extazul. Și 
atunci tonul rămîne egal, reținut, ca in acest pasaj 
despre peisajul lapon: „Obosit de atîta culoare 
locală, mă opresc pe o bancă așezată cu fața către 
soare si către lac. Nu e nimeni, soarele mîngîie ca 
al nostru toamna, e liniște. Am început să simțim 
farmecul ciudat al Laponiei, al acestui ținut dezo
lant, cu munți acoperiți de zăpadă, cu rare și firave 
păduri, cu arbuști de forme șl culori stranii, al 
acestor mlaștini din care răsar ruginii blocuri da 
piatră. Gîrdurile de păsări din depărtare sînt ca 
florile albe, lacurile sînt cenușii și calme. Cu toată 
strălucirea soarelui, tristețea întinselor și săracelor 
coaste pietroase nu poate fi cu totul gonită. E atîta 
liniște că lingă noi ar putea să țîșnească dintr-o 
dată elanii care rătăcesc prin Laponia". Lipsă de 
dan? Hotărft, nu. Dar Horia Stancu a preferai

relatarea directă, fără gesticulație patetică. Entu
ziasmul rămîne discret, curiozitatea supravegheată. 
Primul contact cu țara lui Nils Holgerson îi pro
duce emoția trecerii de la basm la realitate. Amin
tirea călătoriei feerice din cartea Selmei Lagerlofl 
nu stăruie. Horia Stancu e mereu preocupat de 
ceea ce fntîlnește și notează cu zgîrcenie numai 
faptul semnificativ.

Mărunte satisfacții de confort pot risipi atenția 
reducînd călătoria la simplu agrement. Horia Stancu 
nu se lasă furat de aparențe, dimpotrivă, surprinde 
diverse fenomene caracteristice modului de viață 
din țările scandinave. In Suedia, unde contradic
țiile par la prima vedere mai puțin acute, i se 
oferă cîteva prilejuri care trădează situația reală. 
O studentă își cîștigă existența dînd explicații vizi
tatorului străin O întîmplare oarecum similară 
Intîlnise cu puțin înainte în Finlanda: „Seara, în 
praterul orașului, am pus pe tejgheaua unei barăci 
cu roata norocului cîteva monezi. Nu mai era 
nimeni în jur, și fata care lucra acolo și nici nu 
observase, stătea adîncită în citirea unei cărți 
groase, pe care o ținea pe genunchi. Cînd a ridicat 
ochii, surpriza a fost și a mea și a ei. O cunos
cusem dimineața în spitalul ultramodern în care 
făcea practică, așteptînd să-și termine ultimii ani 
de facultate". In Islanda, unul din însoțitorii săi 
face oficiul de ghid pentru a-și putea plăti taxele 
universitare. Curățenia orașelor, viața agitată de 
noapte nu pot ascunde o realitate dureroasă, spe
cifică țărilor capitaliste. Șomajul atinge în Sued.a 
și Danemarca cifre tot mai niari.

In reportaj, două țări sînt „privilegiate": Suedia 
șl Islanda. E foarte posibil ca în ttlnerariul fixat 
să fi avut un regim turistic special. Paginile dedi
cate acestora sînt și cele mai revelatoare, aduc 
numeroase elemente interesante și cu adevărat 
inedite. Finlanda și Danemarca au fost mai degrabă

și

două popasuri — și ele bine conturate, dar în linii 
sumare. Dacă ar fi să enumerăm cîteva din cali
tățile de reporter ale lui Horia Stancu, am începe 
cu observația pătrunzătoare, epitetul colorat, aso
ciația spontană.

Liviu CALIN

UN CERC LITERAR ACTIV

membrilor

Vezi „Gazeta literară" nr. 13

de Paul GEORGESCU

4
y

LENINISMUL
ȘI ESTETICA

Au trecut mal bine de trei atil de 
cînd a fost constituit, pe lingă „Aso
ciația Orbilor din R.P.R.i — filiala 
București; primul cerc literar al nevă- 

. tutorilor din țara noastră.
El a luat naștere nu la Intlmplare, cl 

dintr-o reală necesitate, căci dintre cel 
lipsiți de vedere, mulțl sînt înzestrați 
cu o simțire deosebită, cu o viață In
terioară clocotitoare; cu o bogată ga
mă afectivă.

In acest cadru, tn această atmosferă 
a cercului literar din Vatra Luminoasă 
- adevărat atelier de muncă creatoare 
pe tărîmul literelor, - a prins să stră
lucească mai viu acea sctntele, - ta
lentul - indispensabil în făurirea fru
mosului.

Gîndurile șl sentimentele autorului 
exprimate în cadența stihului sau îm
brăcate în haina prozei sînt discutate 
ți analizate în cerc cu deosebită grijă 
ți atenție.

Dacă încercăm să facem un bilanț al 
roadelor culese pînă acum, aflăm acea 
senzație specifică de împlinire, pe care 
o încearcă orice om la sfîrșitul unei 
perioade de muncă sau activitate con
structivă.

Cel peste 30 de nevăzători se adună 
cu regularitate, In flecare săptămînă, 
vreme de 4 ore; în sediul din Vatra 
Luminoasă, spre a asculta eu interes 
noile creații ^originale ale ’ «Ț.,
cercului literar „Prof. Fillp Naia“.

Numele tovarășilor Coca Anatol, Paul 
Cochet, Liviu Păcurariu, Gheorghe Stan. 
Iancu C. Iile, Velo Aurel; Gh. Stane- 
mlr, etc. sînt ale unora dintre cel mal 
înzestrați membri al cercului literar.

O bună parte din lucrările lor au a- 
părut In paginile revistei s,Viață nouă'

- organ de presă al Asociației Orbilor
din R.P.R. sau în alte, publicații, șl au- 
fost reproduse șl la radio. .

Vom pomeni șl pe, scriitorul Marin 
Iancu Nlcolae, membru al Uniunii scri
itorilor din R.P.R., membru activ al 
cenaclului, al căriil nume este ounos- 
cut în lumea cititorilor; după volumele 
de schițe ;,Focosul", șl „Iusuî", ieșite 
de sub tipar fa E.S.P.L.A., care urmea
ză să publice în curind un nou volum 
al scriitorului Întitulat „Amurg-.

Cercul literar . „Prof. Fillp Nala“ a 
organizat și o serie de șezători literare 
cu un numeros public ; de asemenea a 
tăcut o serie de sehlmburi de expe
riență cu alte cercuri literare care s-au 
soldat cu a seamă de rezultate încu
rajatoare.

Progresele înregistrate n-ar fi fost 
Insă posibile - trebuie să recunoaștem
- dacă în afară de discutarea șl anali
zarea materialelor originale, nu s-ar fi 
acordat atențlo cuvenită șl cunoașterii 
marilor valori literare autohtone, sovie
tice, universale, asimilării bogatei ex
periențe a înaintașilor șl contempora
nilor noștri în arta scrisului.

Materialele ce sînt necontenit prezen
tate în cenaclu, constituie o dovadă e- 
locventă a hărniciei, talentului șl stră
daniilor depuse de llterații nevăzători 
spre a da la iveală lucrări din ce tn 
ce mal bune, oglindind realitatea vie 
din jurul lor, laolaltă cu bucuria de a trăi, dea ‘ ■ • - ■ •
mai bun, 
eleate azi 
cialiste.

lua de la viață tot ce are 
mai frumos, în condițiile 
de succesele construcției so-

Peîre ADESPI
secretar al cercului literar 
Prof. Filip Naia“-București

Aflux de cumpărători la Librăria Noastră nr. 7 din Bacău

(Urmare din pag. 1)

gismul și cercetarea de funcții este
tice elementare se întîlneSc și astăzi. 
Wladimir Weidle a încercat o 
prdtare biologists' îfttr-o lucrare 
lată chiar „Biologia artei". Iar 
vistele occidentale de estetică 
științifică e conservată prin coloane de 
cifre care urmăresc, de pildă, reacția 
la o melodie inversată. Principala de
osebire față de Fechner este că acum 
se folosește magnetofonul.

Marxism-leninismul explică arta în 
raport cu societatea fără a șterge sau 
atenua specificitatea, stăruind și asu
pra caracterului de produs și asupra 
celui de reflectare. Caracterul supra
structural al artei — confirmat de 
orice fapt istoric — descoperă meca
nismul de determinare conceput în 
toată complexitatea și mișcarea sa. 
Față de materialismul mecanicist, 
marxism-leninismul aduce precizia — 
înlocuind influența socială vag con
cepută, a mediului sau climatului prin 
reacția bază — suprastructură. Aduce 
înțelegerea dialectică a unui raport în 
continuă mișcare și reciproc, căci arta 
determinată de societate e la rîndul 
ei în stare să influențeze viața socială. 
Societatea nefiind concepută omogen 
— cum a făcut-o Taine, adept întîr-

inter- 
intitu- 
în re- 
iluzia

ziat al materialismului mecanicist — 
ci cu contradicțiile ei de clasă, deter
minarea însăși este de clasă. Explicația 
marxistă ține seama de complexitatea 
factorilor care contribuie la dezvoltarea 
artei, nu simplifică acești factori, dar 
îi ierarhizează, subliniind caracterul 
fundamental al celui economic. Scri
sorile lui Engels către Bloch, Schmidt, 
Starkenburg scot în relief cu claritate 
admirabilă capacitatea explicației mar
xiste de a descoperi esența, respectînd 
diversitatea fenomenului. In critica și 
istoriografia burgheză, te izbește men
ținerea la o enumerare de factori cu 
pondere foarte diferită — așa cum 
procedează Paul Hazard — sau, dim
potrivă, reducerea simplificatoare la un 
—ales mai mult sau mai puțin

RADU COSAȘU:
„Energii6*, schite

ineva, nu mal știu 
cine, se plîngea în
tr-un articol că sfera 
noțiunii de actualitate 
ar fi, de fapt, împărți
tă în grade, astfel că 
s-ar ajunge, practic, 
la o ierarhizare în ca
drul noțiunii. Actuali
tatea e... actualitate, 

zicea confratele nostru. Și nu avea 
dreptate fiindcă, de nu există grade 
sînt, fără îndoială, zone mai intense 
decît altele. Intensitatea actualității 
nu e neapărat în funcție de calendar. 
Determinantă mi se pare calitatea 
relațiilor dintre oameni, calitatea sub. 
stanței umane a eroilor și îndeosebi 
poziția scriitorului. Zona de in
vestigație nu e nici ea indiferentă, 
căci există puncte ale realului în care 
conflictele se precipită, ritmul vieții 
e mai acut și contemporaneitatea cris
talizează cu claritate. Spre asemenea 
puncte ale realului e atras Radu Co
sașu, care a luat din ziaristică ceea 
ce e bun. Viața pe șantiere, atracția 
către 
care 
ielor cu o acuitate folositoare schiței. 
Radu Gosașu și-a început activitatea 
literară cu articole și reportaje și este 
— ca și alți colegi ai săi —- absol- 
vent al interesantei școli denumite 
practica ziaristică. îi urăm ca, în vi
itoarea sa activitate literară, să men
țină — cum ziceam — ceea ce e bun 
în ziaristică: atracția către punctele 
incandescente ale realului și practica le
găturii cu „terenul", adică practica

momente de încordare în 
se dezvăluie esența persona
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legăturii cu oamenii muncii aflați în 
momentele definitorii ale propriei lor 
substanțe și definind — prin aceasta 
— secolul nostru socialist.

Dacă locul acțiunii își are rolul 
său în determinarea gradului de con
temporaneitate a unei opere literare, 
sporind intensitatea existenței și gră
bind deci dezvăluirea esenței, carac
teristica aceasta nu poate fi fetiși, 
zată. Ochiul atent descoperă înflori
rea noului chiar în zone mai puțin fer
tile ; și puține schițe sau reportaje am 
citit cu toții, în care șantierul sau 
uzina modernă nu erau decît deco
ruri... Firește, decorul obligă, dar re
tina obosită a reporterului cu emoție 
bătrînicibasă nu receptează decît vi
brațiile de mică frecvență, întîmplări 
șterse, tablouri fără culoare...

Radu Gosașu se îndreaptă însă 
spre un tip de om care este al vre
mii noastre sau, spre a mă exprima 
corect, spre unul dintre tipurile ca
racteristice ale vremii noastre. Eroii 
lui sînt energii. Oamenii aceștia se 
știu angajați într-o bătălie gravă cu 
reacțiunea, cu petrolul, cu cimentul, 
cu incultura, cu instinctele josnice, 
care se mai ascund... O bătălie gravă 
cu el înșiși. Nu e vestita dorință de 
putere pe care Nietzsche o considera 
principala dinamică socială, nici setea 
de senzații și de posesiune a burghe
zilor balzacieni, ci 
declanșează pentru 
uman. Radu Gosașu 
că revoluția noastră 
țele, ivește energii. 
Dar aceasta nu e

energia care se 
a lărgi domeniul 
a înțeles artistic 
trezește, conștiin- 
deseoperă valori, 
suficient: e ne

voiș să analizeze, să definească ar
tistic calitatea umană a energiilor tre
zite care se realizează realizînd. In 
orice caz, direcția de pornire e bună.

O problemă care pare a-1 preocupa 
pe tînărul scriitor e aceea — deose
bit de importantă — a solidarității 
umane. Un romancier și eseist fran
cez, în vremea in care era însuflețit 
de înaltele aspirații ale secolului, ce
rea ca 
puțin 

exalte, 
vreme 
explică 
preocupați în cel tfiai înalt grad de 
a detecta și extrage monștrii din bez
nele interioare pentru a putea vin
deca răul prin cunoaștere. Cunoaște
rea nu era însă suficientă atîta timp 
cît baza societății era exploatarea. 
Prin dinamitarea exploatării și aboli
rea claselor antagonice, socialismul a 
făcut posibilă dezvoltarea tot mai 
nestînjenită a solidarității umane, In- 
frîngerea solitudinii, crearea unor re
lații umane între oameni, extirparea 
pseudo-valorilor achizitive din con
științe, sînt probleme grave, comple. 
xe. și în rezolvarea lor artistică stă 
rolul educativ — în sensul plin și 
înalt — al literaturii. In crearea unei 
literaturi a fraternității virilb, Gosa- 
șu are perspective care decurg, între 
altele, din autentica lui simpatie față 
de personajele pozitive. Vibrațiile a- 
cestei simpatii se transmit artistic ci
titorului și dau cărții o valoare as
cunsă dar eficace. Delicatețea și une
ori — cînd e cazul — gingășia, sînt 
temperate prin sobrietate, oroarea de 
gesticulație pateticoidă, melodramati
că. Afecțiunea calmă, discretă, a scrii
torului consună cu eroismul firesc și 
simplu al eroilor.

Volumul lui Radu Cosașu — „Ener
gii" — cuprinde nouă schițe și re
portaje, inegale ca valoare, dar care 
prefigurează toate un scriitor intere-

scriitorii să Se preocupe mai 
de izbirea instinctelor și să 
fraternitatea virilă. Intr-adevăr, 
îndelungată — și aceasta se 

istoric — prozatorii au fost

sânt. Eroii săi sînt comuniști, oameni 
sobri, hotărîți și la care energia clo
cotitoare

nouă generație, 
în focul
(„Nu mai 
adolescență 

turbează 1“) 
evenimente

e îndrumată de rațiune, 
maturizată 

dezastrelor răz- 
eram copii..."), 
dură („Reac- 
și căreia e- 

istorice i-au coti- 
ea însăși. Edu-

Este o 
brusc 
boiului 
cu o 
țiunea 
sențiale 
firniat încrederea în 
câți de partid, acești tineri cresc cu 
viteză uluitoare („Crăciun") păstrînd 
în seriozitatea lor vioiciune și gesturi 
plăcute de adolescenți („Un agitator", 
„Vlada"), devenind conducătorii hotă
rîți și activi („Itinerar petrolifer", „Iti
nerar bucureștean"). Cosașu reușește 
să dea imaginea acestor tineri serioși 
dar tineri, totuși, în a căror gravita
te gestul adolescent pune delicateță. 
Ziaristul Paul Mironescu, a cărui în- 
dîrjire împotriva reacțiunii sclipește de 
imaginație („Reacțiunea turbează 1“), 
doi tineri care păzesc averea naționaliza
tă a unui burghez fugit au o demnitate 
discretă dar sigură /„In zori, de ve
ghe"), entuziasmul cu zvîcniri tine
rești ca o voce de adolescent în 
schimbare, a lui Nedelea („Un agi
tator"), țîșnirile simpatice ale micu
ței doctorițe Vlada care suferea că nu 
e luată în serios și care se impune 
totuși colectivului ei („Vlada)", în
fruntarea cocoșească dintre șoferul 
Crăciun și activistul Ionescu, în care 
amîndoi se redescoperă deveniți ma
turi și cu mult mai umani decît in 
elocotitoarea-le tinerețe („Crăciun")... 
iată oameni curați fără inocență, sim
pli fără simplism, serioși fără moro- 
căneală, buni fără blegenie, oameni 
pe care autorul îi simpatizează și pe 
care reușește să ni-i facă simpatici. 
In cea din urmă ipostază, însă, de 
care am amintit, aceea de conducă
tori activi și lucizi, autorul a reușit 
mult mai puțin, încît Simplitatea ero-

amului lor pare a fi fără profunzimi 
Eroii din „Itinerar petrolifer" și 
„Itinerar bucureștean" nu se rețin, u- 
niformizați într-o sobrietate fără mis
ter, fără umbre și relief.

Oamenii lui Cosașu vorbesc puțin. 
Au treabă. Munca lor este expresia 
unei energii canalizate spre un scop. 
Oamenii muncesc și știu de ce mun
cesc. Intîinirea cu ei e necesară și vi
tală. Autorul o, pregătește astfel încît 
apariția eroului ne pricinuiește de la 
început încordarea atenției. Fochistul 
avea nevoie de întîlnirea cu fata al 
cărei nume nici nu îl știe Și care, 
de aceea, e prezentată brusc, fără pre
gătire : „In ușă, cînd să intru, m-am 
lovit de ea. Părea voinică, se întoar
se să vadă de cine s-a lovit..." (pag. 
9). Activistul Ionescu și șoferul Cră
ciun trebuiau să se reîntîlnească, era 
important pentru amîndoi și în aceas
tă confruntare și-au înțeles reciproc

maturizarea. Cum spuneam, oamenii 
vorbesc puțin, fac gesturi esențiale. 
Schița de portret e sumară, dar re
ține trăsături caracterizante. Uneori, 
caracterele nu se deslușesc, sînt prea 
firav sugerate și. de aceea, întreaga 
schiță impresionează mai puțin („Nu

mai eram copii"). întreg acest 
ansamblu de mijloace cere o si
tuație esențială, determinantă. Așa 
se și întîmplă în cîteva schițe: „In 
zori de veghe", „Crăciun", „Giortan"... 
In „Vlada" însă, tensiunea nu se con
centrează într-o situație esențială, 
iar în cele două „itinerare", certe ca
lități literare se fărîmițează, nu cris
talizează din pricina lipsei unei si
tuații remarcabile. Firește, literatura 
se poate dispensa de excepțional, de
sigur, există un eroism civil, un ero
ism al faptelor cotidiene, deosebit de 
interesant. Dar scriitorul se poate lip
si de situația deosebită, excepțională, 
poate investiga deșertul banalului, 
numai atunci cînd găsește în sub
sol mari bogății ascunse, cînd re
levă sensul și mecanismul banalului. 
Nimic nu e neinteresant sau banal 
pentru literatură, cu condiția ca scri
itorul să le integreze unei viziuni o- 
riginale, să le descopere semnifica
ția interesantă, importantă.

In cîteva dintre schițele cuprinse în 
„Energii" (și pe care le considerăm 
cele maî reușite — ,,Reacțiunea tur
bează !“, „In zori, de veghe", „Cră
ciun"), Cosașu are o viziune proprie, 
schițată de abia, desigur, dar are; 
așa cum are și o problematică inte
resantă, contemporană, majoră. Cro
nicarul — care nu se poate mulțu
mi cu suma aritmetică a părților po
zitive și părților negative —■. vede 
într-o carte (mai ales a unui începă
tor I) ceva mai mult și anume, po
sibilitatea unei dezvoltări viitoare sau 
posibilitatea unor drumuri închise. Nu 
trebuie să încurajăm confuzia care 
vrea să suprapună noțiunile de cri
tic literar și cititor. Sferele lor au un 
teren de interferență, dar criticul li
terar nu este un cititor fiindcă aces
ta e un consumator de valori, pe 
cind criticul, creator el însuși, are 
răspunderea morală a dezvoltării 
viitoare a literaturii. Eu văd în volu
mul de față al lui Radu Cosașu pre
figurarea unui scriitor contemporan 
al actualității și aceasta mă intere
sează mai mult decit orice. După cum 
e clar că literatura noastră actuală și 
partinică se va dezvolta din cunoaș
terea temeinică a punctelor de maxi
mă intensitate a țării și a oamenilor 
care, în marile uzine, pe marile șan
tiere și în laboratoare construiesc țara 
modernă de mîine-

principiu 
arbitrar.

Teoria 
gește și 
Arta nu 
să acționeze la rîndul său asupra so
cietății care l-a determinat — ci un 
mod specific de reflectare. Se re
zolvă astăzi într-o sinteză necesară 
vechea contradicție din estetică între 
cunoaștere și specificitate. Asupra a- 
cestei probleme trebuie revenit.

Teoria reflectării explică posibilita
tea artei de a descoperi și consemna 
prin mijloacele ei proprii adevărul 
obiectiv, explică deci durabilitatea, po
sibilitatea de păstrare a operelor de la 
o orînduire la alta. Ea completează 
înțelegerea modului cum funcționează 
în artă legea fundamentală a tendinței 
și partinității. Reflectarea nu se 
faoe pasiv, cu uniformitatea precisă a 
razei care cade pe oglindă, ci prin in
termediul unui individ cu o concepție 
despre lume, cu o poziție de clasă. 
Dar legea tendinței nu poate îi inter
pretată relativist, nu se limitează la 
constatarea că în artă se ciocnesc 
punctele de vedere ale unor clase opu
se. In cunoașterea teoretică, ca și în 
cea artistică, clasele progresiste sînt 
interesate în descoperirea adevărului 
obiectiv, sînt interesate respectiv in 
materialism și în realism. Adevărul 
le este necesar. După poziția de clasă 
de pe oare se face, reilectarea capătă 
astfel semnul plus sau minus, e ve
ridică sau deformatoare. Determinarea 
socială, reflectarea, tendențiozitatea de
venită în stadiul superior al luptei 
revoluționare spirit de partid leninist 
întregesc o explicație precisă și rU- 
plă, în stare să cuprindă orice formă 
și orice mișcare a artei, să-i descopere 
semnificația și cauzele.

Cu stîngăciile începutului, cu tato
nările și erorile firești pentru acela 
care se apropie de un instrument fin 
și complicat, critica și istoria noastră 
literară contemporană au învățat și în
vață să aplice pe viu explicația mar- 
xist-leninistă. In suficientă măsură ? 
Sub variate forme, mai supără în di
verse articole menținerea la descriere, 
chiar cînd e condimentată cu un si
mulacru de explicație. Negreșit, pro
blema se pune altfel pentru un studiu 
sau pentru o recenzie. Nimeni nu-i 
cere criticului să urmărească un punc
taj uniform de probleme. E explicabil 
și chiar, într-o măsură anumită necesar, 
interesul pentru tehnica artistică. Dar 
stăruirea în tehnicitate e supărătoare. 
Mi se pare a fi cazul cu mult pre
lungita discuție în jurul „Barierei". 
Este și o cheltuială disproporționată de 
eforturi și cerneală, chiar dacă e voi ba 
de un roman interesant. Și, mai ales, 
supără îngrădirea discuției la clasifi
cări și diagnostice. E roman sau nu? 
Compoziția e destrămată sau inova
toare? E bine că s-a subliniat talentul 
și noutatea unei încercări, cred, ne- 
desăvîrșite. Dar cînd uităm că mai sînt 
încă multe de cercetat, nu uităm și de 
rosturile științifice sau cetățenești ale 
criticii ?

Stadiul leninist rezolvă și cîteva 
contradicții tot atît de vechi ca și gîn- 
direa estetică. Le vom discuta într-un 
viitor articol.

leninistă a reflectării între- 
continuă explicația marxistă, 
e numai un produs în stare

Silvian IOSIFESCU
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Marea de lumina
Urcă-te pe muntele Vitoșa
Cînd seara-i pune-n spate o violetă șa 
Pentru o cavalcadă nevăzută,
Cînd munții fără umbră-mpietresc în fața ta 
Cu coama pădurilor către poale căzută.

Pe dealurile rase de briciul semilunei,
Pe rotunjimea goală nu<-i un tulei de tufă; 
Pe vîrful unui munte un nor a pus o scufă ; 
Luceafărul e de mărimea alunei.. .

Șerpuie pe munte vadul unei morene.
Prin mii de ani se spune că s-a tîrît ghețarul. 
Eu cred că un balaur prin vad a curs alene 
Și s-a topit în vreme cum s-a topit și țarul.

Cîți țari au curs pe trepte de tron și cîți
balauri

S-au tîrît peste tine prin veacuri, BulgarieI 
Dar Sofia vibrează în valea ca o arie, 
folinele-i 'dau roată cu mari spinări de 

tauri.

Un lac oval e valea. Invălurita vale
Ar fi acum o mare de înserare plină ;
Dar bate unda albă din mari hidrocentrale 
Și-n vadul lui orașu-i o mare de lumină.

Stării Dab
Lui Charles Moisse

Iți amintești poete din Flandra lui
Verhaeren

De freamătul din veacuri — de-asupră-ne, 
un val 

venind din uriașul înfipt pe litoral ?
Erau stejarii, patru — cu trunchiul, fiecare-n

Terasele de calcar — și în coroana lor
Mai bănuiai sirene cu aripi, ca-n vechime, 
Cu viers de mandragore, de blestemate știme, 
Nu marea-n despletire vocalizînd sonor...,

Colinele, departe, și crestele de var 
Le însera penelul de violetă nuanță;
Era sfîrșitul verii și cea din urmă stanță 
vibra în vegetalul poem de țărm bulgar.

Și ne-am trezit de-odată sub ramurile-ntinse, 
Umbriți de străbunicul stejar — de

Starîi Dab ;
Nu erau nopți de vară și nici regina Mab 
Shakespeariana umbră pe trepte nu-și 

prelinse.

El a gemut patetic, adînc și interior
Din crengile din creastă și pînă-n rădăcină, 
Dar lumea estioală-mbătată de lumină 
Nu a-nțeles o notă din gama crengilor.

