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popoarelor
de Zaharia STANCU

onferința la nivel înalt 
de la Paris, așteptată 
cu uriașe speranțe de 
oamenii de pe întrea
ga planetă, n>u a mai 
avut loc. Forțele navale 
și aeriene ale statelor 
imperialiste au efectuat 
ori mai efectuează 
încă spectaculoase ma

nevre. Negustorii de moarte — prin 
ziarele lor, prin posturile lo<r de ra
dio — dau chiote și își freacă mîini- 
le de bucurie. Pentru anul ce vine 
bugetele militare ale țărilor legate 
între ele prin pactul Atlanticului de 
Nord sau prin alte pacte asemănătoa
re se vor dubla, se vor tripla și, 
poate, cu ajutorul lui Dumnezeu din 
ceruri și al mincinoșilor propagandiști 
de pe pămînt, chiar se vor împătri. 
La Washington, d-nii Nixon, Dillon, 
Herter și generalii din vîrfurile Pen
tagonului zburdă. Cancelarul Adena
uer, la Bonn, se pregătește să nun
tească. La proiectata nuntă mari lău
tari ar fi fabricanții de bombe atomi
ce și cu hidrogen. Pe lîngă aceștia, 
Krupp, cu tunurile lui clasice, ar 
arăta ca un simplu cobzar.

Dar numai atîta se întîmplă pe 
lume ? Mi se pare că se mai întîm
plă și altceva. In S.U.A. glasurile oa
menilor care condamnă cu mînie tor
pilarea conferinței la nivel înalt de 
la Paris devin tot mai numeroase și 
răsună tot mai puternic. Mașina de 
propagandă a cercurilor agresive im
perialiste nu mai izbutește să facă 
față situației. Minciuna nu mai prin
de. Adevărul a ieșit, și de data aceas
ta, la suprafață, ca untdelemnul de
asupra apei. Și care este adevărul? 
Conferința la nivel înalt de la Paris 
a fost torpilată de cercurile agresive 
din S.U.A. de comun acord cu preșe
dintele Eisenhower și cu guvernul 
președintelui Eisenhower. S-a mai 
aflat acum că torpilarea conferinței 
a fost îndelung pregătită. In Franța, 
în Italia, în Marea Britanie cercurile 
agresive americane sînt înfierate de 
oameni de seamă și de oameni sim
pli. in Japonia poporul manifestă 
zgomotos împotriva guvernului Kisi 
care a pus la dispoziția armatelor 
americane baze de agresiune împo
triva U.R.S.S. și ă Chinei Populare. 
Ratificarea tratatului japono-american 
s-a făcut numai după ce poliția a 
evacuat, cu violență, din incinta par
lamentului, întreaga opoziție. Popu
lația a mers pînă acolo îneît a ata
cat reședința primului ministru cu 
pietre și a 'forțat intrarea. In Turcia 
manifestațiile împotriva guvernului 
pro-american sînt împrăștiate cu gaze 
lacrimogene și cu tancuri. Soarta lui 
Li Sîn-Man se cunoaște. Păpușile 
cercurilor agresive americane se cla
tină pretutindeni pe fotoliile lor. In 
India, în Indonezia, în lumea arabă, 
în Africa, popoarele veștejesc perfidia 
ațîțătorilor fa război, cer să se pună 
capăt războiului rece, cer să se arun
ce jos armele — așa cum a propus 
N. S. Hrușciov la O.N.U. și cer ca 
războiul să fie înlăturat pentru tot
deauna din istoria omenirii. In la
gărul nostru, al socialismului, au a- 
vuf loc, în zilele din urmă, numeroa
se mitinguri la care au participat 
sute de milioane de oameni. Toți au 
protestat împotriva torpilării confe
rinței fa înalt nivel de către cercu
rile agresive americane. Tofi au cerut 
să înceteze provocările aviației de 
spionaj americane. Toți s-au solida
rizat cu atitudinea justă și plină de 
demnitate pe care primul ministru al 
Uniunii Sovietice a adoptat-o la Pa
ris. Americanii au fost prinși asupra 
faptului. Guvernul S.U.A. a călcat le
gile și uzanțele internaționale. In 
timp de pace ele au violat spațiu! 
aerian sovietic în scopul de a spiona. 
Președintele S.U.A. strîns cu ușa a 
declarat deschis că spionajul face par
te din mijloacele politicii de slat ame
ricane. N. S. Hrușciov l-a invitat 
Eisenhower să-și ceară scuze, să-i 
depsească pe vinovați, să declare 
pe viitor, avioanele americane
vor mai viola spațiul aerian al U.R.S.S. 
Eisenhower nu a răspuns acestei in
vitații. Conferința nu s-a mai ținut, 
întreaga răspundere îi revine președin
telui S.U.A,, guvernului S.U.A., cercu
rilor agresive americane. Sute și sute 
de milioane de oameni, din lagărul 
nostru, al socialismului, și din statele 
capitaliste, ne-au arătat, după torpi
larea conferinței de la Paris, că sînt 
de partea lui N. S. Hrușciov, că sînt 
pentru coexistența pașnică, pentru 
pace, împotriva ațîțătorilor 1a răz
boi, împotriva războiului.

Pasiunea cu care șeful guvernului 
sovietic militează pentru pace, acțiu
nea sa neobosită în vederea convin
gerii tuturor oamenilor de răspunde
re că bunul cel mai de preț pe care 
trebuie să-l cîștige omenirea și pe 
care vrea să-l cîștige omenirea este 
pacea, nu înseamnă cîtuși de puțin 
că lagărul nostru este slab și se teme 
de război. Oamenii ruși i-au 
pe intervenționiștii imperialiști atunci 
cînd statul lor, abia ieșit din 
Revoluție din Octombrie, era 
și înconjurat numai de dușmani. So
vieticii au adus cea mai mare con
tribuție te zdrobirea hitleriștilor. Ei 
au dat bandelor fasciste loviturile 
hotirîtare, nimicitoare, care au pus 
capăt celui de al doilea război mon
dial. Astăzi lagărul socialist are pes
te un miliard de oameni. Știința și 
tehnica sovietică au pus Ij indș-
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și acoperă 
țării într-o

Ii sărut lăcătușului pieptul ars de vîlvoare și 
opărit de sudori...

in absurd, ca toate 
trariate.
vînător din breasla 
cu pușca păsările 

1 că, toamna, mier

li sărut secera Măriei, pierdută prin arșiță și 
lanuri.

planul
1960—65 și 
perspectivă

avint...

mîna oamenilor care construiesc so
cialismul și comunismul arme de te
mut, care-i pun în situația de a da 
eventualilor adversari lovituri mortale, 
oricine ar fi acești eventuali agre
sori și în oricare colțișor îndepărtat 
al planetei ar încerca ei să se ascun
dă. N. S. Hrușciov se străduiește să 
traducă în viață vechiul principiu 
leninist al conviețuirii pașnice. N. S. 
Hrușciov nu-și cruță nici o osteneală 
pentru a împlini voința de pace a 
tuturor oamenilor cinstiți din lume. 
Știința și tehnica au dăruit omenirii 
forțe uriașe. Aceste forțe trebuie să 
fie folosite de oamenii politici de 
răspundere nu pentru a arunca ome
nirea într-o prăpastie fără fund, ci 
pentru a îmbogăți viața oamenilor, 
pentru a o înfrumuseța, pentru a o 
duce pe culmile civilizației și ale 
culturii, pentru a o ajuta să-și gă
sească, cu un ceas mai devreme, fe
ricirea.

Întregul nostru lagăr socialist se 
află lîngă N. S. Hrușciov și sprijină 
cu tărie politica șefului guvernului 
sovietic care urmărește să atingă țe
lurile cele mai mărețe pe care le-a 
pus vreodată istoria unui om politic. 
Lagărului nostru i se adaugă sute și 
sute de milioane de oameni din sta
tele care trăiesc încă sub legea as
pră, de fier, a capitalismului. D-nii 
Nixon, Herter, Dillon, generalii care 
bat din pinteni prin birourile Penta
gonului, miliitariștii din anturajul lui 

ațîțătorii la război de ori- 
însuși președintele Eisen- 
bătrînul cancelar de la 
se trezească. Nunta sînge- 
care fabricanții de bombe

Adenauer, 
unde, și 
hower și 
Bonn, să 
roasă la 
atomice și cu hidrogen și cobzarul 
Krupp se pregătesc să cînte, nu tre
buie să înceapă și nu va începe. Po
poarele lumii vor să trăiască și vor 
trăi. Popoarele lumii sînt vigilente. 
Voința lor pentru menținerea și întă
rirea păcii este fermă. Pacea va tre 
bui să triumfe. Pacea va triumfa.

• Sărbătorirea lui Tudor Ar- 
ghezi în țară și peste hotare 
(pag- 6)

• Articole închinate lui Tu
dor Arghezi. Semnează: Du
mitru Corbea, Ov. S. Croh- 
mălniceanu, Mihail Petrovea- 
nu (pag. 5)
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EUGEN MIHĂESCU La apariția Directivelor

Mteneu
grandioasei munci de transformare a țării întregi, 
— fenomen realizat numai în cîțiva ani de zile. 
Citiți planul pe 6 ani al viitoarelor imense edifi
cări, apărut în presa de azi. In graiul cu care 
ne-am învățat de curînd, 6 ani este egal cu 

Numaidecît.

t de orgolii, care 
iciodată conștiința, 
diului Academiei, 
romînești...
e azi dimineață și 
arlament, au ajuns 
ască . Secera și Cio-
ii Bărăganului, de 
iliardele trîntorilor 
Ciocanul brațelor 
ciocoii n-au tras 

„Bate fierul cît e 
remii proverbul în- 
iești ministru, să-țl M
lele însuflețite ale

Grație Secerii și Ciocanului renașterea materială 
a mers paralel cu renovarea minții. Poporul azi 
citește, editurile tipăresc milioane de cărți — și 
dacă, și eu, cu meritele mele puține, din care-mi 
recunosc unul singur, acela de a fi păstrat de la 
începutul vieții, pînă la vîrsta mea, încovoiat pe 
băț și cu uneltele în traistă, prin spini, mărăcini 
și căpcane, o singură potecă; dacă mă văd și eu 
pus în rîndul de cinste, tot Secera și Ciocanul 
au împlinit asemenea minune...

socierea acestor două 
cuvinte într-o gazetă 
care se ocupă în special 
de literatură, ar putea 
să pară titlul unui fru
mos poem. In realitate, 
ea cuprinde definiția 
ultimului sport ameri
can, practicat, după cum 
a relatat presa din în

treaga lume, în clandestinitate, pînă 
cînd o rachetă, una singură, l-a scos
la lumină și l-a arătat omenirii; iată
cu ce se ocupă niște militari plictisiți 
de viața pașnică !

Nenorocirea este că un avion, și încă 
unul care se îndeletnicește cu pirateria 
cerului, nu reprezintă o simplă minge 
de golf bună de aruncat cu crosa în 
grădina vecinului. Resturile sale jal
nice, aduse pe pămînt de o artilerie 
foarte bine pregătită, cuprindeau în 
afară de un pilot cu nume de actor 
de la Holywood și o încărcătură ciu
dată : aparate de filmat la mari alti
tudini, bani, otravă, un pistol care nu 
face zgomot și alte nimicuri, menite 
să ateste misiunea piratului de la bord. 
Ca în romanele senzaționale atît de iu
bite peste ocean, ființa vie din carlingă 
trebuia, atunci cînd ar fi fost atinsă 
pasărea de aluminiu, să-și injecteze 
lichidul fatal și să trimită pe pămînt 
un cadavru. Dar, cum spunea tovarășul” 
Hrușciov, orice e viu vrea să trăiască' 
și onoarea de militar a fost uitată în 
fața morții în nemărginirea de aburi.

Nimeni în lumea asta n-ar vrea să 
fie în pielea lui Powers. Orice 
sentință va da tribunalul ce-1 va ju
deca nu va întrece disprețul unanim. 
Numai că sportul cu trasul cu ochiul 
în curtea vechiului aliat de luptă are 
și un alt aspect. Violentarea graniței 
de aer a Uniunii Sovietice s-a făcut 
într-un moment în care toată omenirea 
iubitoare de pace aștepta cu nerăbdarea 
cea mai justificată, ținerea conferinței 
la nivel înalt. Sînt unul dintre cei 
ce au crezut sincer în dorința de pace 
a președintelui Statelor finite, Eisen
hower. Așa-numitul „spirit de la 
Camp-David" mi s-a părut că va aduce 
lumii binefăcătoarea răsuflare primă- 
văratică a destinderii. Trebuie să scriu 
aici cu întristare că m-am înșelat. Se 
vede treaba însă că în America, țara 
tuturor „libertăților”, nici chiar pre
ședintele nu are libertatea de a-i stă- 
pîni pe ațîțătorii la război. Voci autori-' 
zate au condamnat actul agresiv înfăp
tuit de serviciul de spionaj al S.U.A., 
day Eisenhower a fost silit să se soli
darizeze cu inconștienții care au tul
burat atmosfera de prietenie stabilită 
cu puțin timp în urmă.

Pare de neconceput, așa cum a su
bliniat tovarășul Hrușciov, ca după al 
ceastă impolitețe, ținînd de brutalita
tea cea mai rea, ca autorii gestului 
de nebunie să nu-și ceară scuze și să 
facă din urîta lor îndeletnicire o poli
tică de stat. In asemenea condițiuni,

Lucrările celui de-al treilea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn se 
pregătesc în semnul construcției în 
toate domeniile...

In pofida celor care caută să în
negureze cerul luminos al primăverii 
minați de porniri războinice. Republica 
Populară Romînă, își urmează odată 
cu întreaga lume socialistă, cu seni
nătate, optimism și putere de muncă, 
din ce în ce sporite, drumul spre 
ridicarea poporului, spre înfrumuseța
rea patriei socia'iste, spre integrarea 
în ritmul unanim de civilizație și 
progres.

Nu ciobanul legendar, dar chiar un 
bucureștean care a închis ochii acum 
cîțiva ani sau altul care nu și-a 
mai văzut cetatea de un deceniu în
coace, n-ar mai recunoaște-o, atîtea 
mari prefaceri au fecundat-o, au înăl
țat-o. Noi cei care am trăit zi de zi 
uriașele transformări petrecute în anii 
din urmă poate că nu ne dăm seama 
ce mult s-a lucrat și s-a realizat în 
răstimpul acesta, deși, în cartiere pe 
care nu le-am străbă.ut de cîteva 
luni, surprizele ne așteaptă la fiecare 
pas. Abia ne mai putem ammti vechiul 
peisaj, cocioabele, maidanele de 
odinioară, în panorama de blocuri 
multicolore, gata să se avînte în azur, 
in defilarea de parcuri și grădinițe, 
care învicrează priveliștea, I n ștese 
ochii și sufletul cu verdeața lor răco- 

smălțaiă cu flori de toate 
la liliacul alb 
pînă la somp- 

și crisantemele 
pereche.

Cine poate măsura, în același fimp, 
Cine poate cuprinde cu ochiul și cu 
gîndul, întreaga perspectivă, din zarea 
Bicazuilt'i pînă 1a plaiurile oltenești 
unde se sapă și se înalță sonde, me
nite să capteze și să ne dăruiască 
bogățiile subterane ale acestui vechi 
pămînt. Ritmul vieții industriale bate 
din plin, pe toate șantierele, mîini

Victor EFTIMIU

rogramul e 
pînă în anul

Planul este cuprinzător 
bogățiile și virtualitățile 
productivitate în continuă creștere, ca o 
bază uriașă pentru ridicarea nivelului 
material și cultural al poporului mun
citor. Aceasta, în afară de frumusețea 
și desăvîrșirea în sine a planului, ca a 
unei opere uimitoare, ajunsă la rezulta
tele acestea numai printr-o consecventă 
aplicare a învățăturii marxist-leninistc. 
Succesele dobîndite pînă acum asigură 
o bună orientare pentru exigențele de 
realizat ale planului.

Scopul final este desăvîrșirea socialis
mului în R.P.R. prin neîncetata dez
voltare a bazei tehnico-materiale. Pe

Industrie cuvînt
multivalent și poetic

rilloare, 
formele și culcrjle, de 
și violet al lui aprilie, 
tuoasele „cana indica" 
toamnelor noastre fără

Și nu numai în centrul sau peri
feriile metropolei, dar in toate capi
talele de regiuni, în tîrgurile și satele 
depărtate, valul acesta creator se re
varsă abundent, cuceritor. Paralel cu 
înfăptuirile minerale și vegetale, se 
construiește și un suflet vibrant, lu
minos și puternic, încrezător in viito
rul țării și-al propriului său destin.

Citesc proiectul de Directive al celui 
de al III-lea Congres al Partidului și 
încerc satisfacțiile descoperitorului. 
Lectura e concentrată, sintetică ; fiecare 
cuvînt fiind învestit cu funcții și va
lențe multiple, în stare să sugereze ima
ginea plenară a peisajului economic 
înfloritor al Romîniei pentru viitorii 
șase ani și pentru programul economie 
de perspectivă.

Practica construcției socialismului 
ne-a obișnuit cu astfel de documente și 
totuși, de fiecare dată, milioanele de 
oameni ai muncii de toate profesiunile 
vibrează intens la citirea și dezbaterea 
colectivă a acestor programe de lucru, 
în jurul cărora ne concentrăm efortu
rile noastre creatoare. Explicația ? Una 
singură. Aceste programe, în care sînt 
prezenți deopotrivă oțelarul, minerul, 
zidarul, colectivistul, inginerul, texti- 
lista, învățătorul, omul de artă, studen
tul, poartă în substanța lor îndrăznea 
la, visurile, puterea, zborurile minții,

perseverența, înțelepciunea, experiența 
și inima poporului întreg. Mitingurile 
care au loc în aceste zile pe întreg 
cuprinsul țării, constituind expresia fi
rească, spontană a sentimentului de 
bucurie generată de ideile mărețe ale 
Directivelor, constituie în același timp 
o manifestare a hotărîrii întregului nos
tru popor de a le traduce în fapt.

Să parcurgem doar un capitol din 
vastul nostru program de construcție 
pașnică : industria socialistă, de pildă. 
Se scrie negru pe alb : „Valoarea pro
ducției globale industriale va fi în anul 
1965 de aproximativ 2,1 ori mai marc 
decît în 1959, corespunzînd cu un ritm 
mediu anual de creștere de circa 13 
la sută”. In ce mod ? Răspunsul e me
nit să entuziasmeze pe toți făurarii bu 
nurilor noastre materiale ca și pe cei 
ai produselor spiritului :

Pop SIMION
(Continuare în pag. 3)

rimul plan stau, firește, dezvoltarea 
tdustriei grele și desăvîrșirea procesu

lui de transformare a agriculturii. A- 
lături de aceste două grinzi fundamen
tale nimic nu este uitat din industrie 
și producție agricolă secundară. Totu' 
este țesut și ridicat ca o schelă uriașă 
cu o condiționare reciprocă a elemente- 

!- lor constitutive, calculate pe baza unor 
stricte realități.

Deosebit de impresionant, bunăoară 
este tabloul comparativ al principaleloi 
produse industriale cu nivele deosebite 
de producție între anii 1959 și 1965. 
Energia electrică va cunoaște o creș
tere considerabilă, de la 682-1 milioane 
de KW la 18.500. De asemeni cărbunele: 
de la 7977 mii tone la 12.500. Vor fi 
însă și anumite posturi care vor apare 
pentru prima oară în 1965. Aluminiul, 
de pildă, cu 20—30 de mii tone ; lo
comotivele Diesel electrice, cu 95 bu
căți ; cauciucul sintetic cu 50 de mii 
tone ; televizoarele cu 130 mii de bu
căți — toate cifre valabile pentru anul 
1965. Sînt acestea o dovadă perempto
rie nu_numai a creșterii productivității 
pe toate sectoarele, dar și a unor in
dustrii noi care vor veni neîncetat 
într-o creștere continuă a orînduirii so
cialiste să completeze golurile- resim
țite de o viață socială al cărei nivel 
crește neîncetat. Deosebit de interesant 
este capitolul folosirii gazelor naturale, 
o mare bogăție a țării, într-o judicioa
să politică de perspectivă. Materie pri
mă pentru marea industrie chimică de 
la noi, în plin avînt, ca și înlocuitor 
al combustibilului lichid și solid, gazul 
natural este calculat la o creștere de 
13,3 miliarde metri cubi, pentru anul 
1965.

Intrucît privește agricultura perioada 
planului prevede încheierea procesu 
lui de colectivizare cu tot ceea ce el a- 
trage ca metodă înaintată de cultivare 
și neîncetată folosire de unelte tot mai 
perfecționate. Nici una din ramurile 
producției agricole 
Plante, legume, 
tură toate sînt 
dament sporit, 
viitoare, din ce 
privi pe planul 
hartă eu un relief crescut. De cifrele 
acestea amețitoare sînt legate și frumu
sețile priveliștilor și ale muncii felurite 
care de pretutindeni vor veni să dea 
o mai mare bucurie de viață unui în
treg popor muncitor și iubitor de liniș
te și pace. In primul rînd așezarea în
săși a vieții va fi ajutată eu un spor

nu este uitată, 
pomicultură și viticul- 
prevăzute într-un ran- 
Bogăția țării, bogăția 
în ce crescută o poți 
pînă în 1965 ca pe o

Ion Marin SADOVEANU

(Continuare tn pag. 6)
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La etajul 9 al unui bloc în construcție, pe Bd. N. Bălcescu, muncitorii citesc 
proiectul Directivelor Congresului al Ill-lea al P.M.R.

TREPTELE FERICIRII
Cu unsprezece ani în urmă apărea 

Rezoluția Comitetului Central cu pri
vire la colectivizarea agriculturii. Dru
mul fusese lung fi anevoios. Prima 
treaptă din noul urcuș al istoriei a 
constituit-o actul revoluționar de la 
23 August 1944, a urmat reforma agra
ră din 1945, naționalizarea din 1948 
fi toate celelalte trepte urcate de popo
rul nostru sub conducerea partidului.

Proiectul de Directive al Congresu
lui al Ill-lea al P.M.R. prezentat re
cent de tovarăful Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prevede cu o simplitate clarvă
zătoare fi o precizie științifică înche
ierea procesului de colectivizare a a- 
griculturii pînă în 1965.

încă la l martie 1960 — în urma 
sarcinii trasate de Congresul al Il-lea 
al partidului — sectorul socialist din 
agricultură e preponderent ca suprafață 
și producție marfă : „peste 76 la sută

din totalul familiilor țărănești sînt cu
prinse în gospodării agricole colective 
și întovărășiri". Intre aceste două date 
istorice (1949—1965) se înscrie arcul 
de triumf al colectivizării, procesul com
plex fi dramatic inepuizabil ca resurse 
inspiratoare pentru prozatorii fi poeții 
contemporani ai transformării revolu
ționare a satului. La această dată re
lațiile de producție socialistă vor cu
prinde întreaga economie națională 
care va căpăta astfel un caracter unitar.

Cu o simplitate clarvăzătoare fi o 
precizie științifică, Proiectul de Direc
tive prevede :

— Creșterea producției globule agri
cole cu 70—80 la sută față de 1959;

— producția de cereale fi legum'-

Al. I. CHILIA
(Continuare în pag. 3)
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ransformarea socialistă a 
satului romînesc—una 
din temele principale 
ale prozei noastre ac
tuale — a fost abor
dată în cărți numeroa
se, inegale ca valoare 
artistică, dar deopotri
vă interesante prin 
problematica lor. Lu

mea satului a cunoscut Și ea, după 
Eliberare, o eră nouă, în care capătă 
fată de trecut o configurație deose
bită. Străbătînd tn decursul acestor 
ani drumul spre socialism, fărănimea 
noastră a parcurs cîteva etape distin
cte care își au, tntr-o măsură mai 
mare sau mai mică, operele caracte
ristice. Proza actuală s-a străduit să 
reflecte prin mijloacele metodei rea- 
list-socialis^e prefacerile revoluționa
re din viafa satului, să oglindească 
noua lui istorie. Precedată de roma
nul „Mitrea Cocor" al lui Mihail Sa
doveanu, „Setea” este cartea care 
descrie cu robustețe epică primp eta
pă a drumului nou pe care țărăni
mea muncitoare a început să-l par
curgă după 23 August 1944.

In anii următori momentului de
scris tn „Setea", cărțile prozatorilor 
noștri au acordat un interes justifi
cat pătrunderii formelor socialiste tn 
existența satului contemporan. Astfel, 
„Bărăgan" de V. Em. Galan, roman 
de amploare, încă netncheiat, zugră
vește viafa unei gospodării agricole 
de stat, întemeiată pe locul unei foste 
ferme moșierești. „Bărăgan" este o 
carte a educafiei socialiste prin mun
că. Anton Filip și tovarășii săi cei 
mai apropiați, în afara luptei cu duș
manii fățiși sau ascunși depun o u- 
riașă energie spre a infringe inerfia 
oamenilor de pe fostul domeniu mo
șieresc, imprimată de condițiile tre
cutei orinduiri. G.A.S. Lespezi este o 
școală a moralei socialiste unde ro
lul îndrumător al clasei muncitoare 
(prin Anton Filip) este elocvent.

Prozatorii contemporani au reflec
tat în foarte multe scrieri momentul 
crucial în viața unul, sat, al înființă
rii gospodăriei colective. Intr-o astfel 
de împrejurare deosebită, lupta dia
lectică dintre nou și vechi ia, pe plan 
social, forme din cele mai ascufite. In 
rîndul forțelor retrograde, al foștilor 
exploatatori ai satelor, clipa constitui
rii colectivei creează panică împin- 
gîndu-i, adeseori, la aefiuni despe
rate. de subminare. Acum este mo
mentul în care interesele se delimt- 
tează nett dușmanii socialismului 
căutînd să lovească cu furie în al
cătuirile noi. înfruntarea e dură, dar 
revelatorie pentru mersul istoriei.

Dintre cărfile mai recente, romanul 
„Cuscrii" de Al. Ivan Ghilia dă acestei 
problematici o amploare deosebită. 
„Cuscrii" ar^ meritul, intre oițele, 
de a se ocupa tn mai mare măsura 
de atitudinea mijlocașului față de 
gospodăria colectivă. Prind viafă în 
carte două figuri de țărani mijlocași, 
'Mafiei Zvortșteanu și „cuscrul" său 
'Petre Istrate. Primul, măcinat de 
ambițiile sale de acaparare, se arată 
refractar ideilor noi, dă prin aceasta 
curs intereselor chiaburești și deter
mină drama fiului său Mitri(ă și a 
Ilenei. Mult mai multă pondere în 
viafa comunei, mai mult prestigiu tn 
fața consătenilor săi, are însă celă
lalt mijlocaș, Petre Istrate, care, în 
ciuda unor complicate conflicte de. 
ordin familial înțelege mersul istoriei 
și luptă fără reticențe pentru făuri
rea gospodăriei colective. Modul an
titetic în care Ghilia a conceput a- 
ceste două tipuri de mijlocași relie
fează, potrivii noilor împrejurări din 
viafa satului, ideea izbînzii princi
piului colectivității, a imposibilității 
de izolare într-un univers închis, e- 
goiPt.

Dar realitatea actuală, „la zi„ a 
satului, presupune încă nenumărate 
aspecte nerelevate îndeajuns de proza 
noastră. Cele mal bune cărți despre 
colectivizare („Desfășurarea", „Cus
crii") au descris numai stadiul inci
pient, momentul constituirii gospodă
riei agricole colective. Așa cum g, a- 
rătat tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, în recenta cuvîntare de la Cluj, 
în agricultură sectorul socialist este 
în continuă extindere și întărire eco- 
nomică-organizatorică. _ Ritmul con
temporan al construirii socialismului 
la sate (unele G.A.C-uri au 11 ani 
de existenfă) a depășit, după cît se 
poate constata, operativitatea proza
torilor noștri.

Reportajele semnalează •— cîteoda- 
iă fugar, dar cu destulă operativitate 
■— existenfă unor aspecte inedite în 
viata țărănimii pe care proza noastră 
este datoare să le valorifice în crea
ții durabile. Ele sînt uneori sursa de 
inspirație a unor scriitori tineri. Două 
volume de debut, „In plină zi" de 
Vasile Rebreanu și „Ningea în Bă
răgan" de Fănuș Neagu, confin și 
scrieri axate pe problematica formă
rii conștiinței socialiste a țărănimii 
noastre. In nuvela „Pămînt amar" de 
Vasile Rebreanu se relatează expe
riența dramatică a unui țăran sărac 

intrat — prin căsătorie — tntr-o fa
milie de chiaburi în care i se reparti
zează rolul de slugă. Isaia Iota va 
găsi posibilitatea salvării, a recîș- 
tigării demnități umane prin înțele
gerea superiorității noului, pe care îl 
reprezintă gospodăria colectivă. Așa
dar, un conflict social altădată ire- 
zolvabil găsește o deslegare fireas
că în condițiile noi ale construirii so
cialismului. Fănuș Neagu într-o schi
ță din volumul său („Proprietar a 
noua parte") expune cu umor sucu
lent conflictul petrecut în conștiinfa 
unui țăran colectivist între rămășițele 
vechii mentalită(i de proprietar și e- 
tica nouă a muncii în colectiv. Dar

Literatura 
și aciuat i tatea

aceste bucăfi ocupă pufin în econo
mia celor două volume amintite carp, 
deși se inspiră din viața rurală. în- 
tîrzie prea mult, cum s-a mai spus 
de către critică, asupra unui stadiu 
depășit al satului romînesc. Viata 
sufletească a țăranului eliberat cu
noaște aspecte de un interes deosebit 
zugrăvite însă mai mult sporadic în 
lucrări de întindere redusă. Este me
ritorie în acest sens o schiță, „Odih
nă" de Nicolae Velea (G.L. nr. 12l 
1960), care reliefează un astfel de 
proces de regăsire a condifiei ome
nești prin intrarea în viafa nouă. In 
gospodăria colectivă, Dănilă Lencln- 
iu, eroul schiței, are nu numai posi
bilitatea muncii creatoare dar șl a 
odihnei, deci pentru întîia oară a 
răgazului de a gîndi nestînjenit asu
pra existenfei sale. Descoperirea vie
ții interioare se produce cu infinită 
emoție și bucurie. Procesul descri' 
este semnificativ pentru noua etapă 
a vieții fărănești și el are valori sim
bolice. Dar scrieri mai ample, ro
mane care să oglindească variatele 
aspecte ale vieții într-o gospodărie 
agricolă colectivă constituită mai de 
mult, să contureze chipuri memora
bile de fărani colectiviști, sînt InrA 
puține.

Este de aceea relevabilă cartea u- 
nui tînăr și înzestrat prozator, Du
mitru Radu Popescu, „Zilele săptă
mînii", care se inspiră din viafa unui 
sat în care gospodăria colectivă fiin
țează de cîtiva ani. Se detașează in 
acest roman un ansamblu de proble
me sensibil diferite de ale cărților 
anterioare și care decurg din noua 
realitate zugrăvită.

Fată de gospodăria colectivă, ță
ranii săraci sau mijlocași, încă „in
dividuali", au in „Zilele săptămînii" 

lirica feminină

în forme de artă diverse, pentru 
a găsit apoj echivalențe romî- 
spontane și grațioase.
antologie poetică poate fi întoc- 
după diferite criterii: naționale,

eronica Porumbacu a 
înzestrat literatura zi
lelor noastre cu o car
te dintre cele mai in
teresante și mai fer
mecătoare : o antolo
gie a liricii feminine 
universale. A făcut-o 
printr-o lungă aplica
ție, parcurgînd peste 

patruzeci de literaturi naționale și ex- 
trâgînd din ele tot ce i s-a părut Ca
racteristic pentru felul în care se ma
nifestă sufletul feminin în locurile 
cele mai felurite ale lumii și cu o 
mare îndemînare de artă, capabilă să 
intre 
care 
nești

O 
mită 
temporale, tematilce. De ce nu s-ar 
fj putut întocmi o culegere lirică și 
după criteriul diferențierii de tempe
rament care împarte în două familia 
umană ? Nu sînt de loc de părerea că 
ascensiunea femeij către viața publică 
și profesională, ar trebui să se înso
țească cu eliminarea felurilor ei pro- 
prii de a fi și de a simți. Omenirea 
îsi trage seva diln varietatea ei și 
ori de cîte orj una din particularitățile 
alcătuitoare ale întregimii și armo
niei ei este amenințată să dispară, 
este periclitată vigoarea însăși a o- 
menirii. Popoarele, națiunile, tempe
ramentele, oricît de mare ar fi felu
rimea lor, intră cu un rol creator în 
dezvoltarea omenirii, capabilă să-și 
atingă mai lesne idealurile, dacă mij
loace mai numeroase și mai variate 
le slujesc, lată de ce păstrarea femeii 
ca femeie, înflorirea modalităților pro
prii ale simțirii și acțiunii el prezin
tă un interes atît de general, îneît 
oricine se Interesează de soarta ome- 

o altă poziție decît cel din „Desfă
șurarea" sau „Cuscrii": ei resimt a- 
tracția permanentă a gospodăriei din 
satul lor. Este sensibilă în „Zilele 
siptăminii" existența unui flux con
tinuu, din ce tn ce mai puternic, că
tre gospodăria colectivă, reflectînd 
— de fapt — realitatea momentului 
actual

Dar oglindind, în multe pagin 
reușite, o etapă superioară a evolt 
ției satului nostru spre socialism, ca 
tea lui D. R. Popescu stăruie în 
din păcate, într-un schematism 
subiectului, care nu vădește o c 
fundare a realităților reflectate 
cest schematism se face vizibil 
ales, în conturarea îndeajuns d 
Udă a unor personaje care ar f 
buit să aibă un rol central. ( 
Țurlea din „Desfășurarea", 
Matei Gavrilă din „Cuscrii", 
activistului de partid Pândele 1 
cu nu depășește un cadru conve 
nai. Conturarea unor caractere 
roase, reprezentative pentru act' 
tea partidului în viafa de azi a 
lui nostru, se cere împlinită în ■ 
le viitoare.

