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i-a fost greu să pot des
cifra numele autorului 
scrisorii. Poate că nici el 
n-a ținut să se facă cu
noscut. In această pri
vință l-a ajutat chiar și 
ștampila de pe plic, 
după care n-am putut 
afla localitatea de unde 
vine scrisoarea. Și dacă, 

totuși, răspund la o scrisoare fără a- 
dresă, cum s-ar spune, o fac din cauză 
că aceasta îmi pune o seamă de între
bări și aceste întrebări privesc în mare 
parte pe scriitori, pe oamenii de artă, 
pe intelectualii de tot felul și de toate 
categoriile. Nu sînt întrebări noi și nu 
știu dacă răspunsurile mele îl vor mul
țumi pe autorul scrisorii și pe cititori. 

Care este rolul, misiunea scriitorului? 
Scriitorul dintr-o țară socialistă nu 
cred că mai este necesar să-și pună 
întrebarea : „Cui slujim noi?” „Ce 
slujim noi Este clar cui slujește și 
ce slujește scriitorul: poporul, patria 
socialistă și prin aceasta întreaga lume 
socialistă și întreaga umanitate. Slu
jește pe omul din popor, ajuns stăpînul 
soartei lui. Slujește întregii colectivi
tăți. Slujește demnitatea omului, socie
tatea fără exploatare și acest fapt îl 
umple de mândrie și elan, acest fapt 
îi dă aripi și încredere, îi dă putere, 
lată, se dezbate în întreaga țară Proiec
tul de directive ale celui de al III-lea 
Congres al partidului. Aceste directive 
vor deveni lege pentru construirea so
cialismului, pentru desăvîrșirea construi
rii socialismului din țara noastră. Ci
tind cu atenție aceste directive vezi 
grandoarea și amploarea muncii con
structive, pașnice, care are ca țintă în
frumusețarea, sub toate aspectele, a 
vieții oamenilor muncii. Acesta este și 
țelul scriitorului și rolul lui nu este 
de loc mic în această luptă. Rolul lui a 
fost subliniat cu prisosință și la Con
gresul scriitorilor sovietici, de însuși 
conducătorul statului sovietic, de Nikita 
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„Directivele" (așa e numit, simplu, Proiectul de directive al Congresului al III-lea al P.M.R.) au cuprins mintea oamenilor muncii din Romînia, ca lumina îmbujorată a zorilor cerul în răsărit. Ele stîrnesc avînturi și înaripează cugetarea, dînd visurilor forța de-a călca pragul înfăptuirii. De mult ne-am deprins ca tot ceea ce partidul plă- nuiește să se închege în fapte. Tocmai de aceea, efectul exploziv, în inimile celor ce muncesc, al „directivelor" : o bucurie pe Plan național cu certitudinea victoriei depline a socialismului în anii ce urmează și cu primii pași deschizători de drum, pentru noi, în comunism.Remarcabil în această împrejurare este faptul că conștiința socială a întregului popor muncitor este atît de aptă să primească, să ia în cercetare, să vadă realizîn- du-se sarcinile din Proiectul de directive. Căci acesta este adevărul: fiecare în sectorul său de muncă se vede cu ani înainte, unii cu 5, în 1965, alții cu 15. în 1975, și fiecare cu depășiri de plan ! Proiectul de directive este al Congresului al III-lea al P.M.R., dar directivele în- șile există de-acum ca tendințe creatoare în inima și mintea maselor. Sucoesel© de la Bicaz, Borzești, O- nești, Săvinești, faptul că mai mult de trei sferturi din agricultură a , fost cîștlgată pentru socialism, răs- pîndirea generală a ideilor marxist- leniniste și cultura la îndemîna tuturor sînt realități ce au schimbat cu profunzime conștiința milioanelor de oameni al muncii, dîndu-le sentimentul forței colective creatoare de bunuri obștești, de bună stare individuală și de rost în istorie, prin Integrare în familia popoarelor socialiste. Iar dacă directivele au fost elaborate de conducerea partidului, supremul for de îndrumare a celor ce muncesc, însuși izvorul directivelor se găsește în succesele de pînă acum ale construcției socialiste și în radicalele transformări produse în ultimii ani în conștiința oamenilor, în a cărei structură încrederea în partid este factor decisiv.Preocuparea mereu sporită a partidului pentru educarea oamenilor muncii, pentru creșterea continuă a conștiinței lor socialiste, este de altminteri una din cele mai mari supărări ale dușmanilor socialismului. Faptul că noi am înlocuit Pe „așa „ce-o fi oamenii tidului"
a vrut o fi" cu muncii și mai

Dumnezeu" și pe „așa vom face noi sub steagul par- ales faptul că a-ceasta este o lege ce s-a adeverit în viața noastră socială de la Eliberare, îi determină pe slugoii capitalismului să latre pînă la răgu- șire. Nimic nu mai poate opri însă dezvoltarea, cu ril;n crescut, a socialismului în Romînia, iar victoriile Uniunii Sodelise ne IțnpJaează