Cînd i-au ținut isonul cei trei de pe terase, 
Stejarii mult mai tineri, cu-nfiorări în glas, 
Era tîrziu, pălise-n cadran al lumii ceas 
Și din stejari căzuseră frunze că-ntomnase.

Erau stejarii, patru, cu trunchiul fiecare-n 
Terasele de calcar — și marea-n geamăt slab 
Parcă-ncerca o harpă în crengi pe Starîi Dab. 
O mai auzi, poete din Flandra lui

Verhaeren ?,

*

Teodor BALȘ

a n i o 1 ă
Șoselele Spaniei s= 
poligoane de tir.
Au guarzii călare *) 
pistoale-n chimir. 
Federico Garda
într-o zi cînd trece, 
spre Cordoba, moartea-l 
opri pe șosea...

Cîmpia Granadei n 
aerodrom.
Cresc tunuri în juru-i 
drept trunchiuri "de pom 
și sîrme ghimpate 
în cactușii goi.
Cîmpia Granadei 
e cîmp de război.

O inimă-i Spania !
Din răni îi țîșnesc 
aprinsele fluvii 
de sînge-omenesc.
In marea mulțimii 
le-aud cum pătrund, 
furtuni uriașe 
trezind în afund.

In Spania, luna 
se stinge-n ocean, 
măslinii dau buzna 
cu crengile-n geam. 
Revolta străbate 
un drum cunoscut, 
In Spania-i noaptt 
si-i încă trecut...

*) jandarmii franctițti

Balada sp
Orașele Spaniei — 
vechi închisori.
Din oase-ntrupate, 
palatele lor 
au turnuri de pază 
zăvoare la porți. 
Orașele Spaniei 
sînt pline de morți

Fîntînile Spaniei — 
ascunzători.
Bei gînduri din el< 
și gînduri cobori 
cu ciutura-ntoarsă-i. 
adîncul rotund.
Fîntînile Spaniei 
doar gînduri ascund.

Pădurile Spaniei — 
spînzurătorit
Doar vînful pătruride-n 
păduri uneori.
Trist leagănă creanga 
bătrîni și copii.
Pădurile Spaniei 
au frunzele vii.

Cătunele Spaniei — 
grădini fără flori. 
Morminte răzlețe, 
colibele lor 
cu oamenii-o dată 
în cîmpuri s-au frînt
Cătunele Spaniei 
s-au stins în pămînt.

Victor EFTIMH

Plopii
Ai subjugat putere și natură,
Nemuritor în viața ta fugară, 
Un bob de rouă într-o Niagară
Te crezi colos și ești miniatură.

Pe marginile drumului de țară 
Nepăsător de-a viforelor ură
Un șir de plopi, îngemănați, crescură... 
Din an în an, mai falnic se-nălțară. x „

Lin'd i-au sădit — o ramură firavă s-i 
N-aș fi crezut să-'i Oăd ureînd în slavă 
Mai sus ca mine însumi, demiurgul,

Heralzi cu atitudini minerale, 
Solemni ca stîlpii unei catedrale,
In umbra lor, îmi port acum amurgul,

5 martie 1960, A*

Vlaicu BlRftA

Pasărea de foc
Zorile se ridică prin ulmi,
Zorile cîntă deasupra cintezilor;
Suie pe urma lor pasărea de foc
Să-și întoarcă zborul din turnul amiezilor.

In trecere și-aruncă luminoasele pene 
Pe iarba-nrourată, pe fîntîni și cascade, 
In cvarțul stîncilor și-n legănarea marilor 

fluvii, 
Pe oglinzile vii ale solzilor zoîcnind în nă

voade.

Număr-o printre columbele tale mîngîindu-i 
penetul 

Gîndule, înnoitorule, gîndule I
Pasărea de foc înseninează văzduhul, 
Roadele acestor ani luminîndu-le.

In valea Sunului
In valea Sunului spumegă ape 
Sub cerul îngust, lîng-un munte cețos. 
Coloșii de piatră pe brînci stau aproape 
S-asculte prăvalul cascadei de jos.

Din ciclul „Peisagii bulgare** Deasupra, pe brîid de steiuri, coboară 
Păstorii-n cojoace pe caii mărunți, 
Să ducă desagi cu grăunțe la moară, 
Miez dulce de lamuri răzniților munți.

In valea Sunului apelg cîntă și gem
Și-n vîrșa de spume captive stau stelele serii, 
Dar iată-i, grăbiți să dezlege bătrînul blestem, 
Venit-au cu scule și măsurători, inginerii.

Tralan COȘOVEI

La Nowa Huța, în fața cuptoarelor
In primul cuptor, cînd m-am uitat, 
fierbea oțelul 
în erupții solare.
In al doilea cuptor 
era și oțel, alb-străveziu 
dar erau imensități albastre de secară 
și văi depărtate, cu sate tihnite erau 
și grădini nesfîrșite 
cu pomi tineri în floare. 
Ca un cititor în constelații, 
m-am oprit la al șaselea dintre cuploare

Uneori ui
Uneori uit, 
cum se întîmplă să uiți de orice lucru. 
Și așa, umblînd pe stradă.
în casă, 
între prieteni: 
de la un lucru oarecare, 
zărindu-mi pantofii, 
uitîndu-mă la jucăriile copiilor, 
privind obrazul unei femei — 
deodată îmi izbucnește în minte 
ca un colos negru
AUSCHWITZ
cu munți de pantofi și ghetuțe 
cu munți de păr și de zdrențe 
cu nesfîrșite șiruri de barăci negre, 
cu spînzurători 
și blocuri de tortură, 
cu subsolurile înfiorătoare 
cu toate cele șase crematorii fumegînd 
cu patru milioane de oameni arși.

și-n el, prin voaluri, incandescente de metal, 
am văzut orașe cu frunți strălucitoare 
și Baltica plină de fantastice, albe vapoare 
și vulturi mari, albi, 
ca niște bucăți de soare 
zburau pe deasupra 
printr-un văzduh de foc.
— Ce vezi acolo ?. — m-au întrebat.
— Polonia. Polonia tînără, înfloritoare...

Nowa Huța, febr, i960.

t...
De la un tren care trece
de la un gard de sîrmă în jurul unei vii 
de la coșul înalt al unei fabrici 
de ig un joc de copii 
de la covorul pe care calc 
de la ochelarii cuiva 
de la un cîntec languros, nemțest 
sau mîn^'nd părul unei femei 
AU SC HW ITZ-ul 
întreg răsare în mine, întunecos, 
și îl tîrîi întreg după mine, 
prin lume, prin orașe, prin case 
pe oriunde mă aflu, 
ca un semn tragic, 
ca o cicatrice groaznică 
dintr-o catastrofă 
de care sînt legat 
în veci să n-o mai îngădui, 
în veci s-o condamn și s-o nărui

Krakovia, ian. i960.

Prin Silezia, 
noaptea...
Treci printr-o pădure 
și pe urmă prin altă pădure 
și mereu tot prin păduri înalte 
și toate pădurile acestea 
sînt uriașe
și sînt de fier și de flăcări 
și un nesfîrșit număr de oameni 
se zăresc muncind, acolo, sus, 
printre vîloătăi și erupții roșii.

Prin Silezia, noaptea, 
răzbați cu trenul 
ca printr-o zguduitoare legendă. 
Intr-adevăr, este legenda 
unui popor 
înălțat din propria cenușă 
și din soare.

Prin Silezia, ianl i960.

Wawel
Timpul, ceafă de aur, ne-ncorijura 
Simbolic
în Warvel 
ceața ne-nconjura.
Printre sute de ani,
ca prin vis,
Krakovia abia se vedea 
printre sute de ani.
Ca prin vis, înceată, încărcată cu aur, 
Fistula pe lîngă noi trecea.
Iar sus de tot, tronînd peste întinderi, 
de vîrste-mpovărat 
și de tezaure de artă,
Bătrînul Warvel ne învăța 
cum civilizațiile pot fi păstrai 
și au asupra noastră 
o înrîurire și un farmec 
greu de spus în cuvinte...

Krakovia, ian. 1960.

Din pure cleștare rîjnite-n viitori,
Din horbota-ntoarsă pe roțile morilor 
Putere vom scoate, de fulger, acești vrăjiton, 
S-aprindă o cale lactee în satul păstorilor,

F î n t î n a
Intre țarini, lîng-un plop 
Vezi oglinda ei rotundă. 
Răcoroasă și afundă, 
Foi de iederă — potop

Noaptea, ziua, în alint, 
Cîntă din adînc izvoare ; 
Ea le-ascunde, stătătoare, 
Sub marama-i de argint.

Numai arșița din glie 
Ca balaurul o soarbe,
Dar mai tari, izvoare oarbe 
Țin în piept oglinda vie.

Inimă, și tu rîvneai 
Din adîncuri nesecate,
Apa vie, libertate, 
Oamenilor să le-o dai

Azi e ochi fîntîna, plina, 
Și-n cleștar îi cîntă zorii : 
înșelații, călătorii
Sorb din unda ei lumină
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Nu-i pe Bărăgantg spîiț 
Decit numai un salcîm. 
Salcîm nalt, salcîm subțire, 
Umbra ta cîteva firi 
Stă pe lung, nu stă pe latul 
Atîrnă ca spînzuratul.

. , i funii defi
fără alte expKcații >

— Zabrus și Tunimecus’trebuie țuciși.
Se aude un tren. Grozîța dispare în 

fugă spre parcul de mașinj. Tractoarele 
'ilue-
TataȘi oreît ar bate-o vîntul 

N-atinge umbra pămintul.

N-o ajung și mult aș vrea 
Să mă odihnesc sub ea 
Că mă arde dogoarea.

Umbră, să mă sui la tine 
Că tu nu cobori la mine. 
Nu mă sui, c-a mai fost unu 
Pe nume Costea Nebunii 
Hoț bătrîn și scăpătat 
Care umbră a cătat 
La salcîmul cel subțire.
Sus la umbră s-a urcat 
De-o creacă s-a cățărat
Și pe cîmpul gol și spin 
S-a spînzurat de salcîrn.

Străbatem aleile de saleîmi
Sîntem toți patru înalți, înalți cît sal- 
cîmii. Bocancii ni se afundă în pămân
tul moale. Nu s-a luminat bine de ziuă, 
sțelele sînt încă vii peste 
negru șl umed de brazde.
,— Pilotul s-o fi trezit?
' Întreabă Gîrju.
; — L-am trezit eu. 

Răspunde Bursuc.
Grozea tace. Merge find 

cind înapoia noastră. E încă 
Nici cămașa nu și-a încheiatio 
De sub pufoaică i se vede pieptul gol, 
deșirat, de adolescent. Dar basca fi-a' 
dșezat-o bine, cu un colț lungit înainte, 
deasupra frunții. După u,n timp, Grozea 
rpstește două cuvinte latinești ;

i — Zabrus și Tanimecus.
Nu știu încă cine sînt Zabrus și Tani- 

piecus (un fel de Castor și Pollux?) 
așa că nu-mi pot da seama că prin a- 
oeste două nume ciudate, Grozea con
tinuă, cu întîrziere, discuția în jurul 
pilotului.

Burșuc se oprește la un capăt de alee. 
Ascultă. Ne oprim și noi și. ascultăm. 
Cine știe, Bursuc o fi auzit ceva. Gro- 
tea, clătinîndii-se pe picioarele-i lungi, 
se scotocește, bombănind, prin buzu
narele pufoaicei, negre de unsoare. Nu 
ne vede bine de somn, dar ține să fio 
elegant și politicos și ne oferă țigări 
dintr-un pachet neînceput :

— Dacă nu vă deranjez, permiteți.
Burttic e încruntat, ochii șăi verzi, 

cu priviri tăioase, caută peste cîmpie. 
Privește și Gîrju spre arături, ținînau-fi 
capul puțin înclinat pe un umăr. Aerul 
obișnuit meditativ al lui Gîrju e accen
tuat de clapfie desfăcute și plecate ale 
căciulii sale.-Fumăm jt ascultăm.

Peste cîmpul negru eu brazde ume
de se zăresc contururile gării Ciulnița. 
Nu se aude nici un tren. Terasamentid 
îngust de cale ferată, culcat pește Bă
răgan, își pierde capetelq taluzurile de 
pietriș alb, undeva, printre stele. E li
niște. Peste arături și grîie stăruie 
pulsația motoarelor de la uzina elec
trică. De pe. timpuri ne vin în auz 
foșniri stinse ca de mare îndepărtată. 
Boate-s pătrunderile pînzelor de apă 
ale primăverii în adîncurile eimpiei 
arate și semănate pe tarlale de mii de 
hectare. Poate creșterea ierbilor. Sau,' 
undeva, se pregătesc păsările migratoare 
să inunde cîmpiă pe care au simțit-o 
mai generoasă. Sau, toate la un loc. 
Gîrju ascultă cu ochii întredeschiși, 
ușor melancolici. Bursuc încruntă din 
sprîncenele cînepii stufoase, își încor
dează auzul, nasul lui ascuțit se ascute 
și mai mult. Grozea clipește des, trezit 
din ațipeală fi scutură cu grijă scrumul 
țigării pe marginea aleii. Aș vrea să 
șliu ce aud ei. Peste Bărăgan vin rosto
goliri încete, grele, calme, nevăzute, 
de aer cald. Foșnirile pornite din a- 
dineurile eimpiei și de pe întinsurile 
ei cresc, dacă țe-am putea zări țe-am 
tedea izbindu-se greu de orizonturi. 
Stelele păhise. Din marginile eimpiei 
încep să se ridice țărmuri înalte, de 
stimă roșie, cu umbre violete. Se ves
tește răsăritul soarelui.

■ — Să mergem — zice repezit Bur
suc.

Urcăm taluzul să trecem terasamen- 
tul de cale ferată. E linia ferată Bucu
rești—Constanța care, s-ar putea spune, 
trece prin curtea gospodăriei de stat 
Dragalina, unde lucrează cei trei tineri 
tractoriști pe cared însoțesc. De-a 
dreapta și de-a stînga terasamentufui se 
desfășoară aleile și clădirile gospodă
riei. De pe terasmentul înalt pot privi 
mai bine cimpia cu turnuri și castele. 
Becurile electrice de pe alei luminează 
din plin clubul muncitorilor agricoli, 
uzina, turnul de apă, atelieruT mecanic 
cu poartă largă, în arcadă, parcul de 
tractoare, remizele, garajele, clădirile 
etajate ale crescătoriei de păsări, cvar
talul de locuințe muncitorești cu aspect 
de vile, grădinița de' copii, clădirea băii 
centrale, cele două restaurante-cantine. 
Caut să disting, dincolo de lizierele de 
salcîmi aerodromul gospodăriei unde 
se odihnește, sub prelată, avionul-pră- 
fuitor, folosit la împrăștierea îngrășă
mintelor chimice.

: Nu-i pe Bărăganu spin.,.
Balada celui care s-u spînzurat de 

umbru salcîmului în imensitatea eimpiei 
goale nu se mai cîntă. Mi se pare 
veche, din vremi neștiute, deși n-am 
memorat-o decît de vreo douăzeci și 
cinci de ani, din copilărie. Se ară, se 
seamănă, se culege și se construiește pe 
potriva dimensiunilor eimpiei. Cîmpiei 
— urîțită atîta vreme de moșii in pa
ragină, furimițată in loturi de pogoane 
—rise redau dimensiunile adevărate. 
Apele primăverii pot pătrunde în a- 
celași timp peste tot pe timpurile arate 
și semănate. Pe cîmpie se poate asculta 
în martie agitația întregii mări fecunde 
a pămînturilor.

— Dacă nu vă deranjez, permiteți...
Grozea, rămas lingă mine, mi-i arată 

pe ceilalți doi că au plecat înainte. Co 
borîm și noi pe taluz și ne îndreptăm 
pe aleea principală a gospodăriei, spre 
parcul de tractoare. Ne întîlnim cu 
pilotul care grăbește spre aerodrom. 
Grozea îl reține, îi întinde pachetul CU 
țigări și-i zice confidențial :

— Ne vedem pe cîmp. Ai grijă, a- 
tacă-i pe Zabrus și Tanimecus. Fără 
milă

— Deocamdată numai pe Zabrus — 
îi răspunde pilotul rîzînd.

— Ascultă, îl întreb pe Grozea după 
plecarea pilotului, cine sînt ăștia, Zc- 
orus și 1 animecus ?

Grozea mă privește cu mi, a,e gravă,

înaintea, 
somnoros, 

bine.

oe aude un tren. Grozța dispari 
fugă spre parcul de mașini. Tractau 
„Utos” și „Formali” au pornit. Si 
tele lor Siveite. roșți, tremură, gata 
de plecare, sub bătaia mioarelor. Btrr- 
tuc, Gîrju uiți 'g/ijiva ‘tractoriști se 
agită în jurul lor, vorbiiitlu-și cu stri
găte, gesticulind. Gtozea țsi pune și el 
tractorul în funcțiune diyă ce ij“ ““ 
lutat cu respect pe ceilatți. Nu a aici 
decît o mică parte din cri 83 de trac
toriști ai gospodăriei, răfpîndiți pe la 
celelalte cinci secții ale gospodăriți, pe 
cele opt mii^te hectare, sau plecați să 
ajute alte gospodării la mpneile da pri
măvară. Bursuc, Gîrju ji< Grozea s-au 
urcat la volan, accelerează motoarele. 
Trenul se apropie, nu se ițede încă, dar 
dinspre șine se aude cunv cresc ritmu
rile zguduitoare transmisă din (țepăr- 
tare de rostogolirea toțilof. Pqffițg 
rajelor se dau de perete, țiși 
tru autoturisme și autocamioane,' um- 
pltnd aeriil ‘t-tr' 'aîhrrfta sunetelor de 
claxoane la virajele scurte de pe; alei. 
Iși întretaie drumul cu zecile dț lu
crători care grăbesc spre remize,’, spre 
spre bifoun,' spre gtajduri, țspre 
crescătoria de păsări. Ritțiurile trenu
lui Inevăzut se apropie, cutremură cîm- 
pia. Becurile de pe alei șe stings In 
hala atelierului mecanic eiplodeaaă lu-

i su-

ora ekactă.

mini/a albașțre fia Unui rșparat de 
dură. E ziuă. Megafoanela stației 
radiojîcare de la club dau ora ela 
Fintîna arteziană din fața panoului de 
fruntași își sultă apele mai-sus. Zornăie 
grapele moțaiice prinse 7a remorca 
tractoarelor. Ciocanele fierarilor din a- 
teliere tmep să bată. Pulsația mol tare- 
lor de la uzina electrică se înte ește. 
crește în salturi, caută să prindă ritmul 
grăbit de lucru al zilei dț primă vară. 
Izbucnește pe linia ferată jun accelerat 
„Bucumști-LConstanța”, care, pțntru 
cîteva clipe, cu răbufnirile și șuieratul 
ascuțit al locomotivei negre învăluite 
in ploi de sfintei galbene,}cu zgopiotul 
sălbatic al roților pe șine' și cu fulge
rarea ferestrelor de la vagoanele verzi 
în lumina clară a dimineții, ia parte 
la năvala agitației din curtea gospodă
riei. Acceleratul a dat parcă semnalul 
asaltului spre cîmpie. Tței tracțoare 
pe cauciucuri înalte1 se desprind în vi
teză din parcul de mașini. La volane 
sînț Bursuc, Rrosea fi Gîrju. Lț ies 
înainte. Cei trei jac parteîdin cea mai 
bună brigadă ă gospodăriei, care a 
lansat o chemare pe țarul cu cifrg re
cord pentru recolta anului 1960:14500 
de kilograme de grîu la hectar, ; 5000 
de porumb, 60 de tone de siloi

Urc pe tractorul lui Bursilc, în 
spate, ștau cu un picior pe inelțl de 
remorcă și cu celălalt per osie, iar cu

„BucurașlL—Constanța”, care,

in ploi de sfintei galbene, (cu 
sălbatic al roților pe șine'și 
rarea ierestralnr ,1a In „agr.,' 

,al‘

ii ro pe trpfioi 
spate, stau cu un 
remorcă și cu celă.^ 
mîinile mă țin de scaunul tractoristu
lui. Coloana celor trei tractoare aleargă 
pe drumul subjirg al eimpiei; Gș-ozea 
e la mijloc, Gîrju mai în urmă, Bursuc 
fa frunte, „om cu știință’ cum spune 
Grozea — „după el crești grîul ca tras

SM rFJL

cu linia pe distanțe de kilometri". Soa
rele ne bate în față. Peste cîmpie, se 
zăresc vîrfurile caselor unui sat. O po
reclă veche i-a zis acestui sat pierdut 
în Bărăgan „Cucurigu’. Se numește 
Brîncoveni. Pînă la el se întind tarlale 
imense de grîie verzi, in rînduri drepte 
sture -tuuMa tuMitt». diruzea, ridicat în
picioare pe tractor, îmi face semne, 
și-a scos basca și o flutură, comentea
ză cu mișcări agitate calitatea semăna- 

i-ii sa- I*'": ad.ca, aim u liccra: Eursiie. ' 
z -r—- Gîrju se desprinde de coloană și se 

îndreaptă pe un drum lateral, are altun
deva de lucru decit ceilalți doi. Pe 
deasupra capetelor noastre țîșnește a- 
vionul .

„Zambrus și Tanimecus!” strigă Gro- 
zea, dar avionul dispare la capătul 
eimpiei.

...Nu-i mai văd acum nici pe Bursuc 
și nici pe Grozea. Au pornit să grăpeze 
și să tăvălugească, unul într-o parte, 
altul în cealultă, văd doar niște puncte 
mișcătoare. Bursuc, Grozea, Gîrju, a- 
vionul. Dacă aș uni punctele cu a linie 
aș obține un cerc în care s-ar cpprinde 
ctmpia. La capătul tarlalei, pe drumul 
unde mă aflu, se zăresc urmele tracto
rului și grapei lui Grozea, urme' mari, 
în voltă, lui Grozea îi place să roțeuscă 
elegant tractorul, „dacă nu vi deran
jez, permiteți”. Pămînturile grîielor ne
tezite de grape se odihnesc apărate de 
soarele primăverii care nu le mai poata 
fura ușor umezeala. Nu departe de 
drum, un agronom, lăsat într-im genun
chi printre rîndurile de grîu, scormo
nește cu palma pămintul. Alți agronomi 
și „brigadieri vegetali" isint înșirați pe 
cîmp. Felcerii pămîntului. Aflu mai 
tîrziu că marchează puncte pențru iti
nerarul avionului. Mă apropii de agro
nomul de lingă mine. îmi întinde palma 
cu un bulgăre de pămînt în curg cu 
greu descopăr o larvă mică, albi, prin
tre frunze de grîu mărunțite și mîn- 
cate ;

— Zabrus, mîncătorul de grîu fra
ged! — îmi zice agronomul.

Avionul se apropie razant cu pămîn- 
tul, lăsînd în urmă pulberi lungi de 
hexaeloran peste tarlalele de grîu. Dis
trugerea lui Zabrus!

— Și Tanimecus, fratele lui ? — îl 
întreb pe agronom.

—r Âsta-i la porumb. Nu s-a semănat 
încă porumbul, dar a apărut, Pîndește, 
fiara! Agronomul e scund, îndesat, vor
bește cu gesturi repezite : — Zabrus și 
Tanimecus, scârbele astea, sînt moșteniri 
vechi, înspăimîntătoare. Exploatatorii 
de sub pămînt. Vită-te la Zahruș ce 
groaznic e, ce feroce, un monstru alb! 
Mă uit: Zabrus, cît vîrful unghiei se 
zbate pierdut, mic și alb, în bulgărele 
de pămînt greu, negru, lucios în bătaia 
soarelui.

Avionul întinde pînze de pulberi albe 
peste grîiele verzi.

Grozea a sosit la drum, la capătul 
tarlalei și mai face o voltă.

Ștefan BĂNULESCU

<■

POPAde LucianDesen

întimpinatde scris e, neagrj 
! hectare.;

Coala lui
ogor de cîteva sute de hectare.; Con
deiul lui, mai bine zis, condeiele Iui, 
țăci are mai multe, celd cîteva 
toare cu cinci brăzdare, si cele iîteva 
sute de brațe din comșnă, m nuind 
secera și coasa. Poetul pe care l-am 
cunoscut e un agronom A absolvit 
de cîțiva ani. N-am aflat dacă-| pla
ce literatura. S-a trudit! nu știa cite 
semestre cu pedologia, cu chimii or- 
ganiță,’. CU tratate sqjvante ifespre 
plante și animale, cu lifcrări compli
cate de mecanică și meteorologiț. In
tre timp, verile mai ales, a pus’mîna 
pe sapă, a mînuit tractoare și , sece- 
rători, a muls vaci, a tuns oi, a al
toit și încrucișat pomi, a treiețat, a 
arat, a răsădit, a cules. A făcut prac
tică. Cînd a luat repartizarea! n-a 
ezitat o clipă. A împăturit-o, a ipus-o 
în buzunar, a luat primul tren și s-a 
prezentat în satul ce i s-a dat.

Fiindcă îl cunoaștem mai de mult, 
și-mi plăcea chipul lui, l-ara vizitat

trac-

acolo peste doi ani. M-a 
stingherit, cu oarecare rușine.

N-ain încă ce-ți arăta,.. Ai venit 
prea devreme. Oamenii de pe aici, 
n-au avut pînă la mine agronom și 
nu înțeleg piea > bine rostul lui. Nu 
vezi, n-avem încă nici colectivă- Ne 
străduim acum să îpjghebăm o înto
vărășire, ’

lini spunea lucrurile astea cu sfia
lă, ca și cum ar fi fost vorba de o 
culpă a lui. Tot stinjjj.erit, dar cu o 
sfială sub care simțeam înverșuna
rea, mi s-a plîns și mi-a schițat cîte
va dureri și proiecte.

— Avem sol prost I Dar ce-ți spun? 
Parcă te pricepi la soluri I... Pămîn- 
tul pentru paioase e puțin și e des
tul de secat. în rest, mai mult dea
luri, S-ar putea pune vii și livezi. 
Inchipuiește-ti cînd ai intra aici să 
vezi satul pieerdut între vii și livezi... 
L-aș transforma și într-o stupină... 
Cîteva zeci de hectare de melifere, 
plus pădurile de tei care sînt foarte

I < ■
u cunoșteam brigada 
de tractoriști a stațiu
nii din Bechet. Se spu
nea că tractorista care 
conduce această briga
dă, pe nume Carolina 
Buhuși, de felul ei 
moldoveancă, e deose
bit de energică. Se 
știa că directorul sta- 

să mute brigada în altă

care s-au • ridicat o mie 
brțițe de- muncă. .iȘemn _____
e pe plkc șl adunarea unanim votea
ză., pentru. S-a ridicat o femeie inti- 
midftță,. copleșită de vuietul sălii șl 
s-a îndreptai spre • masa prezidiului. 
Era Zinca, nevasta , lui Ion Glieorghe, 
îngrijitor de vite.