Există în realitatea de astăzi a 
tulul nostru o diversitate de car 
ristici noi. reflectate puternic în 
știința țărănimii, dar neînregi 
încă in toată amploarea lor, îr 
file noastre. Gospodăria agricc' 
lectivă devine tot mai mult 
principal de viată țărănească, 
vinși de exemplul concret al : 
selor realizate de gospodăriile 
cole colective, țăranii săraci sau 
locași înclină în tot mai mare 
ră spre socializare. Viafa Și 
în G.A.C-uri prezintă și alte 
noi legate de educație, de 
muncii, de adoptarea unei 
înaintate. Ele pun țărănimii noc 
zilnic, problema depășirii vec 
condifii de viafă. Nivelul materia^ 
mai ridicat, politica de culturali 
dă posibilitatea lărgirii orizontu 
receptării culturii, a împlinirii . 
tuale. Există acum o psiholog 
colectivului, o mîndrie a lui, car 
locuiește vechiul orgoliu fărănes 
vorit din individualism. Cînd N 
Călărașu este pălmuit, insulta e 
simfită ca atare de toți tovarășii 
Ei reacționează ca un singur ori.

Lupta condusă de partid pent 
construirea socialismului la sate o 
ră așadar, literaturii noastre, o 
matică complexă care reprezintă însă 
esența realității satului contemporan 
Ea are o multitudine de aspecte noi, 
de o actualitate stringentă, numai 
parfial reflectate în scris. Fiecare din 
ele ar putea constitui substanța unei 
cărfi de mare interes.

G. DIMISIANU

i 
n

te

de Tudor VIANll

în anii mai noi 
cînd sufletul fe- 

soție, ca soră, 
să sîngereze de

nirii trebuie să-și consacre gîndurile 
iui mijloacelor de a perpetua femini
tatea în lume. Antologia de lirică fe
minină. care mi-a căzut acum în 
mînă, este chemată șă joace un rol 
în această direcție, înfățișîndu-ne vi
brația sensibilității feminine în multe 
împrejurări de timp și, cu o foarte 
justificată precădere, *" ~:
ai ultimului război, 
meii, ca mamă, Ca 
ca iubită, a trebuit 
atîtea ori

Contribuția femeii în cultură a fost 
întinsă, dar pînă în pragul vremuri
lor noi, mai mică dfecît aceea a to
varășului ei de viață. Dacă există to
tuși o ramură a creației în care ge
niul feminin s-a afirmat încă de la 
începuturile culturii și s-a menținut 
de atunci neîncetat, această ramură a 
culturii a fost poezia lirică. Cerceta
rea atît de atentă și de laborioasă a 
autoarei antologiei nu s-a extins to
tuși atît de mult pentru a atinge ni
velurile cele mai adînci ale timpului. 
Ce accente pot fi făcute din npu să 
sune cînd descinzi în aceste adîncimi 
Un text egiptean din secolul al XIV- 
|ea î.e,n., pe care îl spicuiesc în an
tologia lui Gaillois și Lambert, pune 
în gura unei fete a acelei vremi ar
haice, cîntecul atît de atingător; „Am 
trecut prin fata casei lui. / Am văzut 
ușa deschisă. / Iubitul meu stătea 
împreună cu mama, cu frații, cu su
rorile lui. / M-a privit cînd am tre
cut / §i inima mea a bătut nebu
nește, / Uitîndu-se pe ușe în casă. / 
Dacă mama ar ști ce se petrece în 
inima mea, / Ar intra în casa iu
bitului. / Zeiță de aur, dă-i gîndul 
ăsta I / Aș intra cu ta în casa iubi-

OPINII

Să ne respectăm!
Citind în „Luceafărul” din 15 

mai 1960 rîndurile lui Dan 'Deș
liu despre un poem al lui Eu
gen Barbu, publicat în „Gazeta 
literară” din 5 mai 1960, am 
încercat un sentiment neplăcut.

Un poet unanim prețuit, din 
conducerea uneia din revistele 
noastre literare, gratifică pe unul 
dintre cei mai apreciați proza
tori ai noștri cu o serie de ironii 
de un gust îndoielnic și cu carac
ter jignitor.

Avînd de formulat unele cri
tici, în esența lor juste, cu pri
vire la conținutid poemului „Sînt 
liniștit”, poetul Dan Deșliu uită 
că propria sa dorință nu poate 
fi alta decît aceea ca Eugen 
Barbu, colegul său de breaslă și 
de talent, să înțeleagă aceste 
critici, să pătrundă justețea lor, 
să le ia în considerație cu serio
zitate și cu gratitudine tovără
șească.

Nota lui Dan Deșliu vădește 
dispreț pentru autorul poemului 
criticat. Ea sacrifică adesea tonul 
decent și principial în favoarea 
unei exprimări echivoce, de un 
umor gros sau șchiop. Ne re
ferim la expresii de felul acesta : 
„în capelele unora", „proză 
proastă așezată în trepte”, „ori
cît n-ar crede unii, poezia este 
un lucru serios"... „Ah. ce plă
cere — parc-a fost tocană fier
binte” etc.

Prezentarea lui Eugen Barbu 
drept „prozator cunoscut și re
cunoscut, (care) obișnuia să fo
losească o frazare corectă și o 
așezare norivilă a rîndurilor în 
pagină", reprezintă o tentativă 
de ironie săracă și pe deasupra 
nedreaptă. Falsă este și conclu
zia lui Dan Deșliu că un poem 

'i ar fi putut fi 
articol FOLOSI-

cu atîtea greșeli 
„proiectul unui 
TOR”.

In cazuri ca 
oricît de justă, 
roadele așteptate, dacă nu există 
respectul tovărășesc între preopi- 
nenti.

acestea, critica, 
nu poate aduce

la tor s-o
_ irașu. e-

>escu, este exemplar

tulul, / L-aș săruta în văzul tutu
ror. / N-aș mai plînge, m-aș bucura,/ 
Ar ștj toțj că mă cunoaște / Și 
aș sărbători pe zeița mea". Această 
expresie literară, pasionată și castă, 
atît de dramatică prin succesiunea 
stărilor de emoție care o compun, 
este unui din cele mai vechi monu
mente literare. Vechimea lui indică 
un strat emotiv fundamental, deoa
rece putem să-l înțelegem, reprodu- 
cînd sentimentul care l-a inspirat, cu 
atîta ușurință. Mai legate de orîndui- 
rea vremii sînt cînteeele de tinere 
fete sau neveste în cartea de cîntece 
a chinezilor, renumitul Și-King, a că

ÎNSEM N Ă R I

mijlocul 
înaintea 
așteaptă 

din pom 
trec prin 
vreunuia

cînd luceafărul

rui vechime urcă pînă pe la 
celui de-al doilea mileniu 
erej noastre: O fată care 
să fie pețită, scutură prune 
și, privind către domnii care 
preajmă, așteaptă cuvîntul 
din ei. In regimul poligamiei, numai 
soția principală avea dreptul să ră- 
mîie în casa bărbatului ei princiar 
pînă dimineața, în timp ce celelalte 
soții trebuiau s-o părăsească înainte 
de revărsatul zorilor. O poezie a vre
mii ni le arată pe tinerele femei ale 
haremului purtîndu-și învelitoarele, pe 
drumuri de noapte, ' 
sțînteia încă pe cer. Un vînător în- 
tîmpină pe o fată și vrea s-o îmbră
țișeze. Fata ține un cățeluș în brațe, 
care ar putea să latre. O soție res
pinsă își spune jalea: inima el este 
Ca o rufă mototolită.

Noua antologie ne dă spicuiri din

TATIANA NICOLESCU:
.tOpera lui Gogol în Romînia"

Coincidența face ca tocmai anul 
acesta, în luna mai, să se împlinească 
exact un secol de la apariția primei 
traduceri romînești din Gogol. E vor
ba de un fragment din nuvela Scri
sorile unui nebun, tradus de D. llol- 
ban și publicat in numărul 3 (mai, 
1860) al Foiței de istorie și literatură 
din lași, al cărej redactor era E- P- 
liașdeu. Apariția volumului Opera lui 
Gogol în Romînia își află astfel și o 
excelentă justificare ocazională. Evi
dent insă că importanța studiului Ta
tianei Nicolescu depășește limitele 
unei atenții omagiale. A cerceta di
fuzarea operej unuj scriitor de talia 
lui Gogol în Romînia, cu toate im
plicațiile pe care le presupune ase
menea investigație, înseamnă a pă
trunde într-o oarecare măsură în zo
nele maj intime ale culturii noastre 
naționale căci, paralel cu dezvoltarea 
literaturii originale, circulația marilor 
valori universale definește totdeauna 
fenomenul cultural, indicînd preocu
pări ?i momente esențiale în evoluția 
sg. Orice amănunt legat de asemenea 
cercetare devine astfel, mai mult de- 
cit o etalare de erudiție sîrguincioa- 
să, un Indiciu simptomatic, cu rădă
cini adînci în spiritul epocii studiate. 
Interesul publicului nostru pentru o- 
pera de ascuțită critică socială a ma
relui clasic rus, cum și faptul că cei 
care au promovat-o se situau pe po
ziții ideologice avansate, nu este în- 
tîmplător, după cum nu-i întîmplă- 
toare nici reacția oficială, oscilînd în
tre răstălmăcire și ostilitate. Acest 
contrast, firesc dacă ne gîndilm la bi
necunoscuta teză leninistă a celor 
două culturi, ilustrează un antago
nism a cărui determinare trebuie cău
tată în realitățile sociale și politice 
ale vremii

Or, primul merit al Tatiane! Nico- 

lirica chineză, dar nu cu mult înainte 
de pragul erei noastre, și înmulțește 
expresiile de jale, de iubire, de aș
teptare, de resemnare, de hărnicie a 
femeii chineze din vremurile vechi. 
Ce deosebit sună cîntecul de luptă al 
poetej contemporane Pin Sin: „Dau 
pinteni murgului să sboare sub vin- 
tul primăverii / Steagul de purpură 
flutură, / Murgul aleargă pe nesfîr- 
șirea celor nouă milioane de li / In 
ritmul cîntecului celor șase sute de 
milioane". Este un cîntec de luptă, dar 
totuși unul al unei femei, deoarece 
aceasta îl adresează unui prieten, cu 
care simte împreună ,,răsuflu! proas
păt de primăvară".

Este o trăsătură generală a liricii 
feminine aceea de a nota stărj de 
suflet totdeauna asociate cu repre
zentarea unei alte ființe, un copil, un 
soț, un iubit. Niciodată o femeie-poet 
nu se închilde într-o sferă egocentrică 

a simțirii; totdaauna ea se deschide 
către om, către umanitate. Mă gîn- 
desc, parcurgînd noua antologie, care 
a fost contribuția femeii în dezvolta
rea sentimentelor de sociabilitate. 
Dacă realitatea morală a obșței ome
nești s-a format prin asocierea în 
muncă, în luptă și în dragoste, acea
sta din urmă a fost mai cu seamă 
opera femeii. Femeia-poet n-a notat 
nicibdată posesiunea brutală și mi
zantropică. Peste expresia ei de iu
bire se așează totdeauna pecetea unei 
revelații, a bucuriei descoperirii unui 
om și a fidelității către el. Chiar cînd 
ascultă jubilarea unui început de dra
goste, în intimittatea cea mai adîncă 
a ființei, peste aceasta se proiectea
ză o prezență umană deosebită, prin 
care omul se leagă cu întreaga lui 
specie și tăcerea simțirilor celor mai 
ascunse cu întregul tumult al vieții. 

■

lescu este tocmai acela de a-și fi în
temeiat întreaga cercetare pe această 
premisă. Scrils de pe o poziție parti
nică și susținut cu o informație bo
gată și bine sistematizată, studiul 
său nu se mărginește ia înșiruirea o- 
biectilvistă a unor date, ci le interpre
tează științific, punind în lumină sem
nificațiile lor. Arhivistul care scoto
cește prin vrafurile de publiicații a- 
dunate de-a lungul unui secol este 
dublat în permanență de un critic pă
trunzător, atent la toate subînțelesu
rile materialului analizat. Adeseori 
autoarea își întărește propriile sale 
comentarii cu comentariile epocii, sco- 
țînd la iveală materiale mai puțin cu
noscute publicului. Este interesant de 
știut, de pildă, părerea lui Eminescu 
despre Gogol și comedia rusească (în 
comparație cu cea despre comedia 
franceză modernă) precum și carac
terizarea prin care marele nostru poet 
definește specificul satirei gogoliene. 
Desprindem din lungul citat pe care 
ni-1 oferă T. Nicolescu: „Rîdem și... 
după opinila unora, adevărata come
die trebuie să te facă melancolic... ne 
întristăm. Acesta e efectul piesei -lui 
Gogol (e vorba de Revizorul) ca și 
acela al adevărului și naturii...". E- 
xemplele se pot multiplica cu citate 
din Odobescu, Gherea etc.

Pe de altă parte, interesul studiu
lui Talianei Nicolescu trebuie privit 
și din alt punct de vedere. Fără a 
exagera importanța cercetărilor de li
teratură comparată, studiul circulației 
anumitor motive gogoliene, al in
fluențelor exercitate de opera clasicu
lui rus asupra creației originale a 
scriitorilor noștri, începînd cu vechea 
adaptare a lui Petru Grădișteanu 
(Revizorul general, comedie în 3 acte 
imitată după N. Gogol și dedicată lui 
V. Alecsandri, Revista Contimpora
nul, București, 1884) și continulnd cu

Critica în „Contemporanul" (nr. 19, 20, 21/1960)
Numărul din 6 mai al „Contempora- 

nului”, în afară de rubrica obișnuită 
„Revista revistelor”, în care este discu
tat numărul din „Viața românească”, 
închinat aniversării a 90 de ani de la 
nașterea lui Lenin, cuprinde o amplă 
cronică literară a lui Radu Popescu, 
despre „Dimineața de mai” de Remus 
Luoa. Scrisă cu finețe, cronica lui Radu 
Popescu analizează nuvela lui Remus 
Luoa, delimitîndu-i valoarea. Poate 
însă că ar fi fost necesară o situare a 
lucrării și o precizare a locului pe 
care-1 ocupă ea atît în evoluția lui Re
mus Luoa, cît și în contextul nuvelisti
cii actuale.

Articolul lpi Al. I. Ștefănescu pe mar
ginea discuțiilor purtate în cadrai ple
narei lărgite a Comisiei de literatură 
pentru copii a Uniunii Scriitorilor, ne 
apare ca o relatare prea sumară a pro
blemelor dezbătute în plenară și a că
ror grabnică soluționare este necesară 
pentru dezvoltarea acestui important 
sector literar.

Numărul din 13 mai cuprinde, în 
pagina rezervată literaturii, un articol 
semnat de Eugen Luca „Despre perspec
tiva revoluționară”. Dacă, în plan teo
retic, autorul articolului nu aduce 
puncte de vedere noi, exemplificările 
sînt în general bine alese. Obiecțiile 
aduse romanului „Cazul doctor Udrea" 
do Ben. Corlacâu sînt convingătoare.

Îustificate ținti observa- 
la brigadierul Matei 

„Zilele săptămînii” de 
„Eroul exemplar” des-

, „omul 
1 deslu 
contem-

Po-ate mai puțin ji 
țiile rejEerițpare ' 
Călărașii din 
D, R. Popescu, 
pro care 
de mîine*' 
?im’în pe _____
poraneitatea, este totdeauna produsul 
mei „autodepășiri“, al unei dialectici 

teribare pe ‘cțre fe
d«a- «uyideJitatt Cg
ui lui D. R.

tru o anume fază a transformării 
■ agrioulturii, fără a fi un 
omului nou „în general”, în

Așa se întîmplă, de pildă, în admira
bila poezie Marea dragoste a poete! 
ruse Elina Lalite, dispărută de cu- 
rînd, tradusă de Veronica Porumbacu 
cu o măiestrie făcută din simplitatea 
și firescul exprimării despre care an
tologia ne dă, de altfel, zeci și zeci 
de dovezi: „Cînd va veni iubirea — 
credeam mai înainte — / eu voi găsi 
in mine atîtea noi cuvinte / cît află 
o albină miere-n flori. / Și a venit 
iubirea. O întîmpin în tăcere. / Nici 
un cuvfnt. Nici_ unul. Nu mari cu
vinte cere, / nicj «bun venit» nu-i 
spui, adeseori. / Dar astăzi, copleșită, 
uit vorba ieri bătrînă. / Nicj nu zîm- 
l'esc iubirii, nici nu-i întind o mină./ 
inchid, orbită, ochii: e soare arză
tor. / O floare pe arșiță asemeni se 
desface / și pasărea-naintca furtunii 
astfel tace / cu caput sub aripă-ntr-un 
fior"...

Un neajuns al antologiei este poa
te prezentarea materialului ei în or
dinea alfabetică, inexpresivă,a țărilor 
care s-au exprimat prin poeții lor fe
minini. Ar fi fost preferabilă organi
zarea materialului după epoci, orîn- 
duiri și civilizații, adică după desfă
șurarea însăși a istoriei, al căre; fir 
autoarea antologiei începe să-l depe
ne dintr-un trecut destul de îndepăr
tat. Această prezentare a poeziilor, 
mgj organică și mai elocventă, tre
buie deci făcută de cititorul însuși, 
care regăsește multe, dar nu toate 
marile etape ale liricii feminine: pe 
Sapho, poetesa din Lesbos, dar nu 
pe latina Sulpicia, ale cărei poezii 
sînt incluse în elegiile luj Tibul, pe 
Christine de Pisan, dar pe nici una 
din celelalte r mieroase poetese me
dievale, din Italia Renașterii pe Gas- 
para Stampa, dar nu pe Vittoria Co
lonna, prietena lu| Michelangelo, din
tre poetele franceze ale secolului al 
XVI-lea pe lionezele Pernette du Guil- 
let și Louise Labă, dar nu și pe Mar 
gareta de Navara. Nu vreau să sta
bilesc o listă a omisiunilor, puțin în
semnate într-o carte care ne dă atîl 
de mult, pentru a ne prezenta etape 
ma] vechi din istoria sufletului femP 

piesele lui Alecsandri, pînă la proza 
iui Mihail Sadoveanu, duce la con
cluzii demne de reținut, ilustrînd sub 
alt aspect prezența lui Gogol în 
viața noastră literară.

Așa cum este și firesc, trecerea în 
revistă a tuturor traducerilor din Go
gol a obligat-o pe autoarea studiului 
ia o serie de considerații privind me
ritele sau deficiențele lor. Din păcate 
însă, lucrarea Tatianej Nicolescu nu 
e satisfăcătoare în această privință. 
Comentariile sînt nediferențiate, măr- 
giinindu-se la o înșiruire de calificati
ve nesemnificative. Faptul 
ducerea este „corectă" sau 
că se apropie mai mult sau mai 
de farmecul originalului!, nu 
mare lucru și, în orice caz, nu 
servi un specialist interesat de 
aspect al studiului. Ar fi fost 
sare considerații mai ample asupra 
stiluluj gogolian (și a farmecului 
său) și comparații cu originalul a 
unor pasaje mai concludente extrase 
din cele mai importante traduceri. E 
drept că o încercare în acest sens e 
schițată în Note, dar mult prea ti
mid.

O deficiență a studiului este lipsa 
unei bibliografii științific întocmită, 
care 
separate, un index complet al operei 
gogoliene, altul al tuturor traduceri
lor romînești și, în sfîrșit, un al trei
lea consacrat literaturii critice apăru
te în țara noastră de-a lungul anilor 
Notele din finalul volumului nu aco
peră această necesitate și, în plus, nu 
pot fi urmărite independent, fără lec
tura paralelă a studiului.

Cu excepția acestor rezerve, lucra
rea Tatianei Nicolescu încununează 
cu succes un efort sîrguincios și util.

că tra- 
„plată", 

puțin 
spune 
poate 
acest 
nec.e-

să cuprindă, în compartimente

Modest MORARIU

REVISTELE
abstract. A vorbi de eroul exemplar nu
mai în perspectiva viitorului, făcînd 
abstracție de prezent și de solicitările 
complexe ale acestuia, înseamnă a pre
coniza, într-un fel, o viziune simplifi
catoare — ceea ce, desigur, n-a stat în 
intenția lui Eugen Luca. In același nu
măr al „Contemporanului", semnalăm 
articolul „Compoziție și viziune” dc 
Eugen Simion, în care sînt discutate 
nuvela „Omul liniștit” de Siito Andras 
și „Neam adine" de D. R. Popescu, 
Intr-un spirit judicios, articolul dezbate 
probleme importante și sub raport 
teoretic, ale așa-numitului „gen scurt”.

Un succes al „Contemporanului” îl 
constituie numărul 21 (din 20 mai), 
dedicat aniversării a 80 de ani de la 
nașterea lui Tudor Arghezi. In afara 
frumoasei „Cronici a optimistului”, a 
lui G. Călinescu, semnalăm, dintre arti
colele de critică, pe cel intitulat „Dra
ma cunoașterii”, al lui Dumitru Micu ; 
interesant, de asemenea, ne pare și 
articolul „Lirica socială” de Eugen Si
mion, ca și „Treapta cea mai de sus” 
de George Munteanu, care însă se re
simte de pe urma unui stil pe 
alocuri încărcat, greoi („O aceeași 
finalitate concret-istorîcă, aproape gos
podărească... dobîndește și arta, fru
mosul, în concepția de azi a poetului... 
scientifizarea accentuată a poeziei ar
gheziene — mai ales în „Cîntare Omu
lui” — nu s-a soldat cu diminuarea a- 
celeâ uimiri ingenue în raport cu obiec
tul cunoașterii, a acelor problematizări 
lirice realizate totdeauna de maestru 
cu o inegalabilă artă...” etc...)

Un bun articol despre Anghezi-gazetar 
semnează, în același număr al „Con
temporanului", Radu Popescu.

Constatăm, cu părere de rău. că de 
la numărul din 6 mai „Contemporanul” 
n-a mai publicat acea „Revistă a reviste
lor” în care se analiza, în mod judi- 
ci os, activitatea publicațiilor noastre li
terare.

CRONICAR

nin, dar și etape mai noi, în legătură 
cu marile încercări ale ultimelor două 
războaie și cu luptele pentru liber
tate care le-au urmat aproape în toa
te țările lumii, în Europa și în Asia 
îndepărtată, în țările Americij Latine, 
unde se afirmă una din cele mai pu- 
ternilce și mai orginaie inspirații liri
ce ale lumii moderne. Regăsim, pe 
rind, pe Gabriela Mistral, poeta chi- 
liană coronată, pe cubana Gertiud 
Gomez de Avellaneda, pe germanele 
Anette Droste-Hiilshoff, pe Else Las- 
ker-Schiiller și pe Ricarda Huch, pa 
italiana Ada Negri, pe englezele Eli
sabeth Barett-Browning și pe Emily 
Bronte, pe suedeza Selma Lagerlof, 
pe franceza Marcelilne Desbordes- 
Valmore, pe sovieticele Vera Inber, 
Ana Ahmatova, Margarita Al gher; 
iar împreună cu atîtea celebrități, pe 
atîtea alte poetese, descoperite abia 
acum, întregitoare ale vastei simfonii. 
Printre toate, poetesele romîne Vero
nica Micle, Elena Văcărescu (care, de 
altfel, a scris numai în limba fran
ceză ca și Anna de Noailles, atribui
tă totuși domeniului francez). Elena 
Farago, Alice Călugărit, Magda Isa- 
nos, Otilia Gazîmir, Maria Banuș, 
Nina Gassian, Violeta Zamfirescu, do
bândesc un relief aparte în prezenta
rea lor alături de reprezentantele al
tor țări și altor timpuri. Noile poetese 
apar lîngă cele mai vechi, reflectînd 
alte împrejurări de epocă, dar expri
mând o notă comună a sensibilității 
străbătătoare prin vremuri.

Este unul din interesele trezite de 
această carte, acela de a urmări chi
pul cum intră în configurația ei per
manentul uman, temperamental și na
țional, alături de variația impusă de 
epocă și evenimente. Este interesul 
care menține antologia liricii femini
ne multă vreme sub privirile cititori
lor, trecute mai întîi prin toate filele 
ei, revenind în urmă pentru a com
par» și a etntări.
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Semnificația unor construcții

Interiorul noii hale a fabricii de locomotive Diesel-electrice din Reșița

tua din cele 
omenești cu.

Industrie-cuvînt
multivalent și poetic

pera grandioasă de re
construcție care animă 
astăzj întregul nostru 
popor a dat, între al
tele, o nouă înfățișare, 
litoralului romînesc al 
Mării Negre : stațiunile 
mărunte răspîndite pe 
coasta ospitalieră și 
generoasă care perpe

tuai vechi timpuri așezări 
_____ _____ nobile blazoane arheolo
gice, stăruind sub zodie legendară, 
tind a se închega într-un ansamblu 
impunător. Trecutele alcătuiri ivite în 
temeiul unei ascunse și inexpugnabile 
ierarhii — aceeași ce se instaura tacit 
pretutindenea — unde cîteva hoteluri 
și vile de o eleganță invers proporțio
nală cu gustul dominau străzille pră
fuite, mărginite de case obscure, pră
vălii și mici restaurante sezoniere, și 
unde numai harul luminii împreună 
cu freamătul unei vegetații bastarde 
ridicau în fața apelor o frumusețe tă
cută, încep să-și piardă articulațiile 
făcînd loc clădirilor monumentale me
nite să fie răspunsul dat de oameni la 
toSe ^fdrebările mării.

EntuzpiSmuI rîndurilor de față se 
transcrie poate și cu nesocotirea unor 
regrete auzite ici-colo pentru farmecul 
peisajului ce se destramă și spun ace
stea amintindu-mț discuțiile purtate 
nu de mult în trenul ce mă ducea 
spre Constanța, cu un interlocutor de 
ocazie care-și mărturisea nostalgia pi
torescului de odinioară invocîndu-mi 
numele unor pictori romîni, cîntăreți 
pă.imași ai „exotismului" dobrogean. 
Nu voi ascunde admirația mea pentru 
Tonitza și Iser, pentru Șirațo și Șt. 
Dumitrescu ; pînzele lor înfățișînd, bu
năoară, imagini din vechea Mangalie 
a;i trezit de atîtea ori în sufletul meu 
coarde ascunse și neștiute. Dar mie 
îmi plac enorm și cocioabele somno- 
len.e din atîtea tablouri de Grigore- 
sen sau Andreescu, îmi plac, și peri- 
feri.le lui Luchian cu atmosfera lor de 
mizerie și melancolică turpitudine, 
fără să doresc însă (împreună cu in
terlocutorul meu și desigur cu toți oa
menii de bine) întoarcerea unor ase
menea clemente în cîmpul realităților 
noastre. Și iubesc mult picturile lui 
Adriaen Brouwer Inspirate din sum
brele epidemii de ciumă ale evului 
mediu*) și cămătarul crispat al lui 
Quentin Matsys și copilul cerșetor al 
lui Murillo cu toate că — șl nu e ne
voie s-o argumentez prea insistent — 
n-am nici un fel de nostalgie pentru 
asemenea motive de inspirație. Pen
tru că de fapt ce mă impresionează 
este universul emoțional și propria 
matrice a artistului, modul său de a 
converti realitatea la temperatura ge
niului omenesc: îi iubesc sufletul și 
pensula care mi l-a dezvăluit. De alt
fel ceea ce marii pictori romîni sus- 
amintiți căutaseră în sudul dobrogean 
era, după mărturiile unora dintre ei, 
mai cu seamă lumilna darnică, vibra
ția difuză a soarelui învăluind imagi
nile răvășite ale acelor ținuturi aride 
într-o sublimă anvelopă.

In această contingență aș vrea să 
insist însă, dincolo de reprezentările 
picturale, asupra realității însăși și a 
sensului noțiunii de pitoresc, așa cum 
i se aplicase deobicei- Am văzut Man
galia de odilnioară și n-aș putea spune 
că nu mi-a dat o puternică impresie ; 
ridicată pe o coastă domoală aglome
rată de case cu forme de o geometrie 
intervertită, ivindu-se dintre plante su
dice umilite de imediata vecinătate a 
unej clime mai aspre, părea o gră
madă fosforescentă de melci și scoici 
polimorfe pe care marea le adusese 
aici să sufere în tăcere de ciudate boli 
cu silmptome de dulce șj potolită cu
loare. Stăpînită de lentă agonie pri
veliștea declina în ochii uimiți ai mă
rii care văzuse oglindindu-se în apele 
ei superbele alcătuiri ale colonadelor 
grecești și romane din vestitele cetăți 
de altădată. Pătrunzînd în interiorul 
localității te întîlneai la fiecare pas 
cu insalubritatea și mizeria fetidă și 
nu-ți puteai ascunde mirarea pentru 
totala dispariție a oricărei urme de 
civilizație, într-un oraș care cunoscuse 
cu peste două milenii în urmă canali
zarea și băile, pavajul și teatrele cu 
frontispicii ornamentate de mari sculp
tori ; te întîmpinau case primitive în
ghesuite pe străduțe înguste pline de 
praf și de miasme dezgustătoare, 
printre care se mișcau oamenii re
semnați la singura bucurie adusă de 
orizontul marin, de soarele blînd șț de 
vîntul mîngîietor al țărmului. In cî
teva vile meschine dar confortabile a- 
șezate în imediata vecinătate a plajei 
sybarizau în timpul verii burghezi de 
aiurea, obosiți de trepidațiile finan
ciare și desfrîu urban. Mai departe, 
prin cămăruțe modeste închiriate la 
preț împovărător, înfruntau cu stoicism

mizeria slujbași umili, cîte-o cucoana 
bovarică venită din cine știte ce colț 
de provincie sau vreun bolnav adus 
de speranța tămăduirii, lată într-o su
mară descriere pitorescul vechii Man
ga Iii la care se adaugă desigur cî- 
teva elemente de decor oriental: gea
mii coșcovite păstrînd pe un perete o 
tentă de roșu sau de albastru dînfr-o 
zugrăveală descoperită de ploaie, bra- 
gagerii asimetrice, sacagii îndemnîn- 
du-și catîrii. Era oare frumoasă prive
liștea ? Stendhal spune undeva că fru
mosul e făgăduința unei fericiri, ori 
era greu de imaginat o fericire într-un 
asemenea cadru iar noțiunea de pito
resc ce i se aplica în virtutea unei i- 
nerții obscure, deviată de la înțelesul 
inițial al pittoreSCo-ulul italienesc, nu 
putea avea decît sensul naivității sau 
al ipocriziei : naivitate la pensionarii 
sezonieri aii inconfortabiluluj și insalu
brității obișnuite, ipocrizie la îmbui
bați/ posesori ai puținelor înjghebări 
civilizate de pe faleză. De altfel pito
rescul este în genere apanajul epoci
lor 
nu 
sau

crepusculare. Antichitatea greacă 
era pitorească și nici Renașterea 
clasicismul francez.

(Urmare din Pag. 1)

centrale electrice 
Luduș, Craiova. 
Iași ;

•) Cărora le-a căzut victimă 
din urmă artistul însuși, 
timpul vestitei Ciume din

în cele 
mort în 
Anvers.

m revăzut Mangalia în 
această primăvară Cu 
un sentiment de mîn- 
drie și legitim entu
ziasm pentru noua în
fățișare pe care începe 
s-o capete în urma uria
șelor acțiuni de cons
trucție ce se desfășoară 
cu un ritm accelerat;

clădirile impunătoare, întîlnite încă din 
anii trecuți la Eforite, și-au făcut apa
riția pe țărmul golfului mangaliot iar 
jur-împrejur zidirj roșii înlănțuite de 
schele înaintează în toate direcțiile 
inlăturînd măruntele case de altădată 
— adevărate morminte în care s-au 
mistuit atîtea generații, aici unde a- 
propierea Levantului punea pretutin- 
denea pecetea resemnării și a nesta
torniciei. Tîrnăcoapele pătrund în zi
durile îmbătrînite, vechile materiale 
recuperabile se cară cu camioanele 
depozitîndu-se în preajma locurilor 
unde le așteaptă noile rosturi, ingine
rii trasează planuri, zidarii înalță pe
reți puternici de cărămidă, închegați 
cu bare de fier și cu straturi) groase 
de beton ; se profilează noi străzi, se 
execută pavaje, se extinde canalizarea 
proaspăt introdusă după o lipsă de 
două mii de ani, se plantează copaci 
pe viitoarele bulevarde.și în toată a- 
ceastă agitație se transformă menta
lități și caractere mutilate de mizerie 
și ignoranță. Doar o geamie rămasă 
cu tîlc de memento al vechii Mangă- 
lii, singură printre ziduri și schele își 
înalță minaretul cu vîrf ascuțit de su
liță ruginită, în care la ceasurile se
rii hogea apare solemn chemînd, cu 
glas baritonal, la rugăciune cele cî- 
teva babe cu șalvari sau vreun turc 
bătrîn cu profil de rob din ilustrațiile 
persane la O mie și una de nopți.