de pe acum porțile pe care vom intra și noi în comunism, — prin lupta și munca noastră. Asta o știe și cel mai modest muncitor de pe cel mai mic șantier al țării.Noi știm că pe lîngă toate succesele din industrie și agricultură forța noastră stă în continua sporire a cunoștințelor noastre în toate domeniile și în necontenita creștere a conștiinței socialiste. Tocmai de aceea și directivele pun un deosebit accent pe dezvoltarea învăță, mîntului în anii care urmează, a- eeasta este o trăsătură specific leninistă a directivelor : culturalizarea maselor în sensul de-a le face să stăpînească tot mai desăvîrșit tehnica, să-și însușească cele mai noi rezultate ale științei și să sc bucure de cele mai valoroase creații ale literaturii și artei. Se prevede în anii 1962—63 încheierea generalizării învățământului de 7 ani și trecerea treptată spre învățămîntul general de 8 țămîntul de ajungă astfel tițiile vor fi 1954—59. Oare e Puțin ca în 1960—65 să se construiască 15.000 de săli de clasă, din 11.000 în localitățile rurale ? Școlile profesionale și tehnice, în acești ani, vor pregăti circa 260.000 de muncitori calificați, peste 100.000 de cadre tehnice 54.000 rioară.59.000 80.000. brumă dea seama ce profunde transformări culturale vor avea loc în anii ce vin și ce sarcini stau în fața acelora care educativ în tură și artă.Vor trebui cultural pe scară de nu l-a atins capitalistă și trebui să se ce mai mult, societății comuniste ce se conturează în perspectivă, și pentru noi, după ce a început să se dezvolte pe baze largi în U.R.S.S.Procesul acesta care a nivelului nilor muncii, pe producției în sectoarele economice în țările socialiste, înălțarea lor pe treapta conștiinței de pe care ei să vadă că sînt co ducătorii de fapt și de drept ai destinelor istorice, este tocmai opusul a ceea ce se petrece în lumea capitalistă. Acolo chiar dacă sporește producția, din setea de profituri și supra-profituri, ea nu duce la ridicarea nici a bunăstării materiale, nici a nivelului cultural al celor ce muncesc, ci dimpotrivă. La urma urmei ce a- vanlaje ar putea avea capitalistul din faptul că muncitorul devine tot mai conștient q& el ar trebui să

fie proprietarul de drept și de fapt al tuturor bunurilor din moment ce ele se realizează prin muncă ? La ce ar putea duce aceasta ? la ce. Omul conștient luptă drepturile sale. Și mai mult seama că că și alții sint pabili de luptă, șunează spiritul capitaliștii dau război împotriva trezirii conștiinței oamenilor, a propriilor lor exploatați. Iar pregătirile lor de război și recenta încercare de reînviere a războiului rece prin torpilarea de

în cu de
Se știe pentru își dă singur, sa, ca-cu cît nu este situația atît i se înver- luptă. De aceea cel mai crîncen

Mihai BENIUC
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ani, pentru ca învă- cultură generală să de 12 ani. Iar inves- duble față de

medii și circa de cadre cu pregătire supe- Numărui inginerilor de Ia din 1959 se va ridica la Chiar cine dispune doar de-o de imaginație poate să-și
au un rol creator sau tehnică, știință, litera-să facă față unui nivel masă, pe care în trecut vreo țară ca atare ei înșiși vor transforme din ce în în lumina idealurilor

de continuă ridl- cuitural al oame- măsura sporirii

ducători sovietici, de scriitori, de foarte 
mulți vorbitori, chiar și de muncitorii 
care au salutat pe congresiști și lucră
rile lor, Romain Rolland spunea că 
scriitorii sînt conștiința lumii. Ținta 
scriitorului nu putea fi și- nu este 
deeît una : de-a sluji umanitatea, de-a 
contribui efectiv în lupta pentru pro
gresul umanității. Glasul lui s-a ridicat 
în vremuri de răscruce, pentru apăra
rea omului, a libertății, pentru apă
rarea țărilor și popoarelor asuprite, 
exploatate. In această privință însuși 
Romain Rolland este un exemplu. El 
constituia o conștiință a lumii, așa 
cum a fost un Victor Hugo, cum a 
fost Rarbusse, cum a fost Gorki, cum 
a fost Heinrich Mann. Ei slujeau țe
lurile. nobile ale omenirii, punînd la 
zidul infamiei pe impostori, împilatori, 
tirani, despoți, ațîțătorii la război, pe 
fasciști. Ei și mulți alți scriitori pro
gresiști au ținut aprinsă făclia lumi
nării, mobilizării și formării unei con
științe colective în lumea întreagă, pen
tru demnitatea umană.

Fascismul și astăzi mai 
menirea cu război. El a 
Germania Occidentală, ca 
al imperialismului putred,
ton al monopolurilor și trusturilor, al 
capitalismului, ca mijloc de provocări 
și diversiuni. Scriitorii, nu numai de 
la noi din țară, ci din lumea întreagă, 
au rolul de a demasca cu și mai mare 
putere fascismul și crima pe care ațîță
torii la război o pun la cale împotriva 
omenirii. Este un rol de prim ordin. 
Este tot atît de important ca și acela 
de a schimba conștiința omului cu pri
vire la proprietate. cu privire 
la religie. Formarea unei conștiințe 
colective, universale, pentru apărarea 
păcii și civilizației este sarcina de cinste 
a scriitorului progresist de pretutindeni 
în clipa de față. Formarea unei con
științe universale de coexistență între 
țări și popoare cu orînduiri diferite, 
ca singură soluție de a feri lumea de 
prăpădul unui război nuclear.

Pentru a servi aceste țeluri înalte 
ale omenirii, scriitorului i se cer vaste 
cunoștințe în toate domeniile de ac
tivitate. 1 se impune să învețe mereu, 
să studieze, să fie la curent cu întâm
plări și fapte din care să-și tragă seva 
scrisului și activității sale permanente, 
I se cere să studieze, nu numai ceea ce 
ar sta în cîmpul său de preocupări 
imediate — literatura și arta -— dar i 
se cere și se impune să aibă cunoștințe 
de mecanică, astronomie, chimie, fizică, 
fără să mai vorbim de istorie, geografie, 
filozofie, economie politică sau științe 
ale naturii. El nu poate în nici un 
caz ignora științele sociale și politice, 
căci în zilele noastre nu se mai poate 
concepe un scriitor în turnul lui de 
fildeș, izolat de viață, de societate.