Lucra la o brigadă de cîmp, sîr- 
guincioasă, nelipsită de la muncă. O 
remarcaseră toți, dar ea nu părea a 
băga de șftwfă acest lucru. Și-acum, 
în această 'zi din 'pragul primăverii, 
s-a văzut .aleasă în consiliul de eon

patru sute 
că numele

cu multi negustori, fiind fa- 
acekt renume de , veplruîta-' 

bălților ide pește și a Dttnărli 
ifchi, o dată cu trasfor-

țiunii^ vrînd
parte, o delegație de țărani colecti
viști ar fi dus o foarte aprinsă pole
mică. pledind pentru rămînerea bri- . . ;
căzii pe loc. Mecanizatorii cu codițe , dțtcfrf. al gospodăriei colective.

Sînt trei din jumătatea satului, 
observase cineva.

. Trei din femeile din sal. din jumă
tatea 'populației, cărora li se dădea 
acum recunoașterea cuvenită. Zinca ?

’ Ca (i fost ea înainte ? Nevasta lui 
Ion, mamă de cogii, în gospodăria 
lor mică avea grijă să facă de mîn- 
care, să toarcă, să leasă, să coase. 
Ntț șp pă arăta neîndemînatică, în
tocmai ca uh put-ieșit din găoace? 
De fapt ieșise șl ea, ca și celelalte, 
ca din găoace, din casa părinților 
sau a bărlffStuluif unde rolul lor era 
de cînd îi lumea același, mărunt. 
Urnii!

Comuna Bechet era cunoscută și

șl năframă s-au întors, lucrurile s-au 
lămurit, anul 1960 înscriindu-se în 
istoria comunei ca al doilea an de 
colectivizare deplină.

Cam în aceeași vreme, o altă fe
meie își lua în primire lotul de vite 
în brigada zootehnică. O chema Ane
ta Ivancea, nu împlinise 40 de ani, 
era mică de statură, iute de gură și, 
tot ca și pe Carolina Buhuși, toți o 
recomandau drept energică.

Vom mai reține o tntîmp'are demnă 
de amțntit. In ziua completei colecti
vizări, cînd toate cele 934 familii ale 
comunei, într-o zi ploioasă, cețoasă 
sum numai Ungă Dunăre se-ntîmplă 
Să fie în prag de primăvară, au ținut 
adunarea generală de constituire, a 
fost rostit încă un nume, pentrp., \nainfa, prin îțnprgjurimi, ca o așe-

care _ 
vorizjft 
tea .
Reni mele vkchi, o dată cu trasfor- 
mari a treptată a satului intrat in 
fdga, ‘ ‘ . ' ' .

Be ihetul si-a dobîndiț noul renu
me, 'în primul rînd prin mhrea lui 
gospodărie Colectivă, în care a intrai 
întreaga populație a comunei.

Dișnarea e la un .pas, balta, dăfă 
puteți astfel spune, șl mai aproape. 
Femeile, ele’, au propus pa bglta să 
fie îptrebuirtțată rin hurrtăi ca sursă 
penttgi șalăi și crapi. La proptinerau 
lor, gospodțria a înființat o fermă 
de păsări. , țc<— 
Eliscțbeta Ntoangă*^ 
primit însărcinarea să organizeze 
fermi. Găini, rațe, gîște, 1a' un loe 
fiftwiăe păsări au-căzut, în grija a 
trei tolectivkte. Mulți din cplectidiști 
nu sțau arătat prea entuziasmați de 
persțectivelt fermei. •

Luga Stre he, Tranca Sirbu și Tu- 
dori) 
repartizate 
scurtă i
Cîndț cont aii Iul gospodăriei a 'calcu
lat turna de 2L000 lei la venituri, 
pentru o ptyioadă mai mică de un 
an, ie păreț că s-gu adus sufțșiente 
argu nente. ■ ■ ■ -
pens 
crescuse- Pfynul -tie \a dubla popu
lația palmipțdă a bălții suferi c 
dificire, tnisensyl cu fi^ .cpns 
de cître Mpangă arept modest.

ui cel .nou, s-a destrămat.
ii--a dobindit noul' renu-

r1>Aulație
e la u

puteți astfel spune, și 
Femtile, ele\ au propy: 
fie întrebuințată riu nti 
pentru șalăi ț‘ '

păsări. . Tehnifiimul, zootehnist, 
itbeta Ntoangă^b fenlcie tînăra, a

ț’l
’ai prea enitițiasmajl de

.tija Stre he, Tranca Sirbu ți Tu- 
ifrt Strofă, cela trei cpleclivisfe
liti

tiu

ermei, au demonstrat in 
vremg că îți are rost ferma.

Intf-adevăr, numărulfbitriLur ut 
onarelcț din cptefele păsărilor 

c’tpnul tie ‘-a dubla popu- 
•dă a bălții suferi o mo- 
sensfi că .considerai

Venitul adus a fost rezultatul 
i al
începe I să vindem și păsări ?'

aproape și unde aș organiza" păstori- 
tul, ar da în cîțiva ani un rai. Un 
rai al albinelor.

îmi vorbea cu patimă. Cu o pati
mă pe care i-o citeam în ochi, sub 
vorbele potolite, sub gesturile scurte 
cu care însemna în aer, pe harta sa-/, 
tulul întinsă peste dealuri la picioa-* 
rele noastre, proiectele lui.

— Vezi, agolo, în fund, am un loc 
mlăștinos. Sfatul mi-1 dă pentru iaz. 
Aș putea avea vreo cincisprezece hec
tare de apă fertilă. Crap, lin, ro- 
șioară...

Șl amărît:
— Ne trebuie

Fără ea 
în hîrtii.
- Ș> 

bat eu.
— Nu
Și totuși „pînă atunci" tînăruf meu 

prieten n-a stat. Și-a pregătit oame
nii pentru marile lui proiecte. Le-a 
ținut prelegeri și conferințe. I-a a- 
dunat serile la cercul agro-zootehnic 
pe care îl conduce cu perseverență și 
severități de profesor. Și-a dat sea
ma că mai întîi de toate trebuie ob- ț, 
ținut tot ce se poate obține acum. A 
luat ca punct de plecare principiile 
„agro-zootehminimuiui", „să-i fac pe 
toți să le urmeze. Să treacă de la 
aplicarea lor empirică la treapta su
perioară, a interesului pentru cultura 
științifică a pămîntului".

Tinărul meu Hesiod, a îmbinat apoi 
prelegerea cu exercițiul practic. Cele 
cîteva dealuri, pe care se întind pă- 
mînturile satului, au fost luate ca 
terenul lui de experiență, ca un vast 
laborator, în care evoluția elevilor- 
era urmărită pas cu pas. Mulți elevi. 
Dificili elevi. Unii silitori, alții leneși, 
alții rutinieri și recalcitranți.

— Ce-ai făcut, nea Tudore ? — 
Sărea prompt profesorul lingă sapa 
omului, pe un lan.

— Nu ne-am înțeles să nu mușu- 
roim porumbul? Ce-am vorbit noi?

Omul se scărpina în cap, încurcat:
— De, tovarășe agronom... Ce să 

facem ? Așa am apucat. Agronomul 
nu-i dădea pas :

— Dă sapa 1 Hai să stricăm mu
șuroaiele cit mai e timp.

— Și dacă nu se face?
— Dacă nu se face, răspund eu!... 

Iți plătesc eu porumbul. Primul an a 
fost greu. A fost un an de secetă. 
Sterpiciunea i-a cam încurcat ingi
nerului socotelile. Nu aplicaseră sfa
turile lui decit puțini. Iar acei puțini 
dobindiseră 
multe decit 
cest început

— Iți dai 
greu e să 
gospodării ? 
aplicînd normele științifice, să obțină 
rezultate cît de cît apropiate ?

Nu știam ,ce să-i răspund. Știam 
insă că tînărul meu prieten se stră
duia din răsputeri ca elevii lui să

treacă „examenul culesului" cu no- 
i tele cele mai bune. Afișa în panouri 

la sfat, rezultatele exemplu. Critica, 
fără răutate, aliniindu-i cu cei buni, 

i pe codașii din lene sau din rutină. 
: Itnbia elevii, adică satul cu cele mai
■ t fMinjOjjșe toaejs, obținute la Gostaturi
■ ’șatr la cdlectivele ’vecine, arătînd și 

metodele prin care au fost dobîndite.
: — Fac acum, mi-a spus el, — fișa

de ’re^Jalțilijțate a -fiecărpi sospodăpi.
■ \ re8u să fe dovedesc >„£țt?i)»r nșei).
• cum nu știu să folosească rezervele 

fiecărei gospodării în parte. Am să 
^fjșez rpzțdtat^e calculelor mflf. Aln-> 

repede colectivă 1 să arăt apoi fiecăruia cum ar putea 
tot ce ți-am spus, stă mort, să-și. facă mai rentabilă gospodăria. 

Rar mai am uți pjan. Am să opup 
apoi toate aciste rezultate, cd rezul
tatele pe care l-ar obțjțțe toți, 
s-ar uni într-o gospodărie colectivă.' 

Știu că a .făcut-o. Peste nti multă 
vreme, „elevii lui" și-au unit patriîn- 
turile într-o întovărășircz”»'

# Mi-a comuqicat rezultatul primului 
an. Obținuși o recoltă abrthdentă 'de 
grîu,. și o recoltă la fel de bogață de 
oieaginoăsfe, ‘ porumb și1 sfeclă. Nu fe
ții! cifrele, dar pra pn reCord care i-ă 
umplut pe toți — „profesor și elevi" 
de bucurie. A afișat din nou cifrele, 
care au fost mai convingătoare .decît 
oricînd. Mi-a' scris iar, nu di mult, v r

numt 
vom

Hegemonii femeilor în' acest sector 
â'ftJst recuftt ~~ 
muniștii și consiliul de conducere au 
decis să treacă în planul pe 1960 
creșterea fermei de păsări, la propor- 

'fflle "certTt)' de^ootehnTtlănă.

vțnzării ouălor, dar cînd 
? j să vin
i’4 femeii
uttoieufti fără eritori. Co-

pinj atunci ? — 1-ăm între-

există pînă atunci!

și ei roade puține. Mai 
ceilalți, oricum. De la a- 
se putea, totuși, clădi- 
seama, mi-a spus, — ce 
aliniezi rezultatele atîior 
Cum să-i faci pe toți,

oțl îșl aduc aminte că, 
în urmă cit ani, una 
din greutățile începu
tului au fost tocmai 
femeile și încăpățâna
rea lor de a nu sem
na cererea pe 
bărbatul și-a pus

4 ulțțtr-uA
nevăsfa își tă

cu doi copii, îșl îricăr-

care 
sem- 

sai

bărbatul
ce bruma avea în car, cu pei- 

'țalți doi copii, înjugase boulenii pri- 
,.piiți ca zestre și fugise la părinți 

'peste șapte sate.
— 0 să facem ca Domnița, deve

nise amenințarea curentă a nevestelor 
' tn Bechet și satele învecinate.

1 Unii spun, și nu fără temei, că
\ —..........-........... i.

se-niîmpla ca femeile să facă zarvă 
îndemnate de bărbați. Aceeași Dom
niță s-a-ntors acasă îndată ce-a aflat 
că-n sat există colectivă, s-a-mpăcat 
cu Ion al ei șl a fost aleasă în con
siliul gospodăriei, iar în timp ce 
președintele era plecat la școală, îl 
înlocuise cu succes.

— O să facem ca Domnița — a 
încetat de a mai fi o amenințare a- 
dresată bărbatului. Devenise un mod 
activ de a lucra al femeilor, a jumă
tate din comună adică.

Lenuța Bostangiu are puțină ex
periență. N-a făcut niciodată altceva 
decit i-a spus bărbatul. Mergea șl 
la cîmp, >bineînțeles, așa cum au 
făcut totdeauna țărăncile oltene. Lu
cra cot la cot cu soțul ei, în plus pe 
umerii ei cădeau toate grijile casei. 
Le. ducea la capăt, fără să-i treacă 
prin cap că femeii i-ar mai fi șt 
altceva hărăzit. I-a fost și ei teamă, 
din cela auzite de la vecine, de noul 
făgaș pe care urma să pășească cu 
bărbatul ei. Undeva, în suflet, stă
ruia însă un sîmbure de nemulțumi
re. începuse să umble pe la adună
rile de femei. Bărbatul n-o împiedi
ca, -dar nici mulțumit din cale-afară 
rțu părea. Auzise de Carolina Buhuși, 
de respectul ce i se arată. Ascultase 
conferințe, ținute de profesoare șl 
doctorițe. Erau șl ele femei. Uite ce 
le poate capul 1 Știa că Eugenia 
Geampalia, profesoară de istorie, fe
meia aceasta simplă, de care nu se 
deosebea cu mult, fusese muncitoare, 
că urmase în timp ce lucra în fabri
că o școală serală, se-nscrisese apoi 
șl la Universitate, o dată cu soțul 
ei, la rîndul lui muncitor, devenind 
profesoară. Dar nu se învățase încă 
cu sentimentul egalității, cu realita
tea aceasta, numai a noastră, socia
listă, Cum spunea tovarășa Eugenia.

De-abia în clipa cînd i s-a cerut 
deopotrivă cu bărbatul să iscălească, 
să participe și să voteze în adunarea 
generală a gospodăriei colective, L 
s-a-nfiripat în inimă acest senti
ment.

•S-a hotărî! să facă, prin urmare, 
ca Domnița ceea. In primăvară, cînd 
s-au ales brigăzile, l s-au încredin
țat membrii unei echipa la brigada 
II-a de cîmp. Avea în echipa ei șl 
bărbați. Ea se arătase însă cea mai 
vrednică ți toți au găsit că așa se 
cuvine. Nu era de fapt o excepție. 
Tot la brigada lor, o echipă era con
dusă de Elena Șuia, iar Alexandra 
Bizera din brigada IX-a de cîmp se 
număra și ea printre șefii de echipă.

Ele știau că nu acesta era cel mai 
însemnat lucru. Faptul că uneia sau 
alteia i se recunoaștea dreptul de a 
conduce se datora vredniciei. Jumă
tate din brațele de muncă ale gos
podăriei o formau femeile și era 
firesc să lucreze și ele. Și nu lucrau 
rău. Aneta Ivancea era socotită o 
mulgătoare șl îngrijitoare model la 
vaci. Și nu mai era vorba de văcu
țele lor sure de stepă, pe care poți 
să le iei în brațe ca pe viței. Era 
vorba de vite roș-cafenii, de rasă 
nobilă, „Schwitz", ba, între ele s-a 
nimerit și una „Siementhal", care 
bate recordul la lapte. Aneta Ivancea 
învățase repede toate regulile fura
jării, ținea socoteala laptelui muls. 
Iar în zilele, cît bîntuise în raion 
febra aftoasă n-a cunoscut odihna...

La raionul de partid Gura Jiului, 
există un plan de perspectivă. In el 
este pomenit șl planul gospodăriei 
Bechet, semnat între alții șl de Zinca 
Ghsorghe, membră în consiliul ei. E 
vorba ca, pe linia consfătuirii di la 
Constanța și a Plenarei C.C. al 

■P.M.R. din 3—5 decembrie 1959 să 
se dubleze și să se tripleze efectivele 
în fermele de animale și păsări.

Ca și în alte părți, femeilor li s-au 
înmulțit ocupațiile. Intrați la tele
foane, la sfatul popular, la magazi
nul universal sau la cooperativă, 
stați de vorbă cu tînăra doctoriță 
Constanța Comișel, vizitați dispensa
rul șl casa de nașteri, școlile șl gră
dinița. Se va înțelege ușor că senti
mentului acesta, atîi de adevărat 
simțiț de jumătatea 
adăuga convingerea 
forță, nesocotită în 
și citi tea alte sate 
arată acum, nici pe

satului, i se va 
că fără a-ceastă 
trecut, Bechetul 
n-ar arăta cum 
jumătate.

rugîndu-mă din nou să-i mai dau 
timp, înainte de vizita cu care îl a- 
meninț mereu. — Citez din scrisoare:

— „încă nu iarna asta. Sau dacă 
vii, vino să ne ajuți. Sîntem în febra 
constituirii. „Elevii mei" s-au decis. 
Am chiar acum pe masă cîteva ce
reri pe care le-au adus Hr seara asta. 
Dacft jiu poți veni, ,Vjnp .atunci U 
toamnă. Poate înță mo să ai ce ver 
dea, totuși cîteva din planurile mele 
sînt mai clare și mai apropiate ca 
oricînd"...

Am să mă duc la toamna vîitoat'e; 
Și am să mă duc »,și peste cîteva 
toamne, cînd sațul nu se va mai ve
dea, acoperit de livezi. Va ltfci acolo, 
intre dealuri, unde mi-a arătat -cu 
mîna, și iazul. însoțit de tînărul He- , 
siod, mă voi plimba prin grădinile a- 
celei toamne, salutîncț „elevii" sep
tuagenari sau adolscenți, și ajutin- 
du-le să care coșurile grele de'fructe, 
li voi privi ,cum trec pe sub arcurile 
de viță, pe sub frizele decorative de 
meri și gutui, pe sub bolțile arbmate '• 
ale nucilor cu frunza , amară și cază-. 
toare. Privind în siis, n-o să mai pot 
vedea decît îci-coto ferestre spre1 cer. 
Și voi spune, știind pe aproape hani-», ,.1, 
barele și cramele pline: „Ați mobi
lat, da, pînă și aerul cu podoabe,..’ 
Acum il puturăți, iată, iu poala țării/îvuiii ii irttdj iu luri|
și de pe crengile albastre curg fruc
tele".

Va fi o poemă cu foarte mulți co; 
autori, pe care o voi aclama, muș-- 
cînd dintr-un măr.

Și o vor aclama mulți, în cor, nu- 
mindu-l pe prietenul meu, agronomul 
comunist Gheorghe Iliescu, „un poet 
al grădinilor".

Ștefan LUCA

„Careva Vasului*
Hie FuRCARU

MARCEL CHIRNOAGA
_(Din expoziția personală)



GAZETA' ElTElWtâ g.

orna hotărî să rămînă 
la Brăila. Se mută de 
la „Imperial" și porni 
în oraș să-și caute lo
cuință și de lucru- Du
pă ce colindă toate 
cartierele, pîdă și Bră- 
ilița, se instala într-un 
birt economic și intră 
în vorbă cu un chel

ner. Află eă mai sînt vreo mie de șo
meri la- Brăila, că de lucru nu se prea 
găsește: nemți^ care dominau tot 
tranzitul mărfurilor din port, au adus 
de la Regensburg macarale electrice, 
docherii cei vechi, care au fost în sin
dicat, acum lucrează patru zile pe 
săptămînă și uneori cinci, dacă se gă
sește ceva ocazional pe la C-F.R.

— Și din ce trăiesc șomerii ? pentru 
că de trăit, trăiesc.

— Nu știu. La asta nu m-am gîn- 
dit niciodată. Dumneata ești deștept, 
constată el.

Mai tîrziu. Tonia află că tuturor 
care spuneau un lucru la care el nu 
se gîndise pînă atunci, le atribuia a- 
cest calificativ. Chelnerul "era grec, 
mic de statură, cu fata negricioasă și 
avea dinți mari, galbeni de nicotină. 
Avea și o cameră, undeva. în apro
pierea portului, și-l invită pe Toma 
eă locuiască la el, pînă-și; va găși ceva 
mai onorabil- Toma primi invitația.

După ora de închidere, porniră îm
preună la locuința grecului. Chelnerul 
locuia departe de centru, pe strada 
Pensionatului, aproape de malul Du
nării, într-o' hrubă veche, folosită 
mai demult ca magazie. Podeaua era 
putredă, mirosea a mucegai și pere
ții erau plini de cuie mari, destul de 
bine prinse ca să te poți spînzura de 
ele-

— Te-am invitat la mine pentru că 
ești deștept* domnule. Și mie nu-mi 
plac decît oamenii deștepți. Cînd măr
turisi că se socoate și el deștept, își 
lăsă capul în jos, rușinat.

înainte de culcare, de obicei filo
zofa :

— Știi, eu am descoperit că dum
nezeu îi iubește numai pe cei bogați. 
Desigur, asta n-o spune deschis, că 
s-ar supăra săracii. Și el e bun, nu 
vrea să-i supere. Dar ce șă facă cu 
ei? Săracii nu-i pot ridica biserici și 
nu-i pot pfăti preoții. De aia are el 
nevoie de cei bogați.

— Vorbești prostii, loanis.
— Nu, nu. Ascultă, Scoase de sub 

pernă Noul Testament și, ca un om 
obișnuit să umble cu Biblia, găsi re
pede citatul căutat. Ascultă, Toma, pil
da talanților- începu să citească: 
„Căci, precum un om, plecînd de
parte, a chemat slugile sale și le-a 
dat avuția sa. Și unuia i-a dat cinci 
talanți, iar altuia doi, iar altuia unul, 
fiecăruia după puterea lui. și s-a dus 
îndată'1...

Deci, sluga bună și credincioasă e 
cel care face afaceri, nu cinstitul. Tu. 
Toma, crezi în dumnezeu ?.„
- Nu.
— De ce ?
— Pentru că nu există-

De unde știi că nu există ?
—. M-am convins. O dată, m-a tri

mis mama să-i cumpăr o pline. Ce
ruse bani cu împrumut. Nu mai mîn- 
casern de două zilei Am pierdut banii 
pe drum. M-am rugat lui dumnezeu 
să mă ajute să-i găsesc. Nicidoată nu 
m-atn rugat cu mai multă credință. 
Și eram atît de convins că voi găși 
banii 1

— Și nu i-ai găsit?
— Nu. Atunci m-am îndoit pen

tru prima oară de existența sa- De
sigur, e o copilărie ceea ce-ți spun, 
dar cu timpul mi-a mai dat ocazia 
să nia îndoiesc de existența sa.

— Vezi, eu, dimpotrivă. Eu cred că 
există.

— Atunci de ce nu și-a făcut o 
lume după placul lui și oameni după 
asemănarea sa ?

— Păi, tocmai asta e. Pe oameni 
Pa făcut aidoma lui. Adică așa cum 
sîntem noi, așa e și el. Trăiește în 
fiecare din’ noi. Buni, răi, așa cum 
sîntem. Așa e și el. Și bun, și rău- 
Și milostiv, și porc-

— Hai să dormim, loanis.
La început, Toma, ca să rămînă. 

independent, cumpără cîteva caiete de 
desen și colindă birturile ca, pentru 
cinci lei, să facă portretele clicriților. 
Oamenii beți nu-1 apreciau și dacă, 
în primele săptămîni de la apariția sa 
printre mese, din curiozitate, din plic
tiseală. se lăsau desenați, mai tîrziu 
îl goneau, zicîndu-i să nu-i pocească. 
Singurul client statornic era un timo
nier de pe un remorcher de 2.000 de 
tone, unul Nicola, puternic ca un urs, 
care zîmbea tot timpul. Nu știai însă 
niciodată dacă e vesel sau e trist- 
După primul pahar de vin- îi curgeau 
balele și avea bani de nici el nu știa 
cîți. Ii ținea în toate buzunarele, mo
totoliți ca pe niște hîrtii fără valoare. 
Pe la miezul nopții, apărea la masa 
lui o femeie cu părul frumos aranjat 
și șe chinuia cîte două ore să-l scoată 
din local. Argumentele lui Nicola se 
rezumau la cîte un „nu“ scurt sau 
la dorința lui de a fi desenat. Toma 
îl cunoștea bine, stătea prin apropiere 
cu creioanele pregătite. Venea repede 
la masa lui, se așeza și începea să 
deseneze. Știind că. lucra numai pen

tru că Nicola dorea să mai rămîie în 
birt, lucra încet. Ii știa toate trăsătu
rile pe de rost- Ar fi putut să-i facă 
portretul ,și din memorie. Fata cu pă
rut aranjat frumos îl privea cu ură, 
Toma zîmbea în sinea lui și se pre
făcea că nu observă cum ea, în timp 
ce săruta fruntea asudată a timonie
rului, îi scotocea prin buzunare.

Intr-o seară, fata îl rugă s-o ajute 
să-l transporte pe Nicola acasă. To
ma se învoi. Nicola era beat mort, 
atîrna greu ca plumbul și pînă în 
port Toma transpiră de cîteva ori. 
Fata, recunoscătoare, îi întinse mîna 
și-i zîmbi. Avea strungăreață- 
Bupă cîteva săptămîni, 

Toma avu de-a face cu 
poliția. L-au condam
nat la o amendă de 
2(D de lei pentru prac
ticarea clandestină a 
unei meserii și nu 
scăpă decît după ce 
făcu portretele tuturor 
comisarilor din oraș.

Ascultînd de., sfatul lui loanis. se 
angajă și el ia birtul economic ca 
spălător de vase .Pe urmă, Ca să mai 
cîștige un ban, învăță să șlefuiască 
zaruri din , oase de vită. Tot de la 
grec a învățat și să bea. îndrăgise 
coniacul, dar nu lepăda nici izmă 
mentolată. Mai tîrziu, cînd loanis ă- 
vu deplină încredere în el, îl iniție și 
în măsluirea cărților. Toma se dovedi 
un ucenic bun. intr-o noapte, cîștigă 
toți banii barmanului. Acesta, un om 
între două vîrsîe, buzat și cu gura 
veșnic căscată, îl ura din tot sufletul. 
N-avea însă curajul să se lege de el, 
îi vorbea politicos, de parcă Toma n-ar 
fi făcut parte din lumea lor.

— Bani nu mai am. Jucați și pe 
datorie, domnule Toma ?

— Pe datorie, nu-
— Foarte bine. Nici eu n-aș juca 

pe datorie. Sînteți un om norocos, 
domnule Toma. Cttin ați cucerit-o pe 
domnișoara Nina ?

— Pe care Nina ? Era destul de 
amețit să creadă că nu-și aduce a- 
minte de ea.

— Pe casierița de la „Briciul de 
argint11. Aia care trăiește cu Nicola.

— N-am cucerit-o. Nici n-o cunosc 
bine- O dată i-am ajutat să-l trans
porte pe Nicola acasă.

-- Nu-i adevărat. Am vorbit cu ea. 
Vă place. Dar n-are curajul să v-o 
spuie din cauza lui. Nicola e o brută. 
Pun pariu pc tot salariul meu că nici 
dumneata n-ai avea curajul să te legi 
de ea.

— De ce să n-am curaj ?
— Din pauza lui Nicola.
Grecul insistă ca Toma să plece 

acasă- Toma era insă întărîtat.
— Crezi că n-am curaj ?
— Sînt convins. Am spus, pun sa

lariul la bătaie- Dacă în zece zile te 
prezinți cu ea aici, braț la braț, îți 
dau tot salariul meu. Te prinzi ?