De cealaltă parte a străzii principale 
continuă încă Mangalia de odilnioară 
oferind cu generozitate călătorului un 
elocvent termen de comparație; dacă 
vrej să ai o fulgerătoare intuiție a 
timpuluj trecut e suficient să treci șo
seaua ca să te afli deodată în însăși 
inima unei realități capabile să te vin
dece definitiv de orilce înclinație spre 
idilă sau miraj 
timentul că ai 
puluj imaginată 
re o 
tors-o 
navă cosmică, 
did 
cu reliefuri bizare de excrescență bol
năvicioasă, cu atmosferă stătută de 
molilmă mistuită lăuntric în dărnicia 
risipitoare a soarelui de miazăzi, se 
stinge după o prea îndelungată ago
nie. Poate că ar fi nimerit — mi s-a 
spus de altfel că forurile de resort 
meditează la aceasta — să fie păs
trat unul dintre cartierele cele mai 
caracteristice urmînd ca, după ce va 
fi părăsit de actualii locuitori, să ră- 
mî.nă în chip de vestigiu pentru privi
rile iscoditoare și mirate ale viitoare
lor generații; nu pentru pictorii viito
rului care vor trece poate nepăsători 
pe dinaintea lui. Ej nu vor mai cu
noaște desigur tentația acestui pito
resc în care adeseori prejudecățile noa
stre vedeau misterioase surse de ins
pirație în conformitate cu uti roman
tism exacerbat și paroxistic ci vor ce
lebra frumusețea grandioasă a mari
lor ansambluri] arhitecturale, așa cum 
făcuseră altădată un Claude Lorraiu 
urmărit de armonia templelor, un 
Quardj sau Canaletto, cîntăreți ai su
perbelor palate și biserici venețiene și 
încă pictorii Romei antice așa cum 
vedem din noile descoperiri ale arheo
logilor. Un asemenea ansamblu începe 
a prinde contur pe litoralul nostru și 
asupra lui voi stărui în numărul ce 
urmează.

levantin. Ai avea sen- 
urcat în mașina tim- 
de Maiakovski, pe ca- 
a șoferului a 
dîndu-i viteză 

Dar pitorescul sor- 
al Mangaliei de altădată,

eroare 
îndărăt

în
de

A. E. BACONSKY

LOCOMOTIVE „1965
Pentru a ajunge de la București la 

Reșița ca să vezi locomotivele Die
sel-electrice în construcție din fabrica 
nouă a Combinatului Metalurgic, că
lătorești deocamdată tot cu un tren 
tras de o locomotivă cu aburi. Privim 
atenți locomotivele cu aburi, le cerce
tăm siluetele lungi și negre, coșurile, 
bielele, ne întipărim bine in minte 
Zgomotul și sirenele lor, direle de 
fum gros și praful lor de zgură. Le 
mai putem privi un timp scurt,— peste 
zece am ele nu vor mai străbate cim- 
piile, defileele munților Carpați. Vor 
deveni obiecte de muzeu. Coborind 
la Reșița din trenul tras de o loco
motivă cu aburi și intrînd apoi în 
noua fabrică de locomotive Diesel, am 
avut sentimentul brusc, direct, al sal
tului in tehnica modernă, in viitor, 
pe cind îmi mai suna încă in urechi 
pufăitul monoton al „vechii locomo
tive" pe care abia o părăsisem în 
gară și care îmi devenise dintr-odată 
o bizară amintire... După ce privesc 
în hala mare mișcările perfecte ale 
mașinilor complet automate, șirul de 
strunguri și freze, curățenia riguroa
să de farmacie în care lucrează mun
citorii, termometrele care controlează 
sever variațiile de temperatură — mă 
apropii de două „boghie" — de plat
forma unei locomotive in construcție 
unde se instalau pentru toate cele 
șase osii, șase motoare electrice.

— Cu o locomotivă cu aburi, cu un 
accelerat, am călătorit de la Bucu
rești la Reșița aproape 12 ore. Cu o 
locomotivă Diesel ? îl întreb pe ingi- 
nerul-șef adjunct Baicu Aurel.

— Aproximativ, cu jumătate din 
timp mai puțin, O locomotivă Diesel 
electrică înseamnă două locomotive cu 
aburi la un loc, de aceeași putere. Iar 
cit privește tracțiunea: am călătorit 
de curînd pe o locomotivă Diesel in 
parcursul ei de probă; trăgea după 
sine un tren de aproape 300 de me
tri lungime. Am călătorit fără în
trerupere pe o distanță de 300 de ki
lometri.

— In meseria noastră de reporteri 
avem adesea satisfacția de a pătrun
de pentru întiia oară intr-un bloc nou 
de locuințe, pe puntea unei noi nave 
marine, intr-o instituție culturală 
proaspătă... Călătorind însă pînă aici 
cu o locomotivă cu aburi, mi se pare 
că nu pot fi martor la construcția 
primei locomotive Diesel-electrice ro
mînești.

— Primele trei locomotive de acest 
fel au și fost lansate în circulație.

— Vreau cel puțin să-mi notez e- 
xact numărul primei locomotive Die
sel-electrice construită în țara noa
stră.

-■ Notați: 060-D.A.-007. Circulă 
Pe distanța București—Orașul Stalin 
—■ Teiuș...

Inginerul Baicu îmi prezintă un 
grup de delegați de la Orașul Stalin 
unde a fost înființat întiiul depou de 
întreținere al noilor locomotive.

— Dlnșii vă pot confirma, îmi spu
ne inginerul.

întreb pe cineva dm delegație dacă 
au pînă acum nemulțumiri privind 
„boghiele" executate de fabrica din 
Reșița.

— Vizita noastră e un schimb de 
experiență. Poate cel mai nou și mai 
proaspăt schimb — ml se răspunde
am venit însă de la Orașul Stalin șl 
pentru a ne exprima mulțumirile re
lativ la modul exigent cum au fost 
executate primele locomotive Diesel- 
elestrice de cele două întreprinderi 
colaboratoare: fabrica din Reșița și 
uzina Electroputere din Craiova.

Am avut prilejul să studiem o 
locomotivă Diesel elvețiană — îmi 
spune un alt vizitator de la Orașul 
Stalin. Primele locomotive romînești

k

„...Industria constructoare 
de mașini își va moderniza 
tipurile de mașini și utilaje 
fabricate spre a se ajunge 
caracteristici 
funcționale

constructive și 
corespunzătoare 

nivelului tehnicii mondiale.
...In reconstrucția bazei teh- 

nico-materiale a transportului 
feroviar, principalele sarcini 
din această perioadă sînt: ex
tinderea acțiunii, începute în 
anul 1959, de înlocuire a trac
țiunii cu abur prin tracțiunea 
Diesel-electrică, începerea elec
trificării liniilor cu profil greu 
și trafic intens... Calea ferată 
va fi înzestrată cu 330 loco
motive Diesel-electrice.
1965 se va ajunge ca tran
sportul cu tracțiune Diesel și 
electrică să reprezinte 45—50 
la sută din traficul feroviar... 
Pînă în anul 1970, parcul ac- 
tual de locomotive cu aburi va 
fi practic înlocuit cu locomoti
ve Diesel și locomotive elec
trice...".

(Din Proiectul de Directive 
ale Congresului al III-lea)

In

Gara nouă din Constanța

de acest fel, am constatat cu mindrie 
că sînt cdmparabile cu cele din im
port.

— Trecerea transportului de la lo
comotivele cu aburi la locomotivele 
Diesel-electrice — îmi spune ingine
rul Baicu după ce rămînem singuri
— e o trecere firească, ca o consecin
ță a progresului tehnic din țara noa
stră, desfășurat pe planuri armonioa
se în întreaga industrie. Construim 
pentru întiia oară locomotive Diesel 
și construindu-le avem conștiința cla
ră că trebuie să atingem nivelul ac
tual din țările cele mai avansate. 
Conducerea superioară de partid și 
de stat ne-a creat un teren prielnic 
pentru asigurarea condițiilor de înal
tă tehnicitate. In locul vechii fabrici 
de poduri rulante și de macarale, 
care avea pereții din lemn, vedeți a- 
cum această impunătoare fabrică mo
dernă — utilată cu mașini automate
— care colaborează cu alte întreprin
deri pentru construcția noilor locomo
tive. Ritmul de ridicare a noilor hale 
a fost pe cit de rapid, pe atît de 
creator în ceea ce privește formarea 
și consolidarea colectivului muncito
resc reșițean care lucrează la execu
tarea noilor locomotive. întiia mașină 
de prelucrare mecanică a fost mon
tată în luna mai anul trecut. In 1959, 
in timp ce hala eraincăîn construcție, 
mașinile montate au și intrat in func
țiune, muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de aici au livrat șapte perechi 
de boghie in perfectă stare uzinelor 
Electroputere, unde s-a putut trece 
imediat la montarea primelor lo
comotive romînești. Un lot mare 
de boghie se află acum în fa
bricație. Producția noastră de aici 
se desfășoară deci pe planuri 
multiple și într-un ritm nou. După 
primele zece locomotive, celelalte care 
urmează să fie construite vor avea 
toate motoarele, echipamentul electric, 
executate în (ara noasiră, aici la Re
șița și la Craiova. E vorba deci, nu 
numai de însușirea cunoștințelor asu
pra tehnicii moderne, ci de construcția 
propriu-zisă a unor mașini indigene 
de înaltă tehnicitate care să nu fie 
mai prejos decît au fost cele prove
nite din import.

— S-a hotărît ca la Reșița să se 
ridice fabrica de locomotive noi. De 
ce a fost aleasă tocmai Reșița? Nu 
mă gindesc numai la oțel, la înde- 
mînă aici...

— Atingem o importantă problemă 
de ordin social. S-a avut desigur în 
vedere tehnicitatea remarcabilă de 
care dau dovadă muncitorii din Re
șița, tradiția lor în construcția loco
motivelor. Problema e de ordin social 
și prin faptul că s-a avut în grijă 
ca aceia care au creat locomotive cu 
aburi, să pășească mai departe în 
tehnică și să lucreze la noile locomo
tive, — nicidecum să fie înlăturați 
ca niște oameni cu profesii depășite. 
Printre oamenii pe care îi vedeți în 
noua fabrică, puteți distinge munci
tori cu vechi state de muncă in Com
binatul reșițean, care sînt educați și 
se educă în problemele privind rigo
rile tehnicii celei mai exigente. Acea
stă nouă fabrică in care, observați, 
pînă și igiena producției e o pro
blemă esențială, în care prescripțiile 
de calitate sînt foarte pretențioase, 
fabrica noastră nouă cere pe întreaga 
gamă de operații a prelucrării oțelu- 
lului — de la munca jurnalistului 
pînă la aceea a constructorului de la 
standurile de montaj a pieselor — o 
nouă și ridicată calificare, în spiritul 
tehnicii moderne. In acest spirit se 
formează muncind lucrătorii fabricii 
noastre. Aș putea să vă citez munci
tori care se descoperă pe ei înșiși în 
posibilități de muncă pe care nici nu 
le bănuiau. Vă reproduc cuvintele 
strungarului Fila Ion: „De mult lu
crez la strung, dar nu mi-am închi
puit niciodată că pot strunji cu cuți
tul o sutime". Gradul înalt de nreci- 
zde și calitate ll manifestă și munci-

tori ca frezorul Stingă Vasile sau ca 
aceia din echipa lui Schwager Lau- 
rențiu de la montarea boghielor. S-au 
inițiat pentru toți muncitorii cursuri 
tehnice in scocul ridicării continue n 
calificării, iar cit privește tehnicienii 
și inginerii, ei au fost aleși dintr» 
aceia care prezintă cele mai bune 
perspective de dezvoltare, 
este repartizat în hală 
vîrstnici, pentru fiecare ucenic există 
un instructor care ține sub control 
atent și sever munca acestor înce
pători. Casa de Cultură a Combina
tului metalurgic și-a modificat și va 
trebui să-și modifice mereu, in acest 
spirit nou al tehnicii moderne, progra
mul său permanent de conferințe. 
Conducerea noii noastre fabrici Die
sel e consultată la stabilirea progra 
melor didactice de la școala tehnică. 
V-am vorbit, desigur,:foarte pe scurt 
despre aceste lucruri atît de impor
tante pentru colectivul fabricii noa
stre noi.

— Colaborarea dintre fabrica Du
sei din Reșița și uzina Electroputere 
din Craiova la construcția noilor lo
comotive ?

— Nu numai cu Craiova colaborăm, 
ci și cu uzinele din Arad, București, 
Brăila... Această colaborare depunem 
eforturi s-o desfășurăm in spiritul 
noilor exigențe tehnice cărora Proiec
tul de Directive le-a acordat o grijă 
specială. Nivelul tehnic trebuie să 
fie corespunzător la toate întreprin
derile colaboratoare. După cum am 
spus, locomotivele Diesel-electrice sînt 
create de un colectiv intins pe o 
vastă arie a țării. Motoarele Diesel, 
boghiile. ca și piesele turnate nece
sare echipamentului electric, creat de 
Electroputere, le produce fabrica 
noastră din Reșița. Pe lingă echipa
mentul electric, uzina din Craiova, 

. care face montarea integrală a loco
motivelor, execută și cupeul, această 
splendită siluetă pe care o vedeți 
aci...

Inginerul Batcu îmi arată fotogra
fia primei locomotive Diesel romî
nești. N-o văd acum decît in fotogra
fie, iar in hală, în stare de „boghiu". 
In 1970, pe liniile noastre de cale 
ferată, nu vom vedea decît aceste 
frumoase locomotive Diesel, pe cele 
electrice, fără fum și zgură.

Ștefan BANULESCU

Tineretu' 
pe lingă

Vom instala noi 
Bicaz, Ploiești, 

Oradea, Tîrgu Mureș.
— Vom spori mult gama minunilor 

de care sînt în stare gazele naturale: 
metanul va fi silit să colaboreze la ela
borarea oțelului Martin și va fi vizita
torul intim și statornic al căminelor 
noastre, pentru că vom mări imensul 
sistem vascular al țării în așa fel încît. 
în șase ani, conductele magistrale vo- 
avea o lungime totală de 4000 kilo 
metri ;

—• Inginerii și chimiștii vor sta lun
gă vreme aplecați asupra bulgărelui de 
cărbune, ispitiți să afle căile de înno
bilare a lignitului și să pregătească con 
dițiile pentru producerea cocsului me
talurgic în țară ;

— Fericiții locuitori ai orașului de pe 
Dunăre vor avea o revelație aproape 
unică : în scurtă vreme orașul Galați 
va intra în constelația marilor orașe 
industriale ale Europei, pentru că aici 
se va ridica cea mai mare cetate side
rurgică a țării, menită să producă în 
1970 cam 4000 tone oțel anual ;

— Bauxita, cenușereasa metalelor 
noastre neferoase, va fi solicitată să in
tre în marea metamorfoză industrială 
pe oare o va coordona noul combinat 
de aluminiu, schițat pe hîrtiile de calc 
ale proiectanților ;

— Vom popula cu miliarde de noi 
industrială 
bune, mai 
productive

exemplare splendida faună 
a țării, trimițînd mașini mai 
moderne, în toate ramurile 
ale economiei naționale ;

— Lucrătorii din - industria chimică 
vor fi, în anii ce vin, interpreții 
spirați ai unor asemenea vrăjitorii 
laborator. încît numai producția 
mase plastice și rășini sintetice — 
pildă — va fi în 
tone 
decît

iu
de 
de 
de 

.0001965 de peste 95.1 
de 16 ori mai matoanual, adică

în 1959 ;
Cămășile de
pe zidirile roșii, se vor înmulți,

schelării suite ca ie-
dera
pentru că vom avea mai multe fabrici 
unde se produce ciment ;

— In timp 
munților vor 
de stejar și de fag, în poala Dunării, 
Ia Brăila, vom produce anual, pentru 
confortul comun, peste 300.000 tone de 
plăci aglomerate și fibrolemnoase ;

— Poeții adîncurilor, geologii, vor 
detecta noi comori subterane — mine
reuri feroase și neferoase, țiței, gaze 
naturale, cărbuni — modificînd mult 
harta industrială a patriei ;

— Bumbacul, lîna, mătasea, se vor 
afla în cantități destule la îndemîna 
omului muncii : dacă dumneata, citi
torule, vei voi să te îmbraci în pragul 
iernii lui 1965, vei avea de, ales din 
cele 70 milioane de bucăți tricotaje și 
45 milioane perechi de încălțăminte 
care vor fi inundat magazinele țării. în 
vreme ce...

— Noile fabrici de zahăr, de pîine, 
de ulei, de lapte praf și de bere, vor 
mări considerabil, pentru tine, cetățean 
al patriei socialiste, prestigiul cuvîntu- 
lui „bunăstare"...

învățăm ce înseamnă industrie socia
listă călătorind la Bicaz, Onești, Chiș- 
câni, Săvinești, Govora, Roman. Cîndva, 
nu demult și aceste locuri care formează 
azi obiectul investigației noastre, erau 
doar proiecte și planuri. Partidul, prin 
forța minții și brațelor clasei munci
toare le-a transformat într-o vie și co
pleșitoare realitate. Aici își are izvorul 
certitudinea noastră în viabilitatea pro
gramului însuflețitor pe care Partidul 
îl propune poporului în pragul celui 
de al III-lea Congres al său.

Citesc în litera și spiritul Directive
lor și îndemnul acesta : Depinde și de 
voi prozatori și poeți, dacă vom avea 
mai mult petrol, cărbune, oțel, dacă 
vom avea mai multă pîine, îmbrăcă
minte și mai ales dacă vom stăpîni mai 
repede învățătura, istețindu-ne mintea 
și spiritul.

Așa dar noi, care operăm cu verbul 
înaripat, fiind alături de făurarii tu
turor bunurilor materiale și spirituale, 
slăvim pe marele și inspiratul Poet care 
a conceput acest măreț program de 
lucru — iubitul nostru partid, creierul 
și inima acestor înfăptuiri istorice.

Pop SIMION

ce spinările golașe ale 
fi împădurite cu puiet

TREPTELE FERICIRII
(Urmare din pag. 1)

noase, în condiții climatice normale să 
ajungă în 1965 la 14—16 milioane tone:

— agricultura să fie înzestrată pînă 
la sfîrșitut perioadei cu circa 100.000 
tractoare — revenind de fiecare tractor 
fizic 100 ha. teren arabil;

— peste 70.000 semănători ;
— 40 milioane tone îngrășăminte or

ganice...
Simplu, precis, vădind forța chibzuin- 

ței și a muncii libere, forța socialis
mului în acțiune.

Fiecare prevedere în parte e o per
spectivă; fiecare perspectivă deschide o 
treaptă spre fericirea și bunăstarea în
tregului popor.

Desprinsă dintre cifre, închipuirea 
începe să zboare cu aripile larg des-

fâcute, ca o pasăre de lumină, cu cio
cul din flacără toșie, despicînd timpul 
ca jpe-o coajă de nucă cu miezul dulce.

Fiecare treaptă urcată nu reprezintă 
numai un cîștig pe plan economic, ci 
și moral-uman, ceea ce constituie esen
țialul pentru munca scriitorului. E tul
burător gîndul cum va arăta țara și 
oamenii la desăvîrșirea acestui proces 
cu adinei implicații în universul in
terior.

De fapt, marele roman al epocii îl 
scriu înșiși oamenii muncii sub con
ducerea partidului, transformîndu-se pe 
ei odată cu realitatea înconjurătoare. 
Noi, scriitorii, avem datoria să oglindim, 
selectiv, cu căldură și fiecare pe măsura 
talentului nostru, această măreață rea
litate revoluționară în continuă miș
care.

Al. I. GHILIA

Sonde romînești în India
TRECEREA INTR-UN RĂS

TIMP ATIT DE SCURT DE 
LA O ȚARA CU O PRODUC
ȚIE PREDOMINANT AGRARA, 
LA O ROM1NIE NU NUMAI 
INDUSTRIALA, DAR LA O 
ROMINIE CARE SA EXPORTE 
INDUSTRIE, CONSTITUIE 
UNUL DIN FAPTELE CARE 
PRESUPUN ȘI DAU MĂ
SURĂ REVOLUȚIEI PETRE
CUTE LA NOI.

INGENUNCHIATA PINANU 
CHIAR DE MULT DE 
TRUSTURILE PETROLIFERE 
STRĂINE, ROMÎNIA A AJUNS 
ASTAZI SA TRIMITĂ PESTE 
HOTARE UTILAJ PETROLI
FER, CARE SE BUCURA DE 
O UNANIMA APRECIERE 
INTERNAȚIONALA.

Relatările de mai jos, făcute 
de inginerul Vasile Sîrbu, de la 
uzinele „1 Mai" din Ploiești, 
care a lucrat în India la insta
larea unor sonde petrolifere, 
cuprind mărturii ale stimei in
ternaționale de care 
răm.

ne bucu-

lele Himalaiei, e o sondă romînească 
tip 5D care funcționează acolo de 
trei ani. Și cum producția e exce
lentă, aveam un precedent- Mulți spe
cialiști indieni s-au format acolo, la 
Javalamuky. Noi am căutat să le dăm 
toate indicațiile, fără să le ascun
dem nimic din tainele meseriei.

Pe ei îi entuziasma mai ales faptul 
că instalațiile noastre au toate co
menzile centralizate la pupitrul de 
comandă al troliului, că lucrările sînt 
automatizate, scutindu-i pe ' 
de efort.

—■ Vreți să descrieți mai 
(it modul cum au decurs

— Am spus, la început, că în pri
mele trei luni, era mai greu din pri
cina inundațiilor. Munceam alături 
de indieni. Cei mai mulți auziseră 
vag, sau poate de loc de Romînia. 
Le vorbeam despre noi și realizările 
noastre și auzeam cu emoție cum în
cep să folosească terminologia teh
nică romînească. Ii ascultai indife
rent vorbind în limba lor și deodată

șl numeau sonda rachetă romînească 
(roumanian rockett). Ministrul Meta
lurgiei și Petrolului din Malavia a 
fost atît de încîntat, încît s-a hotărît 
să facă și alte achiziții. (Ne-a între
bat astfel dacă avem instalații pțn- 
tru o adîncime mai mică).

Am stat acolo pînă la jumătatea 
lui ianuarie, supraveghind forajul.

La plecare, am fost conduși de 
indieni pînă la gară, cale de 90 de 
kilometri, cu mașinile.

lucrători

amănun- 
lucrările?

— Am stat în India anul 
început dînsul, o perioadă

trecut, a 
de șase 

luni, împreună cu trei muncitori de 
aici din uzină: Buiac Constantin. 
Bratu Ion și Dumitrescu Gheorghe, 
pentru a instala două sonde de foraj 
tip 4 LD livrate de Romînia Indiei 
în cadrul acordurilor comerciale.

— In ce localitate ați lucrat?
— La Cambay, lingă Bombay. Aici 

e o junglă autentică. Hiene, cămile, 
reptile de toate speciile, maimuțe. 
Cînd am ajuns acolo, utilajul nostru, 
trimis cu mult înainte, era cercetat 
cu minuție de o turmă de maimuțe. 
Reptilele și mai ales șerpii cobra ne 
îngrijorau. Erau inofensive, atît timp 
cit le lăsai în pace, dar dacă din 
neatenție le călcâi, te atacau. De a- 
ceea purtam permanent cizme de cau
ciuc. Am ajuns într-o perioadă cam 
nepotrivită: începuse musonul. Trei 
luni de zile a plouat în permanență. 
Trebuia să luptăm cu inundațiile, se 
împotmoleau tractoarele-.. N-a fost 
prea ușor. La început, pînă a ne 
deprinde, căldura ne paraliza: afară 
ploua și în casă era o căldură de 
șiroia nădușeala pe tine. După ploaie, 
urma o temperatură de aproape 45 
de grade.

— Cum ați fost primiți și priviți 
de autohtoni?

— Bine... foarte bine. De fapt, noi 
petroliștii romîni avem deja o tradi
ție în India- La Javalamuky, la poa-

De vorbă cu inginerul 
Vasile Sîrbu de la uzi** 
nele „1 Mai** Ploiești

tresărea!, înregistrînd într-un context 
neinteligibil, cuvinte ca: rangă, cio
can, motor, daltă, piuliță, turlă.

— Bănuiesc că inaugurarea primei 
sonde s-a făcut cu un 
rit abil.

— Exact. A fost un 
foarte fastuos. Intr-un fel era și expli
cabil. Sondele clasice se fac pe patru 
picioare, se montează de jos în sus. 
Sondele noastre, tip 4 LD sînt mon
tate la sol și se ridică în trei minute. 
Gînd vezi un colos de 40 de tone 
ridicîndu-se brusc în două picioare, 
e firesc să facă senzație. Aveam o 
asistență numeroasă 
Bombay, Dera-Dun. Ahmedabad, Ba
roda. Prima sondă 
cru la 27 noiembrie, 
de a doua la 14 decembrie, ora 10.41. 
Ziua, ora și minutul, ne-au fost indi
cate de indieni care consultaseră în 
prealabil cărțile lor de astrologie, 
unde le aflaseră „prescrise"- La inau
gurare au fost de față doi preoți, care 
au blagoslovit sonda și pe directorul 
trustului. S-a spart o nucă de cocos. 
Nu șampanie, cum se face de obicei, 
pentru că aici băutura in general e 
prohibită Toți au fost impresionați

ceremonial ve-

ritual întreg si

venită de

am dat-o în 
ora 9,41, iar

la

lu
cea

Aici sîntem întrerupți- Un inginer 
se apropie de noi cu o planșă în 
mînă și începe să se consulte cu tov. 
Vasile Sîrbu. Vorbesc o vreme des
pre „gîtul" unei instalații. Pe urmă, 
intorcîndu-se spre mine, tov. Sîrbu 
îmi explică:
— Sînt cîteva proiecte noi pe care 
secția noastră le-a întocmit în în- 
tîmpinarea Congresului. Colectivul 
nostru de proiectanți se străduiește 
ca prin reproiectarea diferitelor an
grenate să economisească produse la
minate.

— Ce rezultate ați obținut pînă 
acum?

— S-a reușit să se reducă substruc- 
tura de la instalația de foraj 4 LD 
cu peste o tonă și jumătate de me
tal. Ducem o muncă intensă pentru 
modernizarea și automatizarea insta
lațiilor, în scopul eliminării eforturi
lor umane. Căutăm să introducem 
aparatură pneumatică, iar la mesele 
rotative să folosim pene automate.

Ne-a bucurat faptul că în Directi
vele Congresului se prevede mărirea 
producției de utilaj petrolifer. Ne 
străduim să introducem pretutindeni 
tehnica nouă pentru ca produsele 
noastre, care merg peste hotare, să 
fie cotate la „primul rang", așa cum 
dorim cu toții.

Apoi interlocutorul meu scoate un 
maldăr impresionant de fotografii 
luate din India și-mi explică pe fie
care în parte: — Vedeți, indianul 
ăsta cu turban, de pe tractor? Face 
parte din secta Sadargi — e un om 
foarte priceput; aici, am prins mo
mentul inaugurării: directorul trustu
lui stă în genunchi și e încadrat de 
doi preoți. Aici se vede tractorul ină- 
molit în timpul inundației; iată și 
turma de maimuțe, așa cum am aflat-o 
la venire; aici e asistența în timpul 
ridicării primei sonde...

lată-ne și pe noi, cei patru ro
mîni, cu ghirlande de flori în turul 
gîtului î'n momentul plecării din 
Cambay.

Nlcolae VELEA
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P E S
Romanul „Front fără tran

șee" tratează tema colectiviză
rii totale dintr-un sat din Ar
deal. Deși gospodăria ' colecti
vă locală — de la a cărei în
ființare s-au împlinit 6 ani— 
este fruntașă, jumătate din 
sat stă în afara ei. Lică Mu- 
reșanu. fost muncitor la „In
dustria sîrmei", secretarul or
ganizației de partid a venit 
in sat la cererea lui, pentru a 
contribui la colectivizare, își 
dă seama dece țăranii din <r- 
fara colectivei refuză să-și ic
nească loturile cu ale colecti
viștilor. Ctfiba membri ai con
siliului de conducere, pe caie 
președintele îl sprijină pentru 
că aceștia ti susțin interesele, 
au intrat in gospodărie cit pă- 
mintal cel mai prost și cu u- 
tilajul agricol cel mai înve
chit, pentru că înainte de a 
se înscrie și-au trecut pămîn- 
turile bune și parte din vite 
pe numele copiilor care au ră
mas în afara colectivei.

Țăranii sînt covinși de su
perioritatea muncii in comun, 
își dau seama că cei din gos
podărie trăiesc mai bine ca 
ei, dar cu toate acestea nu vor 
să se înscrie pînă ce proteic- 
ții președintelui nu vor adu
ce pămînturile cedate copiilor. 
Cu toate încercările lui Tibic, 
proaspăt scăpat din închisoare, 
și ale încercărilor nevestei lui 
de a compromite într-un fel 
pe secretar, acesta, Lică Mufe- 
șanu, luptă cu succes pentru re
zolvarea acestui conflict-

P. S.

Itima casă de pe u- 
lița pieptănarilor, de
numită așa pentru 
că din vremuri vechi 
acolo își făcuseră 
locuințe toți săracii 
satului, era casa Iui 
Lică. Așezare bătrî- 
nească, cu pereții 
buhăiți) sprijinită în

spate cu doi ușciori ca să nu se 
dărîme. Trei părți din curte erau 
împrejmuite cu gard de nuiele, 
pe deasupra cu spini, ca să nu 
sară galițele străine în grădinița 
cu zarzavat. Cea ds a patra parte 
a curții n-avea nevoie de împrej
muire. Acolo era rîpa de lut a- 
bruptă și căscată pînă în Arieș. 
Cîndva fusese îngrăditură și In 
partea ace», dar ploile mîncaseră 
din pămîntul săpunos, lutul se 
surpase și o dată cu el dusese gar
dul, cotețul de porci și cîțiva bi
bilici de-abia ieșiți din găoace. 
Noroc de Carolina că n-avea In 
ogradă strînsură de nici un fel. 
Coșerul de porumb 11 vînduse cînd 
Lică era încă la armată, parte din 
găini le adăpostea în curtea Ani
siei, o vecină văduvă de vreo cîți
va ani, iar purcelul cumpărat de 
Lică într-o vineri de la Cioa
ra, îl ținea în spatele casei, legat 
cu funia de picior. Closet nu se 
vedea în toată curtea și nici nu 
era nevoie de el. Iii fundul grădi
nii creșteau Ia întîmplarc tulpini 
tinere de scoruș, dese, încî'iclte. 
brusturi cît un stat de om, încît 
te puteai ascunde ci de privirile 
cerului. Fuseseră cîndva de toate 
în curtea Carolines, pe vremea 
cînd trăia Mureșanu, om gospodar 
și luminat la minte de nu-1 tăia 
în citit nici popa cu toată Cărtu
rărie lui. Murise bătrînul, uliii zi
ceau că de inimă rea, alții de dru
murile bătute toată viața pe la 
judecăți. Agoniseala se împrăști- 
ase. ca dusă de vîht, grajdul și 
șura, le Vînduse Carolina, Iar al
tele în loc nu crescuseră. Că fe
meia fără bărbat e ca și carul 
fără boi, stă pe loc, pînă se ma
cină de nu mai rămîne nimic din

el, decît fiarele. Multă vreme nu 
se mai putea lecui în casa aceea, 
dar pînă una alta, acolo locuiau. 
De casă nouă nu putea fi încă 
vorba. Lică n-avea bani, Carolina 
dacă lucra o zi, două pe săptămînă 
la colectivă era mult, iar din zilele 
muncă ale lui Lică nu se putea 
face în așa scurt timp casă. Ii 
promisese Zolovie Iui Lică că are 
să-i dea un loc de casă în capul 
satului, din pămîntul colectivei. 
Rar Lică nu cerea, ca nu cumva 
să zică oamenii, că uite, de-abia 
b venit în sat și umblă după de-ale 
lui, iar Zolovie, de cînd nu se a- 
veau prea bine, uitase de făgădu- 
ială.

Noroc că Anisia era femeie să
ritoare, Ii dădea Carolinei o mînă 
de ajutor și seara, peste uluci, 
cite o oală de lapte. Nu era zi ca 
Anisia să nu sară peste gard,să 
vadă de unele și de altele în 
curtea Carolinei. Pînă și hainele 
lui Lică tot ea le spăla și le călca, 
numai Că el nu știa nimic.

Intr-o zi gardul dintre ogrăzi se 
rupse, Anisia nu era ușoară, și în 
Ioc să-l repare, vădana a făcut o 
-portiță. Se putea trece mai ușor, 
fără grijă că o să-și rupă fustele 
și afară de asta despărțitura o 
scutea să mai alerge pe drum, că 
oamenii-s răi și răi fiind, multe le 
trece prin minte.

După ce îi murise bărbatul, Ani
sia intrase în gospodăria colecti
vă, ca să aibă un sprijin. Să ție o 
gospodărie singură era greu și ori- 
cît s-ar fi străduit, munca femeii-i 
tot fără spor. Vîntul ia un șomoiog 
da paie de pe acoperiș, lețurile la 
gard se strică, grajdul trebuie fi
nit, vaca mulsă și dată la ciur
dă, orătăniile hrănite. Se cădea să 
le facă cineva pe toate și Anisia 
n-avea zece mîini, numai două. Nu 
se învredniciseră să aibă copii și 
rău îi păru la început că nu are. 
Se obișnuise apoi. După un an 
de văduvie se bucurase chiar, zi- 
cîndu-și că un tată Vitreg, oricît 
de bun ar fi, pentru copilul ei tot 
străin rămîne. Intr-un timp voi
seră neamurile s-o mărite. „Morții 
cu morțiii, viii cu viii" — și-i adu
seră pe cap pe unul din Luna, 
zdravăn la trup, cărunțel la tîmple 
și iubăreț, de i se dusese vestea. 
L-a iscodit Anisia, l-a încercat Ia 
treburi și la altele, dar după cî- 
teva zile i-a pus bocceluța în spa
te, sfătuindu-1 să se ducă de unde 
a venit. Ei îi trebuia un bărbat 
care să vină nu pentru puțina-i a- 
vere, ci pentru ea, un om bun la 
toate, nu numai la cele lumești, că 
stomacul ziua nu te-ntreabă ce-ai 
făcut noaptea, el cerîndu-ți altfel 
de hrană

La început, Carolina, o rugase 
să-i dea o mînă de ajutor Ia arsul 
cuptorului. După o săptămînă tot 
Carolina o chemase să-i facă tur- 
teaua pentru tăiței, ca a treia oară 
să se ducă Anisia nechemată și 
de-atunci în colo în fiecare zi. De 
lucru găsea în curtea Carolinei 
pînă peste puteri. Multe sînt de 
făcut într-o casă și o ograd.1 a că
rei stăpînă era spre apusul vieții 
și cu vederile înjumătățite de al
beață. Da la întilnirea de la graj
dul cel mare mai stătuse de cîteva 
ori de vorbă cu Lică. Ii auzise Ti
sul copilăresc, îi citise în ochi su
părarea cînd treburile nu-i mer
geau prea bine, dar oricum ar fi 
fost, vesel ori mîhnit, nu trecuse 
o dată pe lingă ea fără să nu-i 
spună o vorbă bună. Odată îi îm
pletise din nuiele un coș mare, sub 
care să-și adăpostească puii, de 
ulii, altădată îi cărase cu desaga 
lui galben pentru lipit podelele și 
cu toate astea el niciodată nu-i ce
ruse măcar din ochi ceea ce cu a- 
tîta ușurință și atît de des îi ce
ruseră alții. „Bun om și cu su
flet".