Tovarășul Gheorghiu-Dej, la Cluj, a 
arătat clar drumul scriitorului, omului 
de artă. Fără legătura cu viața nu se 
poate concepe nici o operă cît de cit 
valabilă. Nu poți scrie bine deeît despre 
ceea ce cunoști bine, (presupunînd și 
aceea ce s-ar numi talent, calitate fără 
de care
In acest sens trebuie să înțelegem și în
demnul partidului de a merge pe șan
tiere, pe ogoare, in uzine. Nu-i vorbă, 
cunoașterea se poate face și în Bucu
rești, și în împrejurimile Bucureștiului. 
întregul București a devenit de mulți 
ani un șantier vast. Cartiere întregi se

Sarcina realizării unei legături cît mai strînse cu viața poporului — asupra căreia partidul nu o dată a atras atenția scriitorilor, e o sarcină vastă și complexă. E în primul rînd o problemă de atitudine și de receptare; rezolvarea ei presupune trăirea foarte intensă și multilaterală a contemporaneității. Sub acest aspect ea se rezolvă de către fiecare scriitor într-un mod specific, în conformitate cu înclinațiile, preocupările șl temperamentul său artistic. Dar aceeași sarcină are și alte aspecte, să zicem practice, torice. Despre ele va fi cele ce urmează.Nu demult organizația P.M.R. a scriitorilor dina luat inițiativa de a-i îndemna pe scriitorii Capitalei să stabilească legături permanente cu întreprinderile, angajîndu-se să dea sprijin concret fie unei gazete de uzină, fie unei brigăzi artistice de agitație, fie unui cerc literar, sau în oricare alt sector al muncii cultural-educative. La chemarea organizației de bază au răspuns pînă acum aproape 40 de scriitori. Astăzi, în redacțiile tuturor gazetelor de uzină din București („Viața uzinei" — uzinele „23 August"; „Metalurgistul" — Uzinele „Mao Țze-dun“; „Grivița Roșie", „Timpuri Noi“; „Bumbacul", „7 Noiembrie" și altele — în total 11) lu-t

organiza- vorba în
de bază București

nu poți sta în fața hîrtiei).

Dumitru CORBEAi'” (Continuare în pag. 4)

crează voluntar și 1—2 scriitori. Alți scriitori sprijină activitatea e- chipelor artistice de agitație în u- zinele „Grivița Roșie", F.C. „Gheor- ghiu-Dej", „Semănătoarea", „Vasile Roaită", „21 Decembrie", „Electro- aparataj", „Radio Popular", „Tudor Vladimirescu", „Kirov", „Grigore Preoteasa", și altele. Tovarășii noștri au fost primiți cu dragoste, se poate spune chiar cu entuziasm de muncitori. Comitetele de partid, sindicale și U.T.M. le-au daț un sprijin prețios ca să-și poată începe activitatea în cele mai bune condi- țiunl.Recent primele rezultate ale a- cestei activități au fost analizate în cadrul unei adunau generale a organizației de bază P.M.R. Unele rezultate ale analizei merită să fie reliefate.In primul rînd, s-a verificat că metoda e bună. Nu în sensul că tovarășii au și scris lucrări inspirate din realitatea nouă cu care au luat contact. Pentru așa ceva, răstimpul de la inițierea acțiunii era prea scurt. Nu ne îndoim că, mai devreme sau mai fîrziu, asemenea lucrări vor apare. Deocamdată însă s-a cîștigat altceva : un început de familiarizare cu problemele speci-
Mihai NOVICOV
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Acum clteva zile, în timp ce îrt 
S. U. A. unii factori de răspundere 
mai încercau încă, slujindu-se de ma
șina lor de propagandă, să arunca 
asupra Uniunii Sovietice torpilarea 
întâlnirii la înalt nivel de la Paris, 
N. S. Hrușciov a ținut la Kremlin o 
conferință de presă cu ziariști sovie
tici și străini. Președintele Consiliului 
de Miniștri al Uniunii Sovietice a 
spulberat încă o dată născocirile cercu
rilor războinice americane și, încă 
o dată, a arătat că se dusese la în
tâlnire cu cele mai bune intenții și nu 
cu miinile goale.

Problema păstrării și întăririi păcii 
este principala problemă a zilelor 
noastre. Spre conferința la nivel înalt 
de la Paris erau îndreptate privirile 
și nădejdile întregii omeniri. N. S- 
Hrușciov se dusese la Paris hotărît 
să depună toate eforturile pentru ca 
lucrările conferinței să însemne un 
pas mai departe, ba chiar unul hotă- 
rîtor în păstrarea și întărirea păcii, 
Partea americană insă a torpilat con
ferința înainte ca ea să înceapă. După 
aceea, partea americană și-a dat multă 
silință să asprească ,războiul rece", 
să înrăutățească relațiile dintre Apus 
și Răsărit, să sporească neliniștea, să 
creeze o atmosferă internațională de 
ajun de „război cald". Consecventă 
liniei politice leniniste, Uniunea Sovie
tică și-a întețit ofensiva centru pace.- 
In conferința de presă amintită mai 
sus, N. S. Hrușciov a arătat că era 
pregătit să pună în discuția confe
rinței de la Paris un important pro
iect, care să ducă la dezarmarea ge
nerală și totală. Aceste propuneri, cum 
se știe, nu au putut fi discutate la 
Paris. Guvernul sovietic le-a înaintat, 
sub formă de propuneri, tuturor gu
vernelor. Ele au fost publicate, în în
tregime sau în parte, în aproape toate 
ziarele din lume și au produs, pretu
tindeni. o impresie profundă. Popoa
rele au urît totdeauna războaiele, lrt 
ultimele patru decenii numai, Europa a 

fost pustiită în două rlnduri de răz
boaie cumplite. Sute de orașe și mii 
și mii de sate nimicite, milioane și 
milioane de oameni dați pradă mor- 
(ii, valori artistice de neegalat arunca
te pieirii. In ultimii zece-cincisprezece 
ani știința și tehnica au pus la înde
mîna marilor puteri arme rachetă și 
arme nucleare cu o uriașă forță de 
distrugere. Un nou război care, fără 
îndoială, în cazul în care ar izbucni, 
ar. fi purtat cu aceste tipuri de arme, 
s-ar sftrși cu o catastrofă fără prece
dent în istorie. Cui ar putea, deci, 
să-i aducă folos, și ce fel de folos? 
După cite se știu pînă acum cu pri
vire la raza de distrugere a bombe
lor atomice și ou hidrogen, cel mai 
mult ar avea de suferit statele cu în
tindere teritorială mai mică și ca 
populație densă. Cum de nu înțeleg 
acest lucru elementar utilitariștii din 
Germania vestică și cum de nu înțe
lege aceasta bătrlnul cancelar de la 
Bonn care a asistat — ca și noi de 
altfel — la două dezastre militare 
germane ? Cum de nu înțeleg aceasta 
unii oameni de răspundere din Anglia, 
din Franța, din Țările Nordului?