Fără să se gîndeasică prea mult, 
întinse mîna. Se legă lață de martori 
că în zece zile se va prezenta în bir
tul economic alături de Nina.

A doua zi. cînd se dezmetici sf gre
cul îi aminti de pariu, Toma dădu dm 
niîini.

— Prostii, Am fost beat-
— Da, dar ai pariat față de mar

tori. Pe tot salariul de pe luna asta- 
l ă rost de bani și dă-i barmanului. 
Ieri ai fost încăpățînat ca un catîr.

— Nu-i dau nici un ban.
— Te taie. Zău te taie- Fă rost de 

bani.
—• Atunci prefer să cî.știg pariul.
— Ai înnebunit 1
— Nu. Dimpotrivă.
— Te omoară Nicola.
Văzînd cît de înspăimîntat era gre

cul, Toma se încăpățînă. Iși spunea 
eă acum, cucerirea Ninei era impor
tantă nu numai pentru pariu, ci pen
tru prestigiul pe care și-l acordase 
iui însuși.

— Atunci te muți de-aici- Eu nu 
vreau să am de-a face cu Nicola.

— Mă mut. îmi pare rău că nu 
m-am mutat și pînă acum. îmi pare 
rău că am pierdut ore întregi ascul- 
tîndu-ți prostiile despre dumnezei și 
cristoși. Iți datorez ceva ?

— Pleacă I
Toma pierdu o jumătate de zi 

pînă găsi o cameră de închiriat. Fu 
mulțumit că se mutase de la grec. 
Aici, în noua sa locuință, avea mai 
mult spațiu și era hotărît ca în orele 
libere să sc ocupe foarte serios de 
desen. Dacă numai pentru asta a fost 
bun pariul, atunci merita- Gazda, o 

văduvă de război mucalită, arțăgoa
să, îi ceru plata înainte și-i interzise 
să treacă în camera alăturată, unde 
locuia o funcționară de la șantierele 
navale.

— Nu aduci în cameră nicf femei 
și nici prieteni. La mine nu se fac 
beții.. Locatara, arătă spre camera 
unde Toma avea accesul interzis, lu
crează toată ziua și noaptea are ne
voie de liniște.

Toma îi plăti înainte și făcu toate 
promisiunile necesare, apoi plecă la 
„Briciul de argint". Casierița era a- 
colo, dar nu-i dădu nici o importanță 
Toma se rase, apoi, după masă, se 
duse să-și aranjeze frizura. A doua zi 
se duse să se radă din nou- După cî
teva zile, nu mai putea să se ducă 
să-și potrivească părul: era tuns cu 
mașina zero. Casierița îi privea pe 
sub sprîncene, dar se prefăcea că nu-l 
vede. Nu-i răspundea nici la salut. 
Nici în frizerie și nici pe stradă. To
ma se înfurie Oare sînt eu de lepă> 
dat?

Intr-o seară, așteptînd în fața fri
zeriei, în locul ei apăru o altă mun
citoare.

— Vă trimite vorbă domnișoara 
Nina să nu mai veniți pe-aici, că o 
să afle Nicdla și o să fie rău. Vă 
bate-

Toma plecă fără să-i răspundă. A- 
casă, supărat, jignit în amorul său 
propriu, ii venea să înjure. Acum, deși 
avea o mulțime de coaie de desen, 
n-avea chef de lucru. Stătea întins 
pe divan, privind creioanele ascuțite, 
minuțios așezate într-o vază. In fond, 
ar trebui să renunțe. O sâ-i dea bar
manului banii și gata. A pierdut a- 
proape opt zile din cauza acestei ca
sierițe, care nici măcar nu era cine 
știe ce de capul ei- Avea gură mare 
și pomeții obrajilor ieșiți și pe dea
supra și pistruiată. Era cea mai bună 
soluție. Deseară, pe la zece, cînd se 
va prezenta la lucru, o să-i spună că-i 
dă banii..

Barmanul îl primi rînjind:
— Știu, vrei să-mi spui că renunți. 

Vorbea tare, să fie auzit de cei din 
jur. loanis apăru și el în ușa bucă
tăriei. Privea întrebător-

— Nu, dragă. Am venit să-ți spun 
că totul merge bine. Mai am două 
Zile, nu-i așa ?

-- Da, pînă poimîine la 12.
— Exact. Am să vă cer numai o 

singură favoare. loanis să lucreze în 
locul meu aceste două zile. loanis 
n-avu curajul sa se împotrivească 
cînd barmanul acceptă în locul Iui- 
Toma se duse acasă. Se culcă pe di
van, privi siluetele creioanelor profilate 
pe geam și-1 cuprinse o tristețe ciu
dată, obositoare. Ar fi vrut să fie a- 
casă, pe strada Semaforului, ia mai- 
că-sa, încercă să asemene încăperea 
în care locuia cu odaia lor de acasă 
și, spre mirarea lui, cea de la Ora
dea, întunecată, cu pereții scorojiți, i 
se păru mai primitoare. Cineva bătu 
ia ușă. Strigă un „intră11 de pe divan 
și nu se osteni să se întoarcă. Era 
convins că venise bătrîna să-l întrebe 
dacă n-are nevoie de apă caldă.

— N-am nevoie de apă- M-am spă
lat. Nu te teme, doamnă, n-am să-ți 
murdăresc așternuturile. Vorbise cu 
răutate și-i păru imediat rău. Ii răs
punse o altă voce, necunoscută pînă 
atunci.

— N-am venit pentru apă. Am ve
nit pentru chibrituri.

Toma sări de pe divan. In prag 
stătea o femeie tînără, cu părul tuns 
scurt. Fața, din cauza semiîntuneri
cului din încăpere, nu i se vedea: i 
«e bănuiau doar ochii, mari, lucioși.

— Chibrituri, da, desigur că da. cu 
multă plăcere.

In timp ce căuta chibriturile, ea se 
scuză.

—- Locuiesc alături... Am rămas 
fără chibrituri.-. Vă rog să mă scu
zați.

Toma îi dădu chibriturile, ea mul
țumi scurt și ieși. Rămase singur, stă
tu un timp nemișcat Jîngă ușă, aștep
tă ca ea să se întoarcă, să-i aducă 
chibriturile, dar ea nu mai apăru. Pe 
urmă, fu chiar bucuros că ea nu se 
mai întorsese. Cel puțin avea motiv 
să se ducă în oraș, să cumpere chi
brituri

Fragment din romanul 
„Născut în Europa" 

<le Francisc Munteanu

pe

@
 ra sîmbătă seara, . 

străzi aglomerație și 
de undeva, dintr-un lo
cal, răzbatea vocea u- 
nei cîntărețe: cînta 
languros un tango la 
modă : „S-a stins pe 
drum un felinar".

Fără să vrea, se po
meni în fața restau

rantului „Arca lui Noe11-
La „Arca lui Noe" era clientelă o- 

bișnuită: cîțiva marinari, negustori 
din oraș și cîteva prostituate. Nicola 
sătea la masa lui de lîngă perete. 
Era însă prea beat ca Toma să se 
poată lămuri cu el. Se așeză lîngă 
el fără să școată un cuvînt. O dată 
Nicola se trezi, îi zîmbi, apoi își re
zemă din nou capul 
Casierița sosi după 
Veni de-a dreptul la 

pe tăblia mesei, 
miezul nopții, 

masă și încercă
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să-l trezească, dar Nicola dormea 
tun. Toma își trase scaunul mai ă- 
proape de al ei-

— Aș vrea să stau de vorbă cu 
dumneata.

Ea îl privi bănuitoare.,
— Acum ?
— Mi-e totuna, spuse Toma și 

avu senzația că totul e rezolvat, O 
bucurie lăuntrică îl năpădi și simți 
cum un val de fierbințeală i se urcă 
la tîmple. Oricînd.

— Cred că nu e bine aci, în local. 
Știți unde e pontonul numărul 2 ?

— Da- Toma nu știa unde e pon
tonul 2. Dar nu mai voia să piardă 
timpul cu explicații. Foarte bine. Vă 
aștept peste o jumătate de oră în fața 
pontonului 2. Plecă fără să salute- 
Vru să dea o fugă pînă la barman, 
să-i spună să vină și el la întîlnire, 
pe urmă se răzgîndi. Poate ar întîr- 
zia și ar cădea totul in baltă. Fugi 
spre ’ port și, spre surprinderea lui, 
pontonul 2 era destul de departe, a- 
proape de canalul de iernare- Ajunse 
acolo gîfîind. Pontonul nu funcționa; 
era învăluit în întuneric, nu strălucea 
decît apa mîngîiată de lumina unui 
bec roșu agățat de cabina pontonu
lui.

Nu trecură decît cîteva minute Și 
apăru Nina. Nu se vedea pe ea că 
alergase, răsufla liniștită, calmă. Pro
babil venise cu o mașină. încă în 
timp ce se apropia, Toma vru să se 
întrebe cărui fapt i se datorește a- 
cest succes rapid, venirea ei_ la întîl
nire, cînd nu departe de cîteva ore 
în urmă, încă, trimisese vorbă să 
plece din fața frizeriei..

Ea se apropie de el și Toma avu 
senzația că fata e moartă după el: 
privea ctt ochi mari și își ținea buzele 
întredeschise ca o fetișcană- Iși a- 
prinse o țigară mai mult să-i vadă 
fața: pistruii se vedeau și la lumina 
chibritului.

— Și ce ai vrea să-mi spui ?
Vocea era puțin obraznică, provo

catoare.
— îmi plăci, asta am vrut să spun.
Ea fluieră scurt și, de după lăzile 

de pe chei, apărură cîțiva oameni. 
Toma se sperie. Făcu un pas înapoi, 
spre apă: acolo nu era scăpare. Oa
menii se apropiau amenințători. Toma 
numără vreo șase, dar mai tîrziu își 
dădu seam că erau mai mulț-i N-avea 
nici un rost să strige după ajutor: 
cheiul era părăsit. Primul care se a- 
propiase de el era un marinar de pe 
remorcherul lui Nicola- Va să zică 
fata pregătise totul. Primul pumn îl 
nimeri în stomac: se chirci, apoi un 
alt pumn după ceafă îl făcu să cadă 
în genunchi- Se trezi pe ponton ud 
leoarcă : unul dintre marinari îl stro
pea cu apă dintr-o găleată.

— Ești de la poliție ?
Lui Toma i se păru că nu înțelesese 

bine. Tăcu.
— N-auzT, strigă unul la el. Te în

treb dacă ești de la poliție ?
— Nu sînt de la poliție.
— Atunci, de ce umbli de cîteva 

zile după Nina ?
- Mi-a plăcut, de aia. Acum era 

totuna. In orice caz, acesta era un 
motiv mai bun decît cel adevărat 
pariul-

— Dacă nu ești informator, atunci 
de ce te-a lăsat poliția să desenezi 
prin birturi ?
, — Am desenat fără aprobarea lor.

De altfel, am și fost amendat cu 200 
de lei din cauza asta.

Unul dintre ei strigă Ninei. care 
stătea pe chei și fuma :

— Spune că nu-i de la poliție. 
Spune că umblă după tine pentru că 
te place. Rîse gros, satisfăcut, ca după 
« glumă bună. Auzi, te place.

N'ina coborî pe ponton.
— Dacă nu-i de. la poliție, lăspiți-1 

dracului. Toma mai auzi niște frinturi 
dintr-o discuție, pe urmă leșină din 
nou. Gura era năclăită de sînge, abia 
putea respira. Cînd se trezi din nou, 
Nina era tot acolo. Stăte8 rezemată 
de balustrada pontonului și _ fuma'. 
Toma se ridică în coate și se tîrî pînă 
la cabina pontonului 8ă se rezeme 
de ea. Nina îl ajută.

— De ce nu mi-ai spus de la în
ceput că mă placi ? Ai venit la fri
zerie ca un prost, te tundeai de două 
ori pe săptămînă și trăgeai cu coada 
ochiului spre mine.' Am crezut că mă 
spionezi- De ce nu mi-ai vorbit ?

— Vrei să mă ajuți să mă ridic ?
Nina îl ajută. Toma porni spre 

*hel, _ _ .. .
— Acum vrei să pleci ? Ești ■ sigur 

eă n-ai să-mi spui ceva ?
— Nu, Nina. Și iartă-mă că te-am 

chemat aie».

înd se întoarse acasă 
și gazda dădu cg ti
chii , de el, se luă «u 
mîiriile de păr.

—' Ce s-a îrdîmplat, 
domnule Voican ?

Țbma îi spuse ceva 
foătte neclar, despre o 
ciocnire cu tin camion, 
despre o macara 9

rugă să aducă foarte multă apă caldă. 
Gazda îi permise să. facă, baie chiar 
în vana ei și-i schimbă î.n afară de 
program așternuturile. Spre sgară, vpni 
în vizită și vecina. Aduse cu ea și e 
cutie de chibrituri.

— Mi-a spus doamna Perianu că 
ațț avut un accident.

Fără să-și ceară voie, se așeză pe 
un scaun de lîngă pat, între Toma și 
fereastră.

Toma o cercetă cu atenție: avea 
țața ovală, simetrică, cu ochi migda- 
lați și cu nas drept, lung. Din cauza 
luminii de pe stradă, părul ei răsfi
rat părea străveziu.

— Pe dumneata te-au bătut az- 
noapte la pontonul 2 ?

—■ Poftim ? Lui Toma nu-i • venea 

OBSERVAȚII ASUPRA ROMANULUI
(Urmare din pag. 1)

înlănțuire ttrictă a faptelor, în oja fel 
ca fiecare detaliu să concureze la des
fășurarea acestui conflict. Scriitorul este 
obligat să nu neglijeze nici un amănunt 
fi mai ales... să nu uite nimic. Dar, 
terminînd lectura cărții lui VI. Colin, 
cititorul se vede nevoit să adreseze au
torului — spre lămurirea sa — o serie 
de întrebări. Ce s-a întîmplat, de pildă, 
ru muncitorul comunist Fănică, părăsit 
de autor în închisoare ? Ce importanță 
avea, pentru desfășurarea acțiunii, des
coperirea scheletului din grota subte
rană de care se amintește mereu pe 
parcurs ? Cum se explică, la urma ur
mei, dispariția enigmatică a fratelui lui 
Pavel, asupra căreia sîntem îtiflemnați ' 
mereu să reflectăm ? ș.a.th.d.

In „Cartea cu ochi albaștri", ele
mentul aventuros există în mai mică 
măsuri. Protagoniștii, băiețași între 9 
și 12 ani, năzuiesc, potrivit vîrstei lor, 
să aibă tot felul de agenturi, dar or
ganizația de pionieri le canalizează se
tea de acțiune către un obiectiv major: 
salvarea unuia dintre ei din ghearele 
unui unchi hain și reacționar, care nu 
voia să-l mai dea la șooali. Autorul 
realizează cîteva portrete atrăgătoare. 
Reținem dintre ele pe cel al lui Gore, 
un fel de Huck Finn bucuraștean, as- 
cunzînd sub zdrențe fi limbaj argotic 
o inteligență ascuțită și o mare omenie.

Cartea lui Octav Pancu-lași are, de 
fapt, două grupe de eroi, încercînd să 
fie în același timp o carte a copilăriei 
și a adolescenței. Idila Mihnea Cumpănă 
- Dana este însă destul de siropoasă, 

părțile lealitate rămînînd cele care în

să creadă urechilor. Ce știi dumneata 
despre bătaia de ia pontonul numă
rul 2 ?

— Eu nu știu nimic- Am auzit că 
cineva a fost bătut acolo. Și urmele 
de pe fața dumitale nu trădează acci
dent. Zîmbi. Avea dinți mici, albi.

— De la cine ați auzit ?
— I-a serviciu. Eu lucrez la șantie

rele navale pe lîngă pontonul 2. Mun
citorii mi-au spus

—- Și acum ce vrei de la mine ?
Fata se ridică jignită-
— Nimic. V-am adus chibriturile 

înapoi. Asta e tot. Vă rog să mă ier
tați dacă m-am amestecat în trebjirile 
d-voastrâ. Nu mi-e obiceiul.

— Vă rog să răniîneți. V-am vofbit 
așa pentru că am fost surprins că s-a 
și aflat. N-am vrut să vă jignesc.

Fata îi potrivi compresa de pe 
frunte, apoi se așeză. Tăcură multă 
vreme. Toma căută un subiect de con
versație, dar nu-i veni nimic în 
minte. Ca ea să nu plece, începu să-i 
povestească pățania de ieri-scară-

Știți, la „Briciul de argint" este 
o fată la casierie. Are părul foarte 
frumos aranjat. Desigur, lucrează la 
o frizerie și asta n-o costă nimic.

Ea. abia perceptibil, își trecu mîna 
prin păr.

— De fapt, continuă Toma, frizura 
ei n-are nici o importanță... Și noi 
nicf nu ne cunoașterii încă.., Mă 
numesc Toma Voican... Cîndva am 
vrut să mă fac pictor.

— Maria Petrescu, 6e recomanda 
și ea, întinse mîna spre Toma, dar 
gestul rămase în aer. Lui Toma îi a- 
tîrnau mîinile ca moarte. Și acum 
nu mai vreți să deveniți pictor ?

întrebarea ei era penibilă, ca și cum 
ar fi fost o întrebare banală, de cir
cumstanță. Toma. totuși, răspunse-

— Nu știu.
Gînd pauza deveni iarăși penibilă, 

Toma continuă povestea cu Nina,
Ea îl ascultă fără atenție, îi potrivi 

încă o dată compresa de pe frunte, 
pe urmă plecă în odaia ei. Toma Șe 
întrebă de ce-i povestise toate cele 
întîmplate și nu găsi răspuns.

stat opt zile în pat- 
A noua zi, cînd s-a 
prezentat la serviciu, 
a aflat că fusese con
cediat imediat ce n-a 
mai apărut în birt. 
Salariul îl încasase 
barmanul. Grecul se 
luase după el la ple
care și-i povesti că-l

căutase Nicola de cîteva ori
— Cred că vrea să te bată.
Toma îi mulțumi și socoti că nu 

mai are ce căuta la Brăila, Plecă de-a 
dreptul în port și cumpără un bilet 
pînă la Galați.

fățișează grupul de copii. Dar și aici 
prozatorul are ezitări, părăsind adeseori 
caracterizarea directă a personajelor 
(prin acțiunile lor) și recurgînd la co
mentarea dintr-un unghi exterior a eroi
lor săi r „Era în băiatul acesta dezghe
țat un amestec bine dozat de naivitate 
și impertinență, cU condiția ca să-i fie 
înțeleasă naivitatea drept candoare și 
inpertinența drept ceea ce este" (pag. 
125). Astfel de pasaje spulberă spon
taneitatea prezentării, atrqcția cititoru
lui către personaj.

Se pune, în aceste romane pentru 
copii, problema necesității de a privi 
realitatea prin optica eroilor, de a de
fini cît mai propriu modul lor de 
gîndire fi înțelegere a vieții. In „Cei 
de la Crisanta", eroii-copii sînt martorii 
unor prefaceri sociale de mare impor
tanță, cu implicații fundamentale asupra 
conștiinței părinților lor și a lor înșiși. 
Relaturea acestor procese sociale și su
fletești (decăderea treptată a moșieru
lui Crisanta, ofensiva nestăvilită a nou
lui, alăturarea de partid a mecanicului 
Tomeca, transformarea sufletească a un
chiului Grigore sau efectele schilodi- 
toare ale aurului asupra mutușii Olim
pia) ocupă un spațiu întins în roman. 
In aceste pagini, stilul autoarei este 
sobru, relatarea aproape cronicăreascîi 
vădind virtuți de romancier obiectiv. De 
cîte ori însă se referă la copii, mai 
ales în prima parte a cărții, autoarea 
părăsește relatarea obiectivată, apelind 
la o argumentare de ordin sentimental 
și introducînd astfel — fără să vrea — 
o notă artificială :

„...Vnde sînteți voi, iepurași din* har- 
buzărie '( ălorișcă tăinuită în claia de

Ajunse pe la ora prlnzultii, Aici, 
deși la fel ca și la Brăila, forfota era 
mare și erau ia fel de mulți străini. 
Toma nu se simți în largul lui. Nu-i 
plăceau străzile cu urcușuri, cocoțate 
pe deal, malurile abrupte, tonurile ce
nușii aie caselor, prăvăliile, agențiile 
cu firme mici, aproape de neobservat, 
ca și cum, altminteri, ar fi comis n 
indiscreție- HiS-irîse repede să nu 
zăbovească mult, doar atît ca să facă 
rost de bani ca să se pontă muta la 
București. Căutînd de lucru, descoperi 
un afiș care îl înștiința că se fac an
gajări de piarina-ri pe vase maritime. 
După indicații, trebuia să se prezinte 
ia Căpitănia portului. Se duse acolo, 
dar cînd văzu mulțimea adunată tu 
fața Căpităniei, vru să renunțe. Vă- 
zîndu-l că se îndepărtează de locul 
adunării, un marinar bătrîn, cu barba 
albă rară, cu vîrfiirile îngălbenite, îl 
strigă cu o ' voce pițigăită, de om 
nervos :

— Ehei, tinere... Ai renunțat ?..
— Da, moșule.
Marinarul se apropie de el: mirosea 

h răchie de la doi pași și cînd vornea 
1 se vedeau gingiile mîneate da 
scorbut, roze, parca fără sînge.

■yr Ești în condica neagră ?
— Ce-i asta ?
— Ai. mai fost pe vas ?
—- Nu,
— Atunci de ce nu rămîi ?
— Stau prea mulți la coadă.
— Mulți chemați, puțini aleși, rise 

bătrînul șl-și întoarse fața spre 
grupul din fața agenției- Nici cinci 
la sută din ăștia nu pot fi angajați. 
Sînt trecuți în condici,,. Rîse insinu-i 
ant. atotștiutor, Toma îl privi atent: 
avea ochi de culori diferite cu pleoape 
roșii, fără gene,

— Ge-s condicile astea, moșule ?
— Dă-mi un sutpr să-ți spun totul. 

Si pentru alte două te plasez-
— Dacă ai putea face asta, te-ai. 

grigaja singur.
— Eu nu vreau să mă angajez. Eu 

trăiesc din plasarea marinarilor. Dar 
nu minți, n-ai mai fost pe vas?

— N-am fost.
— Atunci totul e în ordine. Dă-mi 

banii 1
— La afaceri văd că te pricepi, 

Iqtii să văd hîrtiile de angajare.

Desene de C. BAGIU

— Nici o grijă, chicoti bătrînul și 
după ce-și notă numele lui Toma și 
își fixă locul de întîlnire, dispăru-

Nu treegră nici treizeci de minute 
și cînd apăru secundul unui vas 
suedez să-și aleagă oameni, un func
ționar citi numele celor prezenți. Toma 
se auzi strigat. Funcționarul făcu o 
selecție; pe unii îi aranjă în stingă 
lui, pe ceilalți în dreapta. In grupul 
în care era Toma, nu erau mai mult 
de opt-zece oameni.

— Ceilalți au mai fost îmbarcați 
și au foșt scoși pentru furt, pentru 
împotrivire, îl lămuri bătrînul. care 
se apropiase de Toma. Pe urmă, bă
trînul se duse la ofițerul suedez și 
arătă cu ochii spre Toma, Acesta, 
înalt, cu pielea feței aproape roșie, 
brăzdată pe sub ochi de vinișoare al-, 
băstrii, îl măsură pe Toma din priviri, 
îl întreba dacă știe nemțește, apoi, 
mulțumit de răspuns, făcu semn func
ționarului rotnîn. Acesta eliberă un 
act, secundul iscăli un altul și-l rugă 
pe Thomas (așa îi rostea numele) să-l 
aștepte în fața Căpităniei- După o 
oră, Toma urcă pe puntea Norrhopin- 
gului. Vasul era vechi și transporta 
motorină pentru o societate s t idi* 
navă cu un nume greu de pronunțat, 
plin de consoane.

fin ? Struguri dulci din vie și voi, al
bine care vă scăldați în havuzuri cu 
apă țîșnitoare... Uncie sînteți să-l îrnpă- 
câți pe bietul băiețaș îmbrăcat în hăi
nuțe sărăcăcioase.., Să-l mîngîiați pe 
băiețașul care plînge amarnic”. Insă, 
cu cjt înaintăm în lectură iar cei doi 
copii ocupă din ce în ce mai mult 
scena acțiunii, portretele lor se în
cheagă mqi lămurit, capătă individuali
tate, eroii eresc sufletește o dată cu 
parțea, care, în ansamblu, reprezintă 
o reușită a Gicăi luteș.

Dar, ca și în „Cartea cu ochi al
baștri”, perspectiva asupra vieții, a rea
lității sociale descrise, rămîițe de cele 
maț multe ori a scriitorului deci 
a omului matur. Martor, așa cum am 
arătat, al unor importante prefaceri 
sociale, eroul Gicăi luteș nu are decît 
rareori o viziune dinăuntru asupra 
lumii, așa cum o avea (asupra epocii 
sale) I’ip din ,Marile speranțe” saif 
Volodja Dubinin, eroul lui f.eu> Cașsil.

Cartea Gicăi luteș are însă un merit 
care se cuvine subliniat: autoarea tinde 
să lărgească orizontul tematic — destul 
de limitat in cărțile noastre pentru cei 
miei — piață lu cuprinderea unor pro
cese social-isforice de mare însemnă
tate. Romanul actual pentru copii tre
buie să aspire la o astfel de reflectare 
amplă a realității noastre, în nici un 
caz simplificată pînă la schematism — 
cum se face adeseori sub pretextul ac
cesibilității. Scriitorii noștri trebuie să 
descrie în cărțile lor adresate copiilor 
și tineretului istoria contemporană, 
lupta pentru socialism în toată am
ploarea ei. Dar, cum spuneam mai sus, 
înfățișarea acestor relații complexe va 
cîștiga viabilitate artistică numai printr-o 
intuire adecvată, profundă a universului 
sufletesc al copilăriei.