Dar Lică, în afară de vorbe bune 
și de ajutor bărbătesc atunci cînd

ea avea trebuință, nu-i dăduse să 
înțeleagă nici prlntr-un semn că 
înlăuntrul lui nutrea pentru ea și 
altceva. Și rău îi părea Anisiei. 
„O îi din ăia serioșii, că pe la 
partid așa-s", «își mărturisi ea nu 
o dată, și ca el să nu creadă cine 
știe ce își văzu mai departe de 
treburi, lăsîndu-se trecută cu ve
derea. Doar uneori, la răstimpuri 
mari, se uita galeș la el ca să nu-i 
uite ochii și să-i ghicească dorința. 
Dar Lică avea alte gînduri. Altele 
îi treceau prin minte. Se scurse
seră cîteva luni de la venirea lui. 
cîtevu luni în care mîinile ei, n-au 
avut hodină cînd era vorba să-l a- 
jute Carolinei, vreme îndeajuns de 
lungă ca el s-o priceapă. Pînă și 
femeile din sat au început să vor
bească pe la porți, felele la horă. 
Anisiei nu-i părea rău de loc. Au
zind de la alții, poate avea să se
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mire, după mirare să se dumirea
scă și dum-rindu-sc poate i-o veni 
un gînd bun și-o sta dj vorbă, cu 
ea. Să stea numai de vorbă, că 
după aceea o ști ea ce să-i spur.ă, 
ce să facă cu el. Pînă și cu găi
nile, ca să ți le apropii, trebuie să 
te porți înîr-un anumit fel, dar- 
mite cu oameilij. Și șă se poarte 
știa, fusese măritată, trecuse prin 
multe. Numai că avea nevoie de 
un început, că nici haina nu ți-o 
poți agăța de peretele gol. Pentru 
asta trebuie un cui și cuiul să-l 
bată cineva.

Intr-un timp auzise de la o cu
mătră că Nănuța îi poartă cîmbe- 
tele și că nici el nu s-ar feri de 
ea. Ii spusese și Carolina într-o 
seară, „că aia lui Tîboc se dă pe 

lîngă al ci. De, el îi fecior, facă 
ce-o vrea, numa’ la casa ei să nu 
i-o aducă că o opărește". I-a spus 
lui Lică... Lică a îmbunat-o, arun- 
cînd totul pe gura lumii. Că lui 
nici prin minte nu i-ar fi trecui 
să se încurce cu femeia altuia... 
Carolina s-a bucurat. L-a crezut 
Dar pc Anisia n-a oprit-o nimeni 
să nu creadă. „Adică, tu Anisic, 
să fii sluga lor, iar el s-o bucure 
pe alta". Nu le-a mai călcat pra
gul. își făcea de lucru la colectivă 
pînă seara tîrziu. întoarsă acasă 
își deretica pe întuneric și se cul
ca frîntă de oboseală cu ochii 
plînși. N-o chemau. Nu-i nimic, 
nici ea n-avea să meargă. Asta 
pînă într-o dimineață. Nu i-a spus 
dintr-o dată. A pug un snop de 
paie pe coșerul descoperit, a cură
țat în poiată și de-abia atunci a 
îndrăznit Lică s-o roage să-i dea 
un sfat și un leac pentru mamă-sa 
care zăcea în pat bolnavă. A cău
tat și i-a adus. Uitîndu-se. în ochii 
ei el și-a amintit de ziua aceea 
cînd s-au întîlnit în grajd. Au rîs 
și s-au înroșit. Apoi grăbită, a luat 
ceaiul din mina lui, a trecut, ca o 
sfîrlează pe lîngă el și s-a dus să 
aibă grijă de bătrînă. Doar nu se 
putea s-o lase pp seama unui ne
priceput ! De atunci portița dintye > 
ogrăzi se deschidea iar în fiecare 
zi. Cu vorbele acelea și-a hrănit 
sufletul, cu ele în gînd își ispră
vea treburile, din ele își lua pu
bere pentru mîini și răbdare pen
tru ce-avea să vină.

...Răbdătoare sînt femeile și 
proști sînt bărbații, — își zise Ani
sia tocind cu o custură de coasă 
brusturi și troscățcl pentru rațe. 
„Pînă ore să mă sărute ăsta o să 
treacă de bună seamă un an. La 
ședință îi bătăios ca un cocoș, iar 
în fața mea îi tot atît de ager ca 
un bibilic. Da’ uite ce frumoși îs 
bibilicii ! și Iuînd unul în mînă, 
Anisia îi vîrî pliscul în gură dîn-
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c
du-i să mănînce pîine înmuiată. 
„Mai vrei ? Du-te bolundule că bu
zele nu-s de mînearp Ce-i fi gă
sind de Ie ciugulești așa ?“

Puse puiul lingă ea și își văzu 
mai departe de treabă. Ar fi putut 
ea foarte bine să facă primul pas. 
Da’ de ce să-l facă ? El era bărbat. 
Că de ce la urmă să zică că ea 
l-a vrut și nu el pe ea. Las’ că ca 
știe să aștepte. Răbdătoare a fost 
toată viața. N-o muri nici acum

In curte intră Zolovie. Nu închi
se poarta cu mîna ci o trînti din 
mers ca să-și facă ivirea simț ti 
de departe.

Anisia se uită peste umăr și vă* 
zîndu-1 își trase în grabă fustele 
peste genunchi.

„Uite hărmăsarul ăsta nu s-ar 
înroși să mă vadă și goală. Ei ar 
ști cu ce să înceapă" — îți zise 
Anisia amestecînd brusturii tăiajl 
cu făină de mălai.

Nevăzînd pe altcineva în curte 
Zolovie se apropie de ea. Era în
călțat cu cizmele de lucru, panta
lonii prlcioși erau ca noi, numai 
cămașa se vedea soioasă și necăl
cată.

— Ce-î cu tine Anisie, te-ai bă- 
gst cu ziua ?

— Ce să fac tovarășe președinte, 
cu cu ziua, alții cu noaptea, fie
care cum poațe.

Era de dimineață și Zolovie ve
nise cu ochii bulbucați și cu barba 

;nerasă. „Cine știe de unde o fi pi
cat, că dacă venea de-acasă altfel 
S-ar fi arătat îmbrăcat în zi de 
duminică !"

Cu toate că treciise' de mult dft 
vîrsta cînd mai putea să fie soco
tit tînăr, Zolovie umbla prin sat 
în zilele de sărbătoare, mai chipeș 
decît cel mai ferchezuit fecior. Era 
singur. Ii dădea mîna.

Zolovie se mulțumi să zică un 
„hm“ și treeîndu-și palma peste 
obrazul țepos, întrebă dulceag, 
însă la fel de ironic:

— Da’ Lică pc unde-i, ori tu 
aici în Curte la ei îi fi avînd știin
ță numai de rațe nu și de el. Și 
ca să se pară că ce a spus a spus 
glumind, îi trase năframa de pe 
cap, dezgolindu-i cozile groase și 
grele strînse la ceafă în conci.

— Bade Zolovie, lasă-mă că amu 
te stropșesc. Zi zău de nu i-oi 
spune lui Lică.

Anisia se înroși la numele po
menit și nici Iui Zolovie nu-i pică 
tocmai bine.

— Ce tu, doar nu te-ai supărat? 
Și președintele băgîndu-și mîinile 
în buzunar, rîse, zlcîndu-și în gînd: 
„Mă al dracului. Cum de nu l-am 
mirosit".

Din casă se arătă Carolina și Zo
lovie îi ieși înainte.

Anisiei îi păru rău că-1 amenin
țase pe președinte cu Lică. „Cum 
de i-a venit în minte tocmai nu
mele lui. Pesemnș că Ia el s-a gîn- 
dit. Numai să nu se supere dacă o 
afla" — își spuse ea și se uită ta 
Zolovie, care după ce se lăsă pof
tit .de cîteva cri, intră în tindă.

In încăperea veche stăruia un 
miros de busuioc și ulei de cande
lă arsă. Intr-un colț, pe un raft, 
se aflau cîteva cărți îmbrăcate în 
hîrtie de ziar. Deasupra cărților 
era prins în ramă un portret, iar 
deasupra lui, singurul lucru da 
preț în toată casa, o candelă grea 
și veche de argint

ii spusese Lică mame-si că por
tretul cu candela nu sc potrivesc, 
că ar fi bine s-o pună în altă par
te. Dar Carolina nu se lăsă bătu
tă. „Acu dragu’ mumii, dacă ci e, 
ăl mai mare peste voi, și-i om 
bun, să-1 ajute cel de sus, că un 
dumnezeu are și el ca și noi". Lică 
nu se împotrivi. De ștergea can
dela, Carolina ștergea și portretul, 
iar cînd se ruga se așeza îrj ge
nunchi, rugîndu-se ca omul din 
fotografie să-i ajute copilului ei.

Zolovie se uită cu insistență la 
aranjamentul complet nepolitic 
de pe perete și se căută în buzu
nare. Carnețelul lipsea. L-o fi lă
sat în haină., Dar de ținut minte 
avea să țină el, nici o grijă.

— Da’ unde-i Lică, lele Caro
lina ?

— Aud?
— Auzi, auzi, da unde-i Lică te 

întreb — strigă Zolovie la urechea 
bătrînei.

— S-a dus după pește. A arun
cat aseară șirul și amu îl ccoate. 
Adică... Era tîrziu sa se mai bată 
cu mîna peste gură. A spus, n 
spus. Butea însă sa tacă. Lică 
n-avea autorizație de pescuit și 
președintele-i președinte, nu ți-6 
frate.

— In ce parte ?
— Aud?
— In ce parte s-a dus, te în

treb ?
— Da, da, s-a dus —• și Carolina 

rezemîndu-se de marginea patului, 
își duse mîinile Ia gură și rămase 
cu ochii ațintiți în gol.

Zolovie nu se mai încumetă să 
întrebe. N-avea timp de pierdut. 
Dădu „ziua bună" și ieși. Anisia 
nu mai era în curte. Din drum Zo
lovie se mai uită la casa șoldie și 
dădu din cap. „Trebuie să-l dăm 
grădina și să-1 ajutăm, ce dracu, 
doar îi secretar de partid".

Ajuns lîngă crucea din deal, se 
uită Ia albia Arieșului. Nu văzu 
urmă de om. „O fi la rîpa morii, 
acolo trage peștele la șir" — și 
Zolovie o luă pe coastă.

Soarele încingea pămîntul și din 
nămolul rîpei ieșeau aburi. Din
spre moară se auzea numai glasul 
măgăriței — era bucuroasă că a- 
vea și ea o zi de odihnă — și cu- 
curigul întîrziat al unui cocoș. Apa 
stătea parcă pc loc, iar ciurda în
țepenise pe pînza orizontului. Totul 
se afla în nemișcare. Doar cîte-o 
piatră stîrnită de pasul lui Zolovie 
se aburca peste rîpă, sălta squrt, 
apoi în tumbe din ce în ce mai 
mari, pînă ce dezghioca apa. Zgo
motul se pierdea în undele line, 
dueîndu-se odată cu ele pe Arieș, 
ia vale.

Zolovie se opri. își descheie că
mașa și ducîndu-șl mîinile pîlnic 
la gură voi să-1 strige pe cel cău
tat.

Din partea cealaltă a Arieșului 
o văzu pe Nănuța intrînd în apă 
cu fustele ridicate pînă mai sus de 
genunchi, încît soarele cate batea 
pieziș îi lumina pe sub poale pie
lea albă In mersul ei grăb't, apa 
se auzea clipocind, iar între ge
nunchi din pricina curentului, se 
făceau vîrteeușuri înspumate.

Zolovie își lăsă m inile să-i cadă 
pe lîngă trup și într-un suflet voi 
să coboare rîpa să-i apară în față. 
L ,r cînd se aplecă mai bine să 
vadă stufărișul spre care se în
drepta femeia, îl zări pe Lică la 
umbra unui arin, agăț’nd momeala 
în cîrlige.

„îhî", își zise Zolovie și r.mș- 
oîndu-și buzele se dădu îndărăt ca

să nu fie observat și tiptil merse 
mai departe pînă ajunse pe de
asupra în dreptul lui Lică. Se așeză 
între două tufe și cu respirația gî- 
fîită de încordare așteptă tăcut să 
se întîmple ceea cc credea el. își 
frecă mîinile mulțumit făcîndu-și 
socoteala cum va pleca imediat la 
raion să spună ce fel de secretar 
are Gliganul, cum va povesti la 
fiecare colectivist, ca oamenii să 
vadă în’cine și-au pus încrederea 
și pe cine-1 ascultă. își zise apoi 
că mai bine să nu spună raionului 
nimic, să stea doar de vorbă cu 
Lică, să-i arate că ci nu-i omul 
care ține cu orice preț să-i facă 
rău, că cere de la el ascultare și 
supunere, adică să se poarte așa 
cum s-ar fi cuvenit de la început 
Cu toată bucuria că de acum îna
inte o să-1 aibă pe Lică la mînă, 
o pizmă cumplită puse stăpînlre pe 
el cînd o văzu pe Nănuța că, deși 
trecuse apa nu-și lăsase fustele jos. 
ca soarele încins să-i usuce pe 
semne picioarele și dantelăria albă 
de la poale. Stătea în apropierea 
lui Lică rîzătoare, nestingherită de 
parcă ar fi fost pe limba aceea de 
pămînt, singură.

— Bună ziua, Lică, zise femela 
șl secretarul fără să se întoarcă și 
fără să-i răspundă la binețe o în
trebă domol, cu un tremur în glas.

— Da’ ce, Nănuță, prin altă parte 
n-ai putut trece ?

— Apăi trece omul pe unde 
poate și pe unde crede că-i mai 
bine; și se duse pe un prundiș 
să-și spele tălpile piine de nămol.

— Am venit să mă scald, da’ 
dacă tu ești aici... mai spuse ea și 
apropiindu-se iar de Lică își dădu 
năframa jos ca să i se vadă con
cilii negru Ca o coadă de cal, îm
pletit, din care cîțiva cîrlionți îi 
atingeau pielea netedă și albă a 
gitului.

— Stai cleacă să arunc șirul și 
te poți scălda, îngînă Lică cu pri
virile ațintite tot la cîrlige.

— Da’ nu vrei să te scalzi cu 
mine, Lică, aproape șopti ea rî- 
zîntl, uitîndu-se galeș și dueîndu-și 
mîinile Ia păr ca să-și desfacă con- 
eiul își arătă subțiorile bluzei ude 
de transpirație.

Lică se uită la femeie și Nănuța 
își întinse mîinile spre păr și mai 
tare, ca prin bluză să se vadă for
ma sinilor mari, împietriți... Cînd 
văzu ochii lui Lică măriți, Nănuța 
își zise că de-acum poate să facă 
din el orice și înainte de a ochi o 
tufă ascunsă, cu umbră, se întrebă 
dacă în ziua aceea și-a primenit 
rufele. Rămase mulțumită cînd își 
aduse aminte că s-a primenit și 
nestingherită începu să-și scoată 
bluza de sub baierele fustelor.

— Mă, LicăJ. am vint cu al meu 
din Luduș și președintele sfatului 
din Grind nu vrea să îi dea țidulă 
să rămînă în sat mai mult de o 
săptămînă. Nu pui tu, Lică dra
gă, o vorbă bună. Ha, Lică, că nu 
ți-o pare rău !

Lică o mai privi o dată și cînd 
o văzu că-șî descheie nasturii de 
la bluză, nu răspunse. Se întoarse 
la șirul lui și începu să lucreze 
smucit, nervos.

— Ni mă că. nuxzice nimic... Tu 
te pomenești că nu mai știi de 
muieri, mă. Ha Lică ai avut vreo 
muiere de cînd ai vint din ar
mată ?

Lică nu răspunse nici de data 
asta și nici nu se întoarse.

Atunci ochii Năhuței fulgerară 
scurt, veninos. în mișcări repezi își 
desfăcu fustele una cite una, foș- 
nmdu-lc, își făcu respirația iute și

ațițătoare, pe nări, își scoase blu
za și rămase într-un combinezon 
scurt, lăsînd să sc vadă prin el 
sclipirile de sidef ale pielei.

— NI mă Lică, uită-te mă pros
tule, că eu nu port hamuri ca al
tele.

Lică auzi foșnetul mătăsii și în
toarse capul brusc. Buzcle-i erau 
întredeschise și pieptul se vedea 
săltat sub respirația deasă.

— Ea, Lică dragă, pui o vorbă 
bună pintru al mea, că pe mine 
mă lasă să stau cit vreau, și Nă
nuța cu un mers de copilă, se așe
ză lîngă el.

Degeaba încercă Zolovie să mai 
audă ceva. Vîntul își schimbase 
direcția și vorbele șușotite ale Nă- 
nuței nu mai răzbătură pînă la 
urechile lui.

II văzu doar pe Lică cu obrajii 
roșii ca focul cum o ia pe Nănulu 
în brațe, cum ea îi petrece mîinile 
pe după șjtul lui încereînd să-1 
sărute. Rămase surprins neștiiml 
de ce Lică în loc să se îndrepte 
spre stufăriș, ascuns de privirile 
corbilor care croncăneau pe sus, se 
ducea cu povara spre nămolul lu- 
tos de la marginea rîpei.

„Acolo pe loc rece vrea tovără- 
șelul" își zise el, dar în cealaltă 
clipă rămase trăznit.

Lică cu greutatea în mîini se 
opri și o buși pe Nănuța cu dcstil 
în nămol. Apoi fără grabă, fără 
să-i pese de gemetele reținute ale 
femeii îi luă hainele și dintr-o 
zvîcnitură le aruncă în Arieș.

— Vai, dușmanule, vai porcule, 
strigă Nănuța văzîndu-și fustele 
plutind și cu spatele, de la conci 
pînă la călcîie plin de nămol, se 
aruncă în apă să-și pescuiască îm
brăcămintea.

Lică, pe mal, simțea cum pe 
piept și pe șira spinării sudoarea 
îi curgea în jos. pc picioare, cum 
se Oprește în păr, ca apoi să co
boare Ia tălpi, unde nisipul o sor
bea lacom picătură cu picătură.

AUzi dincolo pe țărm un plîns 
ciudos, de copil răsfățat și cînd își 
îndreptă privirile în partea cea
laltă, o văzu pe Nănuța îmbrăcată 
în hainele ude. grăbindu-se să a- 
jungă pe la vii, spre sat.

Lică răsuflă mulcomit și se a- 
șeză lingă nămolul în care o a- 
runease pe Nănuța. Se ridică din 
mijloc și atunci văzu lutul liniind 
un trup în forme ademenitoare Cu 
patima potolită începu să șteargă 
cu mîna, liniștit, ca șl cum nimic 
nu s-ar fi întîmplat, rotunzimile 
desfrînate ale nămolului.

— Slabi-s oamenii, slabi-s, își 
zise Lică șl lipindu-și capul de pă
mînt rămase așa vreme îndelun
gată, tremurînd, cu mîna în nămo
lul pe care îl simțea răcoros, odih
nitor.

De sus Zolovie îl privi pe flă
cău cu ochii micșorați, nepricepîncl 
nimic, Cu o teamă cumplită în su
flet. Nu voise pînă atunci cu nici 
un preț să se socotească mai pre
jos decît Lică și iată că acum sim
țea în toate fibrele sufletul că îl 
paște o primejdie, că omul acela 
de jos, îi mai tare ca el. îl înșe
lase, nelăsîndu-se prins, îl făcuse 
să se vadă pe el însuși pătimaș, 
bătrîn, neputincios. Ii veni să a- 
runce cu un bolovan în rîpă, apoi 
să fugă, dar în loc să facă ceea ce 
gîndise, rîse mărturisindu-și că 
rîpa nu era ocolo în fața lui, ci 
undeva înlăuntrul lui, adîncă, fără 
fund, fără margini.

MARCEL CniRNOĂGA „Primiivnru".

RĂMAS BUN PENTRU O ZI
Rămîneți cu bine copii! Noi 
pornim în~ lunga călătorie a zilei, 
cu-o barca a viselor pornim 
spre ținta ce trebuie atinsă.
I°i fămîneți cu. visele voastre 
lîngă obiectele atît de pașnice, 
bandajați păpușa rănită 
în nevinovata voastră închipuire, 
caii de lemn hrăniți-i cu frunze, 
ridicați case din cuburi — 
mîine, știm, veți ridica altele

ODA M
EiTEtej/e-n juru-ți : toate ce s-arată 
Sînt semne de pulere-ngemănată ;
Chiar lacrima de miere e-ntr-un fel — 
Un dulce ghem de mii de osteneli.

Ca să scornesc-un bob de cincantin 
S-adună sonde, fabrici, nori, senin, 
1 ractoarele constring, prin fier, pămîntul 
$i-n hora asta chiuie și vîntul.

Zugravule, bujorii-ți sclipitori 
Sînt măcinați, întîi, în multe mori,
O dată, cu sămînța, care-și lasă 
In praful roș, unsoarea mătăsoasă.

Gioconda-ți tăinuită, dulcea-i gură. 
La început fu simplă țesătură :

DE ZIUA COPILULUI

pe care să nu le dărîmați
ca acum, rîzînd, cu-o lovitură de picior. 
Rămâneți cu bine copii! Ne așteaptă 
timpurile, ne așteaptă uzinele 
pe care vi le dăm mîine — zilnic 

■vă schimbați înfățișarea, copii frumoși, 
copii neastîmpărați, copii cocoțați în pomi 
să atingeți cu degetele norii, 
copii care aruncați în văzduh 
pașnice avioane făurite din ziare...

Petre STOICA

LȚIMII
Legat tot de suveică și oălale, 
Purcede firul nemuririi tale.
Deci cînd orice, de-i mare sau doar bun e. 
I ăduri de brațe, mări de umeri spune, 
Cînd un copil, o pîine, -o floare dragă 
E-un nod de care multe vieți se leagă, 
In lume ce-mi arat-acest cuprins 
Cum să găsesc un loc acelui ins 
^N^hi^rce^vremii spatele-i posac 
Trîntind zăvorul între el și veac ?

7 u ești un cer de stele, nu o stea, 
Lumina ta redă și raza mea 
îe^ehemi MULȚIME, frate ce trăiești. 
Stingher doar morții deajuns îi ești.

Constantin CHIORALIA

C o n s i t9 u
(Urmare din pag. 1) 

întinsa frățește se caută și se string, 
își trec una altora fluidul creator și 
liecare mină se simte mai puternică, 
mai sprintenă, cînd știe că nu e sin
gură, că milioane de alte mîini <> 
susțin, ii trec vlaga lor mereu reînnoită, 
pulsațiile lor regulate, cadența lor im
petuoasă

*

De cite ori cobor din Calea Vic
toriei, din fața hotelului Athenee-Pa- 
lace spre Cișmigiu, mă surprinde, cu 
optimele lui Viziuni, peisajul din vale, 
noua sală a Palatului, înconjurată d‘ 
peluzele, plantațiile proaspete și 
blocurile zvelte, pe care praful ș| funin
ginea nu le întristează, palatele de 
fier și beton mulate în tonuri tandre, 
care răsfrîng reverberațiunile frumo
sului nostru cer mediteranean, sein 
teierile solare, ninsoarea de poveste 
a nopților cu lună.

La fel ca mine, toți bucureștenii 
care contemplă acest întreg armonios, 
gîndit cu metodă și măsură, realizat 
cu frenezie, simt un orgoliu firesc, 
un patriotism ciiad n, bucuria de-a i,

-participat dacă nu a fi contribuit 
chiar, la înfăptuirea lui.

Iot așa, celelalte capitate ale țării 
trezesc în fiecare cetățean o mîndrle 
legitimă, de la lașul pe care nu l-am 
mai recunoscut, alît de mult s-n 
schimbat în bine, de cîțiva ani In- 
"once, pînă la cetățile de la Dunăre.

La Iași, ca și în alte centre ale 
țării, iureșul acesta de construcție mo
dernă scoate și mai mull in evi
dență frumusețea, nob’cțea emoționanti 
a vechilor zidiri străbune.

Palate și monastiri, turnuri medie
vale sînt reparate, întărite, salvate 
de uzura anilor. frescele bisericilor 
marelui Ștefan, a’e lui Mircea cel 
Bătrîn, ale Movileștilur, ale lui Mea- 
goie Basarab, sînt păzite, reparate, 
redate privirii admiratoare a noilor ge
nerații. Grija Partidului Muncitoresc 
Romîn și a guvernului țării merge 
și dincolo de leatul ctitoriilor voievo
dale : săpăturile de la Grădiștea, In 
inima Ardealului sau la țărmul Pon
tului Euxin, în Dobrogea misterioasă, 
dezgroapă vestigiile unui trecut de 
două ori milenar, lumea dacică, lumea 
greco-romană, lumea preistorică. In 
vreme ce colectivizarea suprafețelor 
dobrogene iși atinge apogeul, la Con-

c t i e
stanța, la Istria, la Adăm-Clisi, în 
grotele colinelor caîcaroase, trecutul 
renaște și el din adincul pămintului 
ți al veacurilor Se creează o armo- 
nie a tradiției, solemne și imuabile, 
cu impetuozitatea constructivă a vre- 
cnilor moderne,

Ritmul vertiginos în care s-au ridi
cat ultimele construcții va continua 
și în viitor. Directivele Congresului 
al Ill-lea al P.M.R., recent publicate 
in presa noastră, arată i „Iu raport 
cu ritmul de dezvoltare al economiei, 
volumul total al constmțiilor va 
crește în 1965 de circa 2 ori fată 
de anul 1959".

încurajați de succesele de pînă acum, 
cu experiența cîștigată pe șantiere, 
nrhitecții poporului vor clădi așadar 
tot mai măreț și mai solid, acoperind 
pămîntul țării cu zidiri din ce în ce 
mai falnice: case de locuit, fabrici, 
uzine, laboratoare, sanatorii, școli, edi
ficii publice etc.

Așteptăm încrezători lucrările Con
gresului și ne bucurăm, de pe acum, 
la gîndul roadelor de mîine, hărăzite 
nouă de puterea populară.

Vicior EFTIMIU
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PTOWsy-rx -am să mă opresc asu-
țSSkxR pra datelor strict bio-

’*5y grafice ale marelui
. X poet. Eu aș vrea nu-
ț , (i.'ț mai să subliniez un
j 4 sS s‘nfe’ur lucru: că Ar-
C w. tS ghezi, prin obîrșie și
So^gqyc.5^ simțăminte este un

produs al Olteniei. Din 
Cărbuneștii Gorjului 

ste tatăl său. Eunicui său se numea 
oadcre Cojocarii sau Toadcre Că- 
iularu (poetul nu-și mai aduce bine 
minte de cele petrecute cu un veac 
3 urmă pe meleagurile bunicului 
îeșteșugar de căciuli și cojoace).
Neastîinpăratul Toadere Cojocarii 

au Căciularu din Cărbunești umbla 
u desaga plină de căciuli și cojoace 
rin satele și tirgurde oltenești și 
muntenești. Acest lucru ne aduce a- 
ainte de Ștefan a Petrei Cojocarii, 
atăl lui Ion Creangă, care umbla și 
] să-și vindă prin iarmaroace coții 
le suman și de pînză.

Tatăl poetului se mută în București 
i își schimbă numele în Teodorescu. 
‘arcă pentru a fi mai aproape de 0- 
lîrșie, locuiește pe str. Țăranilor, prin 
)bor, unde se naște și Ion, care în 
904 semnează pentru prima dată sub 
iiimele de Tudor Arghezi. In 1904 
mbiică Agatele negre în revista Li- 
lia dreaptă.

Numele de Tudor i-a fost drag poe- 
ului. De două ori i-a fost drag. Intîi 
1 apropia de bunic și în al doilea 
înd îl apropia de conducătorul răs- 
:oalei din 1821, de Tudor Vladimires- 
:u, de la care a moștenit focul sacru 
li revoltelor sale strigate, țipate sau 
docotite numai în inima și sufletul 
>ău.

La 8-9 ani, ca elev de școală pri
mară, îl adora pe Eminescu. Ca o 
ambră mergea în urma Iui pe Calea 
Victoriei. Pe vremea aceea Eminescu 
era șl el o umbră, sfîrșit de boală și 
mizerie.

Eminescu I-a rămas lui Arghezi ca 
o icoană în suflet. I se umezesc o- 
chii și astăzi cînd vorbește de el curn 
l-a văzut, cum îl urmărea, cît de 
drag îl era.

Geniile nu se nasc des. Un Emi
nescu și un Arghezi se nasc rar, rar 
de tot. Și totuși, cînd un luceafăr a- 
punea ca materie fizică, alții răsă
reau pe firmament. Arghezi este unul 
din acei luceferi. Eminescu este lu
ceafărul de seară, de fiecare dată 
mai strălucitor, Arghezi este lu
ceafărul de zi surprinzător în fiecare 
nouă creație, tot atit de străluci
tor. Primul, deși pămîntean, este 
mai celest, iar ’ al ~ doilea, deși 
pe alocuri celest, rămîne mereu 
pămîntean, legat de viața de toate 
zilele a societății în care trăiește. Co
mun amîndurora le este geniul și 
dragostea de țară, de popor, de uma
nitate, Amindoi sînt lirici prin exce
lență, dar lirica lor este cu totul și 
cu totul deosebită. Prin una suflă 
vîrttul și cîntă uneori Doina haiducu
lui sau CîntUI dă jale al Moldovei, iar 
prin una suflă vîntul și cîntă Doina 
Oltului și Balada lui Iancu Jianu 
uneori.

Arghezi s-a răsvrătit împotriva tra
diției, împotriva legilor vechi ale ver
sului clasic, nu s-a conformat, deși 
era pentru versul regulat. încorseta
rea il supăra, îl revolta, așa cum l-a 
revoltat și l-a supărat tradiția pe 
Phidias, care n-a ținut seama de tra
diție și a sculptat-o pe frumoasa 
Phryneea fără vălul obișnuit pînă a- 
tunci, văl pe care sculptorii au știut 
să-l subțieze mereu, în așa fel, incit 
să nu-i supere nici pe zei și nici ei 
să nu fie prea încătușați în liberta
tea de a reda frumusețea corpului 
omenesc... S-au găsit și la noi în 
țară puriști și tradiționaliști care l-au 
acuzat pe Arghezi de neconformism, 
de lipsă de respect față de limba și 
legile clasice ale versului. Ii măsurau 
lungimea versurilor cu metrul și îi 
numărau iambii și troheii. Dar Ar
ghezi nu s-a intimidat.

Noul și inventivitatea au stat întot
deauna la baza operei argheziene. Nu 
numai subiectele pe care le alegea 
erau noi, dar și forma în care se 
exprima era nouă. Meieu a căutat și 
a vrut și vrea încă să se depășească. 
Greu, pe brînci, se tîra spre pisc, spre 
vîrf. Piscul pe care s-a urcat mai 
poartă urmele pașilor înfundați în 
praful de pe drum și praf de stele, 
dîrele genunchilor și coatelor, cum 
s-a tîrît. El nu a fost partizanul fo
cului de artificii. Arta la el izvorăște 
din transfigurarea materialului de 
viață, din raportul proporțional dintre 
fictiv și real. Ca Un șpițer își cîntă- 
rește dozele. Aș putea spune că în 
mare parte valoarea operei sale poe
tice vine din acest dozaj, pe care 
numai un geniu îl poate stăpîni și 
cunoaște. El vede cu imaginația sa 
bogată lucruri pe care altul nu le 
poate vedea; el simte senzații pe 
care numai el le poate percepe.

Arghezi dă viață cuvîntulul, așa 
cum dădeau viață sculptorii greci din 
epoca lui Pericle marmorei albe a 
muntelui Pentelic. El nu caută cuvin
tele. Cuvintele vin singure. Le stă- 
pînește și i se supun. Le modelează, 
le topește în inima sa și apoi le toar
nă în tipare, le topește și a doua și 
a suta oară și iar le toarnă. Cuvin
tele îi curg prin vîrful degetelor și 
se aștern pe hîrtie. Din inimă cuvin
tele trec în minte și apoi, ca niște lu
mini țîșnesc, țipă, cîntă și tac, cînd 
se aștern pe hîrtie.

Căutarea de nou șl de frumos îl 
face pe Arghezi să nU fie niciodată 
mulțumit de ceea ce scrie, să nu-i 
placă ceea ce scrie decît în clipa în 
care scrie și sftrșește de scris ceea 
ce are în față. Se simte mereu un 
debutant. Mereu este îngrijorat de 
ceea ce a dat, dacă este bun, dacă 
este realizat artistic. De cîte ori dă 
o poezie are emoția debutantului. A- 
cest lucru îl face și atunci cînd tri
mite poezii la „Luceafărul". Dă telefon, 
se interesează. De multe ori cere ma
nuscrisul, îndreaptă o virgulă, schim
bă o funcție sintactică sau morfolo
gică...

El nu s-a grăbit. Primul volum i-a 
apărut la 47 de ani. La această vîr- 
stă mulți scriitori se topesc, dispar, 
nu mai au vlagă și sevă. Talentul lui 
extraordinar era contestat. A fost re
marcat însă de Ibrăileanu după cît se 
pare la „Viața romînească", apoi de 
critici mai tineri, de oameni de mare 
cultură, cum ar fi Mih. 'i Ralea, G. 
Calinescu, Perpessicius, Tudor Vianu, 
Al. Philippide și mulți alții.

Apariția lui întunecă multe talente 
cenușii și aceste talente cenușii ac
ționau, îl ponegreau, îl împroșcau cu 
venin, așa cum au făcut și cu Emi
nescu și Caragiale. Și Eminescu a 
fost contestat, dar geniul, ca un iz
vor de munte, străbate și piatra și 
iese la lumină.

Și Carag ale a fost negat. Din cau

za invidiilor și patimilor a fost ne
voit să plece din țară. Din aceleași 
motive dezgustat de tot ce era in 
vechea Romînie, Arghezi stă multă 
vreme în străinătate. £1 n-a plecat 
dm spirit aventurist, nici că i-ar fi 
piăcut boema. In Elveția el a muncit 
din greu, adăpindu-se din bogata 
și minunata cultură progresistă 
a timpului. Dragostea de țară, 
de popor l-a adus pe Arghezi înapoi 
de unde a plecat. 11 era dragă Dîm
bovița, de la izvoare, nu prin Bucu
rești, ii era drag Oltul, cu tumultul și 
sălbăticiile lui. Poate că de la Olt a 
luat tăria și forța telurică, natura sa 
țărănească. Poate că și lirismul tot 
de la Olt I-a luat. L-a luat de la 
murmurul Oltului, prin zăvoaie și 
cîmpii, pe sub stînci și rădăcini de 
ariniș.