In introducerea la noile propuneri 
ale guvernului sovietic, între altele, 
se arată că „In zilele noastre se chel
tuiesc pentru înarmare fonduri cu ade
vărat fantastice. Este suficient să spu
nem că multe tipuri de bombardiere 
moderne costă mai mult deeît greu
tatea lor in aur. Și este un fapt că 
multe tipuri de arme se învechesc încă 
înainte de a fi părăsit teritoriul uzi
nei și sint trimise la fier vechi. Cursa 
înarmărilor se transformă înfr-o risipă 
absurdă de muncă umană și de mij
loace materiale.

Numai mijloacele cheltuite în pre
zent de state pentru crearea și acu
mularea de arme ar fi suficiente pen
tru a se pune capăt foametei pe în
tregul glob".

Energia a sute de milioane de oa
meni este cheltuită pentru pregătirea 
unui nou război. In aceste propuneri 
ale guvernului sovietic se mai spune:, 
„Actualmente a devenit realmente po
sibil de înfăptuit mărețul țel la care 
au visat multe generații de oameni, 
— de a se pune capăt războaielor, 
de a exclude in general războiul din 
viața societății umane. Acest țel poate 
fi realizat prin distrugerea tuturor ti
purilor de arme și prin desființarea 
tuturor armatelor din lume, adică pe 
calea dezarmării generale și totale. 
Aceasta este unica bază cu adevărat 
sigură pe care. In actualele condiții, 
poate să se sprijine o pace trainică, 
de nezdruncinat, între toate statele".

Noile propuneri ale guvernului so
vietic, menite să ducă la dezarmarea 
generală și totală și instaurarea unei 
păci trainice pe pămint sînt sprijinite 
nu numai de popoarele din pașnicul 
nostru lagăr socialist, ci de toate po
poarele lumii. Ofensiva pentru cîști- 
garea păcii trebuie susținută pînă ln 
capăt, pînă la victoria finală.

Zuharia STAHCU



.Actualitatea șl poezia tuiwtilwi
ste un fapt, care ar putea fi cu greu contestat, că în ultima vreme s-au impus atenției cîțiva tineri poeți (cunoscuți mai demult cititorilor, din presa literară, căci n-au publicat încă volume de versuri); — a căror fizionomie artistică s-a conturat original în creația lor mai recentă. Mai toți fac parte dintr-o generație care s-a bucurat din plin de avantajele pe care noua orînduire socialistă le-acreat scriitorilor. Educați iși îndrumați de partid, acești tineri poeți au evoluat repede, fiind scujiți de multe rătăciri sterile pe care cu. greu le puteau evita generațiile mai ', vechi de poeți, în perioada formației. Desigur, maj există încă, în fizionomia lor artistică, zone de umbră, trăsături pe care le bănuim provizorii., E destul de greu Să recunoaștem de pe acum direcțiile evoluției viitoare a acestor tineri poeți. Dar nu ne ^utern împiedica să constatăm că ei și-au găsit, (fără, a fi scutiți de căutări sau ■de eforturi .creatoare ulterioare), un timbru liric propriu, că în poemele lor cele mai izbutite vibrează o sensibilitate nouă, se afirmă o viziune care nu poate 'fi redusă Ja modele mai vechi, deși uneori le mai e, par țial, tributară, fenomenul e cu ații măi interesant cu cît măi demultcritica • le reproșa, unora dintre acești orientarea spre teme pe drept, tineri poeți nesemnificative, exhibițiile sterile de imagini voit originale sau, în alte cazuri, prozaismul și banalitatea viziunii lirice, atestînd o abordare exterioară a actualității. Ceea ce explică, în bună măsură, evoluția din ultima vreme a unora dintre tinerii poeți este, fără îndoială, efortul lor de a-și asimila în chip creator marile sensuri ale actualității. Drumul poeziei pătrunse de spiritul partinității comuniste nu este înisă ușor. Pentru a fi la înălțimea marilor exigențe ale epocii noastre, tinerilor poeți li se cer eforturi susținute, un simț al responsabilității sporit, astfel încit ei să poată depăși deficiențele de care se mai resimte creația lor.S-a vorbit acum cîtva timp, destul de insistent, despre așa-numitul 

reportaj liric. In creația multora dintre tinerii poeți acesta era un mod,

Ore de studiu la Biblioteca populară „Gh. Coșbuc" din raionul 
„N. Bălcescu"-București