G. DIMJSIANU
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VIAȚA CA JOC?
andrețea pentru copii, 
mergînd pînă la adora- 
rație, este o componentă 
deloc secundară a su
fletului proaspăt al poe
tului. Concretizările a- 
fecțiunii sînt, de-a lun
gul anilor, variate și 
numeroase. Fără a-și 
poci grațios limba și fi

zionomia ca scriitorii care, vorbind co
piilor, se copilăresc cu dinadinsul, ră- 
■mînînd el însuși, „mare și cînd se 
face mic", Arghezi a modelat în ver
suri anume destinate prichindeilor, ju
cării și surprize îneîntătoare pentru 
orice vîrstă. In „Amintiri de Crăciun" 
(R.F. 1939), „Versuri pentru copii" 
(inițial „Stihuri pentru copii" 1939) 
și în „Țara piticilor", „Colindă de Cră
ciun", „Prisaca", scrise după 23 Au
gust, îi recunoaștem, stilul, „tipicurile" 
gândirii și unele motive lirice, lată ex
pusă într-o miniatură minuțioasă și 
sprintenă, pe gustul celor mărunți, teo
ria lui favorită despre migala meșteșu
gărească, răbdătoare și umilă a scri
sului: „Toți piticii cărturari / Poartă 
briu și ochelari, / Brîu încolăcit pe 
șale / Ca la turci, peste pistoale / 
Briul duce, plin de pete, / Și cerneală 
și pecete / Și-ntr-un corn de ied mai 
duce / Și nisip ca să usuce. / Slovele 
prea îngroșate / Trebuiesc cu el zvîn- 
late. / Și nisip cînd nu mai ai, / Pui 

‘itărină și presai. / Că la scrisul pe 
, hîrtie / Pana nu mai vrea să scrie) / 
'^Dai din limbă, strimbi din gură, / Iese 

zmîngălitură: / Mai întingi, mai pui, 
.mai pici. / Tot așa-i și la pitici".

î proză, cine 
jheziene nu

Șg(„Țara piticilor"). Iar în proză, cine 
i_dintre familiarii artei argheziene nu 

savurat „Cartea cu jucam" (1931), 
■ piai ales că factura cronicii cotidiene 
ffa istoriei Mițurei și a lui Baruțu — 
fintrați în literatură înainte de ’ a fi 
/'intrat în viață — © recomandă minților 
k'și plăcerii mature. Tema „minoră" a 
Lcopilului se strecurase însă de mult 
gîn lirica majoră a autorului „Cuvinte
lor potrivite . Pentru destinul prielnic al 
‘mîițurei, fusese conjurată pronia ce
rească. („Cînțec de adormit Mîțura"). 
^In „Păienjerlița" și „Domnița" din 
’„Versuri de seară", fata încarna per
fecția și inocența presupusă ființelor 

^naturii. (Vezi articolele „Idealul armo-

Ca dovadă, îl mușcă regretul și-și fă
găduiește, dar tot evaziv, moale, să 
nu reediteze pățania: „Acum, pisicește, 
/ Marcu se gindește, f Mușcîndu-și 
uscate / Buzele umflate. / De ce s-a 
jucat și nu l-a mîncat ? / Altă dată... 
dacă / Știe ce să facă".

Idila sui-generis se desfășoară ca 
un joc continuu. De-aci și titlul dat 
întregului volum și majorității poezii
lor alcătuitoare, ritmurile sprințare și 
uneori refrenele onomatopeice, imitînd 
orătăniile și pe cele născocite de. co
pii, care punctează și întețesc dansul, 
hora: „Bi-ba, ba-ba, ha. / Da-du, du-du 
/ Ga-gu, gu-da“ etc. („Horă de bă
ieți"). Umorul pitoresc și familiar, at
mosfera de copilărie prelungită cu pe
treceri, chiuituri și situații de o fan
tezie nevinovată în nonsensul ei, me
nită parcă să se destrame de cum s-a 
închegat, nu exprimă pur și simplu o 
„intenție umoristică mai discretă" și 
ideea că „existența este în întregime 
un joc al cărui sens ultim rămîne 
obscur. A te lăsa cu voluptate în voia 
horei e o soluție estetică a vieții". 
(G. Călinescu: „Istoria literaturii ro- 
mîne" pag. 732).

Intenția subliniată de acad. G. Că
linescu există la Tudor Arghezi, în 
special în această fază de evoluție. 
Poezia „Abece" de deschidere a „Ho
relor", o ilustrează în parte, întrucît 
interpretează geneza universului ca un 
proces artistic și divinitatea ca un 
meșter, un artist modest, ignorant 
chiar al elementelor științei, acționîtid 
pe bîjbîite, bizuindu-se nu atît pe ta
lent cît pe hărnicia proprie și modelul 
naturii: „A vrut Dumnezeu să scrie / 
Și nici nu era hîrtie... / C-un crîmpei 
de alfabet / Mergea scrisul foarte-n- 
cet... / Orișice învățăcel / Știe mult mai 
mult ca el. / El care făcuse toate / 
Nu avea certificate. / Citu-i Dunuiezeu 
de mare. / N-avea trei clase primare. /, 
La citit se-mpiedică, / Nu știe arit
metică. / Știe-atît: numai să facă. / 
Ia o leacă, pune-o leacă. j Face oameni

TUDOK ARGHEZI
„Versuri4*

piei" din „Gazeta literară" nr. 12 și 13). 
■? Cu „Hore" (1939) se petrece o 
j schimbare de intenții și modalități. 
/Frăgezimea și candoarea copilăriei nu 
„mai sînt obiecte de efuziune paternă, 

de artistică sau de even-
Atributele ei sînt 

într-o imagi- 
infantilă care, 
cunoscute ale

'de delectare 
tuală nostalgie, 
cel mult implicate 
nară mentalitate 
păstrînd formele

',vieții și societății, le contrazice prin 
conținutul împrumutat. Potrivit noii 
viziuni, animalele, plantele, oamenii 
și instituțiile lor se regăsesc, numai că 
raporturile reciproce, atitudinile fiecă
rora, sensurile existenței înseși sînt a- 
napoda. In natură se intervertesc locu

irile firești. Animalele nu conviețuiesc 
în pădure, ci la oraș, unde sînt „des
chise 
unde
tăiate , „iLviiia lu lurie-
cuș / Are osebit culcuș" (probabil șar
pele) și unde „pentru dăsagi șl mă
gari" porțile sînt „căptușite sus cu 
vată / La ureche să nu-i bată". („Hora 
lui Esop"). Regnurile se-amestecă. 
povleacul care doarme „intre flori de 
ckiparoasă... Răsturnat cu ceafa-n sus" 
e o ființă provocatoare de confuzii a- 
supra identității sale: „Domnule, nu-ș 
ane ești / Dar te bate vîntu-n pat / 
Și parcă te-ai și umflat. / Pune fesul 
că răcești". Ca să afli ce este dov
leacul, trebuie să-i dai „mai bine un 
bobirnac" („Horă-n grădină"). Omeni
rea trăiește comod în prostia și trîndă- 
via „țării lui Pierdevară", condusă de 
Papură-mpănat— simbol popular al gu
vernării arbitrare—-, avînd ca figură 
proeminentă pe Gură-cască și drept 

icriteriu al meritului lipsa meritului. E 
(țara pentru ai cărei locuitori cifrele 
ț„de-o potrivă-s totdeauna", „chilul e 
[cît un dram", nula e cel mai mare 
număr, împărțirea „sporește și adună", 

joasele sint „la om de-andoasele", din 
reartofi „ies toamna gîlci", în izvoare 
retirge „păcură și apă tare", vacile ,/od 
îcărbune" pe pășuni și cățeii sînt pur
icei. Cei mai instruiți cetățeni sînt, 
mupă cum arată promovarea la exa- 
[men, cei mai pricepuți cunoscători ai 
'acestei bizare ordini sociale și natu
rale: „Sînt acum încredințat. / Tinăru-i 
om învățat. Zise Președintele / Po- 
țrroindu-șl dintele. / Și noi, zise adu
narea / Ne-am făcut încredințarea". 
(„Examen de ucenici"). Măcar că nu 
se aleg cu nimic și nu stau la școală, 
animalele domestice se bucură și ele 
de dreptul la învățătura predată de 
Baba-Tinca, într-o magazie goală: 
„Bibilica s-a-nvățat / Atît să zică: 
„păcat" / Și s-a dus pe drumul scurt) 
Zicînd că știe prea mult. / Mîța vrea 
să fie moașe, / Dar se lasă păgu
bașe. / Din clasa-ntiia primară / .4 
fost broasca dată-afară / La purtare 
și Grivei / Are tot unu și trei". („Ho
ră-n bătătură"). Pînă și cotoiul, Marcu 
Cotoșmanul, lasă să-i scape prada din 
gheare, nu din cauza bunătății ci a 
indolenței căpătate prin îmbuibare, căci 
„Viața lui fusese / Dulce, pe alese. / 
Gustul ce-i poftea / Se și împlinea"•

ușile / Cui vine de-a bușite", 
„pentru șoareci și pisici / sint 
praguri mici", „jivina cu lune-

și unde „pentru dăsagi șZ mă- 
porțile sînt „căptușite sus cu

și lurffină / Din puțin scuipat cu tină I, 
Și dintr-un aluat mai lung / Scoate 
luna ca din strung". Folosindu-se de 
pana oferită de papagal și păună drept 
pensulă sau de pana țarcii drept con
dei pe „piatră tare" ori de nuia ca 
să însemne pe cer, „stea lingă stea", 
usucă' ziua ce vopsește noaptea, șterge 
ce nu-i place, scrie iarăși, pînă cînd 
iese „lucru buri", indiferent de durata 
operei. Concepția care așază pe același 
plăti cu dumnezeu pe artist, vrăjitor 
și chiar fără voie, pe Lache scama
torul din „Flori de mucigai" este, evi
dent, nemistică, estetică. Intîlnită de 
noi în versuri disparate, e mai pro
nunțată în Versuri de seară" și mai 
ales în „Hore", caracterizînd „soluția 
estetică" a vieții indicată de G. Că- 
linesou, ca una din năzuințele arghe
ziene.

Dar numai constatarea aspirației 
către o poziție estetică absolută, nein- 
cadrarea ei în drama poetului, în efor
tul său de a nu se contamina de 
morbul burghez, de a scăpa din cleș
tele individualismului, chiar dacă fără 
succes, văduvește „Horele" de 
ficația filozofică și socială pe 
poartă. Scrutînd bine umorul 
și nepăsător la prima vedere, 
văm pe fund o concentrație 
acidă. Bufoneria grasă, verva ____
turală a la Munchhausen și Till Eu- 
lenspiegel, dar mai distilată și mai 
alertă decît a acelora cu care e tratată 
„țara lui Pierdevară" acoperă o in
tenție satirică. Pe cine vizează? Ro- 
mînia de atunci, orînduirea atît de 
monstruoasă îneît o absurditate ca 
dominația totală și „legitimată" a 
neghiobilor și paraziților era nu nu
mai posibilă, dar, în esența ei, reală. 
(Bineînțeles satira adaugă contribuția 
sa proprie, nedeformantă în fond, dar 
hiperbolică în formă). Ipoteza nu e 
gratuită. Să ne amintim că la servi
ciile utopiei negative, pesimiste, la 
modul swiftiăn de critică socială Ar
ghezi a recurs doar și înainte, în 
pamflete izolate și în „Tablete din Țara 
de Kuty". Tot astfel procedează acum, 
între „Tablete din Țara de Kuty" și 
„Hore" deosebirea e că cele dinții mă
resc enorm unghiul critic, pe cînd ul
timele îl micșorează prin ținuta de 
șagă, de chef și joc pe care o adoptă 
poetul, indiferent pe jumătate sau nu
mai în aparență la persoanele care se 
prind în hora sa. Noua postură arghezi
ană este înrudită și cu una din formele 
de critică mînuite de popor. Poporal 
nu petrecea și el pe seama stăpînilor, 
vorbind în doi peri, fără aluzii directe, 
făcînd „haz de necaz"? Șarja reali
tăților crude este mai concludentă în 
„Horă de băieți".1) Impostura practi
cată în primul rînd de vîrfurile socie
tății, e denunțată aici aproape fără 
precauții și veselia însoțitoare are un 
ton înverșunat, de asprime amară:

„Intr-o țară care-a fost / Era mare 
cel mai prost / Bi-ba, ba-ba / Li-ba, 
la-ba / .... / Cine-o leacă-avea de 
cap / Și-l punea după dulap /Hu-hu, 
hu-hu. / Bu-hu, bu-hu. / Pentru că 
omul cel mare / Se-alegea după pi-

doare / l-ha, ba-ha '/ Ba-ha, i-ha / 
.... / Și cinstirea ți se da / După tal
pă și pingea / Da-du, du-da / Ga-gu, 
gu-da.“

Satira e un reflex al indignării în
durerate. Temperînd vehemența satirei, 
Arghezi nu a încercat mai puțin sen
timentul care o generează. De aceea 
și considerăm cele mai expresive, mai 
„îndrăcite" hore ca încă o mărturie 
de protest, fie și depusă „în joacă", 
împotriva fostelor întocmiri.

Prin latura ei critică, așa-numita 
soluție estetică propusă în „Hore" nu 
poate fi asimilată cu atitudinea dile
tantă, cu jocul de gratuități specific 
estetismului de tip artistocratic sau 
intelectualilor burghezi, amatori de o 
artă fără consecințe. Menționăm ' în 
aceeași ordine de idei, că și ca artist —, 
Arghezi și,-a luat o mică: revanșă a- 
supra obtuzității și impotenței preten
țioase și arogante în materie de artă. 
Ce altceva reprezintă sîcîiala și glu
mele lui „Moș Pîrțag" căruia, cu a 
mărinimie malițioasă, poetul îi făgă
duiește podoabe ridicole: „Hltrule, nu 
e niciun / Mijloc să te mai.îmbun? / 
Taica ți-ar drege și (ie / Vreo chivără, 
vreo tichie, / Cînd ai vrea în arătare / 
Să ieși mindru și călare"? („Horă de 
Hîtru"2). In această perspectivă cre
dem că și smerenia artistică a poetu
lui nostru, insistența sa asupra modes
tiei și perseverenței de meșteșugar a- 
nonirti pe care trebuie să o manifeste 
creatorul, e tot un mijloc de a evita 
destinul lamentabil al artistului bur
ghez grandilocvent și găunos, un mij
loc de luptă împotriva mitului indivi
dualist al unei arte lipsite de orice 
contingență cu munca de rînd a omu
lui și cu opera naturii. Ca urmare, 
lauda derutantă a ignoranței demiur
gului, a artistului — prin extensiune 

■— din poezia „Abece", comentată mai 
sus, trebuie înțeleasă în același spirit: 
Arghezi are oroare de tot ce e pre
zumție goală și pseudo-știință. Tot atît 
de adevărat e însă că, prin cealaltă 
latură, prin idealul promovat ca po
zitiv, soluția estetică nu poate fi ac
ceptată, absolutizînd ceea ce nu poate 
fi decît unul din aspectele unei filo
zofii complete: jocul. Conceperea vieții 
ca un joc absolut ,chiar un joc cu sub
strat critic, nu e operantă pe plan so
cial. Neconținînd un ferment revoluțio
nar constructiv, lasă neatins fundamen
tul societății disprețuite și ocolite. Feri
cită doar pentru un incurabil egocen
tric, ea nu-1 poate satisface pe Arghezi. 
Pentru el, ca șl tentativele precedente, 
de la afirmarea orgolioasă la negarea 
mistică ori vitalistă a individualități’., 
soluția estetică este iluzorie. Idealul 
lui „homo ludens" nu-1 regenerează 
substanțial, neizbutind să împlinească 
exigențele înalte ale conștiinței. Era 
de așteptat. Individualismul nu poate 
fi alungat prin mijloacele care, în po
fida opoziției poetului, abea îl reintro- • 
duc.

Mihail PETROVEANU

ale „Gazetei literare
In zilele de 26 șl 27 martie, au a- 

vut loc la Galați și Brăila consfă
tuiri ale „Gazetei literare" cu cititorii. 
După ce scriitorii Veronica Porum- 
bacu, Victor Tulbure, Nicolae Tăutu 
și Teodor Mazilu au citit din operele 
lor, numeroși cititori — muncitori, pro. 
îesori, studenți, actori, militari etc.— 
și-au spus cuvîntul asupra activității 
„Gazetei literare", aducînd propuneri 
interesante privind îmbunătățirea re
vistei.

Din partea redacției a răspuns citi
torilor Mihail Petroveanu, redactor șef 
adjunct al „Gazetei literare".

In numărul viitor vom reveni pe 
larg asupra acestor consfătuiri.

La Casa Scriitorilor
Vineri, 1 aprilie a.c. orele 18, pa 

avea loc o seară închinată aniver
sării a 15 ani de la eliberarea Unga
riei.

Va vorbi tovarășul Aurel Mihale, 
secretar al Uniunii Scriitorilor din 
R.P.R. Conferinfa va fi urmată de 
un program literar-artistic.

PROBLEME 
DE ISTORIE 
LITERRRR
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Discuție 
despre sămănătorism

semn i- 
care o 
bonom 
obser- 
foarte 

carica-

1) O spune apăsat și Șerban Ciocu- 
lescu: „Intr-un compartiment al ciclu
lui „Hore", observația socială, de o 
acuitate necruțătoare, care dezvăluie 
recrutarea arbitrară a cadrelor, 
tă compatibilă cu bonomia 
gioasă".

„Introducere în poezia lui 
Arghezi," pag. 172.

2) S. Cioculescu citește în 
de hitru", ca și în „Horă de șoareci" 
o răfuială cu N. Iorga. Chiar dacă 
acesta ar fi punctul de plecare, sensul 
critic al ambelor „Hore" e mai larg.

se ara-
conta-

Tudor

um remarca și G. C. 
Nicol eseu, sămănăto
rismul s-a constituit 
în curent literar, con
tinuând o pseudotra- 
diție, tratînd teme de
ja existențe (evocarea 
trecutului istoric, via
ța satului, natura) pe 
care însă le misti-

orientîndu-le în direcția 
sale politice, di-

fică, 
scopurilor- 
versioniste. Așa se face că anu
mite înclinații individuale ale scrii
torilor sînt captate de Iorga și folo
site ca argumente pentru „direcția" 
sa literară. Patriotismul lui Iosif, 

a lui 
trăsături pe care nu

site ca argumente pentru

spaima de capitalism 
Gîrleanu ............ .
le declanșase Iorga și sămănătoris
mul, — sînt încurajate și destinate 
unei finalități, de care autorii s-au 
văzut, cel puțin în parte, străini 
pînă la urmă. în această măsură, 
se poate spune că cei doi scriitori 
au servit curentului literar sămănă
torist „modelele", nu celebre, dar 
onorabile, cărora li se face o mare 
publicitate (Vd. articolul lui Iorga 
despre voi. „Bătrînii" de E. Gîr
leanu: „Boierimea de țară care se 
duce"). Totuși, lupta dintre tendin
țele realiste și diversiune se de
clară din capul locului prin în
suși faptul că nu toate poeziile lui 
Iosif, de pildă, confirmă practic 
teoriile lui Iorga, ca să nu~ mai 
vorbim de povestirile lui 
veanu, cărora directorul le dădea 
interpretarea tendențioasă, 
Presiunea sămănătoristă se 
cită asupra fiecăruia, dar i

Sado-

voită, 
exer- 

_ ___ , cu re
zultate profund inegale. Receptivi- 
tățile sînt deosebite, ceea ce ne și 
explică de ce unii, ca D. Anghel 
sau P. Cerna, sînt așa de puțin in
fluențați de sămănătorism, și de ce 
alții, ca cei mereu citați, lasă o 
bună parte a operei lor în unda 
tulbure a curentului.

Să urmărim, pe cît ne îngăduie 
spațiul 
reacția 
din 
Facem „------ .—
nu exclude, la scriitorii pe care-i 
vom aminti, și coexistența unor 
rezidii sămănătoriste, pe care unii 
dintre ei nu le-au putut lichida 
niciodată.

Coșbuc și Vlahuță părăsesc re
pede „Sămănătorul", îndepărtîn- 
du-se din ce în ce mai mult de 
scopurile „culturale" care-i împin
seseră la compromisuri. în 1906, 
autorul „Baladelor și idilelor" face 
să apară revista „Viața literară", 
în al cărei program se declară îm
potriva stringențelor impuse de 
anumite „direcțiuni" și „curente" 
(aluzie transparentă la adresa lui 
Iorga), cerînd o singură condiție, 
talentul: „Pe colaboratorii noștri
nu-i vom întreba de curent sau 
de program — îi vom întreba însă 
de talent, întrucît îi va putea re
cunoaște modesta noastră apreciere. 
Șl nu ne temem de nici o primej
die, căci nu este talent care să 
poată sluji unei cauze urîte, — și 
întotdeauna în lucrul bine spus, 
chiar cînd n-ar fi adevărul întreg,

nostru, cum se naște 
antisămănătoristă, chiar 

sinul „Sămănătorului".
precizarea că aceasta

trebuie să fie o părticică măcar 
de adevăr, care să merite a fi 
ținut în seamă". („Un prim cuvînt" 
în „Viața literară", nr. 1 din 1 ian. 
1906)

Se afirmau aici adevăruri în 
bună parte valabile pentru toți 
scriitorii talentați care publicaseră 
în paginile 
în pofida 
zugrăviseră 
realitate.

Firea „cu totul absorbantă și 
ghimpoasă" a lui N. Iorga, tempe
ramentul despotic și ambițiile sale

,Sămănătorului“ și care, 
presiunilor exercitate, 
măcar o fărîmă din

tori, desigur că vă-ntrebați acuma / 
Ce vom zvîrli intr-insa spre-ai dă
rui mișcarea? / Noi? Intr-un tal
ger verva și spiritul și gluma, / 
Avîntul, deznădejdea, mîhnirea, in
dignarea, / Revolta împotriva ori
cărei nedreptăți / (s. n.) / Și toată 
bunătatea și toată ironia... / Din
coace? Ingimfarea atitor nulități, / 
Neputincioasa ură, invidia, prostia, / 
Ce-atîrnă greu, firește..."

Poezia „înainte", semnată de 
aceiași autori, pare să conțină des
tule aluzii la adresa curentului 
care le sorbise (mai cu seamă lui

Lupta realismului cu diversiunea

politice nu puteau contribui cîtuși 
de puțin la stabilirea unei armonii, 
măcar aparente, în sânul redacției. 
Scrisorile, de altminteri profund 
respectuoase, ale lui Iosif și Chendi 
(cf. I. E. Torouțiu: „Studii și do
cumente literare", voi. 7, pp. 365— 
366; voi. 8. p. 220), atestă frecvente 
tulburări interne, care înăspresc 
relațiile. După ce își încheiase mi
siunea, cum va declara mai tlrziu 
(„Maurul âși făcuse datoria"), (cf 
N. Iorga: Introducere la Dan Smîn- 
tînescu „Mișcarea sămănătoristă", 
p. II), Iorga părăsește „Sămănă- 
torul" în 1906, dată de la care 
publică, pe cont propriu, alte re
viste sămănătoriste. Director abso
lut, mai întîi la „Neamul romînesc" 
și apoi la „Neamul romînesc lite
rar", nederanjat de opoziția politi
coasă, dar, orișicît incomodă a 
unor redactori ca cei de la „Să
mănătorul", el va deschide cît mai 
larg porțile literaturii tuturor „sti- 
huitorilor mărunți", unor diletainți 
mediocri, care vor îngroșa rându
rile curentului sămănătorist.

Reacția antisămănătoristă, la în
ceput în stare latentă, continuă 
prin trecerea lui Sadoveanu 
„Viața românească", într-un 
prin 
artistică" 
de Ilarie 
fulminante 
Iorga (cf. 
articolele 
rară și artistică" nr. 1, 
bertatea artistului", iu. u>. «-u, 
1 iulie 1907 și altele) șii, în sfâr
șit, prin „Cumpăna", revistă săp
tămânală scrisă de M. Sadoveanu, 
Șt. O. Iosif, D. Anghel și Ilarie 
Chendi, care apare la 27 noiem
brie 1909. Repet, nu e vorba de 
o totală desprindere de ideologia 
sămănătoristă (mai ales la Chendi 
si Iosif), ci de încercări, și unele 
foarte reușite, de a i se opune în 
virtutea realismului în care acești 
scriitori credeau. (Programul „ri
mat" al „Cumpenei", semnat de 
Iosif și Anghel (A. Mirea), dădea 
glas acelui fond critic, protestatar, 
care nu dispăruse niciodată 
creația lor, ci dimpotrivă, se 
stalizase în ultima vreme în 
ritualul „Caleidoscop": „Dar,

Iosif) bună parte din puterile vîr- 
stei celei mai rodnice. Demnitatea 
și independența își cereau dreptu
rile lor, știrbite atîta vreme: „Un 
paradis pierdut e orice oră, / Dar 
nu te mai întoarce — spre tre
cut: / Trecutul nu cunoaște auroră 
— / Ci-ndreaptă-ți cîrma spre ne
cunoscut, / Căci un pilot stă puru
rea la proră. / Sirene-or încerca 
să te înșele, / Dar tu urmează-ți 
drumul tău spre larg. /, Nu te lăsa 
ademenit de ele: / Ca Odiseu legat 
strîns de catarg / Nu căuta-n 
adîncuri, ci spre stele!"

otuși, ciocnirea hotă- 
rîtoare dintre realism 
și ideologia sămănăto
ristă se produsese în 
1907. Părăsind „Sămă
nătorul" 
nirea 1. 
povici 
Iorga 
cirac
Scurtu, care se dovedi 

i cu prilejul răscoale- 
un articol despre „Răs-

x ‘, pînă la ve- 
lui A. C. Po- 

în 1908; N. 
își lăsase un 

mai neîn-

dețului Iași. (Vd. „Romînia munci
toare", 10—17 iunie 1907) E adevă
rat că în discursul său de debut în 
parlament va ataca cele două par
tide istorice,, că va agita ideea re
formei agrare și va încerca o ex
plicație a cauzelor care au dus la 
răscoală, recunoscînd printre altele 
chiar și starea de mizerie a țăra
nilor. (Vd. Dezbaterile Adunării De • 
putaților, 1907, nov.—dec.) Dar 
faptul că Iorga considera ca princi
pal vinovat administrația țării și 
nu exploatarea burghezo-moșierimii, 
că propunea potolirea țăranilor cu 
duhul blîndeții, ca și evoluția sa 
ulterioară ca om politic burghez, 
confirmă caracterul diversionist al 
acestor idei.

Pe plan literar, pozițiile sînt 
acum și mai clarificate. Ideologia 
sămănătoristă ajunsă la naționa
lismul feroce al lui A. C. Popovici 
(venit la „Sămănătorul" în 1908) și 
curentul ei literar, pe care-1 vor 
„ilustra" în ajunul războiului nume 
ca D. Ionescu-Morel sau Mircea 
Dem. Radulescu, și după aceea 
tradiționaliștii gîndiriști, se declara 
fățiș reacționară și antirealistă, iar 
scriitorii 
artistică 
fastelor 
porului, 
pînă la 
literar sămănătorist suferă acum o 
înfrângere, pentru că, după 1907, 
scriitorii pe care Iorga îi considera 
ca cei mai reprezentativi se înde
părtează din ce în ce mai mult de 
focarul diversiunii. „Direcția lite
rară" sămănătoristă și-i va mai re
vendica multă vreme (și anumite 
opere, cum spuneam, rămîn inte
gral sau în parte acolo), dar ten
dința generală și predominantă a 
operei lor ne obligă să-i studiem 
nu la capitolul (de Addenda) „Cu
rentul sămănătorist", ci la capito
lul „Scriitori realiști de la începu
tul veacului al XX-lea (cu un 
eventual subtitlu: „Revista Sămă
nătorul", care — așa cum s-a văzut 
— nu este unul și același lucru cu 
sămănătorismul).