In ce constă valoarea, noutatea și 
prospețimea operei poetice a lui Tu
dor Arghezi ? Răspunsul este simplu: 
viața, omul. La el totul din jur s-a 
transformat în poezie. El scoate e- 
sența și din firul de iarbă și din be
ciul cu morți al pușcăriilor... Viața 
la el este în cele din urmă mai tare 
decît moartea. Viața învinge în poe
zia argheziană. încrederea în om în
vinge. II aduce pe om, așa cum este, 
cu limbajul lui de multe ori, dar mai 
ales Arghezi este atent la aspirațiile 
omului din popor, la ținta și misiu
nea Iui pe pămînt, la tendința lui 
spre lumină și dreptate, libertate și 
adevăr. Este ca un Prometeu înlăn
țuit uneori pe piscul unui munte, în
setat de flacăra mistuitoare de a-J 
lumina pe om, dornic de a se cobori 
jos, printre ciobani și țărani. Se zba
te pînă ce rupe lanțul și vine la cio
banii și țăranii lui, la oile și cîinii 
săi din ogradă. Are forță și putere 
numai cînd simte sub picioare pămîn
tul, ca Anteu.

Arghezi este nou cînd scrie poezie, 
tabletă, pamflet, roman. E gingaș cu 
fluturii și animalele, dar este aspru 
cu asupritorii poporului. I-a pus pe 
boieri la stîlpul infamiei. I-s dragi 
oamenii din popor. l-i dragă fata ță
ranului ucis din poezia Pui de găi, 
îi este drag Ion Ion din beciul tUor- 
ților din închisoare care a murit cu 
ochii deschiși, privind parcă spre ce
rul satului său natal cu oameni nă
păstuit!. l-i drag tocilarul și scrie 
poezia Tocila, despre un meșteșugar 
umil, cum a fost și bunicul său.

Un omenesc și o omenie neobișnuit 
de grăitoare străbate majoritatea poe
ziilor lui Arghezi. Cu o sensibilitate 
și o gingășie rar întîlnite scrie despre 
albina, despre mica giză numită vaca 
maicii-domnului, cînd scrie despre 
Mitzura, despre tovarășa lui de viață 
Paraschiva, țăranca care, urmașă de 
vechi răzeși moldoveni, înfruntă via
ța, venind desculță Ia București, în
tocmai cum s-a întîmplat și cu mama 
lui Sadoveanu, care a venit desculță 
la Pașcani.

De triumful vieții, de triumful omu
lui este străbătută opera poetică a 
lui Arghezi, mai ales opera din ur
mă, din volumele Cîntare omului și 
1907.

Dar Arghezi nu este numai un cer
cetător atent al vieții și al omu
lui. EI este un cercetător al fenome
nelor. Prin fenomen ajunge la om și 
viceversa. Cunoașterea este adîncă. 
Scriitorul nu-i numai un observator 
al fenomenelor, pătrunde în interiorul 
lor, Ie disecă, le analizează și scoate 
esențialul. Poezia argheziană mai are 
și alte laturi. Poetul ia atitudine, par
ticipă, se dăruie. Această atitudine șl 
participare este evidentă în volumele 
noi. Ia poziție și cînd scrie tableta 
împotriva baronului KilHnger, împo
triva robirii țării de către fasciști, ia 
atitudine cînd demască pe fugarii și 
denigratorii țării fugiți peste hotare, 
în apus. Arghezj este un răzvrătit 
împotriva orînduirii burgheze. Sub 
înrîurirea ideologiei clasei muncitoa
re Arghezi a dat opere de mare va
loare. Astfel, concepția volumului 
Cîntare omului are o țintă măreață : 
geneza omului biruitor. Poezia lui 
este poezia prezentului și viitorului. 
Orizontul său poetic are contur în 
poemele din vojumele 1907, în Cîn
tare omului și alte poeme. Aceste 
limpeziri i le-a adus ideologia clasei 
muncitoare biruitoare. De aceea Ar
ghezi este mereu nou, mereu proas
păt, ca și vihța noastră. Arghezi ia 
parte și el la lupta poporului nostru 
pentru socialism, pentru pace. Din 
cauza aceasta el nu este bătrîn și nu 
poate îmbătrîni niciodată. Poezia lui 
va rămîne mereu tînără, mereu proas
pătă.

Este o mîndrie și o glorie că po
porul nostru a dat un geniu ca Ar
ghezi. Poetul nu îmbătrînește. El este 
fără moarte.

Dumitru CORBEA

Cum e atacată schema biblică a 
omenirii sau cum se dezvoltă procesul 
intentat luj dumnezeu ?

Antropolog e mîndră de obiectul 
său, „Cîntare Omului" evocă apariția 
însușirilor proprii omului și revoluțio
nare pe scară biologică prin conse
cințele, prin mutați.le pe care le-au 
produs. Blestemul divin osîndește pe, 
Adam Ia starea captivă și bicisnicii 
a ființelor tîrîtoare, animale . Descrii 
și de Ovidiu în „Metamorfoze", actull 
trudnic și grotesc, obținut prin lan-1 
sări și căderi repetate, al ridicării pel 
picioare este înnobilat, „sacral" îmi 
potriva rel giei disprețuitoare. Prilej 
juind insului mărginit cuprinderea unul 
orizont nemărginit și ieșirea în spaț 
infinit, mișcarea liberă în univers, elfl 
Serarea „de-nțelcnirea pe loc și
acria" reprezintă embrionul uma« 

tâții omului, ai conștiinței de sinew 
„Dar chinuit de rivna de-a fi^ 

muncit de jind. / Miracolul trezirii 
l-ai săvîrșit voind". Alte faze ale depă
șirii obstacolelor sădite de natură in 
„plăpinda făptură de carne" dar con
siderate tot ca restricții impuse omului 
de voința divină, încleștările pretinsu
lui rob cu muțenia sa spre a-și smulge 
primele simete articulate, cu teama 
de a fi singur în cosmos și de a su
porta permanenta amenințare a morții, 
simbolizată de umbra sa ,,însoțitoare-n 
odihnă și mișcare", sînt urmăr te cu 
o palpitație dramatică și în cadrul 
aceluiași fundal cosmic care nu odată 
iese din pasivitate, intervenind în 
spectacol. „Regizorul", poetul este și 
el prezent, in trep'dația imprimată ac
țiunii fără deznodămînt previzibil a 
protagonistului, în zugrăvirea fizică, 
corporală a tensiunii luptătorului, In 
coborîrile de ton și accentele de corn-

pi

Poetul „piscurilor
Un sentiment a! desfacerii de Orice 

ar putea stînjeni vocația aceasta stă
pânește o bună parte din lirica poe
tică argheziană. E afcl o poezie 
a refuzului de a duce dragos
tea pînă ia împlinirea ei fireas
că, de teamă ca nu cumva bucu
ria cărnii să oprească în vreun 
fel goana după absolut a spiritului. 
E o poezie a ascezei, a înfrînării și 
supunerii simțurilor, o poezie a do
minării erosului și convertirii lui în 
stimul moral. Iubirea e văzută ca o 
îmbiere înșelătoare, „Făptură vrăji
toare și duioasă" („Inscripție pe un 
portret"), „Femeie scumpă și ispită 
moale" („Jignire"); „Să ne oprim? 
Un cîntec ne vine de la han. / E 
vinul bun și patul adine și tu ești 
dulce / Și-ai vrea, învăluită în părul 
tău bălan, 1 Pe jaruri carnea noastră, 
de vie, să se culce". („Restituiri") •— 
spune Arghezi, trăind momentul ten
tației. Dar adaugă imediat: „Nu. Mină 
crlncen, timpul ni-l sparge cu pot
coava. / S-apropiem vecia mai repede 
de noi. / Păstrăază-fi sărutarea, ca 
florile otrava, 1 Ca să o dăm (ărînii 
întreagă înapoi" („Restituiri"). Iar 
în altă parte mărturisește și mai di
rect: „Mi-am stăpînit pornirea idola
tră I Cu o voință crîncenă și re.ee; j 
Căci somnul tău nu trebuia să-nece / 
Sufletul meU.de piscuri mări de pia
tră" („Inscripție pe un portret") • E 
vorba, așadar, de o identificare a iu
birii fizice cu mulțumirea mărginită, 
care poate adormi foamea de infinit 
a profetului. Dragostea nu e respinsă, 
dar se exaltă în ea puterea nemăsu
rată a dorinței, în opoziție cu satis
facția limitată a simțurilor. Mișcarea 
pasională e mai aspră, mai virilă, ca 
la Eminescu.

Lirica erotică nu traduce un senti
ment de suferință. Poetul nu deplînge 
neputința de identificare a obiectului 
iubirii cu idealul. Nu i se reproșează 
femeii că în loc de o „Madonă" e o 
„Venere" sau „Dalilă". Dragostea, în 
însăși împlinirea ei, ascunde pentru 
poetul „piscurilor mari de piatră" o 
deturnare de la felul suprem al exis
tenței. De aceea, iubitei i se cere să 
rămînă doar o chemare veșnică, un 
impuls neîncetat. Nedăruindu-se, ea 
are facultatea să păstreze tocthai ceea 
ce e infinit în dorință. Arghezi îi 
spune:

Fii ca o apă pură, în care se ascund 
Nămolurile negre cu pietrele la fund, 
Fii cîntecul viorii ce doarme nerostit, 
Smaraldul care încă pe mîini n-a 

strălucit, 
Poteca-n palma fărit, ce nu e încă 

trasă 
Și poate duce-n ceruri sau poate- 

ntoarce-acasă.
(„Stihuri").

Femeia urmează, în această formă 
de dragoste spiritualizată, să se mul
țumească a li susținătoarea aspira
ției către absolut.

Priveghe dară visul în noi să-l împă
trești

— o sfătuiește poetul, îndemnînd-o: 
Fă-i început, de coardă din fiecare 

deșt.
Fă-i pirostrii ivoriul fierbinte-al unui 

trup
Cu amintiri de marmori fi cu miros 

de stup.
Nutrește-ni-l cu ce e In tine întărire, 
Cetate de altare, izvor de omenirel 
Dă-i lapte de ești mumă, dă-i singe, 

curtezană,
Și inima-n curvie ți-o fă de

Cosînzeană.
(„Stihuri")

Ideea dragostei se concretizează 
într-un simbol memorabil al eternei 
făgăduinți: „Apropiată mie și totuși 
depărtată / Logodnică de-a pururi, so
ție, niciodată" — își numește Arghezi, 
în „Cîntare", fenieia iubită. Profetis- 
mul, mîndria singulară a celui care 
vede mai departe și, rămînînd credin
cios idealului său, îndură cu o stoică 
bărbăție batjocurile și umilințele, con
vins fiind că urmează o chemare su
perioară să comunice și facturii ver
surilor. Ca Brand, poetul cultivă invo
cația elementelor: „Infinit! Infinit I 
Adunii-ți bolțile deodată"...; apostrofa 
adresată Unui auditoriu închipuit: 
„Foloslți-vă de cîntec, de lumină și de 
taină"; „Munte îndreptat cu piscul în 
tărie"; „Stea, nu poți tu, intra-n ve
riga lui"?; „Cupe omenești de goluri.-" 
„Dormiți, dormițl I, Bieți rătăciți, / 
Găsiți în uliți felinarul / Pe care 
ștreangul să-l s miji"... Interogația re
torică întoarsă către sine, în mod pa
tetic și spectaculos:

Să las s-o umple cerul cu vastul lui 
tezaur?

Inveșmîntat domnește, să trec cu giul
giul rupt:

Pe coate cu luceferi, spoit pe piept cu 
aur

Și tatuat cu fulger, să nu-nving, să 
nu lupt?

în sfîrșit, formulele sentențioase, rosto
golite Ca niște avertismente: „Lebezi, 
așteptați ca plinea să v-o dea semă
nătorii"; „Temeliile veciei, orice-ați 
face-s ale noastre"; „Dormiți, dormiți, 
căci legea o citește cartul" ș.a.m.d.

Absolutizată așadar, îndepărtată de 
izvorul ei Social, revolta sfîrșește aici, 
într-un gest de însingurare se
meață, asemănătoare cu cea a 
„piscurilor mari de piatră". E și 
ipostaza în care Arghezi prezintă 
adevăratele sale înrudiri cu poeții sim
boliști, nu atît- prin exprimarea

Tudor Arghezi rostindu-și cuvîntul la adunarea festivă de la Ateneul R.P.R.

mari d
„pe cale mai mult de sugestie" a unul 
fond sufletesc muzical, cum cerea !-■ 
vinescu, cît printr-o psihologie socM 
lă și artistică asemănătoare, 
neînțeleșilor, siliți, după credința 
să rămînă izolați, pentru că își 
șese veacul. închiderea mîndră in 
se asociază la ei cu un sentim^B 
de amărăciune; misiunea pe care oH| 
de îndeplinit in hune le apare cafl 
blestem. Arghezi spune în „NehoW 
rîre": „De ce nu pot să nu știu, de ■ 
nu pot să n-aud / In ce stă rostim 
zilei și prețul de-a ți-o trece?" Și, vor
bind de solicitatea dureroasă și con
tradictorie a artei, care-1 îndeamnă să 
fie și „unul și celălalt", și „sfîntul 
palid, sfîrșit și blînd pe cruce", și 
„biciul ce-'l izbește și-l sîngeră-n o- 
braz", exclamă :
De unde vin aceștia? De unde-acești 

eroi,
Călăi, Iobagi, apostoli, din noapte 

pîn' la mine?

Le sînt dator odihna ce pleoapa nu-mi 
atinge?

Le datotesc lumina și faptul crud că 
sînt?

(„Rugă de vecernie")
Prin acest gen particular de indi

vidualism rebel, înclinat să se încon
joare cu o aureolă profetică și să-și 
facă din înf.rîngere un blazon, Ar
ghezi se apropie de tipologia poeți
lor simboliști și, mai exact, de struc
tura sufletească a precursorilor cu
rentului: Baudelaire, Rimbaud, Ver
laine, Cross sau Corbiere.

In atitudinea îor trăiește un pro- 
meteism deformat. Din mitul titanu
lui care l-a înfruntat pe Jupiter, ei 
exaltă momentul tragic al înlănțui
rii eroului pe stîncă, pradă vulturu
lui devorator. Satanismul simbolist, 
prelungire a demohismului romantic, 
nu e în esență altceva. Lucifer, ar
hanghelul răzvrătit, înfrînt de Sa- 
vaot, izgonit din ceruri și ostracizat 
în regatul întunericului, apare la Bau
delaire nu ca un inamic al oameni
lor, ci ca aliatul luptei lor împotriva 
tiraniei divine. El e „cel mai înțelept 
și cel mai frumos dintre îngeri", 
„zeul trădat de soartă și frustat de 
slavă", „prințul exilat, care a fost 
nedreptățit și care, învins, se ridică 
mereu mai dîrz", „atotștiutorul", 
„marele rege al tărîmurilor subpă- 
mlntene" t „tămăduitorul neliniștilor 
umane", „cîrja proscrișilor", „lampa 
inventatorilor", „confesorul splnzurați- 
lor și complotiștilor", „părintele a- 
doptiv al celor pe care, în neagra 
sa mînie, Dumnezeu Tatăl i-a alun
gat din paradisul terestru", spiritul 
căruia poetul îi adresează rugăciu
nea :

Gloire et louange ă tot, Satan dans 
les hauteurs 

regnes, et dans les 
profondeurs 

vaincu, tu reves en 
silence I 

ăme un jour, sous 
l’Arbre de Science,

Pris de toi se repose, ă l’heure ou sur 
ton front

Comme un Temple nouveau des ra- 
meaux s"epandront! 

Litanies de Satan").

Du ciel, ou tu

De l’Enfer, ou,

Fals que mon

(„Les

participă la aces 
„bărbatul uriaș", 
un „sol pacinic".

pe muritori sa 
creației, să descopere 
să-și supună materia.

Wață 
ne le 
firii, 
damnării apare însă și ea, pentru că 
opera aceasta Satan o exercită sin
gur, înconjurat nu de recunoștință, 
ci de dispreț și urmărit mereu de 
blestemul înfrîngerii. Prometeismul 
capătă o asemenea reprezentare, care 
pune accentul — cum spuneam — 
pe momentul tragic al mitului. E 
glorificată revolta înlănțuită, amară, 
izolată Și neînțeleasă.

„Prințul" lui Arghezi e un astfel 
de Prometeu. Biruitor, de lifte și ji
vine, el așteaptă acuma „dîrz", „la 
rlndu-i biruit", „închis in turnul mar
ții din poruncă", părăsit și vîndut 
de „curtenii șirețl". In locul vulturu
lui îl rod „păduchii", „pe dedesub
tul platoșei domnești". Titahismul nu 
se stinge, apare însă zbătîndu-se Chi
nuitor, într-o captivitate umilitoare:

secretele
Ideea

..■Prințul e-ntreg, dar glndurile-l dor, 
Ca niște vulturi negri ce-și aruncă 
Intre cotețe rotirile lor"...

(„Prințul")

Prometeismul, sub forma lui sa
tanică, se ciocnește aici de Spiritua
lismul poetului. Lucifer e văzut, pe 
de o parte, ca un principiu al cu
noașterii și al puterii omului, pe de 
altă parte ca expresia materialității 
lui, ........................ . . . - .
fia 
la 
ti cil 
de piatră1 
tare Omului". Aici, eliberat de 
deformări mistice, se afirmă în 
plenitudinea lui, prometeismul arghe
zian glorificînd pe „cel ce gîndește 
singur și scormone lumina", născo- 
citorul uneltelor năzdrăvane, „al omu
lui de fier”, „mașina" — Ființă ză
mislită cu gîndul și visarea. 
Ne-nchipuit mai tare ca brațul și spi

narea 
lată-l, scoboară-n hăuri cu coiful lui 

rotund

a cărnii și păcatului. Contradic- 
aceasta apare la Arghezi ca și 
Baudelaire, sub efectul 
idealiste. Poetul „piscurilor

.“ o învinge însă în

op- 
mari 

„Cîn- 
orice 
toată

Și rtetie Oceanele pe fund.
El trece prin vîlvoare, prin cremene 

și gheață.
Pornise de cu seară, s-a-ntors de 

dimineață,
Șl nu l-a ars dogoarea, nu l-a-mple- 

trit nici gerul
E țara tul pămîntul șl l-a-mpletlt 

cu Cerul, 
lingă Argeș luleaua, și 

văpaia 
tncă-i arde, ajuns pe Hi

malaia, 
coaptă-acasă, într-un cup

tor domol, 
pinguinii tot proaspătă, la 

pol.

Și-aprinde

Din pipă

Și

I-o

5C

plinea

Și Arghezi 
vorbind de 
veghează ca 
stîncă de zăpadă" la „țărmii lumii'.'
și evocînd întîlnirea cu el. Satan 1 
se înfățișează „gol tn imensa zare", 
„tăcut și gîndltor", „cu brațete pă
roase, la piept, făcute cruce", doml- 
nînd într-o poză contemplativă și or
golioasă întinsurile apelor:

Deși nămiez, tn umbra-i, culcată peste 
mare

Șl aruncată-n valuri ca un adînc 
noapte, 
deodată- 
tresare 
calea lut

de lapte. 
(.Satan")

de
Văzul cum firmamentul 

ntreg
Cu lămpi șl candelabre, pe

„Eu — zice poetul, îndreptîndu-și 
plin de respect privirea către ilus
trul personaj — cu-o mtnă-atîi de 
lată / Incit putea să joace P» deget 
un oraș" —

ridicai lopata tn semn de datorie
Și mă sculai din luntre, de jos, ca 

să-l salut,

A

gustă

tn sfîrșit, urmașul lui Prometeu,
el, omul, 

prins șl taina mare a tainelor, 
atomul, 

poate omenirea, în cîteva secunde,E l /.___ ________ , ..........— _____  ,
S-o-ntinerească nouă pe veci ori s-o 

scufunde. 
(„Cel ce gîndește singur")

OV. S. CROHMALN1CENU

1) ,,Rugă de sieafă" ?i unele din aceste 
poeme sînt mai vechi, dar s-au născut tot 
în urma contactului cu mișcarea muncito
rească. Arghezi povestește că și-a trimis pri
mele versuri ziarului BLuinea nouă**, după 
ce începuse să frecventeze, la 16 ani, clubul 
socialist din strada Doamnei. („Dintr-un foi
șor**, Revista Fundațiilor nr. 12/1941). în El
veția, de asemeni, a trăit într-o ambianță 
revoluționară, participînd la manifestațiile de 
1 Maj și la discuțiile amicilor săi maxi* 
maliști, rtihiliști sau anarhiști, despre Marx, 
Engels. Bebel, Plehanov, Blanqui, Fourier, 
Robert Owen, Bakunin, Kropotkin sau Eli* 
s£e Redus (J Mai" — dintr-un „Carnet 
de note străine", publicat în Facla nr. 16/ 
1912 și 
.Lume

2) M 
ndadcă*

8) .Cronica teatrală", Viața romînească nr 
1/1912.

4) .Cronica teatrală", Viața romînească nr. 
11/1911 și Nr. 10/1912,

5) .,Literatura socialistă". Scara nr. 1391/ 
1913.

datat Geneva 1906 ț .Zi-ntîi Mai", 
veche.' luine nouă*).

Ralea : ,T. Arghezi*. Via[a romt-
nr. 6—7/1927.

fm^^^^lore", ntreceai^ 
„imitațiile", condiția succesului rela
tiv al omului era smerenia înaintea 
operei atotcreatorului, sau cel puțin 
a universului iar, uneori, munca, da
torită unei concepții artizanale. îl 
apărea chiar un refugiu, o oază da 
liniște în mijlocul societății trîndave, 
Pentru Arghezi de azi, munca sa 
dezvăluie încă de la origini ca formă 
de supunere nu la, ci a naturii, și de 
afirmare a inițiativei omului : „Iți și 
visa nădejdea, dormind, să puie-n 
jug/ Cu vitele pămîntul, cît e de lung, 
la plug, / Și se ivi odată cu omul 
slobod, munca. / Din pravila ei aspră, 
el își făcu porunca / De fiecare clipă, 
simțind întîi, cu frică / In el nebă-i 
nuite puteri că se ridică". Caracteris
tic e că poziția adoptată determină o 
imagine diferențiată a muncii, în 
strînsă dependență de situația socia
lă a făuritorului de bunufi. Exploa
tarea și umilirea poporului harnic, 
practicate de cătrq foștii stăpîni, apă
rate de aparatul statului și „miruite" 
de instituția clericală, sînt reliefate 
foarte apăsat, consecvent și pe un 
ton de șarjă populară, familiară: 
„Munciți și fără grijă. Vi-s muncile 
cam grele, / Dai- noi va stăm alături, 
lungiți pe canapele"......Veneau sunînd
cădelniți în. jurul lor si alții, / Un 
cor de glăstlri, psălțli. / — Noi sîn- 
tem totdeauna cu orice stăpînire / 
Și-o legănăm cu stihuri cîntate dih 
psaltire, / Creștinii cu creștinii, pa
ginii cu păgînii / Că Dumnezeu ne- 
alege să ne-ascultărtt stăpînii". Cali4 
tatea muncii de a valorifica resursele 
omului, de a-1 instala la cîbma uni
versului și de a-i acorda posibilitatea 
realizării de sine, nu se manifestă 
deplin decît dadă cel ce muncește este 
„domn sieși", dacă trăiește într-o so-, 
cietate litieră de jaf și oprimare. 
Iharmat CU această optică despre 
muncă, înțelegem de ce autorul lui' 
„1907“ demască împilarea de-a lun
gul întregii istorii a poporului său, 
cu o îndîrjire dacă nu și cu o expre
sivitate artistică egală, înțelegem de ce 
aprobă și slăvește lupta de clasă, 
revoluția socială :
Din tabloul relațiilor și ciocniri
lor de clasă se detașează categoric 
convingerea că rapsodul omului a 
abandonat definitiv scepticismul so
cial, neîncrederea în triumful adevă* 
rului și justiției, delimitînd fără echN 
voc cauza mulțimilor de țelurile pri- 
vilegiaților (pe „călău" de „iobag", 
ca să folosim termenii săi de odini
oară).

In aceeași ordine, este interesant 
de remarcat că, deși interpretarea 
originilor deosebirii de clasă, ale di
ferențierii societății în „stăpîni șl 
slugi", conflictul, lupta de clasă a 
devenit axul concepției despre istorie 
a poetului, din ochii căruia s-a șters 
nostalgia după imaginara comuniune 
idilică în muncă egală și înfrățire cu 
divinitatea protectoare a omenirii arha
ice- De asemenea,sugestivă pentru gîndi- 
rea sa avansată este distincția, stai 
bilită foarte clar, între războaiele de 
învrăjbire a popoarelor și „războaiele1' 
de clasă : în timp ce primele sînt 
blamate, ultimele sînt îndreptățite și 
recomandate ca necesare.

încoronare a acestei viziuni în ca* 
drul căreia, conform realității, socie-* 
tatea muncii libere se înjghebează în 
luptă, ca rezultat al victoriei exploa- 
taților, statura prometeică a omului 
nou pornit să clădească „imperiul li-' 
bertății" se proiectează sublim peste 
univers: „Și, în sfîrșit, urmașul lui 
Prometeu, el, omul, / A prins și taina 
mate, a tainelor, atomul. / El poate 
omenirea, în cîteva secunde, / S o-rw 
tinerească nouă pe veci ori s o scu
funde. / E timpul, sluga veche și r<M 
bul celui rău, / Tu, omule și frate, 
să-ți fii stăpînul tău". Ca și odinioară 
Faust care întrezărește fericirea în 
acțiunea constructivă a oamenilor so
lidari, Arghezi a întîlnit în socialism 
posibilitatea atingerii aceluiași pisc 
al fericirii, posibilitatea împlinirii as
pirației sale către unitatea armonică 
a persoanei omului. Intîlnind socialis
mul Arghezi s-a întîlnit cu Arghezi dirt 
„Cuvinte potrivite", cu sine însuși. Dra
ma sa, dramă a cunoașterii și a exis
tenței, dramă a omului care a luptat 
atîta vreme împotriva alienării omu
lui, fără a găsi calea biruinței s-a 
dezlegat.

Mihail PETROVEANU

meU.de


GAZETA LITERARA

La Prezidiul Marii Aduna aționale

ta Prezidiul Marii 
a avut loc solem- 
Ordinului „Steaua 

Romîne" clasa 1

Vineri la amiază, 
Adunări Naționale, 
nitatea înmînării 
Republicii Populare 
academicianului Tudor Arghezi.

La solemnitate au luat parte to
varășii : Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voifec, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Stoica, secretarul Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Athanase Joja, pre
ședintele Academiei R. P. Romîne, 
Llie Murgulescu, ministrul Invățămîn- 
tului și Culturii, academicieni și alți 
oameni de știință și cultură.

Inmînînd marelui poet înalta dis
tincție, tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer i-a transmis din partea C.C. al 
P.M.R., a Consiliului de Miniștri și a 
Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
felicitări călduroase, urări de sănătate 
și multă putere de muncă 
sa pusă în slujba poporului 
a înfloririi culturii socialiste 
noastră.

Continuînd și îmbogățind 
luminoase ale literaturii noastre, 
6pus vorbitorul, Tudor Arghezi 
ridicat versul romînesc ta noi culmi

de creație 
blicistica 
expresia frămîntările epocii și 
țele de progres ale poporului.

Academicianul Tudor Arghezi, a 
arătat vorbitorul, este în permanență 
prezent cu forțe înnoite, în literatura

artistică. In poezia 
sa viguroasă și-au

și pu- 
găs'.t 

năzuin-

în opera 
romîn și 
în patria

tradițiile
a 
a

noastră nouă, în viața noastră cul
turală, în activitatea obștească ca de
putat în Marea Adunare Națională. 
Opera sa slujește idealurilor nobile 
ale păcii, prieteniei între popoare.

Acad. Tudor Arghezi a mulțumit 
jpentru acordarea acestei înalte dis
tincții, spunînd : „Sînt atît de zguduit 
■Ie nemeritata, prea marea onoare, fă
lită celor 80 de ani ai mei, îneît 
Bi pierd și vorbirea. Nu pot găsi o 
Bmusețe a cuvintelor mele demnă de 
Bmusețea gestului care mă emoț'o- 
Bază. De-abia putui să creionez în- 
Bun colț ascuns mărturisirea smeritei 
Bunoștințe și îndrăzneței mele mul- 
Hniri intimidate".
■Cei 
^■tat

seară literară. Despre munca și opera 
lui Tudor Arghezi a vorbit 
Hajdu Zoltăn.

La Orașul Stalin

a

Doetul

„Ernst
Croito-

In ziua de 21 mai la uzinele 
Thălmann", profesorul Ștefan 
ru, a verbit despre viața și opera lui 
Tudor Arghezi. Vineri 27 mai, criti
cul Ov. S. 
ferenția la 
drul unei 
sacrale lui

prezenți la solemnitate l-au fe- 
căld'Uros pe sărbătorit.

Casa Scriitorilor „Mihail 
Sadoveanu"

prilejul împlinirii a 80 de
Tudor 

a

ani
Ar- 

avut
Be Ia nașterea poetului 
Ighezi, miercuri 18 
'loc la Casa 
veanu" din 
artistică.

Au luat parte academicieni, 
tori și 
oameni 
omagial 
Bogza. 
trat pe 
cutul 
lumul 
autor, 
pentru literatură din Moscova A. Sa- 
dețki a înmînat maestrului T. Arghezi 
primul volum de versuri în traducere 
rusă, urîndu-i noi succese în crea
ția sa.

A 
care 
unor 

L In 
Ighezi 
[fru frumoasa manifestare

mai
Scriitorilor „Mihail Sado- 
Capitală o seară literar-

scrii- 
critici literari, artiști și alți 
de artă și cultură. Cuvîntul 
a fost rostit de acad. Geo 

A fost audiat apoi, înregis- 
bandă de magnetofon, cunos- 

„Testament" cu care începe v"- 
„Cuvinte potrivite", citit de 
Din partea Editurii de stat

urmat un program artistic 
și-au dat concursul actori 
teatre din Capitală, 
încheiere, maestrul ~ 
a mulțumit celor prezenți

La Cluj

Tudor Ar- 
pen-

Arghezi, 
Cluj a 
organi- 
1 'niunii 
și Aca-

Bin cinstea poetului Tudor 
■ Casa Universitarilor din 
But loc o adunare festivă 
Btă de filialele din Cluj ale 
Briitorilor d'n R. P. Romînă 
Bmia R. P. Romine.
țBuuvintul de omagiu a fost rostit 
(■■seriilorul Ion Xgîrbiceanu. Despre 
HB și opera lui Tudor Argh-zi au 
■Kt cont. univ. Dumitru Isac, redac- 
■Mef adjunct al revistei „Tribuna".

Istvan, membru cur.sp,indent 
f^Bcademiei R. P. Romine, secretar 

niunii Scriitorilor
^■ă.
^Artiști ai Teatrului 
Teatrului Maghiar de 
tate au prezentat apoi 
recitări din opera lui

din R. P. Ro-

Național și ai 
Stat d'n locali- 
un program de 
Tudor Arghezi.

La Tg. Mureș

La casa de Cultură a sindicalelor 
din Tg. Mureș a avut loc vineri o

LA ATENEUL R. P. ROMINE
Academia R. P. Romîne și Uniunea 

Scriitorilor au organizat vineri, în 
sate Ateneului R. P. Romîne, o adu
nare festivă, închinată academicianu
lui Tudor Arghezi.

La adunare au fost prezenți to
varășii Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Mie Miirgulescu, ministrul In- 
vățămîntului și Culturii, academicieni, 
scriitori și alți oameni de artă și cul
tură, numeroși cititori și admiratori 
ai poetului sărbătorit.

Un cald omagiu pentru îndelunga 
și bogata activitate a poetului l-a 
adus acad. Athanase Joja, președintele

Academiei R. P. Romîne. Academi
cienii Mihai Beniuc, prim secretar al 
Uniunii Scriitorilor, Tudor Vianu și 
Geo Bogza, care au luat apoi cuvin- 
tul, au relevat marea valoare a operei 
poetice și publicistice a maestrului 
ludor Arghezi, — operă exprimînd 
năzuințele poporului făuritor al vieții 
noi, — și prețuirea de care creația 
sa se bucură atît în țară, cît și peste 
hotare. Primit cu aplauze călduroase, 
a luat apoi cuvîntul sărbătoritul, care 
a mulțumit pentru cuvintele emoțio
nante ce i-au fost adresate, pentru 
înalta apreciere dată activității sale.

Crohmălniceanu va 
Teatrul Național în 

manifestări centrale i 
Tudor Arghezi.

■ir
Mihu Dragomir va conferenția 

Cîmpina și Sinaia despre creația 
Tudor Arghezi.

La Craiova

con-
ca-

con-

la
lui

din versurile închinate de poeții ie
șeni. sărbătoritului.

In aceeași zi, la Casa de cultură 
a studenților, în prezența a numeroși 
tineri, a vorbit despre viața și opera 
lui Tudor Arghezi tov. Ion Istrati.

Textul conferinței a fost multipli
cat și difuzat în toate raioanele re
giunii Iași, la școli și cămine cultu
rale, cluburi, etc. prin grija secției de 
învățămînt și cultură a sfatului popu
lar regional și a Consiliului sindical 
regional.

Aceeași conferință a fost radio-di- 
fuzată de către Studioul regional de 
radio.

„Flacăra- lașului", colaborarea 
Otiliei Cazimir, G. Lesnea, AL Dima 
și Const. Ciopraga a închinat o pa
gină

Peste hotare

lui Tudor Arghezi.

La Timișoara

In sala Teatrului de Stat din Cra
iova, în cadrul sărbătoririi poetului T. 
Arghezi, organizată în ziua .de 23 mai 
a luat cuvîntul poetul Dum tru Ccr- 
bea Au fost de față Mltzura și Ba- 
rutiu Arghezi. O manifestare asemă
nătoare urmează să aibă loc la Căr- 
bunești, de 
ghezi.