ormulînd teza despre existența a două culturi în cadrul fiecărei culturi naționale, Lenin a deschis cercetării literare o perspectivă nebănuită, stăbilindu-i criterii o- biective pentru a descifra configurația exactă a culturii din trecut, elementele ei constitutive, liniile fundamentale ale tradiției. In lumina acestei teze, ideea despre o tradiție unică — cu o largă circulație în scrierile istoricilor literari și sociologilor mai vechi — apare lipsită de fundament științific.Conceptul de tradiție, potrivit învățăturii leniniste, nu mai poate fi definit ca o sumă armonioasă de „contribuțiuni" spirituale, modelate de un invariabil spirit național (anistoric și asocial!), ci ca rezultatul unor ample confruntări ideologice, fructul unei evoluții istorice asupra căruia clasele sociale și-au imprimat adînc propriile vederi politice și estetice. Judecind faptele prin această prismă, o întrebare se ridică în chip firesc: care este contribuția ideologiei clasei muncitoare la formarea și împlinirea tradiției sau, mai exact, limitînd întrebarea la domeniul literaturii, ce consecințe a avut răs- frîngerea ideologiei proletariatului în literatură?Mai întîi va trebui amin; tit faptul că, pe arena socială și politică, proletariatul a pășit tîr- ziu — la noi, în ultimul pătrar al veacului trecut — deci, în raport cu vechile clase „tradiționale", spațiul său istoric de evoluție este relativ scurt. Cu toate acestea, ideologia Iui nu a întîrziat să se manifeste în diverse domenii, printre care ni cel al literaturii. Intrînd pe o orbită a tradiției (și anume, după cum preciza Ibrăileanu, pe linia patruzecioptismului, atingînd punctul unei „critici sociale extreme"), ideologia cercurilor socialiste din ultimele decenii ale secolului al 19-lea a imprimat literaturii un spirit critic sporit, o delimitare socială categorică (deși încă nedefinită, cu o viziune mai mult socialist-u- topică, fourieristă); roadele acestei orientări noi pot fi urmărite în scrierile unor poeți, prozatori și critici formați la școala „Contemporanului", dar și în diverse creații ale marilor realiști din acea perioadă, veniți în contact cu mișcarea muncitorească. O primă consecință ar putea fi deci formulată cam în felul următor: formarea în cadru! tradiției a unei orientări noi, pe linia accentuării criticii sociale, a delimitărilor de clasă și a unui ideal etic și politic larg umanitar, opus conservatorismului păturilor spoliatoare aflate la putere. Asu-

desigur foarte comod, de oglindire a actualității imediate, în care elementul descriptiv (uneori tratat imagistic) se substituia adevăratului lirism. Notațiile de șantier, descrierea rece a unor scene de muncă (accentul că- zînd adeseori pe aspectele „pitorești", de decor), mai ispitesc și astăzi, deși formula reportajului liric, pare a fi fost depășită de tinerii poeți cei. ,mai 'talentați. Florența Albii, a cărei poezie constituia la un moment dat exemplul cel mai la îndi- mînă pentru ilustrarea prozaismului și platitudinii la care poate duce așa-numitul reportaj liric, se arată In ultima vreme preocupată de cren rea unei poezii cu semnificații actua le mai adinei. Pe această linie se in scriu poemele „La întoarcere" (Gazeta literară" din 12 mai a.c.) și „Statuia" („Luceafărul" din 15 mai). Imaginile dobîndesc acum o anume lărgime și j prospețime, „viziunea, de- prișind cadrul îngust ai notațiilor, devine mai curajoasă. Mai puțin i se potrivește poetei tonul sentențios, care duce la un convenționalism nu numai al simbolurilor’ („lumina", etc.), dar și al gestului liric, cum ar fi Inipoețrrul Lfn'Șulfima zM‘ (,,Gaz|t-iț din 10 martie). După terminarea * construcției unui .șantlăr ‘ scrie poeta : „...va fi mult soare,/
Vom sta descoperiți în lumină,/ vom 
vorbi în șoaptă emoționați. / Și la un 
semn, / ua năvăli spee noi, / înfio. 
rîhdu-se cu marea ei putere — lumi
na. / Nu știu ce vom face în clipa 
aceea, / Nu știu ce vom spune,/cr 
vqm striga toate acestea / nu le 
poți ști dinainte. / Dar știu că va fi 
multă lumină / Și-n multă lumină ț 
noi și rîsul nostru / vom fi puternici, 
frumoși.Și pînă la sfîrșitul poc mului, cuvîntul lumfhă mai revine de cîteva ori, în același context festiv, cu „copii ^îmbrăcațj în alb", „fețe de masă albă", cîntece, flori, etc 1Dacă în .reportajul liric fiorul actualității era copleșit de prozaism, de solemnitatea exterioară a tonului, de afectarea unei maxime simplități (sub care se ascundea de fapt lipsa ideilor poetice), căutările altor tineri se depărtau de el prin sterile jocuri imagistice, printr-o obscurizare a expresiei, derivată poate din părerea greșită că tonurile sibilinice ar fi mai apropiate de esența adevăratei poezii. In unele exerciții poetice de acest fel se regăseau și accente . moderniste, pe care critica literară le-a combătut

SEMNIFICAȚIA UNEI TRADIȚII
Tradiția realismului socialist în literatura noastră: 

orientări, tematică, periodizare

pra literaturii realiste, această o- rientare nouă a exercitat totdeauna o presiune puternică în direcția fortificării criticii sociale și a unei concepții democratice. Alături de vechiul erou al literaturii, omul de jos de la țară, începe să-și facă tot mai mult loc un erou nou, omul de jos de la oraș, identificat fie cu intelectualul proletar, fie cu lucrătorul nevoiaș exclus de la toate bucuriile vieții. In dialectica metodelor literare, această etapă nu poate fl trecută decît la capitolul preliminarii, în nici un caz nu poate fi asimilată realismului socialist. Lipsa unui partid marxist-leninist explică confuziile existente în creațiile literaților socialiști de la 1900, înclinarea lor spre un socialism u- topic egalitar, al cărui criteriu în definirea viziunii sociale nu este criteriul politic de clasă, ci criteriul moral, nivelator, cu o consecință firească în împărțirea oamenilor în două grupuri etice antagonice : buni și răi, puri și detracați. Este adevărat că intra în această delimitare și un element social de clasă, dar nu unul caracteristic, definitoriu, ci difuzat în noțiunea vagă a mediului generator, în ultimă instanță, raportat tot la conceptul etic. In privința metodei de reflectare, scriitorii de la 1900 profesau un romantism cu nuanță socială, un fel de rousseauism transplantat, potrivit unor realități sociale mai complicate. Realismul lor este palid, mijloacele de căpetenie utilizate nefiind cele legate de stricta observație socială ; șarja și compasiunea, și ele în viziune fourieristă, rămîn aspecte de bază ale acestor scrieri. Accentele de revoltă au un înveliș vag romantic (sard ia poetului este „să tune-n mișelie", „să tune-n tiranie"), cu o pronunțată nuanță anarhică Engels a definit exact caracterul acestor creații despre proletari, notînd că nu sînt îndeajuns de realiste, nu îndeajuns de tipice, nerespcctînd, adevărul social obiectiv. Mișcarea legată de revista „Contemporanul" nu poate fi, cu toate acerfea, trecută cu vederea. Abstracție făcînd de confuziile de ordin ideologic și de insuficienta reflectare realistă a vieții care estompează patosulcritic, demascator, al acestoropere, scriitorii legați de mișcarea muncitorească, din ultimele decenii ale veacului trecut, au inclus în literatura noastră o nouă arie tematică, și-au îndreptat pri- vi-ea spre o față inedită a realității sociale — lumea muncitorească —• 