Cît privește opera atît de întin
să și multilaterală a lui N. Iorga, 
ea abia urmează a fi studiată în 
spirit marxist. Contribuția istoricu
lui literar (mai cu seamă pentru 
epoca veche) ca și a portretistului 
își au desigur meritele lor ce vor 
trebui relevate. Pentru istoria lite
rară de la începutul veacului nos
tru, N. Iorga rămâne însă princi
palul teoretician al curentului să
mănătorist, al cărui caracter reac
ționar ni se pare că a fost demon
strat cu prisosință în studiile de pî
nă acum. O confruntare a ideilor 
lui N. Iorga și implicit ale ideolo
giei sămănătoriste cu presa mun
citorească („România muncitoare din 
10-17 iunie 1907 reproduce poezia 
„1907" a lui Vlahuță, în tâmp ce 
„Sămănătorul" o condamnă) și 
cu revistele de orientare democra
tică („Viața românească" prin G. 
Ibrăileanu) — ar scoate și mai mult 
în evidență conservatorismul și an
tirealismul curentului pe care l-am 
discutat. Acest aspect foarte im
portant ar forma însă obiectul unul 
studiu separat, care, probabil, hu 
va întârzia să apară, i

adevărați, a căror ființă 
tînjise de pe urma ne- 
influențe, se alătură po- 
în numele căruia își spun 
urmă cuvîntul. Curentul

semnat, I. 
foarte zelos 
lor. Scriind i 
coaiele țărănești și cărturarii noș
tri", no-ul ideolog sămănăto
rist încerca 
scriitorii 
„menirea 
sfințenie" 
claselor noastre sociale între sine, 
să ie învețe a se cunoaște, a se 
prețui, a se cinsti și a se ajuta una 
pe alta" („Sămănătorul" nr. 14, 
1 aprilie 1907), făcîndu-se că uită 
„Noi vrem pământ", care numai la 
împăcare nu îndemna. Același ur
maș al lui Iorga îl admonesta ire
verențios și în-tr-un stil încâlcit pe 
Vlahuță, pentru că avusese curajul 
să scrie și să publice acel rechizi
toriu antimonarhic și antimoșieresc 
din „1907": „Dar din punct de ve
dere al ideilor politice cuprinse 
în aceste versuri de actualitate, 
ele vor rămînea, desigur, un do
cument pentru istorici, precum sînt 
un document și pentru contempo
rani, cît de ușor pot fi ispitiți de 
visuri fantastice la unilateralități 
tendențioase, la judecăți cu totul 
nedrepte, la osânde false și la izbuc
niri sentimentale, regretabile chiar 
și la poeți de seama domnului 
Vlahuță, cînd trăiesc prea feriți 
de realitatea oamenilor și lucruri
lor și prea puțin feriți de muzele 
răutăcioase ale singurătății, care 
sînt în stare să inspire blajinilor 
visători pînă și deșarte credințe
republicane, precum: «De cînd sînt 
regi, de cînd minciună este, / Duc 
laolaltă cea mai bună casă!^" (“Să
mănătorul" nr. 25/1907).

Dacă „Sămănătorul", prin I. 
Scurtu, considera de datoria lui să 
afirme că nu e de acord cu poezia 
lui Vlahuță și implicit cu răscoa
lele („Sămănătorul" nr. 29, 15 iulie 
1907), „Viața literară și artistic^" 
reproduce poezia „1907“ și publică 
apoi și o notă care înregistrează 
diversele ecouri pe care le produ
sese teribilul pamflet. („Viața lite
rară și artistică", nr. 22 1907)

în timp ce Vlahuță cerea soco
teală regelui pentru nedreptățile 
pe care le patrona, în timp ce Coș
buc se plângea „ce-amar e-n Româ
nia" („Parabola sămănătorului"), 
iar Sadoveanu povestea îndurerat 
„O istorie de demult" și „Mergând 
spre Hîrlău" (ambele publicate în 
„Sămănătorul" din vara anului 
1907), în timp ce Iosif și Anghel 
redactau „Scrisoarea deschisă a 
unui melc", N. Iorga își disputa cu 
A. C. Cuza locul de deputat al ju-
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Pe marginea unei discuții
(Urmare din pag. 1)

nu le mai înșir 
peste măsură o 
dorește o poate 
fără a minima-

alte volume pe care 
pentru a nu lungi 
listă pe care oricine 
completa") — dar și 
liza ceea ce e realmente valoros, cre
dem că examinarea cu exigență a crea
ției poetice pentru copii este, în îm
prejurările actuale, deosebit de nece
sară. Pentru că apariția „plachetelor 
nesemnificative" trebuie să devină 
într-adevăr „sporadică" — dacă nu e 
posibil să fie cu totul evitată —, 
pentru că trebuie să dispară din poezia 
pentru copii versificările facile, tonul 
minor, convenționalismul didactic, us
căciunea, candorile artificioase care-și 
mai găsesc încă adăpost în destule 
lucrări, uneori semnate nu de nume 
obscure, ci de poeți apreciați ai lite
raturii noastre.

Ar fi desigur de prisos să subliniem 
acum meritele unui poet de prestigiul 
lui Victor Eftimiu. Tocmai de aceea 
însă, ne-a surprins, pentru calitatea 
ei artistică deficitară, placheta lui în
titulată „Copii din China". Autorul 
frumoasei feerii „Inșir-te mărgărite" 
se mulțumește, în aceste versuri, să 
descrie într-un stil destul de prozaic 
aspecte din viața copiilor chinezi: 
„Cu pălării rotunde, mari / Din foi 
de bambus împletite, / Pornesc micuții 
preșcolari / In cărucioare zugrăvite", 
întîlnim rimate, cuminte, astfel de ba
nalități : „Cu joaca și cu învățatul /

că volumul 
al lui Alamei

Vor crește mîndri, fără teamă./Bărbat 
va fi cîndva copilul, !/ Iar copilita 
fi-va mamă". E resimțită neplăcut, 
de-a lungul întregii plachete, absența 
fanteziei, chiar și a imaginilor : „înalță 
zmeul băiețașul / Gîndindu-se că 
într-o zi / Își va atinge poate 
țelul: / Pilot de avion va fi. / In cer 
!și urcă zmeul, zborul, / Pe podul 
cel mai lung din lume / întemeiat cu 
ajutorul / Atîtor meșteri cu renume / 
Veniți cu drag din Uniune". Oare ase
menea versuri pot fi pe placul co
piilor ?

Nu vom contesta 
„Schimbul de mîine"
Breslașu constituie. în ansamblu (dar 
în special în ciclul „Niște fabule") un 
succes al poeziei noastre pentru copii-

Nu e însă mai puțin adevărat că 
deficiențele de care se resimt, uneori, 
poeziile incluse în această culegere, 
au fost trecute cu vederea de critică. 
Intr-o bună parte din poeziile care al
cătuiesc ciclul „Zile sărbătorești", ex
plicarea cu mijloace poetice a semnifi
cației unor mari sărbători ale po
porului nostru (23 August, 1 Mai etc.) 
sau a unor noțiuni politice ca repu
blică populară, internaționalism pro
letar etc. se realizează la un nivel 
prea didactic. Iată, de pildă, cum se 
încheie poezia întitulată „Republica 
Populară" : „...Să fluture sărbătorești 
drapele! / Strigați, tovarăși: «Holda 
este-a mea, / al meu e strungul, căr- 
țile-ale mele, / și ceru-ntreg, cu fiecare

Spălătoria de cărbuni din Lupeni"BOȚANGH.
(Din expoziția personala)

stea!» / UN BUN AL TUTUROR e 
țara noastră, / răspundem toți de 
bunul tuturor: / Senină s-o păstrăm 
ca bolta-albastră / și liberă, ca vul
turul în zbor". Impresia de lirism con
ceptual, rece, pe care o lasă lectura 
unora dintre poeziile lui Marcel 
Breslașu din acest ciclu, n-o spulberă 
nici ritmurile bogat orchestrate (cu
noaștem deosebitul dar prozodic al 
poetului), nici versurile frumoase pe 
care le întîlnim. Poate că la aceasta 
contribuie într-o măsură și frecvența 
unor imagini convenționale, care prin 
folosire abuzivă și-au pierdut forța ex
presivă. („...Cei dinții copii ai țării,/ 
proaspeți ca seninul zării 1" ; „...peste 
cîntecele lor / soarele zîmbea ușor" ; 
„Ca pasărea cerului, / glasul pionie
rului, / zglobiu ciripește în senin"; 
etc., etc.).

Toată acea fantezie, acea vervă 
suculentă, voioșia autentică și plină 
de forță pe care le întîlnim în alte 
poezii pentru copii ale lui Marcel 
Breslașu (de pildă în voi. „Bondocei 
își alege o meserie") se regăsesc în 
versurile discutate într-o măsură 
foarte mică. E vorba aici, desigur, de 
o insuficientă exigență a poetului față 
de propria sa creație.

Nina Gassian, care a creat opere 
pentru copii remarcabile, ca „Nici 
fără frică", sau, mai recent, „Prințul 
Miorlau", se lasă și ea ispitită de o 
anume comoditate în „Aventurile iui 
Trompișor". Ironia fină, nuanțată, din 
„Prințul Miorlau” face aici loc unui 
umor de o calitate mediocră, bazat pe 
efecte adeseori facile. Unui cititor care 
cunoaște activitatea Ninei Cassian în 
domeniul poeziei pentru copii i-ar veni 
greu să creadă (dacă nu i-ar citi 
numele pe copertă) că ea este autoarea 
unor versuri de factură atît de mo
destă.

N-ar avea rost să continuăm acum 
să relevăm și alte cazuri similare de 
slăbire a exigenței artistice la unii 
poeți de incontestabilă valoare. Con
siderăm însă că această situație ar 
trebui să fie discutată cu atenția cu
venită de critica literară. Operele iz
butite ale noii noastre literaturi pentru 
copii fac posibilă și necesară jude
cata critică obiectivă, fără inutile 
menajamente cînd e vorba de opere 
mai slab realizate (chiar dacă acestea 
aparțin unor scriitori de prestigiu). 
Extazierea în fața „pădurii unor 
opere valoroase", elogierea nedi- 
ferențiată a „succeselor" și dis
cuțiile teoretice despre „speci
ficul" literaturii pentru copii nu sînt 
în măsură să ajute efectiv la dezvol
tarea pe un drum ascendent a acestui 
important sector literar.

Criticii îi revine sarcina de a se 
preocupa și de aci înainte de proble
mele literaturii pentru copii- Analiza 
atentă a operelor care apar și formu
larea unor judecăți de valoare exi
gente, ca și discutarea, în articole de 
sinteză, a direcțiilor principale de evo
luție a literaturii pentru copii din 
țara noastră, pot contribui substanțial 
la remedierea cît mai grabnică a de
ficiențelor actuale. Nivelul general 
înalt atins, în anii socialismului, de 
literatura noastra pentru copii face 
inadmisibilă existența și perpetuarea 
lor.

Muie: CALINZSCU
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Al. SANDULESCU

ALMA REDLINGER „Brigadier'

Restituire
La casieria Fondului Literar îl zăresc pe scriitorul O, care tocmai 

prezintă o „cerere de documentare pe teren" de 8 zile. O se scotocește 
in buzunare, căutînd stiloul ca să semneze ceva. Din buzunar îi cade 
o hîrtie împăturită. Mă reped să i-o ridic. O îmi aruncă o privire alar
mată și furioasă și-și ridică singur foaia de hîrtie pe care se grăbește 
s-o strecoare în buzunar. Probabil că o fatalitate necruțătoare îl urmă
rește însă. Grăbit să-și adăpostească dreptunghiul de hîrtie, O îl trece 
pe lîngă buzunar și... foaia se află din nou pe jos. O n-o mai observă. 
Iscălește și pleacă.

Un gînd răutăcios, același care mă determinase să nu-i atrag atenția us-tl-i------«------- ---- »_j--------------« -------- - _!j:- $j g_0asupra hîrtiei care căzuse din nou, mă îndeamnă acum s-o ridic 
despăturesc.

Deziluzie.
Am în față un simplu și banal „Tabel cu lucruri de luat în 

mentare". Să i-1 înapoiez lui O ? Ar bănui poate că l-am citit și 
arunca o privire și mai alarmată, și mai furioasă decît înainte. Să nu 
i-1 restitui ? Nu e cinstit. M-am hotărît să i-1 redau pe altă cale.

lată, tovarășe O, îți transcriu mai jos cu fidelitate lista pierdută 
și, în felul acesta, eu îmi păstrez cugetul curat, iar d-ta tabelul. Mi-am 
asigurat un singur avantaj: nu va trebui să suport privirile d-tale 
alarmate și furioase în clipa restituirii obiectului pierdut

Așadar, iată-ți documentul:

docu- 
mi-ar

TABEL GU LUCRURI DE LUAT IN DOCUMENTARA

1.
2.
;i.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
11.
15.
16.
17.
18.
19.

— Bani de la Fondul Literar
— Costumul sport
— Pantalonii de ski bleumarin
— Costumul de seară
— Papillon-ul bleu-vert
— Cinci cravate
— Zece cămăși
— Butonii
— Un pullover gros
— Skiurile, pentru cazul că e zăpadă
— Undița cea nouă
— „Decameronul"
— O sticlă de coniac 1/1
— Săpun
— Pastă de dinți
— Stiloul
— Plicuri
— Două-trei coli pentru corespondență
— Diverse obiecte de importanță secundară

Asta e tot. Și nici acum nu reușesc să înțeleg, de ce mi-ai arunca 
atunci, la Fondul Literar, privirile acelea alarmate și furioase....

Dumitru SOLOMON



I)AZILUL DE NOAPTE"n 1933, Gorki scria : 
„Una din piesele mele 
ține afișul de treizeci 
de ani, dar cred că la
niijloc trebuie să fie
o confuzie, întrucît, 
între timp, această
piesă, s-a învechit".
Piesa în cauză era 
tocmai „Azilul de noap- 

dincolo de modestia autorului, 
să descifrăm poate sentimen-I trebuie

[tul său de îngrijorare pentru modul 
ten care drama scrisă în 1902 avea să 
frăspundă cerințelor publicului din de- 
Ideniul patru al veacului, cînd — după 
citm arăta " 
să fie plin 
să mistuie 
noastre".

ț Nu mai

Gorki — „cuvîntul trebuie 
de ardoare, combativ, ca 
rugina de pe sufletele

este nevoie să subliniem

(•Teatrul Municipal)
I

tru pronunțarea credinței ferme în 
măreția omului, în capacitatea sa de 
a transforma lumea.

La o privire mai atentă, această 
dramă, care se petrece într-un decor 
excentric și este populată de figuri

Ștefan Ciubotărașu, Benedict Dabijâ, Ana Negreanu și Lucia Mara înfr-a 
scenă din piesă

pestrițe se dovedește a fi în primul rînd, 
o piesă de idei în care discuția insistentă 
despre om, despre sensul vieții și des
pre noțiunile etice fundamentale, ia 
proporții neobișnuite, utilizînd și cre- 
înd situații necesare dezbaterii. O în- 
tîlnire între două personaje este ime
diat convertită într-o înfruntare de pe 
poziții adverse a opiniilor despre e- 
xistență și umanitate. Eroii, posedînd 
trăsături caracterologice de o deose
bită pregnanță, îndeplinesc sarcini 
în vasta rețea de dispute și argumen
te care alcătuiește miezul piesei. Luca 
intervine ca reactiv chimic în con
tact cu ceilalți pensionari ai „Azilu
lui", declanșînd — la aceștia — măr
turii și puncte de vedere, întețind 
verva polemică a controverselor. Satin 
traduce filozofic simțămintele și gîn
durile învălmășite ale Baronului sau 
ale altor eroi. Klesci vrea să rămînă 
Om, Alioșa, bătăușul, are veleități de 
„om cinstit", Natașa, Vasca Pepel și 
Vasilissa se învîrtesc într-un carusel 
amețitor, căutînd unul în celălalt po
sibilitatea de a atinge o altă zonă a 
existenței umane. Alte personaje, mai 
puțin conturate, Ana (femeia care 
moare fără să fi cunoscut bucuria), 
Tătarul (care încetează de a mai fi 
om, pentru că și-a rupt o mînă) și 
alții, figurează ca argumente grăitoa
re într-o discuție care nu se oprește 
nici la ultima cădere a cortinei. Ac-

bogăție interioară a „Azilu-eă marea 
lui", una din operele cele mai stră
lucite ale lui A. M. Gorki, înlătură 
orice posibilitate de îmbătrînire a 
mesajului său viu, inalterabil. Nu tre
buie să vedem, însă, în fraza de spirit 
a marelui scriitor și un îndemn la 
păstrarea prospețimii ideilor în noile 
montări scenice ale piesei ?

Nu este lipsit de importanță faptul 
că, vorbind despre presupusa „înve
chire" a „Azilului de noapte",, Gorki 
s-a oprit asupra unui fenomen de 
mutație tipologică, constatînd că Luca, 
creat ca prototip al unei cartegorii 
sociale existente în vechea Rusie, nu 
mai corespunde noii situații, de după 
Revoluție, cînd „un consolator poate 
fi reprezentat pe o scenă de teatru 
numai ca un personaj negativ și ridi
col". Evident, apariția lui Luca (și a 
celorlalte personaje ale dramei) într-o 
lumină nouă nu anulează nicidecum vi
goarea unei opere de puternică observare 
realistă, care dezbate, de pe un posta
ment ideologic înalt, probleme capita
le ale existenței umane. Dimpotrivă, 
devenind „negativ și ridicol", Luca 
își definește, în perspectiva timpului, 
mai deplin esența și — reliefat mai 
adînc în viziunea proprie noilor spec
tatori — contribuie la pronunțarea, 
într-o mai amplă orchestrație, a ade
vărurilor conținute în sîmburele dra
mei.

Observația lui Gorki cu privire la 
modificarea de optică a noului pu
blic față de triștii eroi ai „Azilului 
de noapte", nu indică și nu confirmă 
existenja unor surse ale perimării con
flictului, relevînd tocmai autenticita
tea excepțională a caracterelor care 
— ca în toate marile opere ale lite
raturii — își dezvăluie mereu noi la
turi și fațete pentru generațiile care 
se succed. Dar pentru ca tinerețea 
veșnică a unei piese de vigoarea ideo
logică a „Azilului de noapte" să fie 
mereu redescoperită, pentru ca ardoa
rea sa revoluționară să răzbată ne
contenit în alte incandescențe, se cere 
autorilor de noi spectacole știința ra
cordării textului prețios al scriitorului 
la sensibilitatea și experiența socială 
a spectatorilor, precum și marea artă 
a creării unei comunicații febrile, ne
întrerupte între ideile scăpărătoare 
ale dramei și problematica ideologică 
a contemporaneității.

„Azilul de noapte" nu este, pur și 
simplu, un documentar pitoresc al 
mizeriei omenești și nici o galerie de 
destine ratate pentru uzul unor creații 
actoricești de răsunet. Piesa lui Gorki 
a lansat, la începutul secolului nos
tru. un cutremurător protest împotri
va atentatului la umanitate care ca
racteriza mereu mai evident sapita- 
lismUl intrat în veacul său de pe 
urmă. Imaginea strivirii înspăimîntă- 
toare a sufletelor, în ambianța sor
didă a „fundului" unei societăți inuma
ne, a servit ca un teribil cadru pen-

țiunea piesei este interioară, se con
sumă în dezbaterea ideologică pe care 
destinele personajelor o ilustrează nu 
cu țipete pasionale, ci prin rîvna parti
cipării la o decisivă înfruntare a idei
lor despre soarta omului în societate. 
Suflul revoluționar al piesei se distin
ge în lucirea nobilă a unor replici, 
în forța actului de acuzare a celor 
răspunzători de uciderea conștiințelor, 
în chemarea zguduitoare la încredere 
în om, și în puterile sale.

După cum se știe, întrebat, în 1928, 
de către ostașii roșii din Kursk, „de 
ce în piesa «Azilul de noapte» nu 
este nici o chemare la răscoală", 
Gorki a răspuns că „această chemare 
poate fi auzită în cuvintele lui Satin, 
în aprecierea lui asupra omului". Cu
vintele lui Satin apar astfel ca o re
marcabilă concluzie a discuțiilor prea
labile, ca un răspuns dat neliniștilor și 
speranțelor, visurilor și îndoielilor tu
turor membrilor acestui neobișnuit 
sanhedrin filozofic din stabilimentul 
jalnic și mizer al bătrînului Kostîliev, 
singurul martor ostil al colocviului 
amplu care constituie acțiunea acestei 
piese excepționale.

Kostîliev, acest Tartuffe decrepit, 
căruia nimeni nu-i mai acordă cre
dit moral, se teme de întrebări și 
de înțelepciune, se simte stînjenit 
de discuție, se simte personal a- 
menințat de către cei care caută a- 
devărul. Dar deși soțul rapace al 
Vasilissei ar dori ca exploratorii 
piecați în căutarea adevărului „să 
trăiască prin păduri, prin peșteri" 
pentru ca „să nu supere pe nimeni" 
și mai ales „să nu judece pe ni
meni", în jurul său nu încetează o 
clipă dezbaterea înfricoșată stîrnită 
de dorința obținerii unor certitudini 
și a deschiderii unui orizont către 
un alt mod de viață. Blestemînd 
„adevărul" Klesci este, de fapt, co- 
vîrșit de revelația pe care i-o pro
cură descoperirea tabloului odios al 
societății întemeiate pe exploatare, 
iar imprecațiile sale sînt îndreptate 
tocmai împotriva acestei 
Bubnov 
fermitate 
grozăvia 
lor. Se 
piesei o 
lăturarea 
tainelor, pentru euforia descoperirii ale- 
vărurilor triste. Este o nevoie de cu
noaștere, o sete de „înțelegere" care 
caracterizează această piesă de idei 
în care nu o singură dată Satin, 
fără a se ridica el însuși Ia nivelul 
luptei revoluționare, este însărcinat 
de autor să comunice, în răstimpuri, 
nu numai caracterul cert al ororilor lu
mii burgheze, ci și ideea împotri
virii, protestul bazat pe acumularea 
impresionantă de mărturii acuzatoa
re care alcătuiește cele patru acte 
ale dramei lui Gorki.

într-una din cronicile sale drama
tice din anul 1938, Mihail Sebastian 
atrăgea atenția asupra procedeului 
stereotip de falsificare a naturii pie
sei lui Gorki, prin tratarea „Azilu
lui" exclusiv pe planul pitorescului 
periferic, a spectaculosului exterior. 
Precizînd că „Azilul de noapte" 
este o piesă revoluționară din care 
teatrul a făcut un spectacol confor
tabil", Sebastian condamna escamo
tarea „strigătului de revoltă, de o- 
roare sau de protest" prin „trans
formarea în probleme de regie"

problemelor de conștiință. Vom re
veni asupra însemnătății pericolului 
semnalat în cronica citată, cînd vom 
lua în discuție meritele și lipsurile 
spectacolului de la Teatrul Munici
pal, care — în linii mari — s-a opus 
primejdiei unei tratări superficiale 
a „Azilului". Deocamdată am vrea 
să ne oprim, pe scurt, asupra uneia 
dintre căile cu deosebire practicate 
în vechile montări romînești ale dra
mei lui Gorki.

Nu obiectăm nici-un moment îm
potriva unei viziuni regizorale ca- 
re-și propune să nu neglijeze anu
mite accente proprii firii și struc
turii interioare a poporului pe care 
autorul piesei îl cunoștea în chi
pul cel mai desăvîrșit. Dar a res
pecta trăsăturile sufletești ale per
sonajelor, fără a trece peste aparte
nența lor națională, nu are nici o 
legătură cu utilizarea amplă a băr
bilor și mustăților, a costumelor șl 
amănuntelor exterioare, nu înseamnă 
mai ales confundarea specificului 
național cu reprezentarea falsă a 
personajelor lui Gorki în lumina 
abilei născociri „psihologice" despre 
„nicevo“-ul rusesc, imagine falsă, 
reacționară și ostilă minunatului 
popor rus. Criticul sovietic M. Gri
goriev arăta în această privință cu 
deosebită claritate că „Pe Gorki nu-1 
interesa exotismul special al vaga
bonzilor, ci în primul rînd tipul deo
sebit al omului ajuns la «fundul so
cietății», sentimentele și gîndurile 
lui. Acest lucru nu trebuie uitat 
nici de actori, nici de regizori, care 
nu trebuie să se lase preocupați de 
caracterul etnic al piesei și să nu 
supraevalueze pitorescul zdrențelor 
acestor vagabonzi, să înțeleagă că 
această piesă pune problema ade
vărului". Universalitatea operei Iul 
Gorki, strîns legată de caracterul 
național al scrierilor sale, este 
marea ridicării scriitorului Ia

ur-
un

discul
Recital Maiine Syren
Din U.R.S.S. au sosit de curînd o serie 

de discuri de mic format cuprinzînd 
culegeri de muzică populară șl ușoară 
în interpretarea diferițllor participanți 
la cel de al VI-lea Festival al Tinere
tului de la Moscova. Varietatea șl nou
tatea melodiilor incintă pe amatorii de 
la noi care iau astfel pentru prima 
oară cunoștință de muzica populară 
finlandeză sau pot asculta din ultimele 
lucrări ale compozitorilor sud-americani 
șl spanioli.

Maiine Syren, o tînâră interpretă 
finlandeză, cintă și interpretează cu o 
voce caldă, cu un timbru plăcut, pă
trunzător, mai multe n.elodil populare 
finlandeze („O fată ședea pe o piatră", 
„Liliacul înflorește primăvara", etc.) 
precum și citeva cîntece de cow-boy 
(in limba engleză).

(două fețe, 20 cm, 33 ture, Aprelevski 
Zavod, D-004245, - 1959).

Recital Romeo Armando
Un alt disc cu melodii napolitane și 

spaniole se bucură de Interpretarea unul 
tînar poet și compozitor Italian : Romeo 
Armando. Avînd o voce fără mari po
sibilități de volum, însă bine condusă, 
interpretul cucerește prin autenticitatea 
cu care cîntă ,,Rio-de-Janeiro'' ~ 
proprie) acompanilndu-se I 
precum și două canzonete 
„Boala dragostei" șl ,,Micuță

(două fețe, 20 cm, 33 ture, 
Zavod, D—004222, - 1959).