Teatrul de Stat Maghiar-Ger- 
a avut lac în ziua d> 

sărbătorirea 
cadrul căreia 
Al. J»beleanu.

na 
man

poetului 
a

La

unde este originar T. Ar-

La Tîrgu Jiu

Scriitorul
în ziua de 23 
opera lui Arghezi.

La Sibiu, Baia Mare, Mediaș, Blaj, 
Tîrnăveni, despre viața și opera 
Tudor Arghezi, au 
fesori de la liceele

Petre Stoenescu, a vorbit 
mai despre viața și

lui 
conferențiat pro- 
din localitate.

La Turnu

In ziua 
Dragu a 
Arghezi.

Severin

mai scriitorul Petre
lui

de 23
vorbit despre poezia

La Constanța

In
pcetul Marcel Breslașu 
țiat în ziua de 
aniversării a 80 
Arghezi.

Sala Sporturilor" din Constanța, 
a con'eren- 

21 mai, cu prilejul 
de ani a lui Tudor

La Bacău

La „Casa de Cultură" din Bacău a 
avut loc o adunare festivă închinată 
lui Tudor Arghezi. A vorbit Radu 
Cîrneci

La Hunedoara

In cadrul sărbătoririi lui 1. Arghezi, 
la 26 mai, la Hunedoara, vorbește 
poetul Radu Boureanu.

vorbiMîine, 27 mai, la Galați va 
poetul Ion Brad, la adunarea organi
zată în 
ghezi.

cinstea poetului Tudor Ar-

La Suceava

de 29 mai, Eusebiu CamilarIn ziua
va conferenția la Suceava cu prilejul 
aniversării iui T. Arghezi.

La lași

La Filiala Academiei R.P.R. din Iași 
a avut loc în ziua de 21 mai o șe
dință festivă închinată acad. Tudor 
Arghezi. Despre opera poetului a vor
bit prof. Constantin Ciopraga. in aula 
Facultății de Științe Juridice a avut 
loc o altă manifestare închinată mare
lui octogenar. Prof. univ. Al. Dima a 
vorbit despre Arghezi, după care a 
urmat un program artistic alcătuit din 
recitări din poeziile lui T. Arghezi și

21 mai 
T. Arghezi în 

conferențiat poetul

Arad

In 
furai 
Mircea Șerbănescu în cadrul sărbă
toririi acad. Tudor Arghezi.

ziua de 21 
din Arad

mai la Palatul Cul- 
a vorbit scriitorul

La Reșița

a 21) mai în sala Casei de CulturăL
a Combinatului Metalurgic din Reșița 
a avut loc o adunare festivă închinată 
poetului Tudor Arghezi. A vorb t des
pre opera sărbătoritului, poetul Har. 
Țugui.

La Radioteleviziune

Radioteleviziunea a dedicat poetului 
ludor Arghezi, cu prilejul sărbătoririi 
sale, mai multe emisiuni, printre care 
„Moment poetic: T. Arghezi" (6 mal): 
„însemnări despre începuturile literare 
ale lui T. Arghezi" (17 mai): „1907“ 
în lectură dramatizată (19 mai): „Me
dalion literar" T. Arghezi (19 mai): 
„Omagiu lui T. Arghezi" (21 mai) cu- 
prinzînd cuvîntul academicienilor Tudor 
Vianu și Mihai Beniuc, precum și ver
suri închinate sărbătoritului de Maria 
Banuș, Ion Brad, Ion Bănuță, G. To- 
mozei.

Ziarul maghiar ,'Nepszabad- 
sag" a publicat in nr. de du
minică 22 mai I960, un arti
col închinat operei lui Tudor 
Arghezi, semnat de dr. Pomo- 
kos Samuel

★
In ni. din 12—18 mai ac 

al revistei „Lettres franșaises". 
poetul și eseistul Hubert lain, 
traducător din opera lui Tu
dor Arghezi, publică articolul 
„Cei 80 de ani ai lui Tudor 
Arghezi" și in tălmăcirea sa, 
poeziile: „Caligula" și „Psal
mul de taină".

★
In „Journal des poetes", edi

tat de Pierre Louis Flouquet 
și Arthur Haulot din Belgia, 
o apărut o pagină închinată 
poeziei lui Tudor Arghezi, sub 
titlul „Triumful curajului" si 
cu o prezentare de P- L. Flou
quet.

Traducerile sînt semnate de 
Luc Andre Marcel, C. Bord- 
nescu-Lahovary și V. Porum
barii

★
Un ciclu de poezii ale lui 

T udor 
volumul 
poeziei secolului 
in Belgia.

Arghezi a apărut în 
ll din „Antologia 

XX" editată

★ 
dei poeți" din 

două pagin' 
contempora

„Giornale 
Roma, închină 
poeziei romineștl 
ne (,.Panorama de la poesia 
romena") publicind versuri de 
T. Arghezi, M. Beniuc, E. Ie- 
beleanu, A. E. Baconsky. 
Magda Isanos, Maria Bonus, 
V. Tulbure, V. Porumb acu și 
alții.

★
Sîmbătă, 21 mai, la Buda

pesta, in Sala Universitară a 
avut loc o festivitate organiza
tă de Institutul romin din ca
drul Universității de Științe 
„Eotvos Lorand", și Institutul 
pentru relații culturale, cu pri
lejul celei de a 80-a aniversări 
a nașterii poetului Tudor Ar
ghezi.

Tipărirea operelor
Opera lui Tudor Arghezi a atins în 

anii puterii populare un tiraj de aproa
pe o jumătate de milion de exemplare. 
Dacă în trecut ediția de versuri ale 
poetului s-a tipărit numai în 2.225 de 
exemplare, după 23 August 1944, vo
lumul de „Versuri alese" a avut un 
tiraj de 30.000 exemplare, ediția biblio
filă s-a tipărit în 20.000 de exemplare, 
iar noul volum de versuri din colec
ția „Biblioteca pentru toți", care a 
apărut zilele acestea are un tiraj de 
60,000 exemplare. Volumul de poezii 
„1907“ a fost tipărit în două ediții, 
totalizînd 30.000 de exemplare și o 
ediție în limba maghiară ; volumul 
„Pagini din trecut" s-a tipărit în două 
ediții, în 45.000 de exemplare; cartea 
pentru copii „Prisaca" a fost tipărită

în patru ediții, într-un tiraj de 84.000 
de exemplare și două ediții în limba 
maghiară. In tiraje mari au fost tipă
rite și „Cartea cu jucării", „Cartea 
mea frumoasă" și altele.

Zilele acestea a apărut și vo
lumul „Tablete de cronicar", care cu
prinde cronici literare, dramatice, 
amintiri despre scriitori și artiști, sorise 
de-a lungul a 50 de ani.

Pentru începutul anului 1961 este 
prevăzută apariția unui volum întitu
lat „Cu bastonul prin București" —- 
volum de tablete cu privire la Bucu
reștii de ieri șț de azi. Editura de 
Stat pentru Literatură și artă pregă
tește de asemenea editarea Operelor 
complete ale lui Tudor Arghezi.

conferința de la Paris a fost torpilată 
și speranțele noastre, ale tuturor, spul
berate. Atitudinea fermă a premierului 
sovietic a găsit un sprijin larg în 
U.R.S.S. și în toate țările, inclusiv A- 
merica.

La ora aceasta, ziarele din Occident, 
la îndemnul serviciului de propagandă 
al Pentagonului, fac o zarvă nemai
pomenită, în jurul ultimelor evenimente, 
acuzînd pe sovietici de eșecul confe
rinței la nivel înalt. Nimic mai fățarnic 
și mai lipsit de scrupule. Intrigile ace
lor cercuri agresive au reușit să strice, 
temporar, bunele relații dintre U.R.S.S. 
și S.U.A., pe cale de a fi instaurate, și 
în momentul de față primejdia reîn
ceperii războiului rece a crescut In 
declarațiile cele mai recente, de la 
Berlin și Moscova, tovarășul Hrușeiov 
a arătat că Țara Sovietelor își va con
tinua politica sa dusă în sprijinul co
existenței pașnice, chiar dacă anumite 
capete înfierbîntate se agită zadarnic. 
Propunerea ca reuniunea ce u-a avut 
loc la Paris să se reia peste 6—8 luni 
mi se pare foarte rațională și plină de 
înțelepciune. Ca și în trecut, U.R.S.S. 
dă dovadă de răbdare, amînînd și re
zolvarea problemei germane, atît de 
acută, care nn poate fi amînată totuși, 
la nesfîrșit.

Este de presupus că la viitoarele a- 
legeri care vor avea loc în America 
foarte curînd, marele popor de peste 
ocean își va găsi un președinte înțelept 
și ferm, în stare să potolească avîntul 
aventurierilor militariști. Farsa alarme
lor aeriene, a declarării stării de război, 
a ajuns să obosească pe toată lumea. 
Primejdia sportului cu „cerul deschis” 
nu poate fi însă minimalizată. Omeni
rea nu poate rămîne la cheremul unor 
piloți care, la adăpostul norilor, vor să 
facă vizite inoportune. Poziția hotărîtă 
a liderului sovietic la Paris a găsit în 
țările socialiste aprobarea cea mai de
plină. Trebuie să se afle că aceia care 
construiește o lume mai bună, știu, atunci 
cînd trebuie, să dea o ripostă nimici
toare oricăror încercări de a impune 
din afară „modurile” lor de viață.

Rămîne de dorit să se ajungă la un 
modus vivendi care să convină ambe
lor părți. Cu toate contradicțiile dintre 
filozofiile noastre conviețuirea pașnică 
este posibilă și de preferat amenință
rilor și brutalităților de tot felul. Așa 
cum o dovedește timpul, politica so
vietică și a țărilor lagărului socialist 
este consecvent pașnică. Nu poate fi 
citat nici un caz de încălcarea suvera
nității vreunui stat de către aviația 
U.R^.S.-ului, după cum a mărturisit-o 
chiar președintele S.U.A. la o conferin
ță de presă, așa îneît balivernele despre 
o agresiune presupusă, atît de vechi și 
răsuflate, nu fa» onoare celor ce le 
scornesc.

Mai devreme sau mai tîrziu, avem 
convingerea că agitația generalilor de 
la Pentagon va fi potolită și omenirea 
va răsufla ușurată că a scăpat de a- 
menințarea atomică. Ultimele realizări 
în Cosmos ale sovieticilor, ar trebui 
să le aducă aminte helicoșilor că 
U.R.S.S.-ul ocupă primul loc în lume 
în ceea ce privește tehnica.

Eugen BARBU

U N I M
(Urmare din pag. 1)

de construcții care va crește de 2 ori, în 
1965, față de 1959. Apoi învățămîntul 
va fi sprijinit înspre o mare dezvoltare, 
ca și cercetările științifice și medicale. 
Sănătatea obștească va fi ocrotită prin 
măsuri salutare și investiții sporite.

Venitul național în creștere va asi
gura și creșterea bunei stări a oame
nilor muncii. Toate acestea vor face 
ca dincolo de granița în timp a pla-

E N S A V I N T
nului, anul 1965, să se poată vedea 
în perspectivă pînă în 1975 creșterea 
tot mai intensă și multilaterală a for
țelor de producție pentru desăvîrșirea 
creșterii socialismului și trecerea mai 
departe spre comunism.

Pentru orice intelectual, atașat cinstit 
construirii socialismului și a tuturor 
binefacerilor sale în țara noastră, pla
nul are atracția pe care viața însăși 
o are, viața •— de data aceasta — rit
mată, înviorată, de o gîndire precisă,

științifică în mersul ei în viitor. Pen
tru cine știe să simtă și să vadă pli
nătatea vieții în continuă creștere de 
la noi din țară, planul este o mare 
oglindă a fericirii viitoare a colectivită
ții romînești pentru a cărei instruire 
stau ehezașe bogăția pămîntului romî- 
nesc, înțelepciunea conducătorilor, en
tuziasmul și hărnicia poporului.

Ion Marin SADOVEANU

Recenta plenară lărgită a Gomisiei 
de literatură pentru copii a Uniunii 
Scriitorilor din J^.P.R,, a prilejuit o 
deosebit de utila confruntare a opi-_ 
niilor cîtorva dintre cei mai autorizați 
factori educativi. Scriitori și redac
tori, activiști U.T.M. și reprezentanți 
ai unor importante fabrici din Capi
tală, profesori, bibliotecari și educa
toare, și-au spus cuvîntul de-a lungul 
a două după amieze de dezbateri pa
sionate, privind mai ales cărțile a- 
părute la Editura Tineretului în ul
tima vreme.

De altfel, istoricul dezvoltării lite
raturii pentru copii la noi este legat 
de înființarea acestei edituri menite să 
publice lucrări destinate tinerei gene
rații. Această măsură luată de Partid 
a constituit o nouă dovadă a grijii 
sale părintești pentru „schimbul de 
mîine" al constructorilor lumii socia
liste. Și roadele n-au întîrziat să se 
arate.

E adevărat că și în condițiile vitre
ge ale regimului bur^hezo-moșieresc 
unii scriitori legați de popor au creat 
opere valoroase, care puteau fi citite 
de tineret sau îi erau, chiar, adre
sate. Astăzi însă, ca un fenomen ca
racteristic epocii socialiste, alături de 
marii noștri scriitori ca Mihail Sado
veanu și Tudor Arghezi, alături de 
Marcel Bwslașu, Cicerone Theodorescu, 
Naigy Istvan, regretatul Asztalos 
Istvan, Szemler Ferenc, Nina Cassi- 
an se afirmă un grup com
pact de mînuitori ai condeiului 
care s-au dedicat exclusiv, sau 
în cea mai mare parte, literatu
rii pentru copii: Vladimir Golin, Oc- 
tav Pancu-Iași, Gica Iuteș, Al. Mi- 
tru, Mioara Cremene, Gellu Naum, 
Lotte Berg, Cezar Drăgoi, Viorica 
Huber, Călin Gruia, Sonia Larian, 
Mircea Sîntimbreanu, Valeria Boicu- 
tesi, Costache Anton, Luiza Vlădescu, 
Petre Luscalov, Hedi Hauser, Mihai 
Stoian. Toți aceștia și alții, pe care 
nu i-am mai pomenit, și-au făcut de
butul în anii regimului de democra
ție populară. Despre cărțile lor s-a 
vorbit în referatele prezentate de scri
itorii Vladimir Colin (proză) și Ion 
Brad (poezie), precum și în interven
țiile a peste patruzeci dintre pârtiei- 
panții la plenară.

In lumina referatelor și a discuții
lor, vom încerca să trecem rapid în 
revistă ceea ce s-a făcut și ceea ce 
mai trebuie făcut pentru a da copiilor 
tot mai multe cărți valoroase și ac
tuale.

In primul rînd ar fi, poate, nece
sar să stabilim cu mai multă limpe
zime ce înțelegem prin actualitate în 
literatura pentru copii. Specificul a- 
cestei literaturi impune abordarea unor 
aspecte ale realității care nu mai 
impresionează cu aceeași acuitate re
tina și imaginația adultului. Nu-i pu
tem lipsi pe micii cititori de povesti
rile despre fauna și flora de la noi și 
de aiurea, de basme, legende și po- 
yești. Pentru preșcolari, mirajul unei-

PROBLEME RLE LITERATURII PENTRU COPII
telor simple și al mijloacelor obișnuite 
de locomoție este nou și cu atît mai 
mult mirajul rachetelor interplanetare. 
Spunînd acestea, nu pledăm cîtuși de 
puțin în favoarea escamotării proble
melor esențiale ale timpului nostru. 
Considerăm, dimpotrivă, că greutatea 
specifică a acestor probleme trebuie 
să crească simțitor în ansamblul crea
ției destinate celor mici și prețuim 
încercările meritorii de a-i familiariza 
cu elementele noii realități. Printre 
ele se înscriu „La noi în gospodărie" 
de Mioara Cremene, „Povestea bra
dului" de Cezar Drăgoi, „Pentru 
voi, copii" de Eduard Jurist, „Un 
easpete drag" de Valeria Boiculesi.

„Noul" apare mai rar și mai palid 
în sectorul atît de important al edu
cației morale și a bunelor deprin
deri. Există și realizări certe, ca de 
pildă povestirile lui Octav Pancu-Iași 
sau versurile din volumul „Așa-Î 
Sanda" de Gellu Naum. Putem a- 
minți, de asemeni, unele povestiri 
din ultimele cărți ale lui Mihai Stoian 
(„Povești de la fereastra mea"), Titel 
Constantinesiu („Greierul casei"), Ion 
Jipa („Bim, Big, Bum... și alți năz
drăvani").

Situația nesatisfăcătcsre existentă 
în sectorul literaturii pentru pre
școlari se datorește lipsurilor con
jugate ale Editurii Tineretului, re
vistelor pentru copii și colaboratorilor 
lor. Așa cum s-a arătat la plenară, 
editura și revistele nu s-au străduit 
suficient să atragă condeiele consa
crate și au dovedit lipsă de exigență 
față de calitatea unor lucrări. La 
rîndul lor, unii scriitori au răspuns 
foarte greu sau n-au răspuns de loc 
numeroaselor solicitări. Unul din moti
vele acestui refuz este și necunoaște
rea vieții de azi a copiilor.

*
Trecînd pragul vîrstei de 7 ani, 

copilul pătrunde într-un univers. 
Școala înseamnă revelația vieții con
densate în filele, unor cărți — o re
velație continua, operînd prin acumu
lări și salturi în procesul de cunoaș
tere. Sfera specificului tematic se 
lărgește treptat, ajungînd la o quasi- 
identificare cu sfera generală a vieții.

Nestemate ale literaturii pentru șco
larii mici rămîn „Dumbrava minu
nată" de Mihail Sadoveanu și „Pri
saca" de Tudor Arghezi. Mai amin
tim „Povestirile lui Mărunțelu" de
I. Agîrbiceanu, „Iepurașul de turtă 
dulce" de V. Eftimiu, „Fabule" și 
„Bucuroși de oaspeți" de M. Bres 
lașu, „O școlăriță în pădure" de Ci
cerone Theodorescu, „Prințul Miorlau" 
de Nina Cassian, „Povești dunărene" 

de Al. Sahighian, „Gel mai mare Gul
liver" de G. Naum...

Arătam mai sus, că nu-i putem 
lipsi pe micii cititori de basme, le
gende și povești. Lucrul acesta s-a 
concretizat prin apariția unui număr 
destul de mare de lucrări — poate 
prea mare, în raport cu numărul căr
ților oglindind nemijlocit realitatea 
socialistă. Repetăm: nemijlocit — 
pentru că basmul poate sluji și el 
foarte bine educației comuniste, a- 
tunci cînd vehiculează idei ale epocii 
noastre. Această idee, temeinic argu
mentată în referat, a fost reluată, 
printre alții, de scriitorul Meheș 
Gybrgy, din Cluj.

In procesul creării basmului nou, 
s-au precizat aîteva direcții de dez
voltare: basmul științific, basmul „de 
idei" și basmul școlar.

Din prima categorie fac parte și 
lucrările Vioricăi Huber („Vălurea", 
„Căluțul de foc", „Ulcicuța de vrăji"), 
care îmbracă în vălurile fanteziei no
țiuni și fenomene explicate științific. 
Așa, de pildă, „Căluțul de foc" în
fățișează copiilor, în chip artistic, sis
temul solar și procesul de formare 
a cărbunelui și a petrolului.

încercările în acest domeniu nu sînt 
întotdeauna rodnice. Referatul de poe
zie și unii vorbitori au adus cri
tici severe cărții „Bob auriu" de 
Tudor George, care cuprinde simbo
luri confuze și are scăderi artistice 
reprobabile.

Basmul. „de idei" (ghilimelele vor 
să sublinieze caracterul convențional 
al acestui apelativ) pune accentul pe 
exaltarea valorilor etice contemporane. 
Este genul în care excelează Vladi
mir Colin, al cărui ultim volum „Bas
mele Omului", constituie o nouă iz- 
bîndă artistică, semnalată ca atare în 
cadrul plenarei.

Basmul școlar, de care s-au preo
cupat Gica Iuteș („Praștia năzdrăva
nă") și Sonia Larian („Cutia de sticlă") 
își poartă eroii în lumea diverselor 
discipline personificate, dezvăluind co
piilor puterea și frumusețea științei. 
El este chemat să înlăture urmele re
pulsiei și indiferenței față de învăță
tură, repulsie și Indiferență generate, 
în trecut, de cunoscutele tare ale școlii 
burgheze.

O mențiune aparte se cuvine crea
ției lui Al. Mitru și Călin Gruia. 
Păsfrînd într-o mai mare măsură mo
tivele și tiparele folclorice, ei au dat 
o nouă strălucire poveștii și legendei, 
apropiindu-le de conștiința cititorului 
contemporan și folosindu-le ca un 
mijloc poetic de explicare a unor fe
nomene științifice și sociale.

Gustînd încă basmele (uneori pe 
ascuns!), pionierii sînt din ce în ce 
mai interesați să cunoască tainele 
vieții în care pătrund cu ochii larg 
deschiși.

Inlăturînd unele dintre racilele ei 
de început— prezentarea realității în 
culori idilice, repetarea la sațietate 
a schemei: copilul individualist readus 
în sînul colectivului, etc. — literatura 
noastră a abordat, în ultimii ani, 
domenii mai dificile. Așa, de pildă, 
scriitorii pentru copii și-au propus să 
nu mai ocolească în cărțile lor relațiile 
dintre băieți și fete. Printre cele mai 
bune realizări pe acest tărîm se nu
mără povestirea „Sfîntuța" din volu
mul „Loteria" de Sanda Doiniș și 
romanul lui Costache Anton, „Seri al
bastre". Despre înrîurirea dramelor 
familiare asupra sufletului copiilor a 
scris Nicuță Tănase în „Muzicuța cu 
schimbător" și „Acțiunea P. 1500". 
Iar Gica Iuteș înfățișează, în „Gei de 
la Crisanta", contradicțiile existente

Pe marginea plenarei lărgite 
a Comisiei de literatură 

pentru copii a Uniunii 
Scriitorilor din R. P. R.

uneori între societate și familie — 
aspect de loc neglijabil al luptei dintre 
nou și vechi.

S-au purtat multe discuții pe tema: 
e absolut necesar ca în cărți să apară 
școala și organizația de pionieri sau 
e destul ca influența lor să se facă 
simțită în comportarea copiilor ?

Răspunsul l-a dat însăși creația li
terară. Au văzut lumina tiparului 
cărți care dezbat în esență și nu nu
mai pe planul atributelor exterioare 
problemele școlii și ale organizației 
de pionieri, indiferent de locul și ano
timpul în care se desfășoară acțiunea: 
„An de școală" și „Zile de iulie" de 
Ștefan Luca, „Cu și fără ghiozdan" 
și „Sub lupă" de Mircea Sîntimbrea
nu, „Mică e vacanța mare" de Mihai 
Stoian, „însemnările lui Niță Peni
ță" de Victor Vîntu, etc. După cum 
spunea și tov. Nicolae Roman, secre
tar al C.C. al U.T.M. mulți scriitori 
au acordat o mai mare grijă oglindi
rii vieții pionierești, depășind acel 
stadiu în care personajele — copii, 
apăreau ca pionieri doar fiindcă 
purtau cravata roșie și nu prin com
portarea lor.

★
Referatul prezentat de Ion Brad a 

semnalat apariția unor volume de ver
suri pentru pionieri valoroase ca 

„Schimbul de mîine" de Marcel Bres
lașu, „Poezii" de Otilia Cazimir, „Fău
rari de frumusețe" de Cicerone Theo
dorescu, „Poveștile bălții" de Mihu 
Dragomir, „Luna din călimară" de Ce
zar Drăgoi, „Cartea cu Apolodor" d» 
Gellu Naum și altele.

In cadrul plenarei a fost discutat 
pe larg volumul Mioarei Cremene 
„Bună dimineața, lume". Menționînd 
unele poezii reușite, tovarășul Na- 
ghiu Iosif, muncitor la Fabrica „Ste
la" din București, a arătat că altele 
dovedesc o înțelegere greșită a pro
blemei inovației, o căutare ostenta
tivă a originalității cu orice preț, 
neglijînd conținutul de dragul formei.

S-a vorbit, de asemeni, despre 
unele accente idiliste în placheta 
„Casa cu ferestre argintii" de Florin 
Mugur — lucrare în general reușită, 
ale cărei calități au fost recunoscute 
de critica literară.

Dezbaterile au subliniat cu tărie 
necesitatea de a se scrie versuri îna
ripate, mobilizatoare, cu un puternic 
caracter agitatoric. Poeții Nina Ca
ssian și .Gellu Naum, scriitorul Dane 
Tibor, din Cluj, educatoarea Maria 
Bîrjoveanu, au arătat, în intervenți
ile lor, că micii cetățeni au nevoie 
de versuri pe care să le poată recita 
la serbările școlare și ale grădinițelor, 
care să-i însoțească de-a lungul anilor 
ca niște prieteni de nădejde, cultivîn- 
du-Ie umorul, gingășia, sensibilitatea.

★

Pe măsura apropierii de pragul ado
lescenții, copilul este din ce în ce mai 
supus farmecului aventurii. Nevoia lui 
de acțiune și de visare trebuie îndru
mată pe un făgaș sănătos — și lite
ratura are, în aceasta, un rol deosebit 
de important.

O contribuție pozitivă la dezvolta
rea literaturii originale de aventuri 
o constituie apariția cărților „întoar
cerea pescărușului" de VI. Colin, 
„Bătălia nevăzută" de N. Mărgeanu, 
„Peștera albastră" de Meheș Gyorgv, 
„Misiunea H.S.“ de I. D. Mușat, „Se 
ridică ceața" de C. Neagu, „Atac la 
obiectu' 112“ de H. Zincă. Nu 
putem cita decît două romane de 
aventuri pentru copiii a căror acțiune 
se petrece în zilele noastre: „Cire- 
șarii" și „Castelul fetei în alb" de 
Constantin Chiriță.

Un gen deosebit de drag copiilor 
este și cel științifico-fantastic, ale 
cărui probleme au constituit obiectul 
intervențiilor scriitorilor I. M. Ște
fan și Adrian Rogoz. Citito 
rii au primit cu interes puținele lu 
crări originale de acest gen, printre 
care „Drum printre aștri" și „Robin

son! pe planeta oceanelor" de I. M. 
Ștefan și Radu Nor, „Omul.-arun
cat în Lună" de ‘ N. Minei, 
„Experiența „Colombina" de Camil 
Baciu. De curînd. Editura Tine
retului a publicat prima povestire 
științifico-fantastică pentru copii: 
„O întîmplare în împărăția zăpezilor" 
de I. M. Ștefan.

Dacă bilanțul este, totuși, de
ficitar, lucrul acesta se datorește 
și faptului că presa literară n-a 
arătat un interes continuu, sus
ținut, pentru â dezbate proble
mele literaturii de aventuri și știin- 
țifico-fantastice. Devine posibilă, ast
fel, perpetuarea unor greșeli despre 
care s-a vorbit și la plenară. Incercînd, 
de pildă, să găsească un corespon
dent al vechii literaturi polițiste, scri
itorii n-au înțeles întotdeauna că nu-i 
destul să-l mute pe Sherlock Holmes 
pe malurile Dîmboviței și să-l traves
tească în ofițer de miliție. Trăsătura 
esențială de caracter a celor care duc 
lupta cu răufăcătorii sau cu dușmanii 
dinăuntru și din afară ai regimului 
nostru democrat-popular, este adîncul 
lor patriotism, conștiința primejduirii 
vieții pentru o cauză nobilă. Numai 
asemenea oameni — asemenea perso
naje literare, pot să înflăcăreze ini
mile cititorilor. In această ordine de 
idei, referatul și luările la cuvînt, 
printre care cea a tovarășului Dan 
Theiler, activist U.T.M., au cri
ticat cu asprime romanele lui The
odor Constantin, „La miezul nopții 
va cădea o stea" și, mai ales, „Fiul 
lui Monte Cristo" — cerînd Editurii 
Tineretului să vegheze cu mai multă 
grijă la puritatea ideologică a cărților 
destinate tinerei generații.

In ceea ce privește literatura de an
ticipație, inamicul numărul unu rămîne 
tehnicismul. Rachetele și costumele 
de scafandru spațial joacă un rol 
mai mare decît relațiile dintre oamenii 
viitorului.

Poate că toate aceste lipsuri se da- 
toresc și unei concepții greșite despre 
atractivitate, concepție care duce la 
aglomerarea de acțiuni spectaculare 
sau de elemente decorative ale viito
rului. Extinzînd afirmația la genul 
umoristic, vom constata nu o dată că 
gagurile, jocurile de cuvinte și poan
tele în doi peri întunecă înțelesul lu
crării în loc să-1 reliefeze.

Adevărul este că atractivitatea rea
lă a unei opere literare, constă în 
primul rînd în patosul înfruntării 
dintre nou și vechi. în adîncimea și 
ascuțimea conflictului, în ciocnirea în
tre caractere puternice. Așa se ex
plică succesul- unor cărți ca „Tă
unul" de E. Voinych, „Soarta toboșa
rului" de A. Gaidar, „întoarcerea 

pescărușului" de Vladimir Colin. Și 
cel mai greu cuvînt îl au, desigur, 
eroii acestor cărți.

Vorbind despre eroi, vom constata 
în literatura noastră pentru copii pre
zența unor figuri remarcabile: Nică 
fără frică din basmul cu același nume 
al Ninei Cassian, Gaie din „Cartea 
cu ochi albaștri" a lui Octav Pancu- 
Iași, Mihălucă din „Cei de la Cri- 
sanfa" de Gica Iuteș, Ciortanul din 
„Nufărul roșu" de Petre Luscalov, 
„Ghiduș Arcăduș" din povestirea So- 
niei Larian. Eroii maturi sînt, însă, 
prea puțin reliefați. In afară de minu
nata Doncă a iui Marcel Breslașu, 
nu avem un erou comunist care să 
•constituie cea mai înaltă pildă pentru 
micii cititori.

Despre această carență au vorbit 
scriitorii Alexandru Andrițoiu și Ma
rin Mihalache, redactor-șef la Edi
tura Tineretului, muncitorul Antip 
Traian, de la Uzinele „23 August", 
învățătoarea Tatiana Marinescu și 
alți particiipanți la plenară.

¥
In substanțiala sa intervenție, to

varășul Nicolae Roman, secretar al 
C.C. al U.T.M., a cerut ca marea di
versitate de teme și modalități de 
expresie a literaturii pentru copii să 
fie folosită cu mai multă consecvență 
în scopul educației comuniste a ti
nerei generații. El a arătat că scri
itorii trebuie să dea cît mai multe 
și înaripate pagini străbătute de 
suflul romantic al construirii so
cialismului, cărți cu conflicte puter
nice, și acțiuni; îndrăznețe în care să 
pulseze forța morală a lumii socia
liste, cărți prin care să dați tinere
tului și copiilor optimism și dragoste 
de viață, o educație demnă de mă
rețele zile pe care le trăim.

In concluziile sale, Marcel Breslașu 
a reluat și aprofundat unele pro
bleme dezbătute în cadrul plenarei, 
printre care aceea a basmului, a spe
cificului literaturii pentru copii, a 
funcțiilor poeziei. El a subliniat că 
„literatura pentru copii are aceleași 
mari directive ca întreaga literatu
ră... Și pentru ea cuvintele de ordine 
sînt iot actualitate și partinitate... Șî 
aci este vorba de educație cetățeneas
că, dar o educație care se referă 
la un cetățean de care trebuie să 
avem o foarte mare grijă".

Apreciind rolul plenarei în împli
nirea acestui deziderat, nu putem 
decît să ne asociem, din toată inima, 
cuvintelor poetului Marcel Breslașu : 
„... a fost într-adevăr o întîlnire rod 
nică și care va rodi, de sigur, într-un 
viitor mai apropiat sau mai îndepăr
tat ; fiind vorba despre copii și despre 
literatura destinată lor, roadele se 
vor culege de-a lungul anilor, cînd 
oamenii vor fi maturi și cînd ne vor 
lua locul în schimbul de mîine".

Ion HOBANA 
$i Matei CALINESCU
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ÎS ani de la moartea ioi MIHAKL SEOASTIAN

IN MEMORIAM
n sqara de 17 
septembrie 1938, 
compania teatra
lă de sub condu
cerea lui Sică A- 
lexandrescu des
chidea stagiunea 
cu ,Jocul 
vacanța”, 
lui Mihail

de-a 
piesa 

Se-
bastian.

Cunoscut ca eseist, nuvelist 
și romancier, numele lui Sebas
tian aducea girul unui scriitor 
subțire, de un gust ales, de o 
observație sensibilă și lucidă. 
Puțini puteau bănui însă în acea 
seară întâmpinată cu rezerve și 
îndoieli, că scriitorul „Orașului 
cu salcîmi", roman de un tandru 
lirism adolescent, va releva un 
autor dramatic de o rară auten
ticitate, scinteietor de vervă și 
de inteligență, care, pe măsura 
maturizării calităților sale, va 
deveni unul dintre cei mai stră
luciți scriitori de teatru pe care 
i-at dat literatura noastră de la 
primul război mondial încoace.

„Jocul de-a vacanța” nu sur
prindea doar printr-o vervă su
culentă și printr-o neobișnuită 
capacitate de prezentare a unor 
tipuri savuroase. Autorul aducea 
— cu toate limitele orientării 
sale din acea vreme — un me
saj prețios și personal : nesfir- 
șita lui dragoste pentru oameni, 
pentru destinele lor condam
nate. pentru năzuințele lor cu 
neputință de realizat intr-o 
lume ostilă omului. ,Jocul de-a 
vacanța" disimulează, sub vălul 
unei nobile discreții și demni
tăți, amărăciunea autorului, care 
iși dădea seama că în societatea 
contemporană lui, oamenii pot 
cel mult să viseze fericirea, dar 
că această fericire le este inter
zisă.