atunci cînd le-a identificat. Apropierea de actualitate a tinerilor poeți din această categorie se realiza trudnic, pe căi ocolite. Evident, astfel de generalizări au o valoare aproximativă, fiecare caz individual comportînd nuanțe pe care actul critic n-are dreptul sa le ignore. Spunem aceasta pemru că există pericolul unei unila- leralizări a judecății critice, al aplicării mecanice de caracterizări globale, prestabilite. Un caz edificator în acest sens l-a constituit tînărul poet de talent Grigore Hagiu. Cniar după ce depășise, printr-o evoluție fireasca, faza experimentelor imagistice, el a lost acuzat pe nedrept de recidivă in acest sens. Poezia înorjminetă era o poezie valoroasa, după cum a arjlat Mana- Băriuș irtlr-un iriimos articol (vezi „Gazeta literară" din 4 februarie I960). Grigore Hagiu dovedește în versurile ipuolicite "iu ultuna vreme, o mai accentuată orientare spre actualitate-l-am recomanda poetului, cel puțin ■ pentru un țtimp, renunțarea, la versul alb care, oricum, poate reprezenta și o tentație spre iacihtale. i-am atrage de asemeni atapția asupra pericolului pe eațe-lț reprezintă pentru creația sa predilecția pentru- temele prea generale. Unul din cei mai înzestrați poeți ai generației ținere, Nichita Stănescu, s a resimțit și el, intr-o perioada, de pe urma imagismului abuziv, ajungind la gratunați lipsite de perspectiva. Sfîrșitul anului 1959 și începutul lui I960 au însemnat, pentru creația lui Nichita Stănescu, o cotitura semnificativă. Raportarea la actualitate îi oferă poetului prilejul de a-și valorifica în mod real . bogata fantezie lirică, pe dimensiuni majore. E demnă de reținut viziunea apropierii de lumea Comunei, din ujCîntțc" („Gazșta literiyă" din 4 lebruarie I960): „Inima meu, sie își 
spune-n vapuie: / — De orizont mu 
mai desparte — o bătaie... / Ochii 
mei gravi, dănțuie o licărire / De 
orizont ne mai desparte-o privire! / 
tui țiuturind, aerul serii de toamnă / 
steag omenesc, doar o chemare mă- 
nasumnă l / La orizont, lumea Co
munei, sub stele,/Mă-va-nălța, steag 
omenesc, la crenele. / Ritmic suind 
aeriana colină, , crește un cer, altul 
sub mine se-nclină, / peste întins, 
sună a zării orbită: / — Timpul 
l-aping, mi-a mai rămas o clipită/" Poetui trebuie să renunțe însă la o- bositoarea diversitate imagistică din une,e poeme. Încercând, in „Amfion, constructorul" „Gazeta literară" din 12 mai I960) o «interpretare a vechiului mit grecesc, el se lasă dominat de prapria-i fantezie metaforică. Linia simplă, armonioasă, a mitului, se pierde uneori în complicate volute baroce, deși poemul este în general izbutit și conține numeroase versuri vibrante, de o reală frumusețe. O latură interesantă a talentului lui Nichita Stănescu ne pare aceea a lirismului demascator, prin care invectiva (cu mijloace deosebite de cele argheziene), este inclusă în spațiul poeziei. Pe această linie se înscriu „Unui fascist", dar mai ales „Dans pe tobe" (care figurează în antologia celor „30 de tineri poeți") și recentul „Lui Wotan" („Gazeta literară" din 25 februarie 1960), poeme de protest împotriva tendințelor de reînviere a fascismului în Europa Occidentală, sprijinite pe un dar al nuanțărilor verbale cu totul deosebit.Asimilarea în profunzime a sensurilor actualității e demonstrată însă și de evoluția, mai puțin accidentată, a altor tineri poeți de talent, cum ar fi Ilie Constantin, Cezar Baltag, Mihai Negulescu, Miron Scorobete. Poemele publicate de Ilie Constantin în ultimele luni (în comparație cu acelea incluse în antologia de anul trecut a tinerilor poeți) vădesc un progres indiscutabil. „Schela roșie" și „Dialectica" („Contemporanul" din 23 ianuarie I960) sînt două bucăți