(lucrare 
la ghitară, 

napolitane 
i țigăncușă".
, Aprelevski

societăți, 
se leapădă cu blîndețe și 
de minciună, Natașa pricepe 
aceptării lașe a neadevăruri- 
distinge pe toată întinderea 
febrilă investigație pentru în- 
aparențeior, pentru înfrîngerea

Desen

de dezbatere 
umanității.

de SILVAN

filozofică a 
„Azilul de

înalt nivel 
problemelor 
noapte" nu ne poate interesa numai 
ca document al situației din Rusia 
țaristă în primii ani al veacului, ci 
mai ales pentru semnificațiile sale 
mai ample, privind în mod revolu
ționar problema omului și a exis
tenței sale. Iată de ce piesa nu s-a 
învechit și iată cum se poate ajun
ge la descoperirea tainelor tinereții 
sale neostenite.

Artiști amatori de la cercul de artă plastică al Clubului minerilor din Lupeni execută 
un studiu de portret

Despre „profil46
na din temele ce revin 
din cînd în cînd cu oare
care stăruință, în discu
ția presei noastre, estfc 
aceea a „profilului". E 
vorba de profilul tea
trelor. Goncluziile ce se 
pare că se întrevăd — 
deocamdată cel puțin— 
nu sînt de loc îmbucu

rătoare. S-a observat că unele teatre 
n-âu nici un țel de „profil"; că altele 
ar avea un „profil" care nu le stă 
bine; iar altele, mai vechi, ar fi avut 
pe vremuri un „profil", pe care l-au 
pierdut

In această situație s-ar afla, de-o 
pildă, Teatrul Național din București, 
al cărui „profil" părea să fie regretat 
cu nostalgie, ca și al fostei Companii 
„Bulandra", care se pare că ar fi a- 
vut și ea un profil aparte...

Din ambele cazuri — al Teatrului 
Național de pe vremuri ca și al Corn, 
paniei „Bulandra" — se putea înțelege 
că „profilul" lor a fost determinat de 
repertoriu, că în alegerea pieselor stă 
cheia acestei probleme. Repertoriul ar 
fi marele vinovat care, atunci cînd nu 
e cum trebuie să fie. face ca unele 
teatre să n-aibă „profil", altele să și-l 
irîmbe, iar altele să-l piardă de tot. 

Ca multe din teatrele noastre care se 
găsesc astăzi văduvite de „profil".

Fără îndoială că discuțiile asupra 
profilului teatrelor sînt binevenite. Cu 
o condiție: să ne lămurim mai întîi 
cam ce înseamnă acest „profil". Altfel 
riscăm să cădem în ridicolul unui, co
lonel rnoș-Teacă; din timpuri apuse, 
care auzind pe comandantul diviziei 
spunînd „că, în general, ofițerul romîn 
n-are personalitate", s-a dus a doua 
zi la cazarmă, și-a adunat ofițerii și 
le-a vorbit cam așa :

„Sînt informat din for superior că 
cei mai mulți din ofițerii noștri n-au 
personalitate. La mine in regiment nu 
pot îngădui așa ceva. De miine îr.colo, 
să nu mai prind pe vreunul dintre vot 
că vine la serviciu fără personalitate. 
Cine n are deocamdată la înderaînă, 
să împrumute de la un alt camarad, 
pînă-și procură una proprie".

Să lăsăm insă gluma ’a o parte și 
să încercăm, prin unele exemplificări, 
sa ne facem o idee de ?e ar putea 
însemna „profilul" unui teatru

Există, firește, teatre care au un 
profil" bine determinat. Așa e, de

pildă. Teatrul Grand-Guignol din Pa 
ris. Un teatru al groazei, cu un reper
toriu format din piese scurte, cu su
biecte închinate torturii fizice ți sadis
mului. La Grand-Guignol, în fiecare 
seară se întorc unghii pe dos, se raă- 
nîncă carne de om friptă sau se bea 
sînge de copil. Asta e profilul teatru
lui.

Sau Teatrul Ghdtelet, tot din Paris, 
care are totdeauna un repertoriu con 
sacrat montărilor uriașe. Acolo vei ve
dea, la orice spectacol, apărînd pe 
scenă elefanți sau cămile, cete de in
dieni sau de eschimoși, deraieri de

Puncte de vedere

V. MÎNDRA

Jucătorul

CIHEMHTDGnHF:C
«istă părerea că ecra
nizarea trebuie judecată 
ca operă de artă auto
nomă față de sursa li
terară, chiar cînd aceasta 
constituie o valoare cla
sică. Sub atare unghi, 
.Jucătorul" apare ca o 
reușită cinematografică. 
Filmul lui Claude Au- 

e tributar literaturii ca 
Dostoievski, doar în mă-

tant-Lara nu 
altă artă; lui 
sura în care-i datorează sensul adevă
rului uman cuprins aici, anumite tră
sături caracterologice, particularități ce 
răzbat din proza marelui analist rus. 
Ecranul nu devine oglindă a operei li
terare (aceasta spre dezamăgirea ama
torilor de stranie „atmosferă dostoiev- 
skiană”) ci cadru — mai mult sau mai 
puțin cuprinzător istoric — al unei în- 
tîmplări date. Regizorul nu se mai so
cotește intermediar între scriitor și spec
tator, pentru a-i descifra din paginile 
cărții imaginea unei societăți detra
cate, ci o face direct prin situarea apa
ratului în centrul acestor mese cu postav 
verde, vaste cîmpii de iluzii și deza
măgiri pentru frumoase aventuriere ori 
nobili răsfățați. Din acest loc, micro- 
radioscopul cinematografic fixează dia
grama dezlănțuitelor cupidități, înre
gistrează — aparent, dar numai apa
rent neutru — curba de senzații ce se 
înlocuiesc treptat pe fețele jucătorilor, 
în funcție de întîmplarea — atît de. 
capricioasă — ce le decide destinele. 
Vîrtejul bilei care alunecă amețitor, 
apoi sunetul sec al corpului metalic ce 
cade, revenind oscilant, înnebunitor 
de-a lungul acțiunii, creează atmosfera 
de isterizare, de reacții extreme de care 
sînt capabili acești indivizi depersona
lizați, constituind o faună de rapaci
tate, violență. Dacă nu ar exista în film 
decît partitura excelentei actrițe Fran- 
goise Rosay, pe chipul căreia operato
rul urmărește atent creșterea treptată 
a interesului pentru joc, ajuns în numai 
cîteva ore la paroxism, ruinînd-o pe 
nobila bătrînă, și tot am aprecia actul 
cinematografic de dezvăluire a mecanis
mului psihologic al acestui viciu social. 
E drept că accentele satirice sînt dis
crete, culorile țipătoare nu răzbat decît 
în petele de galben și violet din decorul 
cazinoului. Găsim o analiză rece, lucidă 
a fierbințelii patimii care nu înseamnă 
cîtuși de puțin „indiferență”, „i/idul-

gență” a creatorului față de obiectul 
investigației sale. Claude Autant-Lara 
a evoluat de la „Roșu și negru" 
pe linia maturizării limbajului cinema
tografic, a clasicizării dar nu academi- 
zării lui. O puerilă tentativă de „ino
vație" ar fi tulburat poate picătura 
limpede ce reflecta oceanul unor mul
tiple tare sociale. In izbutitul final, 
eroul — acest frămîntat intelectual dos- 
toievskian umilit în permanență și ob
sedat de a comite un act extrem: crimă, 
sinucidere, cîștig fabulos, prin care 
și-ar demonstra în primul rînd sieși 
importanța persoanei sale, pusă sub 
semnul întrebării de o societate snobă, 
disprețuitoare — încearcă să-și justifice 
logic, rațional, decăderea la care a 
ajuns. Momentul invită spectatorul la 
reflecții adinei pe marginea acelei lumi 
care împinge la motivări „etice” („Cu 
ce e mai imoral biliardul decît co
merțul, de pildă ?”) pe indivizii cei mai 
lucizi dar slabi, ca preceptorul Alexei. 
Inteligent, sensibil, critic cu rolul său, 
talentatul actor Gerard Philipe n-a 
găsit, din păcate în principala sa parte
neră, Liselotte Pulver, o Paulina care 
să-l inspire, să-i stimuleze complicatele 
reacții. O înțelegere primitivă a acestui 
temperament excentric a dus-o pe tî- 
năra (și greșit distribuita actriță) la o 
compoziție vulgară, lipsită de adîncime. 
Sub măsura posibilităților sale recunos
cute, Bernard Blier în rolul generalului 
Zagorianski. In rest, meritorie munca 
operatorului colorist, cu reușite parțiale 
remarcabile (ca în armonia de tonuri 
gri-albăstrui din camera lui Alexei, unde 
compoziția este bine echilibrată). O 
modernă stilizare a liniilor obiectelor 
din cadru dă scenei dinaintea sinuci
derii Paulinei un înalt dramatism

trenuri sau avioane care se ridică în 
văzul uluit al tinerilor spectatori, 
Iată un alt soi de profit

Un profil trasat cu precizie și cu 
multă artă — și, bineînțeles, în alt 
sens — este acel al lui Berliner-En- 
semble, care ne-a vizitat de curînd. 
Teatrul, acesta, creat de dramaturgul 
poet Bertolt Brecht, îi continuă con
cepția regizorală. Prezentînd detașat 
părțile lirice ale dramei prin refrene 
cîntate, Brecht a creat un stil nou tea
trului său. El a mers încă și mai de
parte, supunînd unor reușite transpu
neri — să le zicem brechtiene — ori
ce lucrare pe care o înscena și care 
nu-i aparținea în original, ca „Opera 
de trei parale", ca „Omul bun din Se. 
suan", ca „Domnul Puntilla" și altele. 
Deci, Berliner Ensemble are un profil 
determinat de personalitatea scriitori
cească și regizorală a animatorului 
său.

Alt caz. Teatrul Maiakovski din 
Moscova e condus de regizorul Oh- 
lopkov și oferă spectacole care sînt 
toate, marcate de originalitatea acestui 
regizor. Ohlopkov vede într-un anumit 
fel pe „Hamlet", sau „Aristocrații" 
lui Pogodin, sau „Hotel Astoria" a 
lui Stem. II recunoști în fiecare spec
tacol. Profilul teatrului e determinat, 
ca și la Brecht, de personalitatea re
gizorului.

La fel au stat lucrurile cu teatrele 
conduse de Mayerhold sau Taîrof, sau 
de marele Stanislavski. In aceeași 
categorie se plasează teatrul pe care 
l-a dirijat Burian la Praga, sau Leon 
Schiller în Varșovia, sau al lui Pisca- 
tor din Berlin.

La noi, nu știu decît un singur tea
tru care să fi avut „profilul" său bine 
definit: Teatrul Vesel, care avea o 
singură menire, o ambiție limitată: 
să înveselească. Iar spectatorul — 
după ani Și ani de activitate a acestui 
teatru — știa, de cînd își cumpăra 
biletul, că la Teatrul Vesel va rîde. 
Pentru că „profilul" t și o chestie de 
tradiție.

Să vedem acum cum stau 
filul" alte teatre din lume, 
cîteva exemple din rîndul 
fruntașe, care ocupă primele 
prețuirea obștească.

De pildă, care e profilul

cis de Groisset. Atunci vezi că nici 
prăpăstiile nu se lăsau mai prejos și 
că erau și ele — ca șă zic așa — la 
înălțimea piscurilor citate.

Iar în ce privește repertoriul fostei 
Companii „Bulandra", a cărei activii 
ta,te, în general lăudabilă, a rămas în 
amintirea publicului nostru — nu tre
buie să uităm că, dacă și-l înnobila 
uneori cu piese ca „Hamlet", „Maria 
Stuart" sau „Livada cu vișini", totuși 
în mod obișnuit, acest repertoriu era 
tot atît de elastic ca și al Teatrului 
Național, pentru că se întindea de la 
„Revizorul" sau „Volpone" pînă la 
„O aventură în Zeppelin", de la „Mi* 
lionara" de B. Shaw pînă la decoltata 
„Mugurul" a lui Feydeau, și de la 
„Domnișoara Nastasia" a lui G. M. 
Zamfirescu pînă la „Cafeneaua mică" și 
„Domnul de la ora 5". Compania „Bu
landra" a avut, desigur, un profil per
sonal, dar acesta se configura prin 
cei cinci mari actori care au jucat ani 
de-a rîndul împreună în piesele acelui 
teatru, pe care le-au însuflețit cu arta, 
cu măiestria lor. Fiindcă așa stau lu
crurile cu trecutul glorios al teatrelor 
noastre fruntașe, atunci care este pro
blema „profilului" î Este, în adevăr, 
repertoriul cheia acestui profil ? Dacă 
aceasta ar fi concluzia dezbaterilor din 
urmă — și dacă teatrele ar aluneca 
spre această concluzie — ele ar putea 
fi ispitite să se specializeze într-un 
anumit gen de piese. Or, tocmai a- 
ceasta este tendința primejdioasă pe 
care caută s-o prevină rîndurile de 
față. Ce ar fi, de pildă, dacă Teatrul 
Armatei ar juca numai piese inspirate 
din viața ostășească ? Sau Teatrul 
Național numai piese... patriotice ? 
Sau, pentru că poartă numele lui I. L.

Reîntoarcerea
iscret, și de aceea trecut 
cu vederea de critica a- 
motoare de un colorit 
puternic, filmul sovietic 
„R-întoarcerea” îți a- 

mintește de concertele 
concepute întș-o gamă 
minora, care so'icita 
afectiv printr-o fină, da
de loc lipsită de adin-

cime, poezie. Virtuozitatea acestei com
poziții ține nu de o atacare „for-te" a 
claviaturii cinematografice, ci de o în
țelegere caldă a fiecărei note capabile

22, ’ %

Cadru din filmul „Reîntoarcerea", care rulează pe ecranele Capitalei.

să redea trăirile complexe, de un dra
matism reținut, ale personajelor. Nu 
atît ce se petrece „în afară” cu eroii , 
—• tineri ce se reîntâlnesc după anii 
războiului, în condiții atât de schim
bate — cît mai ales reacțiile lor cele 
mai intime, ce le dezlănțuie profilul 
moral, iată ce-i interesează pe realiza
torii Reîntoarcerii. După Zboară co
corii, ai crede că e greu să poți realiza 
un film original pe o temă tratată la 
o asemenea înălțime artistică de matu
rul Kalatozov : drama femeii ce nu și-a 
așteptat iubitul, deși s-a păstrat sufle
tește numai pentru el. Aceasta e și 
problematica pe care o poartă una din 
eroinele noului film, Șura, ce declan
șează și conflictul lui dramatic. Doar că 
în centrul povestirii, scenaristul și re
gizorul V. Vengherov n-au mai adus 
figura femeii, ci a soțului întors rănit 
de pe front și rănit acum încă o dată 
de necredința celei dragi. In încăperea 
unde-și așteaptă soția, privirea bărbatu
lui alunecă pe două periuțe de dinți 
alăturate, în timp ce copilul vecinului 
îl lămurește grav că „nenea Fedea cttre 
s-a mutat aici nu se ponte spăla cu 
periuța tantei Șura”. Un pămătuf dc 
bărbierit, o haină aruncată, dezvăluiseră 
Celui întors de pe front prezența băr
batului care i-a luat locul. Drama lui 
Nikolai se consumă intens, înăuntru, 
în timp ce răspunde automat la între
bările copilului curios, cum numai 
copiii pot fi. Cineaștii sovietici știu

să compună cu talent un dialog firesc 
(intre cei doi, ostașul și puștiul), un 
cadrul autentic, fremătînd de viață 
(mutarea căminului în Facultatea de 
construcții), în care figurația se mișcă 
degajat, fără să țină seama de com
poziții „savante", și mai ales știu des
cifra din pauze și gesturi stîngace, în
cepute și oprite, ostenit, subtextul dra
matic profund al relațiilor dintrei doi 
oameni eg se regăsesc atit de străini, 
înstrăinați mai mult de gîndul „irepa
rabilului" comis între ei. Viața își 
urmează însă, crud dar înzrdăvenitor, 
cursul, și cei îndurerați un timp își , 
vor găsi uitarea, apoi o nouă fericire, 
în altă parte, și poate de data aceasta 
mai trainică. Un sentiment tonic, de 
regenerare a sufletului omenesc pe fon
dul suflului uriaș al reconstrucției țării, 
Se degajă din acest fermecător concert 
de pian cinematografic. Ii zic așa, pen
tru că motivul trist cu care debutează 
instrumentul solist (drama ostașului în
tors de pe front, pe care nu-l așteaptă 
nimeni) e înlocuit treptat cu melodia 
nouă, încrezătoare, amplificată de în- 
trega orchestră : colectivul larg de 
prieteni și tovarăși' care-l antrenează pe 
erou într-un strălucitor crescendo 
muncă, bucurie. In societate, în viața 
personală, fostul căpitan Nikolai Mi- 
teasav, astăzi cetățeanul constructor Mi- 
teasov, și-a regăsit — în sfîrșit — lo
cul.

Alice MĂNOIU

de

cu „pro- 
Să luăm 
teatrelor 
locuri în

De pildă, care e profilul Teatrului 
Armatei din Moscova ? Acolo poți ve
dea astăzi „Neuitatul an 1919", ca a 
doua zi să aplauzi „Revizorul" lui 
Gogol, iar poimîine să te însuflețești 
de suflul eroic al „Trenului blindat". 
Același teatru te poftește însă, peste 
două zile, să petreci o seară plină 
de veselie la „Titanic-Vals" a lui Tu- 
dorică Mușatescu.

Sau care e profilul unui alt teatru 
din Moscova, atît de bine cunoscut și 
de iubit de spectatorii noștri: Teatrul 
Mossoviet? Teatrul lui Zavadski joacă 
după ,,Uraganul" lui Bill-Beloțerkov- 
ski, „La putaine respectueuse" a lui 
Sartre după „Othello", pe Madame 
Sans-Găne" sau o lucrare de Goldoni, 
sau o comedie din repertoriul de ulti
mă oră al literaturii dramatie ușoare 
italienești, Cornelia, cu Vera Mareț- 
kaia, ca apoi să fie propus la premiul 
Lenin pentru „Bătălia în marș".

Prin urmare, dacă vom căuta să 
rezolvăm problema „profilului" pe dru
mul repertoriului, n-o scoatem la ca
păt.

S a făcut de multe ori aluzie la 
„profilul" de pe vremuri al Teatrului 
Național, ca la un „profil" pierdut Se 
părea că prima noastră scenă n-ar fi 
jucat altădată decît valoroase lucrări 
din repertoriul romînesc' și universal. 
Desigur, dacă te uiți în zare la un șir 
de munți, vezi numai, vîrfurile. Dar 
dacă te apropii și privești mai bine, 
dai și peste prăpăstii.. Dacă te duci 
cu gîndul în trecut și te oprești numai 
la „Vlaicu Vodă" și „O scrisoare pier
dută", la „Puterea întunericului", la 
„Revizorul" și „Azilul de noapte", la 
„Regele Lear" și „Avarul" — atunci 
repertoriul primei noastre scene îți 
impune.

Dar dacă vii nițel mai aproape și te 
uiți mai bine, lucrurile se schimbă. 
Pentru că dai peste „Procesul lui Mary 
Dugan", peste „Băiețașul tatii", peste 
„Amorul veghează", peste „Sherlock 
Holmes" și „Curierul din Lyon", peste 
„Ginerele domnului prefect", peste 
„Lorica noastră" și „Scampolo", peste 
„Necunoscuta", „George și Margarett" 
sau „Samson", împreună cu întregul 
tacîm Bernstein, și Bataille, și Fran-.

Caragiale, să-l joace numai pe el? 
Atunci Teatrul Municipal ce-ar urma 
să facă ? Șă joace numai piese cu 
conținut edilitar ? Vedeți unde am a- 
junge ? In general, o specializare cu 
orice preț nu trebuie căutată. Specia
lizarea duce la monotonie, la plicti
seală și se știe că cea mai mare pri
mejdie care pîndește viața teatrului 
este plictiseala.

Să spunem deci, fără ocoluri, că în 
nici un caz cheia „profilului" unui 
teatru nu stă în repertoriu. Profilul 
poate fi determinat de personalitatea 
unui mare regizor — Stanislavski, 
Brecht, Zavadski, de prezența perma
nentă pe scena teatrului a acelorași 
mari actori, ca la Compania „Bulan
dra", sau ca la Teatrul lui Georges și 
Ludmila Pitoeff, ori de o strictă, li
mitată preocupare: groaza la Teatrul 
Grand Guignol, rîsul la Teatrul Vesel.

Dar alte teatre mari ale lumii, cum 
e Teatrul de Artă din Moscova 
(M.H.A.T.) sau Comedia Franceză, 
n-au profilul lor? Fără îndoială că-1 
au; dar prin ce se conturează acest 
profil, care nu intră în nici una din 
categoriile enumerate pînă acum? El 
se bazează pe o însușire a cărei de
nunțare ne duce șl la concluziile fi-: 
rești la care vrem să ajungem. Profit 
Iul acestor teatre se bazează pe cali
tate, pe nivelul ridicat al spectacole
lor. Știi că, orlclnd vei intra în sala 
sobră a M.H.A.T.-uIui, vei asista la o 
reprezentație în adevăr demnă de primul 
teatru al lumii... fie că se joacă Go-: 
gol, Cehov, Pogodin, Tolstoi, Shakes-; 
peare, Oscar Widle. După cum știi că, 
la Comedia Franceză, ți se vor oferi 
totdeauna spectacole de înaltă ținută, 
fie că pe afiș e numele lui Moliere, 
Beaumarchais, Racine ori Musset, fie 
că vei vedea piese de Labiche sau 
Bourdet... deci indiferent de repertoriu. 
' In 
filul 
care 
timp, 
nelul 
să-și 
Iar în ce privește

același fel trebuie judecat și pro- 
ce se cere teatrelor noastre și 
nu și-l pot determină decît în 
iar nu cu urgența cu care colo- 
din anecdotă ordona ofițerilor 
confecționeze o personalitate.

, ;> Teatrul Național, 
trebuie să ne întrebăm — poate el să 
se mărginească la un singur regizor, 
la un singur autor sau la un, singur 
gen de repertoriu ? Nu I Deci nici pro; 
filul lui nu poate fi determinat de ast
fel de condiții. Sarcinile lui multiple 
— de a juca clasici romîni și univer
sali, de a promova dramaturgia le
gată de eroismul zilelor noastre, de 
a fi prezent în mersul spre socialism, 
de a monta lucrările de seamă ale 
autorilor sovietici alături de ale 
progresiștilor occidentali, de a 
reprezenta pe autorii noștri con- 
sacrați, cei din pezent sau din 
trecutul apropiat — toată această 
mare și atît de variată răspundere, 
către ce profil îl pot face să tindă ? 
El nu poate decît să aibă nobila am
biție de a-și cîtiga și a-și menține 
un prestigiu de felul celui pe care ?i 
l-a dobîndit MH.A.T.-ul sau Comedia 
Franceză, prin ținuta impecabilă a 
spectacolelor lor, prin nivelul de artă 
care le face să stea atît de sus în 
stima iubitorilor de teatru. Numai înal
ta ținută artistică poate determina 
profilul Teatrului Național, pe a cărui 
scenă spectatorul să fie convins că va 
întîlni piese de valoare, montate, ju
cate și regizate cu gust, cu talent, cu 
pasiune pentru adevăr și pentru fru
mos, în spiritul zilelor noastre, în spi
rit fartinic.

Sică ALEXANDRESCU
Artist al poporului



W AM DE LA ELIBERAREA UNGARIEI
NOTE DINTR-UN 
CARNET DE DRUM

de
iecare oraș al lumii 
își are culoarea și lu
mina lui. Revăd, re
trăiesc lumina drama
tică a Varșoviei, dia
fană și irizată a Lenin
gradului, albă și înaltă 
a Pekinului, alburie- 
lăptoasă a Parisului, 
umedă și nervoasă a 
Budapesta ne întîm-

Aurel BARANGA
Illes Bela, venerabilul autor 

Rapsodiei Carpatilor", o veche

New-Yorkului.
pină, în aceste zile ale lui ianuarie, 
de un ger aspru, uscat, cu o lumină 
severă și totuși cordială- N-am mai 
revăzut orașul demult. Pășesc pe stră
zile lui cu emoție. Bulevardele largi, 
centrul comercial, întregul oraș tră
iește la ora unsprezece dimineața o 
forfotă febrilă. Vitrine abundente, cum
părători interesați și „expres-ourile" 

Budapesta renaște organic.pline.

★
nimerit bine. Secția de drama- 
a Uniunii Scriitorilor Maghiari

Am 
turgie 
ya ține astă seară prima ei plenară 
de luciu. Reîntîlnesc fețe cunoscute 
și vechi prietenii: 
autorul unei piese 
succes, pe Darvaș lozsef, actualul pre
ședinte al Uniunii Scriitorilor- Lu
crarea pusă în discuție se numește 
„Indrâgostiții nerăbdători" și e repre
zentată pe una din marile scene 
peslane. Atmosferă laborioasă, din 
care a fost exclusă orice solemnitate. 
Referatul e ținut de acad. Tollnay 
Gabor. Regret că nu cunosc piesa 
fiindcă cele afirmate în referat mi se 
par interesante, deși discutabile. Ur
mează dezbateri controversate și pa
sionate. Participă poeți, critici și 
dramaturgi. In focul discuțiilor, caut 
să-l identific pe autorul piesei- Și 
am pe rînd impresia că l-am desco
perit, fie în mîinile agitate și nervoase 
ale unui participant din fața mea, fie 
în întreruperile zgomotoase și păti
mașe ale altuia din dreapta. M-am 
înșelat. Autorul, așezat chiar lîngă 
mine — Illes Endre, — a ascultat 
referatul aspru cu o liniște desăvâr
șită și n-a luat cuvântul decît la 
sfirșit, pentru ca să se declare, în 
ceea ce privește majoritatea observa
țiilor, de acord cu ele. Semn bun: 
confrații noștri pestani înțeleg că fără 
o critică constructivă, ascuțită, necru
țătoare chiar, arta literară este ame
nințată de stagnare.

Notă ulterioară. Trei zile mai 
tîrziu, văd „Indrăgostiții nerăbdători", 
Intr-un spectacol de calitate, slujit de 
actori subtili și devotați. Tovarășii de 
la Uniunea Scriitorilor au avut totuși, 
In pofida unor observații insuficient 
argumentate, dreptate.