★

Sînt 22 de ani de la acea pre
mieră și cit de prezenți îmi sînt 
în memorie Ștefan, cu indiferen
ța lui simulată, Corina, ferme
cătoare în năzuința ei spre dra
goste, sau Bogoiu, tristul navi
gator pe mări neumblate, toți 
niște bieți oameni dornici de o 
fericii e refuzată. Mesajul lucrării 
e de altfel mărturisit de Corina, 
la sfîrșitul piesei, omului pe 
care-l iubește, pe care l-a des
coperit în vacanță, dar pe care 
nu-l urmează în viață, 
gumentare amară, dar 
orice cinism : de ce 
destinele ? Pentru ca 
copere unul celuilalt 
sărăcia, ciorapii cîrpiți, 
miile naive, plictiseala ?

Această idee a fericirii ce nu 
poate fi dobîndită cu nici un 
preț în societatea burgheză, e 
urmărită de Sebastian cu fide
litate în cea mai bună dintre 
piesele sale : „Steaua fără 
numi"

Nu este profesorul descoperi
tor de astre intelectualul — poet 
măcinat de singurătate și pro-

vinde f de mici răutăți și can
canuri, un alter ego al Corinei? 
Și ce este compozitorul Udrea, 
muzicianul anonim care nu-și va 
asculta niciodată executată sim
fonia, fiindcă nu găsește în tot 
tirgul un corn englez? Nu este 
Udrea o altă imagine a lui Bo- 
goiu? Și singurătatea, cu unica 
ei mîngîiere, studiul, 
rea profesorului din 
fără nume’9 după ce a trăit falsul 
miraj al nopții de neuitat în to
vărășia „Necunoscutei", este alt
ceva decît soluția pe care o ac
ceptă Ștefan în ,Jocul de-a va
canța"?

Și totuși „Steaua fără nume" 
reprezintă o treaptă superioară 
în orientarea lui Sebastian în ra
port cu prima sa piesă, în mă
sura în care scriitorului îi este 
mai limpede, sau și-a propus să 
demonstreze mai explicit, cine 
sînt cei ce poartă vina pentru 
nefericirea eroilor săi.

In ,fiteaua fură nume" apare, 
alături de frivola „Necunoscuta", 
și Grig, omul cu bani, rudă a 
viitorului Bucșan din „Ultima 
oră", și nu mi se pare lipsit de 
semnificație faptul că Alexan
dru Andronic, modestul profe
sor din „Ultima oră", e frate 
bun cu profesorul din „Steaua 
fără nume", primul îndrăgostit 
de Alexandru Macfoedon, al doi
lea de constelații, amindoi pri
viți de Grig și de Bucșan cu 
același dispreț și cu aceeași „su
perioară" neînțelegere.

Recitesc cu emoție la 16 ani 
de la premieră textul „Stelei 
fără nume", această bijuterie a 
literaturii noastre și revăd sala 
primei reprezentări.

Era o seară apăsătoare — 1 
martie 1944 — într-o țară ocu
pată de cizma hitleristă, într-un 
oraș care începea însă să tră
iască nădejdea eliberării apro
piate. 11 revăd pe Sebastiun la 
balcon, cu ochii febrili, asistînd 
la premieră. Atunci, in aaea 
seara, nu-mi dădeam seama ce 
se întimplă. Cine e adevăratul 
autor al piesei nu știau decît 
puțini mițiați. Sebastian stătea 
singur la balcon și n-am să-i 
uit niciodată zîmbetul surprins, 
detașat de 
citate.

resemna-
, fiteaua

orice zarvă și publi-

★

într-o ar
ii psită de 
și-ar lega 
să-și des- 
tristețile, 

econo-

o reprezentație patetică 
tăcută, discretă, ca 

viață a acestui om

A fost 
și totuși 
întreaga 
care in cursul scurtei sale exis
tențe a cunoscut bucurii puține 
și mai mult înlăorămate.

La 15 ani de la moartea nă- 
praznice a lui Mihail Sebastian 
teatrul său încărcat de semni
ficații își păstrează, în peri
metrul limitelor sale, prospe
țimea și sensurile pe care, din 
nefericire, poetul dramatic nu .S' 
le-a mai putut desăvîrși.

Aurel BARANGA

A
r i

Artistul poporului Costache Antoniu (Udrea), artista emerită Marietta Decu- 
lescu (Mona) și artistul emerit Radu Beligan (Marin Miroiu) în „Steaua fără 

nume", pe scena Teatrului Național „1. L. Caragiale."

ntr-o seară de martie a 
anului 1944, pe scena 
unui teatru din Bucu
rești, un grup de tineri 
actori, constituiți într-o 
cooperativă teatrală, ju
ca pentru prima oară, în 
fața unui public îneîn- 
tat, o piesă nouă a unui 
autor necunoscut.

Piesa se numea sugestiv „Steaua fără 
nume", iar autorul ei era un debutant: 
Victor Mincu.

Spectacolul s-a bucurat de o primire 
neobișnuită, stîrnind interesul în jurul 
tînărului autor. Cine este acest necu
noscut care începe cu o lovitură de 
maestru ? De unde a răsărit acest poet 
al scenei, cu umor amărui, cu darul 
vieții, cu replica strălucitoare, cu o 
știință a construcției dramatice atît de 
consumată ?

Unul din cei mai buni autori dra
matici contemporani, Mircea Ștefănescu, 
scria a doua zi după premieră: „Dacă 
tînărul Victor Mincu va continua astfel, 
va fi fără îndoială în fruntea noastră 
a tuturor. Este de pe acum”.

Victor Mincu însă, de o modestie 
rar întîlnită în fauna literară, nu apare 
nicăieri, nu dă interviuri, nu e văzut 
Ia cafenea, iar în seara premierei stă 
undeva, în fundul balconului, nevăzut, 
neștiut, nebănuit, ca și steaua lui fără 
nume...

Curînd încep să circule felurite zvo
nuri. Un ziar insinuează că Victor Min
cu este un nume fictiv de care marele 
scriitor Mihail Sadoveanu s-a folosit 
pentru debutul său în dramaturgie... 
Altă foaie, fascistă, începe să vînture 
ideea că sub acest nume de împrumut

r i
despre un autor dramatic

maginea fantezistă a 
unui condeier izolat 
învăluit în bandaje 
antiseptice, impasibil 
la mișcarea vie a lu
mii și a lucrurilor, nu 
se lipește nicidecum 
de conturul abrupt al 
scrierilor lui Mihail 
Sebastian. Cînd tipă- 

Orașul cu saleîmi", autorul 
acestej cărți sentimentale nu mai 
semăna cu nici unul din junii săi 
eroi subțirateci, iar atunci cînd se 
reprezenta pentru întîia oară „Jo
cul de-a vacanța", dramaturgul cîș- 
tigase în cunoașterea vieții un 
avans apreciabil asupra melancoli
cului Ștefan Valeriu.

Este o continuă deplasare de te
renuri în viața lui Sebastian, cu 
cotituri și serpentine care traver
sează prăpăstii dar țintesc, evident 
și încăpățînat, spre înălțimi. .

Cine urmărește drumul lui Mihail 
Sebastian de la începuturile timide 
ale adolescenței și pînă la ultime
le sale pagini scrise la 38 de ani 
neîmpliniți, parcurge un traseu ac
cidentat și neliniștit, care include 
nu puține erori și triste ceasuri de 
rătăcire. Dibuirile și confuziile ani
lor de ucenicie, în care marile între
bări încep să se profileze cu o cris
pare care conține într-însa neîn
credere în eficienta vreunui răs
puns, cunoaște, după contactul dur 
cu anii de după 1933, o salutară 
transformare. Scriitorul încep® să 
acumuleze materialul din care va 
desprinde, mereu mai limpezi, dez
legările 
Pentru 
bastian 
analiză 
creației 
îndoieli , 
curmate odată cu apropierea febri
lă a scriitorului de țelurile luptei 
antifasciste. Nu încape îndoială în
să, și acest lucru se cuvine a fi pre
cizat cu toată atenția, că din mo
mentul înfruntării lucide a perico
lului brun, sensul activității lui M. 
Sebastian este necontenit ascendent, 
iar cîmpui său vizual se deschide 
treptat unor uluitoare și decisive 
descoperiri. Autorul „Ultimei ore“ 
acuzase încă din primii săi ani; de 
gazetărie „friptarismul" partidelor 
burgheze și comunicase explicit, în 
1932, că de la „asemenea prăvălii 
nu cumpără idei". Insuficient înar
mat în anii tinereții pentru a nu 
se lăsa furat de unii neguțători de 
idei nefaste văpsite în tonuri tra
gice, Sebastian va răspunde în ar
ticolele și cursivele sale nervoase 
din 1934—35 și apoi în piesele sale 
de teatru demascatoare, tuturor ce
lor care au semănat sămînța no
civă a concepțiilor vrăjmașe ferici
rii omului simplu.

enigmelor care I-au chinuit, 
cercetătorul opere» iui Șe
se impună desigur o atentă 
a etapelor premergătoare 
sale dramatice, etape de 
și oscilări care au fost

Nu pentru comoditatea repartiză
rii materialului și nici pentru sim
plificări de ordin didactic s-a spus 
că încercările de proză ale autoru
lui „Stelei fără nume" ca și publi
cistica sa ardentă din anii premer
gători războiului n-au făcut decît 
să pregătească pe viitorul scriitor 
de teatru. Un raport subtil și im
placabil a înnobilat penița lui Se
bastian atunci cînd înțelegerea 
mișcărilor veacului a dezlegat lăcă
țele talentului său autentic. Paginile 
sale de proză sînt uneori demne de 
interes, scrise cu vie inteligență, 
transcrise cu sensibilitate, dar gla
sul inimitabil al scriitorului, tim
brul său unic, avea să se audă 
abia după 1936 și pe măsură ce co
bora în tainițele unor drame pe 
care nimeni altcineva nu Ie scrisese 
înainte.

In legătură cu această relație în
tre gîndire și înariparea originali
tății, trebuie discutată și atît de in
teresanta problemă a caracterului na, 
țional al pieselor lui Mihail Sebas
tian. Ipoteza falsă, de altminteri cu 
totul singulară, după care structura 
pieselor Iui Sebastian este împru
mutată unor modele străine, nu co
respunde, evident, celui mai sumar 
studiu al acestor comedii care-și 
trag suculența din critica unor mo
ravuri specifice societății burgheze 
romînești din anii antebelici. Influ
ențe se pot stabili, desigur, dar ele 
s-au topit în linia de tradiție a co
mediei noastre patronată de spiri
tul lui Caragiale, linie tradițională 
modificată de cerințele unor reali
tăți evoluate și a unei viziuni co
rectate de sensibilitatea 
dintr-o epocă mai nouă In „Steaua 
fără nume", D-ra Cucu, șeful de 
gară. Grig, ceasul de pe peron, ma
dam Chiroiu de la fereastra de 
peste drum, simfonia luj Udrca nu 
sînt simple elemente de culoare lo
cală, copiate și aclimatizate undeva 
pe linia București-Sinaia, pentru 
uzul unui cadru de circumstanță. 
Toate aceste elemente și personaje, 
ticurile și tipicurile lor alcătuiesc 
atmosfera tîrgului de provineie ro
mînesc în anii trecutei orînduiri. 
Cuplul central, el însuși, este în 
cele mai intime ale sale vibrații cu
prins în această atmosferă. Verosi
milei! aventurii lor tragice, strigă
tul reținut al evadării lor compro
mise, traduc drame autentice ale 
climatului social în care au fost 
scrise replicile „Stelei fără nume" 
și răspund unei neliniști și unor 
spaime cu accente specifice. Țîfna 
fanariotă 
legată de 
fata care 
apei de

unui artist

a spilcuitului Grig este 
artificializarea Monei. 

mai păstrează regretul 
fîntînă, în vreme

ce crezul moral al șefului de 
gară este o nouă variantă în timp 
a „onorabilității" tipurilor earagia- 
lești. Borcea, directorul „Deșteptă
rii" din „Ultima oră", acționează 
desigur pe baza unor legi sociale 
comune orînduirilor burgheze, dar 
paralel cu linia costumului „șic" de 
croială pariziană, gesticulația sa 
intelectuală descinde pe fir direct 
din Karkaleki, trecînd prin doxa 
lui Ventur8a.no și 
de trista abilitate a 
racudi. Aceste sugestii 
se cer, neîndoielnic, reluate 
demonstrație cuprinzătoare 
eu întreaga reconsiderare a 
rilor acestui autor complex 
spațiul cuvenit unei asemenea în
treprinderi. Aceste cîteva rînduri 
ocazionale nu vor greși, totuși, 
dacă vor încheia cu concluzia că 
opera dramatică a Iui Mihail Se
bastian se află pe linia de dezvol
tare proprie școlii realiste romî- 
nești pe care dramaturgul a apă
rat-o cu aprindere în articole se
vere și substanțiale.

Merită să amintim aci valoarea 
simbolică a genezei „Ultimei ore", 
terminată de autor în lunile urmă
toare Eliberării țării noastre. Auto
rul concepuse, cu ani înainte, o 
piesă lirică închinată dramei unui 
intelectual visător. Piesa se chema 
„Alexandru cel Mare", iar persona
jul său central era Alexandru An- 
dronic, profesorul de istorie înamo
rat de silueta cutezătorului Mache- 
don. Mai tîrziu, Sebastian a schi
țat planul unei comedii de mora
vuri, destinată să acuze presa poli
ticianistă burgheză și, în ultimă 
instanță, pe stăpînii săi, odioșii Buc- 
șani. Dar, trecut prin școala anilor 
grei ai războiului și apropiat în 
acest timp de lupta împotriva fas
cismului, scriitorul a îmbinat cele 
două proiecte, așezînd în „Ultima 
oră", față în față, visurile pure ale 
unor oameni cinstiți și manevrele 
inumane ale stăpînilor de capita
luri. Din această îmbinare de pla
nuri a ieșit actul de acuzare al 
„Ultimei ore", care a stîrnit la Pa
ris mînia unor Bucșani locali. In 
trecerea lui Andronic dincolo de 
izolarea cercetărilor astrale ale lui 
Miroiu, în zona controverselor as
cuțite cu o orînduire vrăjmașă cin
stei și umanității, trebuie să vedem 
mai mult decît un simplu act lite
rar. O dată cu Andronic și Magda 
Minu, Sebastian însuși declara fățiș 
război consorțiilor afacerii „Protar". 
Cîteva luni după 23 August, s-a 
reprezentat dramatizarea sa anti- 
hitleristă „Nopți fără lună", iar 
două luni mai târziu a dispărut, 
înainte de a împlini 38 de ani.

amintind 
lui Ca- 

fugare 
într-o 
odată 
serie
și pe

V. MINORA

UI POET
SCENE

se ascunde un scriitor lipsit de dreptul 
de a scrie. Lucrurile încep să ia o 
întorsătură gravă. Insidioasa alir-’ 
mație prinde consistență. Cine este scrii
torul care se ascunde sub numele de 
Victor Mincu? Cum au îndrăznit tinerii 
directori ai companiei de la Teatrul 
Alhambra să joace, siidînd legile regi
mului antonescian, piesa unui scriitor 
interzis ?

★
Ianuarie 1944.
Compania „Nora Piaicemtini-Marcel 

Anghelescu-Radu Beligan" trebuie să 
monteze o nouă piesă. Fiecare membru 
al colectivului citește zilnic un manu
scris. Dar o piesă bună este un bri
liant atît de rar...

Intr-o dimineață, regizorul trupei, 
Soare Z. Soare, sosește la teatru cu un 
sul de liîrtie înfășurat într-un ziar.

— Copii, am aici piesa voastră, piesa 
pe care o căutați !

In jurul mesei citim primele două 
acte ale „Stelei fără nume”. Toată lu
mea e emoționată și fericită.

— Cine e autorul ăsta ?
— Unde e actul al treilea ?
— Vrem să-l cunoaștem pe autor. 

De ce nu l-ai adus ?
— Autorul e un bătrîn profesor al 

meu de limba romînă de la Galați. E 
bolnav și nu se poate deplasa.

A doua zi începem repetițiile, ur- 
mînd să primim peste cîteva zile și 
actul al treilea.'

★
Rolul profesorului Miroiu mă entu

ziasmează. Repet scenele principale 
partenera 
obișnuite.

ziasmează. Repet scenele 
noaptea, după spectacol, cu 
mea, în afara repetițiilor 
Trebue să facem din premiera acestei 
piese un eveniment.

Ideea de a lua contact cu autorul 
și a discuta despre rol mă persecută. 
Intr-o dimineață iau trenul și mă duc 
la Galați. întreb la toate liceele, pe 
rînd, de profesorul Victor Mincu. Ni
meni n-a auzit de acest nume. Întreb 
la restaurante, la poliție... Nici un re
zultat.

Mă întorc și îi reproșez lui Soare 
că m-a pus pe drumuri degeaba. El 
face mare haz de escapada mea și re
cunoaște că nu e vorba de un nrofesor 
bătrîn. ci de un tînăr timid, din Bucu
rești, care va veni miinc la repetiție...

E un tînăr înalt, blond, cu ochi vi
sători, rezervat și sfios, speriat parcă 
de faptul că își vede piesa prinzînd 
viață, timorat de întrebările oare îl 
asediază din toate părțile.

A doua zi îl vizitez acasă. îmi arată 
manuscrisul, primele forme ale piesei, 
tăieturi, ștersături, semne ale unei 
munci de migăloasă șlefuială.

Nu-i place să vorbească despre piesa 
lui. Un fel de pudoare — pe care i-o 
respect — ne face să alunecăm spre 
alte subiecte de conversație.

★
„Steaua fără nume” își continuă seria 

de spectacole eu mare succes. Rumorile 
eu privire la autorul „camuflat” s au 
stins. Victor Mincu există, a scris chiar 
cîteva articole interesante, o nuvelă, 
pregătește o nouă piesă...

★
23 August 1944.
Intr-un cartier mai liniștit al Bucu- 

reștiului, Marcel Anghelescu și cu mine, 
alungați de bombardamentele nemțești, 
găsisem adăpost în casa regizorului 
Sică Alexandrescu.

Aflăm că primele coloane motorizate 
ale trupelor sovietice eliberatoare vor 
trece pe șoseaua din apropiere. Ne a- 
mestecăm în mulțimea care aleargă 
în întâmpinarea lor. Marcel, care știe 
destul de bine rusește, ne ajută să stăm 
de vorbă cu oamenii aceia prietenoși, 
care par obosiți de drum, dar care ne 
anunță calm și fără nici o ostentație că 
nu se vor opri pînă la Berlin...

★
Romînia a îngropat pentru totdeauna 

trecutul întunecat și începe o viață 
nouă. Oamenii au scăpat de coșmar. Se 
poate visa frumos.

In casa lui Sică Alexandrescu, cîțiva 
oameni de țeatru s-au adunat să facă 
proiecte pentru viitorul apropiat. Ește 
de față și scriitorul Mihail Sebastian, 
pe care îl cunosc bine și pe care nu 
l-am mai văzut în ultimele luni, In 
clipa cînd mă apropii de el să-l salut, 
Sică Alexandrescu îmi spune :

— Strînge-i bine mîna. El este ade
văratul autor al „Stelei fără nume" 1

★
Peste cîteva zile, un ziar de teatru 

a publicat pe larg povestea „Stelei fără 
nume”. Mihail Sebastian, împreună cu 
prietenii lui foarte apropiați Soare Z. 
Soare, Nora Piacentini și Mircea Șepti- 
lici, au reușit să îndepărteze toate bă
nuielile oficialităților fasciste, recurgînd 
la persoana modestului „Victor Mincu" 
— un avocat prieten — care, pentru 
nevoile cauzei, a copiat cu propria sa 
mînă manuscrisele originale ale piesei...

Mulțumindu-mi pentru modul cum 
am interpretat pe Miroiu, Mihail Se
bastian s-a scuzat că „regula jocului" 
I-a obligat, ca și pe ceilalți „complo
tiști”, să-mi ascundă adevărul.

Și rstfel piesa minunată a lui Mihail 
Sebastian a răzbit la lumină în anii 
negri, o stea fără nume, dar o lumină 
în noapte, o lumină care umple de 
speranță pe drumețul ostenit...

Radu BELIGAN
Artist emeriț

Alhambra. Încă înainte de Eliberare, lucra la o piesă, 
„Insula", jucată abia în 1947 pe scena Teatrului Mu
nicipal. „Ultima oră", scrisă înainte de 1944, vede 
lumina rampei pe scena Studioului Teatrului Național, 
în 1946. A dramatizat „Nopți fără lună" și „Potopul* 
după Berger, ambele jucate pe scena Teatrului Bara- 
șeum, în stagiunile anilor 1944—1946.

Mihail Sebastian, prin opera sa, poate fi trecut în 
rîndul dramaturgilor care au preconizat cu sinceritate 
renașterea ce a urmat. Nume ca ale lui Camil Pe
trescu, G. M. Zamfirescu, Victor Ion Popa, indiferent 
de deosebirile temperamentale, i se alătură de drept.

A susținut cu pasiune curată revizuirea valorilor 
morale în arta și literatura dintre cele două războaie. 
Mihail Sebastian s-a impus prin ținuta scrisului său, 
printr-o curată și proaspătă viziune a „noului" vibrînd 
de sinceritate. A fost un aprig vrăjmaș al conformis
mului și al prezenței cenușii în teatrul romînesc. A 
susținut cu fervoare renașterea dramaturgiei, scriind 
despre oboseala teatrului, despre rostul Teatrului Na
țional, despre redarea teatrului culturii romînești, des
pre păstrarea adevăratei tradiții realiste.

A fost el — în tot ce a scris. Sincer, fermecător 
de sincer. El n-a redus lumea lui la cercul îngust al 
sentimentelor personale, ci a știut să se descătușeze din 
ele și să Ie redea în chip artistic. S-a ridicat pînă 
la un înțeles general.

Am lucrat, împreună. Mi-1 amintesc. Nu era tot
deauna convins că poate spune tot ce gîndea. Se 
frămînta. Se lupta să ghicească, să completeze... îmi 
făcea uneori impresia că vede mai mult decît spune. 
Mereu i se părea că n-a spus cuvîntul cel mai nimerit. 
Cuvîntul îl căuta în tăcerile ce-1 chinuiau. Mihail Se
bastian a fost unul din zbuciumații poeți dramatici ai 
teatrului nostru.

Cincisprezece ani de la moartea lui Mihail Sebastian, 
are, în închipuirea celor care l-au cunoscut, înfățișarea 
poetului ce și-a găsit liniștea în iubire. Fiindcă Mihail 
Sebastian a iubit mult viața.

Dar mai presus de tot, a iubit lupta pentru o viață 
frumoasă, pentru o lume mai bună.

George VRACA
Artist al poporului

ce spun nu-l un

— azi — îi trimit 
poarte cîte o floare 
iertare dacă mai 

gîndurile lui. 
opere dramatice nu

i se pare că ceea 
lucru nou.

Prietenului căruia 
o floare (îi plăcea să 
la butonieră) îi cer 
adaug și cîteva din 

Originalitatea unei 
trebuiește căutată numai în textul fa
bulei, ci și în caracterul personajelor, în 
stilul autorului, în speciala lui facultate 

de a observa natura și oamenii, în mijloacele de care 
se servește ca să trateze acea fabulă și _s-o ducă cu 
logică la rezolvare și, mai ales, în felui în care spune 
ce are de spus.

La ce folos să cînți In graiul stelelor, al apelor 
sau al munților, exaltîndu-te în frumuseți de cuvinte, 
în timp ce în jurul tău pier — sub povara deznădejdii 
— frății tăi, nevăzuți, nemîngîiați și neplînși de 
nimeni ?

Astfel de cîntece — oricît s-ar voi ele altfel — 
rămîn ornamente exterioare. Pentru ca să cînți viața 
cu adevărat — trebuie s-o iubești cu adevărat. Am 
avut astfel de cîntăreți, care au știut să cînte lucru
rile și faptele așa cum sînt: suave, luminoase sau 
pline de durere și ură. Ce-a fost mai bun a trecut din 
generație în generație, pînă-n zilele mărețe de acum. 
Acest lung drum a fost interpunctat de nume ce au 
rămas înscrise cu cinste în cartea literaturii romînești. 
Unul dintre aceștia e și Mihail Sebastian, de la a 

cărui moarte se împlinesc cincisprezece ani. Fără a 
fi avut putința realizării depline — înaintea prematu
rului său sfîrșit — Mihail Sebastian și-a cucerit 
locul meritat în literatura noastră, printr-o serie de 
studii critice, nuvele, schițe, romane și lucrări dra
matice.

Mihail Sebastian s-a născut la Brăila, în 18 octom
brie 1907, și a murit Ia București în 29 mai 1945.

Incepînd din 1936, Mihail Sebastian se ocupă mai 
mult de genul dramatic, dăruindu-si talentul și munca 
teatrului. Prima lui piesă, „Jocul de-a vacanța", o 
termină în 1936 și e reprezentată doi ani mai tîrziu 
la Teatrul Comedia din București, li urmează „Steaua 
fără nume", scrisă în 1943 și reprezentată pentru prima 
oară în 1944 (sub un nume fals : V. Mincu) la Teatrul

Mihail Sebastian

n 1935, Mihail Sebas
tian începea astfel un 
articol publicat în 
„Rampa", intitulat „Tea
trul cu punțile tăiate" : 
„Una din ciudățeniile 
teatrului romînesc este 
de a constitui în cultura 
noastră un domeniu i- 
zolat. Cu ferestrele as

tupate, cu ușile bine închise, iată un 
edificiu în care nu străbate nimic din 
ceea ce se gîndește, se realizează sau 
se agită in literatură, in plastică, în 
critică".

Considerațiunile acestea foarte juste 
fixează situația decadentă a teatrului 
burghez în țara noastră, în perioada 
aceea. A trecut un sfert de veac și 
mișcarea noastră de teatru a pășit, în 
anii de reconstrucție socialistă, pe dru
mul marilor idei. Repertoriul a ieșit din 
acea „existență făcută din cîteva obiș
nuințe bine înțepenite" de care vorbea 
M. Sebastian în 1935, îmbogățindu-se 
cu probleme legate de viață, de actua
litate, de om. Teatrul nostru de azi nu 
mai este izolat, ci angajat total în 
lupta pentru socialism a poporului nos
tru, organic axat pe frămîntările și sen
sibilitatea acestuia.

Desigur că, pentru a ajunge la nive
lul actual datorită metodei noi de crea
ție — realismul socialist și sprijinul 
concret și mobilizator al regimului nos
tru de democrație populară, —teatrul 
a străbătut cîteva etape. Pe una din a- 
ceste trepte — pe care am urcat la ma
rea concepție artistică de astăzi — am 
întâlnit în cale teatrul lui Mihail Sebas
tian. „Jocul de-a t canța", reprezenta
tă în 1938, și — mai ales — „Steaua 
fără nume", jucată sub pseudonim în 
martie 1944, au adus — în plină ceață 
a dramaturgiei noastre originale — 
lumina noutății spre care era chemat 
teatrul romînesc a naviga.

Ce aducea nou teatrul lui M. Sebas
tian ? Intîi de toate — readucea teatrul 
romînesc pe linia lai de plutire, 
scoțîndu-l din tehnicismul replicii de 
dragul ii însăși, a replicii goale dt idei

născocită de dramaturgia bulevardieră; 
tehnica dramaturgică a lui Al. Sebastian 
venea cu inovație... „șe desprindea din 
materialul de viață", deziderat profilat 
în articolele sale critice. Teatrul — 
spunea el prin 1938 — „nu va putea 
fi salvat ca artă decît tot prin poezie 
și gîndire". Iată ce a adus cu adevărat 
nou în dramaturgia noastră — poezia 
și gîndirea, care contopite, au realizat 
ceea ce cineva numea „parfumul pro
priu, esența nedistilată încă de a- 
juns... unda poetică" a acestui mare 
poet dramaturg.

Scrise în condițiunile lipsite de per
spectivă ale modului de viață burghez, 
primele lui piese au cultivat ideea 
evadării ca pe un fermecător și ameți
tor „joc al vacanței" în care eroii își 
topesc aripile în zborul icarian spre 
soarele visării lor. Același salt sufle
tesc „cosmic" îl încearcă și personajele 
din „Steaua fără nume", pentru a se 
trezi, după o noapte de navigație as
trală, la sunetul sec al unui claxon te
restru...

O dată ca „Ultima oră", reprezentată 
pentru prima dată în 1946 la Teatrul 
Național, apoi purtată în triumf de co
lectivul acestui teatru la „Theâtre des 
Nations" (Paris) în 1956 — teatrul lui 
Sebastian, care a continuat să trateze 
aceeași temă a confruntării dintre vis 
și realitate, se maturizează. Realismul 
cu care el tratează ideea refugiului a- 
cesiui alter-ego, profesorul Andronic, 
în îndepărtata epocă a lui Alexandru 
cel Mare, nu mai sflrșește în fumul 
amăgitor al depărtărilor în timp (spre 
deosebire de evaziunile în spațiu din 
piesele anterioare) , ci se definește 
pregnant, prin soluție; comedia lui Se
bastian se înscrie astfel— ca mijloace 
și orientare — pe magistrala comediei 
clasice romînești.

Pentru mtne, „Ultima oră’ a fost 
ceasul în care m-am întîlnit cu una din 
cele mai interesante canalii din galeria 
întruchipărilor mele actoricești: GrD 
gore Bucșan. La lectura piesei, furat 
de poezia pasionantă a primului act, 
pornisem și eu, retrospectiv, pe urmele 
pe care călătorise în istorie Alexandra

cel Mare, cînd m-a trezit din visare, în 
mod brutal, ca o lovitură de măciucă, 
apariția seacă, dură, rece, lipsită de 
scrupule, — imagine a societății care l-a 
produs — a orgoliosului capitalist 
Bucșan, mirat că există pe lume un 
om care nu-l cunoaște / Acesta e An
dronic, visătorul profesor universitar 
și arhivar de istorie, căruia i se pre
zintă în felul acesta:

„Na e nimic în casa asta care 
să nu fi trecut prin mîinile mele. 
Nu e nimic în orașul ăsta, care să 
nu poarte imprimat numele meu I 
Și dumneata nu mă cunoști I As
censorul cu care te urci, e un as
censor Bucșan. Betonul din care e 
clădită casa e Bucșan. Ghetele pe 
care le porți, sînt lucrate cu talpă 
BuCșan. Asfaltul pe care umbli, e 
asfalt Bucșan. Și dumneata nu mă 
cunoști ?"

Am înțeles astfel că dădusem peste 
cel mai odios reprezentant al capitalis
mului burghez, incult („Alexandru cel 
Mare? Nu știu. Nu cunosc"), arogant- 
dominator fiindcă nimic nu-l sperie 
(„Nici oamenii ?" — „Ba da. Cînd 
nu-i cunosc") decît oamenii care re
fuză să se lase plătiți, cumpărați de 
acest buzunar adine cit o hazna. Tipic 
reprezentant al clasei sale exploatatoa
re, acest personaj mi-a provocat- un 
sentiment... de agresiune I Aș fi vrut, 
la sfîrșitul scenei cu Werner, secretara 
lui, să-i trag palme și să-l scot astfel 
din gîndul meu, căci începuse a se in
stala copios, într-atlt de insidios îl re
alizase autorul. Și el l-a urli ca și 
mine, de vreme ce l-a sculptat (de alt
fel cu măiestrie) colțuros, numai din 
unghiuri de replici scurte dar dense ca 
niște lovituri de daltă.

Acestei figuri i-am dat viață scenică, 
încercînd a reface — la rîndul meu — 
drumul creațiunii lui Sebastian. Atît de 
mult l-am urît pe acest Bucșan din 
viața lui de toate zilele Incit — după ce 
trece ca un tăvălug prin viața oame
nilor din piesă, încercînd să-i strivească 
sub forța lui brutală, — cu cită satisfac
ție l-am ridiculizat împreună cu auto
rul în final, arătînd cit de găunos e 
monumentul: marele excroc Bucșan es
te trișat — în sfîrșit I — de propria lut 
prostie infatuată 1. Autorul izbutește de 
data aceasta să înlesnească evadarea 
personajelor care caută fericirea, spri- 
jinindu-le picioarele în pămlntul reali
tății. Totodată drama filozofică a iui 
Mihail Sebastian se rezolvă o dată ca 
rezolvarea pe care, în 1944, o găsea 
umanitatea însăși; corelația este evi
dentă și marchează eliberarea însăși a 
acestui dramaturg din anxietățile care 
făceau, din eroii săi, pescăruși eșuați 
înainte de a ajunge la mal.

★

M-a cucerit de la prima piesă a lui 
Mihail Sebastian, umanismul delicat al 
concepției sale, infuzia de poezie pre
zentă în teatrul său. M-a fermecat as
pirația personajelor către o altă viață, 
aspirație care — prin lirismul și rea
lismul tratării — îl apropie de Cehov. 
M-am îndrăgostit de oamenii buni, vi
sători, născocitori și cercetători ai altor 
galaxii etice, de universul minunat al 
operei lui Sebastian. Am fost fericit 
cînd m-am putut integra șl eu acestui 
univers al lui, chiar dacă am fost obli
gat să intru în el prin efraefiune, ca un 
răufăcător, încercînd — prin caracterul 
personajului întruchipat — să-i sparg 
unitatea, să-i schimb luminile speran
țelor. Și am suferit omenește cînd am 
aflat cu 15 ani în urmă, într-o tristă zi 
de 29 mai, că automobilul care o răpi
se pe Corina lui Ștefan Valeriu, strieîn- 
du-le șodronul dragostei din „Jocul de-a 
vacanța", același automobil care a în
trerupt voiajul astral de dragoste al 
Monei spre „steaua fără nume", ace
lași vehicul cu care se deplasau Buc- 
șanii, a strivit o v:ață plină de elan și 
a întrerupt o prodigioasă carieră.

Ne-a rămas nouă, actorilor, sarcina 
de a-i purta mai departe gîndurile. Eu 
sînt în deosebi atașat memoriei lui Mi
hail Sebastian, pentru că rolul lui 
Bucșan mi-a dat satisfacția atîtor zeci 
de spectacole date în zece am pe scena 
Naționalului.