și și-au orientat idealul social în sensul revoluției proletare.Liniile umanitarismului, ale socialismului egalitar, au continuat pmă tirziu in literatura romină; cniar după primul război mondial.Victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie a avut profunde răs- iringeri în conștiința scriitorilor ro- mini. Amplificată de situația precară creată de războiul „care n-a adus nimic", de „promisiunile din tranșee" care uu fost trădate, viziunea unei ieșiri revoluționare, a unor schimbări radicale, iși tace lut mai mult loc în conștiința scriitorilor noștri, în anii imediat următori primului război. Aceste noi tendințe și crezuri revoluționare nu pot li despărțite, se Înțelege, de intensificarea mișcării muncitorești, de avintul proletariatului revoluționar exprimat prin marile demonstrații uin 191b—1919 și greva generala din 1920.Din 1919 p.na în 1921, adică pînă la data intoiițarii Partidului Comutași uin itomiuia, parcurgem o scurtă dar frămintată perioadă de difuzare a crezurilor revoluției socialiste, de pătrundere a ideilor leniniste m puuiicistica și literatura noastră. începe sa se contureze un ideal nou, un .>gl»s al vremii" ce trebuie urmat. In „Omul liber" („z.ar sociaiist-revoluționar", apărut sub conducerea lui N. D. Cocea, la 28 aprilie 1918) se spunea : „...oricît de masiv ar ii pumnul de fier al forțelor de opresiune, există totuși ceva mai puternic în lume și mai durabil decît toate lanțurile, toate piedicile, toate gratiile și toate regimurile clădite pe virfuri de baionete, e forța aceea imprecisă, rezistentă, imponderabilă și neînvinsă, subtilă și eternă: ideea însăși a libertății. Omul Lber poate fi încătușat în fiare; gîndul lui liber nu aparține nici judecătorilor, nici temnicerului. ...Ascultați cu atenție glasul vremii — îndemna N. D. Cocea în programul revistei. Priviți cum se prăbușesc în țărînă imperiile reacționare Pretutindeni în lume lanțurile cad Fiți înainte de toate oameni liberi, dacă viața vi-i 

remarcabile prin lirismul lor dens și lapidar. Nota distinctivă a lui Ilie Constantin în poezia tinerilor pare a fi înclinația spre meditație, poetul avînd capacitatea de sensibilizare lirică a noțiunilor. Dacă la Nichita Stănescu surprinde bogăția și ineditul asociațiilor, la ilie Constantin se remarca in primul rînd concizia gestului poetic. Cităm în acest sens „Schela roșie" : 
„Re schela zveliă închegată / Din 
'lemne drepte și din cuie, /Cu pași 
de piatră-ncovoiață / Viu și statornic 
zidul suie. / Aceste trecătoare trep
te / Spre-nali pe care zidul saltă/ 
Stăruitoare or să-aștepte / Să crească 
scara lui irtaltă. / Să suie-n slavă 
uriaș, / Oglindă clară dură-n calea 
Lunii... / ...in schela roșie — a Co
munii / Mi-e generația etaj". Pericolul care amenința o asemenea poezie, caracterizată prin urmărirea cu orice nreț a concentrării, este o anume hermetizare a expresiei, precum și o răceală a tonului, pe care Ilie Constantin nu știe sa le evite întotdeauna.Poet al incahdescențelor (aproape in toate poeziile lui revin, obsedant, flăcările, locurile, sainteiie, făcliile, marile temperaturi care topesc metalele și conturele), Cezar baltag s-a afirmai de la început ca un cîmăreț al epocii noastre de avinturi. Totuși, i-am recomanda lui Cezar Baltag, poet de incontestabil talent, un climat liric mai temperat, oare se potrivește mai bine înzestrărilor sale (un poem de anul trecut, „Rîul care va iriga ogoare", ni se pare revelator în acest sens). Cezar Baltag a scris, nu de mult, o frumoasă evocare a chipului lui Lenin („Evocare", „Gazeta literară" din 21 ianuarie I960), în care Insă excesul de incandescențe (raportat, bineînțeles, și la alte poeme oe-ale lui) nu pare, din punct de vedere artistic, convingător: 
„Văd un om asemenea focului, ase
menea mării / In mine si-n lumea 
întreagă veșnic prezent. / Printre 
stele perpetuu arde în mijlocul zării/ 
Un fulger ca un copac incandescent./ 
Rădăcină de aut a lucrurilor în sân
tei și metale, / Constelind omeneștile 
inimi in crengile vii. / Secole cresc 
viitoare. Anii sînt roșii petale. / In 
sinul materiei nasc rotitoare făclii".Mihai Negulescu, care a publicat mai mult în „Luceafărul", este și el unul dintre poeții reprezentativi ai tinerei generații. II . disting de ceilalți, un lirism mai discret, o mai stăruitoare nuanță de afectivitate, care nu contrazic însă manifestările unei energii tinerești: „Ca alt 
Manole, -nvingător, privim / și noi, 
cu-nfrigurare, cum ne trece / Ceva 
aprins, din piept, în piatra rece —/ 
Să nu se surpe ceea ce zidim... /Și 
nu ne împresoară niciodată / Ispita 
tihnei... Peste ani, cîndva, / La fel 
vom fi: 'iubire semănată / In înflo
riri, în tresăriri de stea, / In cărți, în 
cîmp, în marea zbuciumată, —/lntim- 
pinind al soarelui potir / Pe culmi 
amețitoare de zidiri / Și-n plnze albe 
ce spre zare cată"..Evident, pe spațiul restrîns al unui articol, nu ne-am putut ocupa decît de cîțiva dintre poeții reprezentativi ai tinerei generații. Apropierea din ce în ce mai fermă de problemele actualității socialiste e însă caracteristică pentru cei mai muîți dintre a- cești poeți. Singurul drum care-1 poate duce pe tînărul de azi spre descoperirea propriei personalități artistice e acela al partinității, al legăturii permanente cu viața, al formării unei conștiințe cu adevărat socia liste. Nu e de loc întîmiplător faptul că succesele cele mai evidente ale poeților din tînăra generație sînt iz- vorite din asimilarea fecundă a actualității, iar impasurile în care unii dintre ei s-au aflat, sau se mai află și astăzi, se datorează apropierii insuficiente de marile prefaceri ale timpului nostru.