Am urmărit în timpul spectacolului 
deopotrivă scena și sala, iar în an
tracte, foyerul- Un public atent, pre
tențios, dar entuziast. Aplauze la 
scenă deschisă și darnice la final. In 
timp ce-mi iau paltonul un actor al 
ansamblului, înlăuntrul căruia piesa 
a stîrnit furtunoase dispute, îmi spune:

— „Acest public merită mai mult. 
Piese mai combative, mai actuale. Le 
yom avea",

pe Mesterhaszi, 
discutate și de

ghiare pe

și tandră cunoștință de a noastră, pe 
Vereș Peter, pe Szabo Pall, cari, toți, 
cer un singur lucru : să ne cunoaștem 
mai bine, să ne vedem mai des, să 
stabilim o circulație mai intensă a 
lucrărilor noastre. Peter Vereș dea
pănă amintiri legate de trecerea lui 
prin țara noastră îndărăt cu aproape 
cinci decenii, Illes Bela se pregătește 
pentru călătoria ce o va face în curînd 
la noi- (Au trecut de la scrierea a- 
cestor note aproape două luni și în 
acest timp ne-am și întîlnit cu Bela 
Illes la București, la Uniunea Scrii
torilor, sau la o masă, acasă, la 
Zaharia Stancu, îr.cift amintirile 
încep să se învolbureze, și n-aș putea 
preciza unde ne-am comunicat atîtea 
și atîtea impresii, intenții și planuri: 
aici, sau pe insula Margareta ?).

Întrevederea de la Uniunea Scriito
rilor Maghiari ține, împotriva preve
derilor inițiale, patru ore și se sfîrșește 
cu făgăduieli solemne de a ne revedea 
cit mai curînd și de a pune în prac
tică un plan concret care să ducă la 
un rezultat dorit deopotrivă de scri
itorii romîni cît și de cei unguri: o 
cit mai strînsă legătură între noi.

★
Am încercat, vizitînd șantierul 

„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din Buda
pesta, ceea ce simt întotdeauna cînd 
allîndu-mă în străinătate vizitez am
basada noastră. Am fost cuprins mai 
mult ca ori unde de sentimentul că 
mă aflu acasă, într-atîta numele to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej se 
afla pe buzele tuturor muncitorilor și 
tehnicienilor sau inginerilor cu care 
ne-am întîlnit acolo, într-atîta am 
simțit dragostea lor fierbinte și într-a
tîta discuția noastră a stat sub 
semnul înfrățirii popoarelor noastre. 
Și aici nimic stînjenitor, nici o umbră 
de solemnitate. Secretarul Organiza
ției de Partid, secretarul Sindicatului, 
inginerul-șef al șantierului se simt toți 
datori să ne înfățișeze nu un tablou 
idilic și retoric, ci un referat laborios 
ca într-o serioasă ședință de lucru. 
„Așa arăta șantierul în '45, astea s-au 
întîmplat, în '56, iată unde ne aflăm 
astăzi. Veniți să vedeți". In pofida 
gerului, umblăm prin șantier, privim 
vasele noi construite, încremenite 
între sloiurile Dunării și care nu aș
teaptă decît desghețul pentru ca să-și 
ia drumul în lume. Aici e creșa, din
colo spitalul, dincolo casa de nașteri, 
clubul, cinematograful sau sala de 
conferințe a muncitorilor. Și totul 
expus cu o deosebită modestie, serio
zitate, aplicat și tehnic, cum stă bine 
unor constructori de înaltă tehnicitate 
și precizie. La sfirșitul vizitei, ne 
conduc spre mașini, ne înmînează trei 
albume cu imagini ale realizărilor lor, 
iar inginerul-șef ne șoptește, cu a- 
ceeași voce liniștită :

— Spuneți tovarășului Gheorghiu- 
Dej că îndeplinim și depășim planuL.,

★

★
Primire la Uniunea Scriitorilor, 

Intr-o atmosferă de reală prietenie, 
exprimată simplu, în cuvinte calde și 
emoționante. La început discuțiile de
marează, ca întotdeauna, cu oarecare 
timiditate, dar, foarte curînd, tempe
ramentele înving protocolul și-i as- 
eultăm pe rînd pe maeștrii artei ma-

Budapesta 25 ianuarie 1960, mă aflu 
aici de aproape două săptămîni, di- 
seară plecăm și nu știu ce-aș putea 
nota care să mă exprime cit mai 
deplin... Serul e înalt, limpede, fără 
umbră de nor, Dunărea curge liniștit 
sub podurile vaste, pe străzi mega- 
foanele transmit un cîntec, am început 
să descifrez primele cuvinte în limba 
maghiară : ,,Budapesta, din inima

Iu satul Rozsai sîrtf rnulți amatori de șah

TRADUSE A

Astăzi, datorită activității editoriale 
sistematice și științifice, cititorul ro- 
mîn poate realiza o imagine cuprin
zătoare a literaturii maghiare și, prin 
ea, imaginea istoriei, a vieții, a în
făptuirilor poporului vecin și prieten. 
Numele unor scriitori ca: Moricz 
Zsigmond, Jokai Mor, Kâtona Jozsef, 
Mikszăth Kâlmân, Jozsef Atilla, erau 
înainte de 1944, ca să nu spunem ne
cunoscute, totuși puțin familiare ma
selor de cititori din țara noastră. As
tăzi operele lor beneficiază de o cir
culație întinsă și de o apreciere una
nimă- Interesul permanent al poporu
lui nostru pentru literatura maghiară, 
explicabil prin desele întîlniri de-a 
lungul istoriei a celor două popoare 
pe platforma acelorași năzuințe, spo
rește astăzi cînd, mergînd alături 
spre comunisTn, ele pot să-și comuni
ce prin opere literare experiențele și 
izbînzile proprii. Acestui interes îi vin 
în întîmpinare inițiativele editoriale pe 
care le vom prezenta sumar, referin- 
du-ne doar la aparițiile din ultimii 
ani și la proiectele a căror realizare 
este prevăzută pentru viitorul apro
piat.

PAPP Laszlo

In barcă
Ce măiastră dimineață I
Simt în piept atîta viață!

Inima ar vrea să zboare,
Cumpeni înfruntînd, zăpoare,

Jar în vine, vesel oaspăt,
Sîngele-mi vuiește, proaspăt.

Mîine poate-mi vine rîndul
Gîrbov să-mi aștept comîndul.

Dar azi birui cer și veacuri.
Depărtările-mi par fleacuri.

Strune-ntinse, mușchilor,
Dați cu sîrg, vîsliți de zor!

Umflă-ți, vînt turbat, vîrtejul!
Cearcă-mi barca, ai prilejul I.

Surpă valuri, hăuind.
La viața mea rîvnind L

Alge, stînci, genuni flămînde,
Stați ca lupii-n crunte pînde 1

Tună, fulger! Cer, cutează!
Draci nefaști, sinistră piază,

Ce mai stați ? Hai! Dar luați seamă .
Astăzi nu-mi mai este teamă l

La limanul mării noastre,
Visuri mă așteaptă-albastre,

Steie-n cale-mi orice-o fi!
Tînăr, falnic, voi sosi,

Și-apoi iar în larga zare,
Spre un țel unic și mare.

Cît timp mi-arde foc în sîn.
Infinit, eu ți-s stăpîn I.

In. romînește de GEORGE DAN

HIDAS Antal

Carnet
Scriitorii și cercetătorii literari 

maghiari acordă p mare atenție 
creației scriitorilor sovietici. Vo
lumul „Literatura sovietică", re
cent apărut în R.P. Ungară, este 
o mărturie a acestui lucru. Vo
lumul constituie o culegere de 
portrete literare și eseuri despre 
douăzeci și doi de scriitori so
vietici printre care: Gorki, Maia- 
kovski, Șolohov, Fadeev, Leonov, 
Tvardovski, Ehrenburg și alții.

Printre autorii studiilor se nu
mără critici de renume ca aca
demicianul Trencsenyi Waldap- 
fel, un bun cunoscător și tradu
cător al literaturii sovitic.e, Lăsz- 
16 Kărdos, scriitorul Peter Veres. 
„Nepszabadsâg" apreciază valoa
rea volumului, subliniind că el 
„înfățișează marile bogății ale 
literaturii sovietice".

In peste 50 de țări ale lumii 
rulează filme maghiare, — co
munică gazetele din Budapesta. 
Faptul acesta este cu atît mai 
grăitor cu cît, pînă la eliberare, 
cinematografia maghiară era a- 
proape necunoscuta peste hotare.

In 14 țări a devenit familiar 
chipul plin de farmec al tinerei 
țărănci Marika din filmul „Că
lușeii".

„O întreagă prăpastie desparte 
interpreții acestui film de stelele 
cinematografiei comercializate"—- 
a scris un critic cinematografic 
din Bruxelles. Nu de mult, „Că
lușeii" a mai fost vizionat de 
spectatorii a încă patru țări — 
Peru, Chili, Venezuela și Ecua
dor. De o mare popularitate se 
bucură în străinătate și filmele 
„Floarea de piatră" și „Edes 
Anna".

Edițiile epuizate din poeziile lui 
Petofi, Ady Endre, Joszef Atilla vor 

■ fi împrospătate prin noi apariții. In 
afară de aceste culegeri de versuri, 
ESPLA pregătește un volum de nu
vele de Ady Endre. La Editura Tine
retului va apare, în colecția „Cele 
mai frumoase poezii", o culegere din 
lirica lui Petofi.

Opera lui Moricz Zsigmond, cunos- 
.cută la noi prin tipărirea unor lu
crări ca: „Haiducul își joacă mur
gul" sau „Fii bun pînă la moarte" 
va fi înmănunchiată într-un ciclu de 
șase volume de opere alese, din care 
primul, cuprinzțnd romanele’ „Un tîrg 
uitat" și „Făclia" a și apărut. Volu
mul al doilea va însuma lucrarea au
tobiografică „Fii bun pînă la moarte", 
romanele „Fluturele" și „Chef boie
resc", iar cel de al treilea „Rubede
nii" și „Omul fericit". Din volumul 
al patrulea fac parte „Haiducul își 
joacă murgul"- și „Haiducul se în- 
cruntă", iar în volumele 5 și 6 vor 
fi tipărite schițe și nuvele-

Din scrierile lui Mikszăth Kâlmân, 
cunoscut de asemeni prin apariția ro-. 
manului „Căsătorie ciudată" care va 
fi reeditat și a unei culegeri de schi
țe, se vor publica două volume de 
opere‘ alese. Primul va cuprinde ro
manele „Cazul tînărului Noszty" și 
„Umbrela Sfîntului Petru", iar cel de 
al doilea „Noua Zrinviadă" și „Orașul 
negru". In colecția .Meridiane" va a- 
părea un volum de nuvele de același 
autor, întitulat: „Doi studenți cerșe
tori".

O culegere din lucrările lui Voros- 
marty _Mihâly a apărut în colecția 
„Clasicii literaturii universale" iar în 
cursul anului 1960 va apare primul 
roman realist critic maghiar „Notarul 
satului" de Eotvos Joszef care înfăți
șează aspecte ale vieții politice din 
Ungaria primului deceniu al secolului

Aniversare
^FRAGMENTE)

Academia de Științe a R. P. 
Ungare a ales ca membru de 
onoare pe cunoscutul poet, ro
mancier și isțoric american dr. 
William Dubois. Ziarul „Wor
ker" subliniază că pentru prima 
dată in istorie se întîmplâ ca un 
savant negru să primească un 
titlu academic din partea unui 
for științific din străinătate.

Dr. William Dubois, care va 
întreprinde tn curînd o călătorie 
in Europa, și-a exprimat inten
ția de a vizita R.P. Ungară.

Grafia, surisul și dragostea Franței
O statistică făcută de Insti

tutul francez pentru sondarea 
opiniei publice, cu cîteva zile 
înainte de sosirea lui N. S. 
Hrușciov, prevestea că 98°/q din 
populație îi va face primului mi
nistru al Uniunii Sovietice e 
primire demnă, curtenitoare, căl
duroasă. Realitatea a întrecut 
pronosticurile institutului oficial. 
Ziarele din Franța, de diverse 
opinii politice, majoritatea agen
țiilor occidentale de știri, recu
nosc că atitudinea poporului 
francez față de solul păcii de
pășește orice așteptări. Niciodată,

nici un conducător al vreunui 
stat nu s-a bucurat în Franța 
de o asemenea primire trium
fală. Relațiile pe care le-a sta
bilit imediat primul ministru al 
U.R.S.S. cu diverse pături ale 
populației au devenit intime, fi
rești, emoționante prin simplita
tea lor, presărate cu vorbe de 
duh, ca întră vechi și buni prie
teni. Spicuim la întîmplare, din 
noianul de știri transmise de a- 
gențiile de presă cîteva fapte și 
întîmplări semnificative:

UN GINGAȘ MENUET

Vechea Franță pitorească îl primește 
pe N. S. Hrușciov la Arles, la teatrul 
roman. 20 de „gardieni", pe cai mici, 
înarmați cu suiiți poartă costume vechi 
de 400 de ani. Fete tinere dansează 
in sunetul fluierelor pe pavajul ud, cu 
bonete și jupoane albe și execută un 
„pas grec" vechi de 2500 de am. E 
parcă o sărbătoare intimă. In mijloc, 
„domnul și doamna" in două largi 
fotolii de piele; de o parte și de cea
laltă cite un frumos buchet de tran
dafiri oferit de o frumoasă arleziană. 
Parcă ar fi o pereche de provensali 
care-și sărbătorește nunta de aur. A- 
rnindoi surîd — surisul e adresat lui 
llrușciov, mare amator de folclor — 
cel mai frumos moment al zilei. Totul 
durează zece minute. Părăsind arena 
in sunetul unui menuet grațios inter
pretat de fluiere, cortegiul se regăsește 
la ieșire in fața unei mulțimi, care 
strigă pe 3000 de voci: „Hrușciov, 
Hrușciov".-.

Pl'ȘKIN Șl VINUL DE BORDEAUX

La Bordeaux, marchizul de Luc-Sa- 
luces a citit in limba rusă versurile 
lui Pușkin din „Evgheni Oneghin" de
dicate vinului de Bordeaux. Ele sînt 
gravate pe caseta in lemn de mahon 
care conține șase sticle de cite doi

litri din vestitele vinuri oferite de vi
ticultorii din Bordeaux vizitatorilor lor.

FRANCEZII SAU FRANȚUZOAICE
LE?

întrebată de crainicul televiziunii 
franceze asupra impresiilor sale de că
lătorie, Nina Hrușciova a afirmat că 
„nu găsește cuvinte pentru a defini 
căldura primirii ce i-a fost făcută de 
francezi". Ea a adăugat: „Ceea ce 
mi-a plăcut mai mult în Franța, sînt 
francezii însăși". In acel moment, bine 
dispus și stirnind hazul tuturor, Hruș
ciov a întrebat: „Francezii sau fran
țuzoaicele?" Iar crainicul televiziunii a 
adăugat foarte discret: „Nu doresc să 
interviu în treburile interne sovietice".

PAU Șl MIELUȘELUL

Sub turnurile regelui Henric al IV- 
lea, alături de trandafirii cenușii în 
lumina apusului de soare, Nikita Hruș
ciov strînge în brațe, în aplauzele 
mulțimii, un mielușel care behăie. A- 
ceastă imagine pastorală o va păstra 
orașul Pau, așa cum se exprimă agen
ția France Presse „despre reprezentan
tul nr. 1 al comunismului mondial".

LA MARSILIA

Admiratorii lui N. S. Hrușciov erau 
atît de dornici să-l vadă îndeaproape 
la plecarea sa de la grupul școlar

Chave, la Marsilia, Incit s-a produs 
o învălmășeală și primul ministru al 
Uniunii Sovietice a întimpinat dificul
tăți serioase pentru a putea ajunge 
la automobilul său, atît de str'ins era 
cercul. Cînd serviciul de ordine a in
tervenit pentru a opri pe manifestanți 
și a-i face loc să treacă lui N. S. 
Hrușciov, mereu zlmbitor, vesel, caro
seria automobilului a fost lovită de 
entuziaștii nepotoliți.

6AN0NIGUL KIR

Cu patru ore înainte de sosirea lui 
Hrușciov la Dijon, poliția l-a îndepăr
tat pe canonicul Kir, primarul orașului 
Dijon, trimițîndu-l spre o destinație 
necunoscută, spre a se asigura că nu 
se va întilni cu conducătorul sovietic. 
Canonicul a plecat cu un automobil 
al poliției. El era fără pălărie, fața 
sa era lividă și făcea semne agitate 
cu brațele în aer. Ordinul acesta vine, 
se pare, de la Roma, .france Soir" 
comentînd emoția provocată de această 
măsură, sublinia că este „intervențio 
fățișă cea mai importantă a bisericii 
în chestiunile laice ale Franței, de la 
legea din 1905 cu privire la separarea 
bisericii de stai". îndepărtarea silită 
nu l-a împiedicat pe canonicul Kir să 
transmită prin primarul adjunct al Dl- 
jonului un emoționant mesa] prin care 
aduce calde omagii Uniunii Sovietice 
șl lui N. S. Hrușciov.

MICUL TREN ELEGTR13

La Dijon, unde Hrușciov a vizitat 
întreprinderile care fabrică locomotive 
pentru Uniunea Sovietică, i s-a oferii 
un mic tren electric, dar pentru ne
potul său. Luînd trenulețul în mină 
Hrușciov a spus zlmbind: „Mă tem 
că atunci cînd voi pleca acasă voi 
lucra mai puțin, din cauză că mă voi 
juca cu trenul. Această jucărie este 
cu adevărat minunată și mă tem că 
o voi lua cu mine în Consiliul de 
Minjștri".

Ion MIHAILEANU

trecut.
De un deosebit succes s-au bucurat, 

mai ales în rîndul tinerilor cititori, 
romanele „Crăișorii" și „Omul de 
aur" de Jokâi Mor, precum ‘și nuvela 
„Băieții din strada Pâl" de F. Mol
nar. De asemeni volumul de versuri 
de Arany Jânos a fost primit cu căl
dură de tinerii cititori.

Din dramaturgia maghiară au fost 
traduse și puse în scenă, prilej cu 
care au cules aprecieri deosebit de 
favorabile ale spectatorilor, celebra 
dramă istorică „Bânk-Bân" de Kato- 
na Jozsef și „învățătoarea" de Brody 
Sândor-

Un sector deosebit în cadrul litera-: 
turti maghiare traduse la noi îl ocupă 
operele de actualitate, care înfățișea
ză lupta comuniștilor și poporului ma
ghiar pentru întocmirea rânduielilor 
socialiste, precum șl transformările 
revoluționare ce se petrec astăzi în 
R.P. Ungară. Scrierile lui Bela Illes 
„Rapsodia Carpaților", „Cînț omul și 
luptele lui", „Eliberare", sînt de mult 
cunoscute cititorilor romîni. In presa 
literară au apărut de asemeni frag
mente ample din „Cartea anecdote
lor", Au fost întîmpinate cu mult in
teres și lucrări ca: „Soții" de Ur- 
kendyi Istvan sau „In pustă" de 
Sârkâdi Imre,

In curînd va apare la ESPLA valo
rosul roman „Arde Tisa", de Bela 
Illes, care înfățișează desfășurarea re
voluției din 1919 și lupta ilegală a 
comuniștilor maghiari după înăbușirea 
ei. Editura Tineretului va tipări în cu
rînd interesantul roman al lui Mes- 
terhazy Lâjos „La cîțiva pași de gra
niță".

Literatura maghiară se bucură la 
noi de un prestigiu îndreptățit de o 
literatură care continuă acum puter
nicele și bogatele sale tradiții revo
luționare

Dar. nevăzută, în taină, 
mereu neînfrîntă, 
pe pămînt, sub pămînt, 
mai largă, mai vastă, 
din nou și din nou 
mai lucidă, mai trează, 
din nou și din nou 
adînc, mai adînc, 
fierbinte, mereu mai fierbinte, 
din nou și din nou 
pe cărări, la răscruci, 
prin sate, cîmpii și uzine, 
licăre sabia uriașă a revoluției: 
cheamă, vorbește, puternic, ne-nfrînt, 
Partidul comuniștilor, din Ungaria L

7.
Coboară în mină...
Trece peste porțile de fier ale fabricilor... 
Rîsul său pătrunde prin blocuri, prin 

locuințe.,. 
Aprinde credință în brazdă... 1
jăranii-i adună cu-aprinsele-i șoapte,,. 
Și-n vuietul roților tună: 
la seama 1
In luptă nu-i voie să te oprești l. 
Tovarășe, ia-ți arma în mină, 
Sîntem ostașii luminii, ai noii orînduiri, 
Sîntem armata viitorului I 
Sentinelele-oriunde-s de veghe 1 
Sîntem neînvinsa oștire-a lumii 
Sîntem pretutindeni 1 
Pretutindeni l Pretutindeni!.

8.

Și iată, ostașii cu buze-ncleștate, 
luptînd pentru viață-n tăcere, 
vorbind în ziua victoriei, 
și-n zorii întinși peste zare 
Partidul răsare I
Și-armata de mulți neștiută, 
Răsare-n lumina crescută I.
Deasupra Ungariei zorii 
plutesc ca un steag de victorii...

In romînește de TAȘCU GHEORGHIU

PREMII KOSSUTH-1960
La 14 martie a.c. a avut loc în R.P. Ungară tradiționala decernare 

a „„Premiilor Kossuth" cu care se întimpină pentru a treisprezecea oară, 
dm 1948 încoace, ziua de 15 martie, aniversarea revoluției din 1848.

Cunoscutului scriitor DARVAS 
JOZSEF, președinte ai Uniunii Scrii
torilor din Ungaria, care a scris 
multe romane valoroase, ca „Povestea 
unei familii de țărani", „Învingătorul 
turcilor", „Un oraș pe mlaștină" și 
altele, precum și recent, scenariul de 
film „Să fii bun pînă la moarte", 
după vestitul roman cu același titlu 
de Moricz Zsigmond, i s-a conferit 
premiul Kossuth, cl. 11-a pentru piesa 
sa intitulată „Cer cu funingine", 
dramă care a reușit să înfățișeze 
veridic și cu autenticitate zguduitoa

rele evenimente din timpul contrare
voluției ungare din 1956.

KARPAT1 AUREL, cunoscut critic 
literar, ale cărui lucrări au apărut 
într-o frumoasă culegere, la Editura 
„Gondolat" cu prilejul aniversării a 
75 de ani de viață, a fost de ase
menea distins cu premiul Kossuth 
cl. 11-a, pentru neobosita sa activitate 
literară progresistă de-a lungul a 
patru decenii, în care a publicat nu
meroase lucrări valoroase apreciate 
de un public larg.
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TUDOR ROTARU

Teatrul Național din Buda
pesta începe să-și pună în apli
care o interesanta inițiativă: 
montarea și reprezentarea unui 
ciclu de piese de Shakespeare; 
„Antomu și Cleopatra", „A două
sprezecea noapte", „Mult zgo
mot pentru nume", „Visul unei 
nopți de vară". „Richard al 
ill-lea", Totdin acest ciclu face 
parte spectacolul „Othello", care 
de mulți ani se joacă pe scena 
teatrului fără întrerupere. In cei 
12U de am de activitate Teatrul 
Național din Budapesta a pus 
în scenă nenumărate spectacole 
shakespeariene. „Acum, cind s-a 
format ia noi un public nou, din 
rîndul muncitorilor și tineretului 
muncitor — a spus directorul 
Teatrului Național, cunoscutul 
actor și regizor Tamâș Major,— 
buchetul acesta de opere shakes
peariene ya constitui pentru el 
un frumos dar",

In R.P. Ungară se anunță apa
riția unul mare număr de lucrări 
literare originale.

Acțiunea romanului „Fugarul" 
de Erdos Laszlâ se petrece in 
vara anului 1944. Romanul oglin
dește lupta comuniștilor împo
triva fascismului. „Surcele de 
lemn* va constitui primul volum 
ai unei cronici de scriitoarea 
Cravecz Paula.

FOldeâk Jânos publică) un 
roman în care zugrăvește cinci 
zile din viața unor tineri mun
citori din Budapesta, lncepînd 
cu memorabila dimineață de 4 
noiembrie 1956.

Vor apare cîteva volume 
care cuprind nuvelele ; „Gloriile 
mele militare" de Mesterbazi 
Lajos, „Vecini răi" - „Fiul meu" 
de Tersănszky JOzsi Jeno șl 
altele.

Tot in anul acesta cititorii ma
ghiari vor citi culegerea de nu
vele inedite ale lui Kassak 
Lajos, din care cîteva redau viața 
oamenilor muncii în anii dina
inte de eliberare.

Un volum de povestiri vînăto- 
reștl e semnat de Fekete Istvăn.

Toate aceste cărți vor apare 
tn Editura „Magveto", care a- 
nunța editarea și a unui număr 
considerabil de volume de poezii; 
„Cîntec în zori de zi", cuprln- 
zlnd versuri alese ale poetului 
proletar Kiss Ferenc, „Cartea a- 
înlntlriior- de Keszthelyi Zoităn, 
o culegere nouă din poeziile iui 
Vass Istvan, „Amintire și avertis
ment" de Kbnya Lajos șl multe 
altele.

Nici Editura „Tăncslcs" nu ră- 
mîne mai prejos in ceea ce pri
vește planul sâu editorial.

Printre numeroasele cărți de 
beletristică proiectate să apara 
In anul 1960 in această editură, 
tiguiează „Trandafirii iul Krls- 
tot", un nou roman al lui Rldeg 
sandor, „Insula fericită", voium 
in care Bihari Klăra și Barați 
Endre iși publică notele de călă
torie din Uniunea. Sovietica, pre
cum și numeroase opere de sea
mă, ale literaturii universale.

Multe edituri din Ungaria au 
fost evidențiate în ziua de 17 
martie a.c.. cind a avut loc la 
Budapesta la „Clubul cărții" de
cernarea premiilor concursului 
de realizări in arta editării cărții 
pe anul 1959. Kdpeczi Băla, di
rectorul general al editurilor din 
Ministerul Culturii din R. p. Un
gara a făcut o expunere, anunțlnd 
apoi premiile : premiul I a fost con
tent Editurii „Magyar Hellkon", 
premiul II Editurii Academiei, 
premiul III Editurii Tehnice șl 
premiul IV Editurii „EurCpa".

Dintre cărțile beletristice, pre
miul I l-a obținut volumul „Rap
sodia Carpaților" de Illăs Băla, 
apărut la Szăpirodalml Kdnyv- 
kiado (Editura pentru literatură)

In domeniul publicațiilor de 
știință șl tehnică, premiul I 
a fost acordat mai multor cărți 
apărute la Editura Academiei, 
iar !n ceea ce privește publica
țiile bibliofile s-a dat același 
premiu pențru trei cărți apărute 
’n Editura „Magyar Helikon".
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