Ce ciudat șt esențial lucru în artă t 
O canalie, un Bucșan, poate lega defi
nitiv pe linie conceptual-artistică. doi 
artiști — un scriitor și un actor — 
care, de fapt, au fost și rămîn doi oa
meni cinstiți 1

Ion FINTEȘTEANU
Artist ai poporului

Ventur8a.no
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Teatrul Iui MIHAII. SEBASTIAN peste hotare

Scenă din „Steaua fără nume”, reprezentată la Teatrul clasic }i de varietăți din Varșovia

Marșul triumfal 
al pieselor 
lui Mihail Sebastian

In anul 1955, Bratislava l-a 
primit pe Mihail Sebastian 
călduros, cu bucuria de a-1 fi 
aflat și cu dorința de a-l păs
tra in mijlocul iubitorilor noș
tri de teatru.

In anul acela a apărut In 
traducerea mea „Ultima oră“ 
care, citeva luni mai tîrziu, se 
juca, într-o strălucită distribu
ție, cu mare succes, Ia Teatrul 
Slovac din Bratislava.

Piesa s-a difuzat apoi la ra
dio. Sebastian a rămas între 
noi. Și de aici, din Bratislava, 
a început un adevărat marș 
triumfal de-a lungul și de-a 
latul Cehoslovaciei. In 1957 
„Ultima oră“ a apărut în Edi
tura „Orbis" cu titlul „Aface
rea Protar". in același an și-a 
făcut apariția „Steaua fără nu
me", pusă imediat în scenă de 
către teatrele profesionale și 
reprezentată de numeroase tru
pe de amatori. Îmi aduc aminte 
de o reprezentație foarte îngri
jită a „Stelei fără nume" in 
renumita stațiune climaterică 
din Marianske lâzne, în 1957, 
realizată de artiștii Teatrului 
regional din Karlovy Vary. Re
prezentată în această formație 
„Steaua fără nume", a cules 
apoi aplauze în toate orașele 
din nord-vestul Boemiei...

Am aflat mai apoi că tot tn 
1957, piesa a fost foarte fru
mos jucată de un grup de ama
tori la clubul editurii „Orbis", 
iar mai tîrziu a fost excelent 
pusă în scenă la Teatrul Rea
list din Praga.

In 1957 „Steaua fără nume1 
a apărut în traducerea mea, la 
„Agenția slovacă de literatură 
și teatru", iar în 1958 aceeași 
traducere, cu o notă biografi
că despre autor a fost editată 
de editura „Osveta" din Mar- 
tin.

Cele înfățișate aici nu repre
zintă datele complete ale răs- 
plndirii pieselor Iui Mihail Se
bastian în Cehoslovacia. Se
bastian a străbătut țara noas
tră, începînd cu nord-vestul 
țării, trecînd prin Praga și Bra
tislava spre sudul Slovaciei, 
aproape pînă la granița noas
tră răsăriteană. Marșul trium
fal al lui Mihail Sebastian prin 
țara noastră continuă, pentru- 
că dramaturgul ș'-a cîștigat cu 
piesele sale mulți admiratori 
ai talentului și mesajului său 
profund uman.

Jindra HUȘKOVA 
conf. univ. la catedra 

de Limba romînă
Bratislava

Se vorbă cu Waller Siranka și Heinz Klemm
- Ne-am adresat poetului Wal
ter Stranka, laureat al premului 
de Stat „Heinrich Heine" și re
porterului Heinz Klemm, sosiți 
de curînd. în țara noastră în ve
derea stabilirii unor legături 
eulturale mai strînse între scri
itorii din R.P.R. și cei din Re
publica Democrată Germană, cu 
rugămintea de a răspunde .cîtor- 
va întrebări privind literatura 
germană de azi. Walter Stranka 
a mai fost oaspetele nostru- în 
1951 și l-am rugat să ne comu
nice noile sale impresii.

WALTER STRANKA: îmi exprim 
bucuria că revăd țara dvs. pe care 
am. mai avut ocazia s-o vizitez în 
1951 împreună cu scriitorul Ludwig 
Renn. Atunci, în 1951, cînd ne-am 
luat rămas bun de la dvs. mi s-a 
spus: „Peste doi-trei ani. venind din 
nou' în Romînia, nu o veți mai recu
noaște". Intr-adevăr schimbările petre
cute în acest răstimp sînt de natură 
să uimească pe oricine și să depă
șească orice închipuire. Sînt extrem 
de impresionat de ritmul .uluitor, de 
construcție ți de hărnicia creatoare 
a poporului romîn. Erain convins de 
pe atunci că în R.P.R., se vor face 
multe, dar mărturisesc cu plăcută sur
prindere că așteptările mele au fost 
cu mult întrecute. In 1951 Casa Scîn- 
teii era încă în construcție iar as
tăzi, revenind în Bucureștiul socia
list, ain aflat cartiere întregi moderne,

NU-L VOM UITA
In urmă cu patru ani am pus în 

scenă, la Teatrul Mare de Dramă „M. 
Gorki" din Leningrad, piesa drama
turgului romln Mihail Sebastian 
„Steaua fără nume". Moartea tragică 
Și pretimpurie, a autorului, l-a îm
piedicat să vadă și să se bucure de 
succesul neobișnuit pe care îl au în 
Uniunea Sovietică piesele lui. Actorii 
care au avut prilejul să joace în pie
sele lui și noi, regizorii, care i le-am 
pus în scenă, avem impresia că l-am 
cunoscut bine pe Sebastian, îl sim
țim și-l înțelegem ca și cum am fi 
lucrat cu el însuși. Am sentimentul, 
citindu-i sau privindu-i piesele, că 
l-am cunoscut cîndva pe omul acesta 
inteligent, extraordinar de talentat, 
plin de un înțelept umor liric, pe o- 
mul acesta atit de aman și atit de 
necruțător față de tot ceea ce încear
că să sugrume libertatea de glndire 
a omului, să sufoce visurile lui crea
toare.

Așa îmi apare Mihail Sebastian în 
admirabila lui piesă „Steaua fără 
nume".

Colectivul nostru a lucrat cu mul
tă pasiune și cu multă încordare la 
punerea piesei în scenă. Ca și marele 
Cehov, Sebastian nu face nici un fel 
de declarații zgomotoase în piesele 
sale și nu servește spectatorului con
cluziile sale, gata făcute. Toată țesă
tura operei este îmbinată de ideea 
unui univers întreg cuprins intr-un 
singur om „mărunt" a cărui imagi
nație bogată, curată, învinge meschi
năria orășelului de provincie. Piesa 

Sebastian la noi, în Varșovia
L-am cunoscut aici, la Varșovia, pe Mihail Sebastian, 

prin creația sa dramatică, prin măiestria lui subtilă, demnă 
de marele Cehov, prin conținutul de idei care-i caracte
rizează opera.

Lumea teatrală poloneză aflase mai demult de arta 
lui Sebastian. Auzisem de reușita punerii în scenă a „Stelei 
fără nume'’ la Teatrul de Artă din Moscova în regia lui 
M. Knebel și în artistica interpretare a actorilor Kolțov, 
Maksimov și Zueva. La noi, avusese loc în anul 1958 avant- 
p renii era „Stelei fără nume” la Teatrul „Alexander Fredro” 
din Griezno. Piesa a fost jucată mai tîrziu și în alte orașe 
ale țării noastre; publicul varșovian însă a avut prilejul 
s-o vadă de abia anul trecut.

Am citit piesa, pentru prima oară, împreună cu Emil 
Chaberski, directorul Teatrului clasic și de varietăți. 
După primele pagini am simțit că avem în față o operă 
dramatică realistă și progresistă, o comedie subtilă, pe care 
am înteles-o ca o punte de legătură între concepția realis
mului critic și conținutul de idei al dramaturgiei romînești 
contemporane, socialiste.

Am votat imediat, amîndoi, tacit, emoționați pentru 
punerea piesei în scenă. La sfîrșitul lecturii, Chaberski în
cepu să se agite, gata să treacă de îndată la repetiții. începu 
să vorbească repede cum va regiza spectacolul, cum îl 
vede în fața ochilor... Cine cunoaște piesa va înțelege ce 
furtuni poate ea dezlănțui în sufletul unui om de teatru, 
îndrăgostit de teatru. Apoi, în liniște, am înțeles că în 
afară de adecvata descifrare a piesei, este necesar să păs
trăm culoarea specifică națională a personajelor, a mediu

lui, că spectatorul varșovian trebuie să vadă și să audă, 
încă din primele replici rostite pe scenă, specificul clima
tului local de provincie, al unui orășel romînesc din pe
rioada antebelică, climat în care s-a născut visul profeso
rului. In scurtă vreme am salutat la Varșovia pe Ștefan 
Norris de la Teatrul Najional „I. L. Caragiale” din Bucu
rești, în calitate de regizor și scenograf al „Stelei fără 
nume”.

Piesei i-am asigurat cea mai bună distribuție în frunte 
cu Karolina Lubienska și Tadeusz Chmielewski. Premiera 
a constituit un mare eveniment în viața teatrală a capitalei 
noastre, iar criticii au cerut introducerea în repertoriul 
teatrelor poloneze și a altor piese ale lui Sebastian (între 
altele „Ultima oră").

Piesa a fost prezentată cu succes vreme de cîteva luni, 
iar de curînd directorul teatrului nostru, Chaberski, a a- 
mintit că intenționează să repună din nou pe afiș „Steaua 
fără nume”.

In viitor dorim să punem în scenă o altă piesă a remarca
bilului dramaturg romîn — anume „Ultima oră", întrucît 
contactul eu creația lui artistică a constituit pentru noi un 
mare eveniment artistic. Actorul și spectatorul caută în 
teatru nu negarea propriei lor existențe, ci calea afirmării 
vieții, a cărei găsire este întotdeauna ajutată de visare. De 
marea și creatoarea visare.

Zdzjslaw SKOWRONSKI 
conducător literar al Teatrului clasic 

și de varietăți din Varșovia

înfloritoare, construite în acest răs
timp. Ne aflăm în preajma celui de 
al ill-lea Congres al Partidului Mun
citoresc din. țara dvs. Din tot ce am 
văzut în aceste zile, m-am putut con
vinge că Partidul Muncitoresc Romîn 
a tradus în viață un program grandios 
și înțelept și conduce cu succes 
poporul romîn către noi și noi vic
torii de prestigiu.

Chiar din prima zi a venirii noas
tre am avut bucuria să-l revăd pe 
scriitorul Zaharia Stancu, cu care în 
1951 ne-am întîlnit la Snagov și am 
avut discuții calde, prietenești. Atunci 
am vorbit mai mult despre relațiile 
din trecut dintre popoarele noastre. 
Intilnirea de ieri a arătat că pro
blemele prezentului și ale. viitorului 
sînt centrul atenției.

— Am dori să ne vorbiți despre pro
blemele care stau în centrul atenției 
scriitorilor din R.D.G., despre sarci
nile. și perspectivele literaturii realist- 
socialiste germane, despre roadele 
conferinței de la Bitterfeld, care după 
cite știu a avut ca urmare succese 
însemnate pe tărîmul culturii.

WALTER STRANKA: La noi s-au 
obținut multe succese în ceea ce pri
vește oglindirea în artă a luptei anti
fasciste. De notat că aproape toți 
scriitorii de frunte din perioada ulti
mului război, ca Bertholt Brecht, Jo
hannes Becher, Anna Seghers, Arnold 
Zweig, au fost oameni care prin scri
sul și activitatea lor au combătut fără 
cruțare fascismul, degradarea umană 
pe care o implică acest rușinos capitol 
al istoriei. Literatura acestor scrii
tori constituie pentru noi tradiția de 

lui Sebastian este după mine o piesă 
socială în sensul cel mai înalt al a- 
cestui cuvînt.

Ca un adevărat artist realist, auto
rul nu atenuează, ci marchează apă
sat granița care desparte lumea pro
fesorului Miroiu de lumea frumoasei 
necunoscute. De aici nota de tristețe 
lucidă, bărbătească a întregii piese, 
împletirea aceasta de tristețe, de li
rism și de umor sensibil, de cel mat 
bun gust, îi dau piesei o aromă si 
o savoare deosebite.

Am lucrat cu mare pasiune la rea
lizarea spectacolului, și-i mulțumesc 
lui Sebastian că m-a înrudit prin pie
sa sa cu arta romînească, cu poporul 
romîn.

La dtăva vreme după premieră am 
fost în Romînia. A fost pentru mine 
o călătorie extraordinar de interesan
tă. Am trecut prin locurile lui Sebas
tian, am fost în București. Romînia, 
așa cum este astăzi, nu mai seamănă 
de loc cu țara în care trăia Miroiu. 
Și m-am gindit ce piese admirabile ar 
fi scris Sebastian, tocmai într-o epo
că de înflorire a talentului și forței 
poporului său.

Fie ca amintirea lui Mihail Sebas
tian să trăiască întotdeauna în inima 
poporului romîn. Noi nu-l vom uita 
niciodată.

G. A. TOVSTONOGOV
artist al poporului, 

laureat al Premiului Lenin, 
regizorul principal al Teatrului Mare 
de Dramă „M. Gorki" din Leningrad 

la care am pornit și pe baza căreia 
am realizat succese deosebite. In ceea 
ce privește însă oglindirea construc
ției socialiste, abordarea problemelor 
contemporane arzătoare care caracte
rizează viața și munca poporului nos
tru, se putea observa o oarecare ră- 
rnînere în urmă, un decalaj între 
cerințele maselor și modul în care 
scriitorii reușeau să se achite de sar
cinile pe care le incumbă activitatea 
lor. Congresul al V-lea al P.S.U.G. 
a adresat atunci chemarea: „Munci
tori cuceriți piscurile culturii 1“ Se 
punea astfel sarcina ca masele orga
nizate care au în mîna lor puterea 
economică și politică să influențeze 
noua cultură germană în curs de 
înfăptuire. Din punctul nostru de ve
dere, al scriitorilor, acest lucru repre
zintă un real avantaj. Cu. cît sînt 
mai numeroși muncitorii care iau parte 
Ia mișcarea literară, devenind pose
sorii unei vaste culturi, cu atît ce
rințele lor față de scriitori sînt mai 
pretențioase, cu atît cărțile pe care 
noi le vom scrie vor fi mai bune. 
Pe baza acestor indicații date de 
Congresul al V-lea, conferința de la 
Bitterfeld a arătat căile cele mai bune 
de strîngere a legăturilor dintre litera
tură și viața poporului. La marea 
conferință, ținută la combinatul chi
mic din Bitterfeld, scriitorii s-au întîl
nit cu muncitorii, au discutat împre
ună probleme de interes comun privind 
întărirea legăturii dintre literatură și 
viață și a fost lansată către toți 
scriitorii chemarea de a pleca în În
treprinderi și la sate, pentru ca, ală
turi de muncitorii germani, cunoscîn- 
du-le îndeaproape viața de fiecare zi.

Un frate 
adevărat

Evocînd în această zi memo
ria lui Sebastian, nu pot vorbi 
decît cu cel mai profund entu
ziasm despre excelentul scriitor ro
mîn. L-am cunoscut și l-am îndrăgit 
prin „Steaua fără nume", prin rolul 
profesorului Miroiu din această piesă. 
Am jucat multe roluri minunate în 
cei treizeci de anj de carieră artistică 
dar cel din „Steaua fără nume" e 
unul din cele mal dragi mie.

Profesorul Miroiu își trăiește viața 
curată, cîlnstită și adeseori greu în
cercată de sărăcie, într-un tîrgușor 
de provincie. Am colindat și eu, la 
începutul carierii mele, vreme de zece 
ani, orașele de provincie. Eram cam 
de vîrsta profesorului Miroiu și tră
iam în aceleași condiții de viață. Am 
avut și eu un prieten șef de gară în
tr-un orășel cît un degetar, un om 
mărginit și gălăgios, bun și crunt, 
căci așa l-a făcut viața și băutura... 
Și, la fel ca profesorul Miroiu, a- 
veam și eu un coleg cu care făceam 
muzilcă — eu scîrtîind din vioară, el 
acompaniindu-mă la chitară și cînd 
sunetele orchestrei primitive, compu
să din doi cîrpaci, ne ridicau în al 
șaptelea cer, șopteam în noapte ver
suri dulcii, uitînd totul: stomacul gol, 
hainele jerpelite... Am cunoscut și cî- 
teva domnișoare Cucu... Și, cu sufle
tul ars de sete, așteptam Steaua fără 
nume, blondă și parfumată, care în 
mine, micul actor anonim de provin
cie, trebuia să descopere culmea băr
băției și a profunzimii de gîndire. Iu
beam și eu cărțile și le cumpăram a- 
deseorj din bănișorii puși ’la o parte 
pentru pîine, ca și sărmanul profeso
raș al lui Sebastian.

Atîtea asemănărj de structură și de 
împrejurări între actor și rolul pe ca- 
re-1 avea de interpretat nu puteau să 
dea decît un singur rezultat: figura 
profesorului Miroiu a devenit unui din 
rolurile mele preferate.

Cred că în acele aproape o sută de 
serj cît l-a văzut pe scenă, publicul 
l-a îndrăgit ca și mine pe Miroiu, 
dîstSncția lui vetustă, umorul discret, 
dragos’tea-i stîngace, frînată de atitea 
rețineri, și ambiția care, cti toate po
ticnelile lui, II proiecta pînă la stele...

Cred, de altfel, că profesorul Miroiu 
a moștenit multe trăsături de carac
ter și din structura scriitorului care 
l-a plăzmuit,

Și fiindcă mi-atn descoperit atîtea 
asemănări cu Miroiu, nu se putea să 
nu ajung la concluzia că, poate, eu 
însumi seamăn puțin cu scriitorul ro
mîn care acolo, în țara lui, l-a con
densat în dialogurile unei piese stră
lucite și pe care, la o distanță de atîția 
kilometri, înfr-o altă țară, eu l-am 
adus pe scenă. Tocmai din pricina a- 
cestor asemănări, prin Miroiu l-am 
iubit pe Sebastian ca pe un frate a- 
devărat...

Aștern aceste rînduri de amintire 
pe mortnîntul scriitorului, cum le-aș 
așterne pe mormîntul unui frate bun...

LADANY Ferenc 
artist al poporului; de două ori 
laureat al Premiului Kossuth, 
director al Teatrului „Madăch" 

din Budapesta

învățînd de la ei să creeze o litera
tură autentică, o literatură cu adevă
rat nouă.

HEINZ KLEMM: Lozincile trasate 
de această conferință, în număr de 
trei, au fost următoarele:

1. Pune mîna pe condei tovarășe 1
2. Artist, schimbă-ți felul de viață 1
3. Muncitori cuceriți piscurile lite

raturii universale! Țelul nostru este 
o clasă muncitoare cultă 1

Majoritatea scriitorilor germani au 
răspuns cu entuziasm acestor chemări, 
plecînd. în toate regiunile țării, luînd 
contact direct cu viața din sate, 
fabrici, uzine.

— Cum au decurs întîlmrile dvs. 
cu muncitorii ?

W. STRANKA: La începutul aces
tui'an, m-am stabilit la marea între
prindere WEB Măhdreschwerk. Pro
cesul de formare a brigăzilor _ de 
muncă socialiste era în toi. Fiecare 
brigadă are un jurnal în care sînt 
notate, în afară de datele de produc
ție, sezisări ale membrilor brigăzii în 
legătură cu diverse atitudini criti
cabile în care se consemnează ob
servații despre felul în care se depă
șesc greutățile ivite; în sfîrșit se în
registrează zi de zi probleme legate 
de procesul muncii, sau întîmplări pri
vind viața muncitorilor în cadrul co
lectivului de muncă, forme de afir
mare a relațiilor de prietenie și înțe
legere care se statornicesc între mem
brii brigăzilor. Din aceste jurnale re
ies admirabil eforturile individuale și 
colective ale muncitorilor de a-și for
ma o conștiință nouă; socialistă, o 
atitudine nouă față de muncă și viață. 
Ele oferă un material extrem de inte
resant pentru scriitori și pot spunb că, 
în cele patru luni cît am ștat acolo, 
am găsit atîtea lucruri demne de în
fățișat în literatură. încît mi-ar trebui 
patru sau cinci ani ca să le poț^re- 
dacta pe toate. (Muncitorii riiLau 
cerut sprijinul în definitivarea aces
tor jurnale.) Am lucrat alături de ei

[aue suiraii uium
Un grup de scriitori sovietici publi

că în „Literaturnala Gazeta" din 
17 mai o' scrisoare deschisă adresată 
scriitorilor Statelor Unite ale Ameri
ca. In scrisoare se spune:

„Noi, scriitorii sovietici, autorii a- 
cestei scrisori, am fost, în perioade 
diferite, în Statele Unite aie Americii, 
Ne-am întîlnit cu scriitorii americani 
și peste ocean, și la noi în Uniunea 
Sovietică. Am avut certitudinea că 
scriitorii și poporul Statelor Unite, în 
covîrșitoarea lor majoritate, doresc 
pacea tot atît de fierbinte, ca și po
porul nostru, ca și scriitorii țării noas
tre. Tocmai această certitudine ca și 
grija pentru bunăstarea fiecărui om 
și a omenirii întregi ne determină să 
vă adresăm această scrisoare".

Autorii scrisorii își exprimă îngri
jorarea și indignarea provocată de 
pătrunderea pe teritoriul sovietic a 
avionului american de spionaj și de 
declarația lui Herter în legătură cu 
intențiile guvernului S U.A. de a re
peta asemenea acte provocatoare:

„Dacă. trebuie să ridicăm încălca
rea granițelor străine la rangul de 
principiu al politicii de stat, care este 
limita la care se vor opri Pentagonul 
și instituția lui Allan Dulles? Astăzi,

GEORGES SADOUL
despre Festivalul de la Cannes

— Citeva cuvinte despre valoarea 
artistică a filmelor prezentate anul a- 
cesta la Festivalul de la Cannes ?

— Un festival interesant. Superior 
unora dintre edițiile precedente. So
vieticii și italienii au prezentat cele 
mai bune selecții.

Din cele 25 de filme de lung me
traj prezentate Ia Cannes, cinci sau 
șase au fost de foarte bună calitate, 
patru sau cinci foarte proaste, iar res
tul bune.

— Despre premii ?
— „Palme d’or" a fost decernat fil

mului italian „La dolce vita". Este o 
apreciere justă. E greu într-o convor
bire telefonică de rezumat toate cali
tățile acestui film. „La dolce vita" re
prezintă un moment important în ci
nematografia mondială. De asemeni, 
în cariera lui Fellini, regizorul filmu
lui. Interpretarea filmului (Marcelo 
Masfroiani, Anita Ekberg și în special 
Aimee Anouk) este foarte bună. Se 
mai poate vorbi despre apropierea 
dilntre „La dolce vita" și „Suflete 
moarte". Dar nu la telefon.

— Despre celelalte filme premiate?
— Singurul film care mai putea 

concura pentru marele premiu este 
„Balada soldatului", al sovieticului 
Ciuhrai. FiUmul a stîrnit senzație prin 
marile sale calități. întrebat, în cursul 
recentului voiaj pe care l-am făcut în 
America Latină (Georges Sadoul a 
făcut parte din juriul Festivalului de 
la Mar del Plata diin Argentina, n.n.) 
despre tinerii regizori sovietici, am 
răspuns că îl prefer pe Ciuhrai. „Ba
lada soldatului" îmi confirmă părerea.

Ziarele occidentale 
recunosc

Conferința la înalt nivel, convocată 
tn urma ofensivei de pace desfășurate 
tn ultimii ani de Uniunea Sovietică 
și celelalte țări socialiste, a luptei 
popoarelor din întreaga lume, a pre
siunii opiniei publice din țările capi
taliste asupra propriilor guverne, a 
fost torpilată prin acțiunile agresive, 
provocatoare, ale cercurilor militariste 
din S.U-A., acțiuni care au culminat 
cu zborul de spionaj al avionului- 
pirat, doborît de o perfectă rachetă 
sovietică.- 

cu entuziasm, înconjurat de multă 
dragoste și simpatie.

HEINZ KLE.MM: Am fost în sudul 
R.D.G. la mai multe gospodării agrico
le colective. Am putut urmări ritmul 
rapid al colectivizării în țara noastră, 
convingerea, elanul cu care țăranii 
își unesc eforturile și mijloacele de 
muncă în vederea obținerii unor re
colte din ce în ce mai mari. Consi
der de asemenea că această perioa
dă rodnică mi-a prilejuit cunoașterea 
unui material de viață deosebit de 
bogat, pe care îl voi utiliza în vii
toarele mele lucrări.

— Ce ne puteți spune despre rezul
tatele dobîndite de literatură, în urma 
conferinței de la Bitterfeld ?

W. STRANKA: In primul rînd a a- 
vut de cîștigat poezia. După confe
rința de la Bitterfeld au apărut mult 
mai multe volume de versuri decît 
înainte. Citez numele unor colegi ti
neri și talentați, care au scos vo
lume de versuri tocmai în urma unor 
asemenea rodnice întruniri cu mun
citorii : Hart Salomon, Harso Grab- 
ner, Rose Nyland, Walter Werner, 
Helmut Preisler, Werner Lindemann, 
etc.

HEINZ KLEMM: A luat o mare 
amploare reportajul, genul cel mai 
operativ și direct care s-a cultivat 
cu mult succes la noi și înainte.

Născut din nevoile presei, reporta
jul nu s-a constituit de la început ca 
gen beletristic. Prin maeștri ca Egon 
Erwin Kisch la noi și Geo Bogza la 
dvs., -reportajul intră în sfera lite
raturii beletristice. (Au devenit astfel 
posibile și volumele de reportaje.) 
Mulți scriitori de prestigiu cultivă 
azi Ia noi reportajul care capătă, 
datorită lor, 6 valoare artistică din 
ce în ce mai ridicată. Așa sînt Ste
fan Herrnlin, Stefan Heym, Franz 
Ftihmann, Werner Heggerath și alții. 
Se ridică, de asemenea, mulți tineri 
reporteri talentați.

REP. 

aceștia trimit pe teritorii străine a- 
vioane de spionaj izolate, mîine le va 
trece prin cap să trimită escadrile 
întregi. Și ce vor primi în schimb? 
Este suficient să te gindești puțin 
la asta ca să înțelegi, în toată am
ploarea ei, primejdia unei asemenea 
situații-

Noi nu exagerăm cu nimic. In prin
cipiu nu există nici o deosebire între 
încălcarea unei granițe de către un 
avion, de o escadrilă, sau de o di
vizie de parașutiști".

Declarația lui Herter, se spune mai 
departe în scrisoare, exprimă tendința 
de a călca în picioare ordinea și 
pacea și de a le înlocui cu haosul 
și războiul. Invocînd necesitatea lup
tei împotriva unor asemenea porniri 
agresive, expeditorii scrisorii arată:

„Noi însă știm că lupta pentru idea
lurile înalte ale omenirii este în tra
dițiile celor mai buni reprezentanți ai 
literaturii americane. Și noi nu cre
dem că scriitorii umaniști pot fi de 
acord cu provocările.

Fiecare scriitor își iubește poporul, 
e preocupat de succesele șl buna lui 
reputație. Rămășițele avionului „U2“ 
doborît lingă Sverdlovsk sînt compro
mițătoare, în ultimă instanță, pentru 
cinstea și autoritatea poporului ame

Filmul se deosebește, prin ton, de 
„Zboară cocorii" sau „Soarta unul 
om", unii preferind filmul realizat 
de Ciuhrai celui făcut de Bondarciuk. 
Fără violențe romanlice, sau e- 
fecte tari (în afara primelor secven
țe), filmul cucerește prin simplitate. 
Extrema rețilnere a tonului nu exclude 
avîntul romantic. In special, în miș- 
cătoarea istorie de dragoste. Așa că 
acordarea unuia din premiile impor

tante ale Festivalului celor două fil
me sovietice prezentate la Cannes —

Interviu prin telefon 
de Ia Paris

„Balada soldatuluii" și „Doamna cu 
cățelul" după Cehov — este justifi
cată.

— Ce părere aveți despre filmul 
„Aventura", al regizorului italian An
tonioni, prem at pentru căutarea nou
lui în limbajul cinematografic ?

— Un film bun care-și merită lo
cul printre producțiile premiate. Cei 
care acuză filmul de erotism, nu l-au 
Înțeles deloc. In aprecierea filmului 
trebuie ținut seama și de actualele 
tendințe din cinematografia occiden
tală.

— Dar despre filme!# fără valoa
re ?

— Vă voi spune cîteva cuvinte doar 
despre filmul japonez „Kagi" care ași

E interesant de amintit că încă 
tnainte cu cîteva zile de 16 mai, data 
cînd urmau să înceapă lucrările con
ferinței la înalt nivel, o mare parte 
a presei occidentale a fost obligată 
să condamne actul agresiv al S.U.A. 
Și să recunoască faptul că el va duce 
la torpilarea conferinței șefilor de gu
verne.

Ziarul francez „Combat" scria la 9 
mai, sub semnătura lui Georges An
derson: Oricare ar fi autoritatea care a 
comandat acea „ispravă", după cum 
subliniază presa britanică, ea nu cons
tituie mai puțin o inițiativă periculoasă, 
chiar criminală, în jurul dialogului Est- 
Vest. Această „afacere" riscă să pro
voace, pe lîngă înrăutățirea atmosfe
rei, eșecul convorbirilor la nivel înalt 
și prelungirea războiului rece din 
cauza unei clici sau a unui cerc de 
interese ostil destinderii. „Gazette 
de Lausanne" susținea că Pentago
nul a avut un ro| de franctiror citind 
pe Harold Stassen, fost consilier al 
lui Eisenhower, în materie de dezar
mare, care a declarat: Am impresia 
că avionul a fost trimis cu bună 
știință pentru a face să eșueze con
ferința la înalt nivel.
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rican, deși nu poporul american esta 
cel care a dat ordinul de trimitere ct 
avionului-spion tn Uniunea Sovietică 
și, după cum știm, el nu este de acord 
cu asemenea acte.

Scriitorii constituie o forță uriașă, 
tn fiecare societate. Cu cuvîntul lor, 
cu cartea lor, ei educă în popor sen
timente bune sau rele, seamănă grtu 
sau neghină, slujesc cauzei binelui 
sau a răului. Tocmai de aceea, într-o 
vreme tn care este vorba de soarta 
poporului și a popoarelor, de soarta 
comorilor create de omenire de-a Iun* 
gul unor secole de muncă dîrză, mi* 
găloasă, scriitorii nu pot să tacă.

Am vrea să cunoaștem părerea co
legilor noștri americani tn legătură 
cu cele intîmplate.

De noi, scriitorii, depind multe. Să 
ne unim forțele în interesele păcii".

Scrisoarea este semnată de: 
MUHTAR AUEZOV, NIKOLAI 
GRIBAC10V, BORIS IZAKOV, 
VALENTIN KATAEV, N. N, 
MIHAILOV, SERGHEI MI< 
HALKOV. BORIS POLEVOI, 
ANATOLI SOFRONOV, ALEK
SANDR CIAKOVSKI, MIHAIL' 
ȘOLOHOV, ALEKSANDR 
STEIN. STEPAN SCIPACIOV.

fost premiat. Este o greșeală de ne* 
iertat a juriului. Un film pornografic, 
turnat de japonezi în contul firmei 
americane „Warner Bross" de la Ho
llywood și destinat țărilor occiden
tale. Obișnuitul menaj în trej este în
locuit în acest film cu un menaj stra
niu în patru. Renunț să vă relatez 
subiectul.

De altfel, nu numai acest premiu a 
fost greșit decernat. S-au făcut și alte 
erori. In afara primelor trei distincții 
acordate filmului „La dolce vita", fil
melor sovietice și „Aventura", care 
sînt justificate — bilanțul activității 
juriului este negativ. De exemplu, me
rita un premiu excelentul film „O 
tînără fată" realizat în Mexic de ma
rele regizor Luis Bunuel. Este o ple
doarie puternică împotriva rasismu
lui. Și pentru că vorbim de marii re
gizori prezenți prin filmele lor la 
Cannes, vă voi da și un exemplu ne
gativ : suedezul Ingmar Bergman. 
Un film cu tendințe mistice, catolice, 
primul și să sperăm și ultimul de a- 
cest gen, pe care-1 realizează Berg
man.

— Nu ne-ați spus nimic despre fil
mele franceze.

— Nu a fost o selecție prea reu
șită. Filmul lui Franțois Reichenbach 
„America văzută de un francez", nu 
este la înălțimea așteptărilor. Ca și 
filmul „Moderato cantabile", realizat 
de englezul Peter Brook, la Paris, 
Eu consider filmul regretatului Ja
cques Becker „Le trou" ca foarte bun, 
El nu s-a bucurat însă de atenția Ju
riului. u

— Vă mulțumim pentru interviu. ț

Ziarul englez „Guardian" consemna 
efectul psihologic asupra opiniei pui 
blice mondiale pe care l-a avut ac* 
țiunca de spionaj aerian a S-U.A. îrt 
următorii termeni:

Proastă săptămînă pentru Statele 
Unite și, în consecință, pentru aliații 
săi. In. ochii națiunilor neangajate, 
Rusia apare ca victima unei provocări 
cu totul stîngace și argumentele so
vietice împotriva bazelor americane 
tn lume vor deveni și mai plauzibile.

In „France Observateur", Claude 
Bourdet, fruntaș al Partidului Socia
list Autonom din Franța, referindu-se 
la poziția adoptată de Uniunea So
vietică in cazul acțiunii provocatoare 
a guvernului S.U.A., scria: ...nu e po
sibil să se treacă sub tăcer# la infi
nit descoperirea și distrugerea de a- 
vioane de spionaj; să ne imaginăm 
ce s-ar fi petrecut dacă un avion rus 
de același tip ar fi fost doborît în 
mijlocul Statelor Unite! In orice caz, 
a lua inițiativa, înaintea Conferinței, 
a unui asemenea soi de misiune... în
seamnă a lua /în mod deliberat riscul 
unor incidente grave, dacă nu a 
existat chiar intenția de a le crea.

Ion MIHAILEANU

Vitezslav Nezval
La 26 mai se împlinesc 

60 de ani de la nașterea 
marelui poet ceh Vitezslav 
Nezval. Gu acest prilej
Uniunea Scriitorilor Ceho
slovaci a organizat numeroa
se seri de poezie. Presa
cehoslovacă publică ample 
articole consacrate marelui 
poet.

In numărul viitor „Gazata 
literară" va evoca figura 
regretatului Vitezslav Nezval.
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