Matei CALINESCU

dragă și dacă iubiți cu adevărat pă- mîntul pentru care a curs din belșug smgele vostru cald". Tot aici, A. D. cocea, care stătuse un an de zile la Petrograd, în timpul revoluției, ca director al ziarului lrancez „L’Entente", schițează primul portret al lui Lenin („Intiia viziune", cum ii spunea el), reluat după a- ceea și in „Cnemarea". Apar ziare și reviste cu orientare socialistă: „Depeșa", „Chemarea", „Socialismul- etc., în jurul cărora se grupează scriitori de seamă ca Gala Galaction, N. D. Cocea, Emil Isac și alții, pe care „isonul cel nou" al vremii îi dirija spre izvoarele revoluției socialiste. Apar și scrieri ce reflectă direct frăminiările epocii; în 1929, poetul muncitor I. Șarvari scoate volumul „Cîntece de astăzi, cîntece de miine", în care regăsim un tablou realist al represiunii din 1918 și portrete de muncitori conturate in maniera sentimentalist- uman.tara a lui Tradem,Odată cu înființarea Partidului Comunist din Komînia, începe o nouă perioadă, în care se difuzează în pături largi ideile marxisi-leniniste, se popularizează căile revoluției socialiste. După această dată, se pune tot inai insistent problema unei schimbări radicale, nu numai în o- rînduirea socială, dar și în cultură. Apar elementele unei literaturi revoluționare, inir-o violentă dispută cu forțele compacte ale literaturii oficiale burgheze. Climatul favorabil Pentru dezvoltarea elementelor realismului socialist în literatura noastră se fvrmează în deceniul al patrulea, în condițiile clarificărilor ideologice aduse în activitatea partidului, în urma Congresului al V-lea, a pătrunderii masive a ideilor lenin ste despre artă și literatură și, evident, a precipitării forțelor sociale. Influența ideologiei clasei muncitoare asupra dezvoltării literatură romine capătă aspecte multiple în acest deceniu „crîncen".Astfel, în 1926, la 15 septembrie, apare revista „Cultura proletară", g cărei menire este să „risipească confuzia, să combată prejudecățile, să popularizeze cuceririle

LUCIA COSMESCU „Au apărut cărți noi"

Unitatea poeziei noastre
n Raportul C. C. al P.M.iR- la Congresulal II-lea al partidului, 
tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej a reliefat pu
ternic succesele litera
turii și artei noastre 
noi, subliniind că în 
literatura și arta noa
stră tșl dau mina scri

itori și oameni de artă din diferite 
generații. In progresul creației noas
tre, inovarea conținutului și a formei 
se realizează intr-un proces continuu, 
pe baza apropierii experienței prede
cesorilor, a tradiției naționale, în 
concordanță cu experiențele realis
mului socialist, ale reflectării vieții 
în prefacere revoluționară.

In fața celui de-al III-lea Congres 
al partidului, frontul generațiilor de 
creatori se prezintă mai unit și mai 
amplu ca oricînd- Peisajul poeziei, 
al tărîmului artistic cel mai diferen
țiat subiectiv și cel mai fertil în ino
vații individuale, ilustrează perfect 
această înaltă unitate în varietate. 
Nu există personalitate cu reputație 
în ultimele decenii ale poeziei romi- 
nești, nu există talent autentic din 
generațiile vîrstnice și din cele mai 
tinere, care să rămînă, azi, în afara 
revoluției culturale conduse de par
tid.

Intre cele două congrese, poezia 
celui mai mare poet romîn în viață, 
a lui Tudor Arghezi, sărbătorit recent 
pentru aniversarea celor 80 de ani 
ai săi, a dat roadele cele mai bogate 
ale noii ei etape, aceea a răspunsu
rilor majore la întrebările și căutările 
de peste jumătate de veac- In mijlo
cul nostru se află poeți din vechea 
generație exprimîndu-și adeziunea la 
transformările profunde ale patriei: 
G. Călinescu, Demostene Botez, Oti- 
lia Cazimir, George Lesnea, Con
stantin Nisipeanu, Al- Philip- 
pide, Adrian Mania. Spre cul

esențiale ale științei, să răspundă la chestiunile frămîntate ale zilei, contribuind la întărirea simțului critic proletar și canalizînd opiniile și curentele în cadrul linei juste concepții muncitorești", în fine, să devină „un instrument de emancipare pentru muncitorimea romînă". Deși nu lipsită de confuzii cu caracter reformist, revista militează pe linia tezelor leniniste (sînt reproduse, sub pseudonim, fragmente din articolul Clarei Zetkin : „Lenin despre artă și cultură") pentru o literatură proletară, legată organic de ideologia și frămîntările proletariatului revoluționar. încă din primul număr al revistei, în „Cuvînt înainte", se face o demarcație netă între cele două culturi antagonice din cadrul culturii burgheze, pornind de la cunoscuta teză leninistă :„In lupta îndîrjită pentru călirea ideologiei sale — se precizează în 

Aspect de la Biblioteca populccră „Elena Pavel" din raionul 
„23 August" din Capitală

mile poeziei noastre partinice, mili
tante, a urcat Mihai Beniuc, din anii 
celor dintîi înmuguriri ale artei noa
stre realist-socialiste, din ultimul de
ceniu dinaintea eliberării țării. Pro
fund angajați în lupta partidului sînt 
asemenea poeți, afirmați încă dinain
te de 1944, ca Geo Bogza, Miron Ra
du Paraschivescu, Zaharia Stancu, 
Marcel Breslașu, Eugen Jebeleanu, 
Maria Banuș, Cicerone Theodorescu, 
Radu Boureanu, Dumitru Corbea, Că
rnii Baltazar, Cristian Sîrbu și alții. 
In rîndurile noastre se află cei mai 
activi dintre cei formați din primii 
ani ai eliberării patriei ca Nina Cas- 
sian, Mihu Dragomir, Eugen Frunză, 
Victor Tulbure și Veronica Porumba- 
cu, Dan Deșliu și A. E. Baconsky, 
Aurel Rău și Al. Andrițoiu, Tiberiu 
Utan, Ion Brad, Al. Jebeleanu, 
ș.a. Tînăra generație de poeți e în 
plină efervescență creatoare. Departe 
de a putea fi exhaustivă, amintirea 
celor ce o reprezintă depășește întot
deauna spațiul, acordat citării nominale 
Au apărui volume și plachete 
de Ion Horea, Dimos Rendis, 
Aurel Gurghianu, Gh. Tomozei, Vio
leta Zamfirescu, Victor Felea,' Ștefan 
Iureș, Cezar Drăgoi, Petre Stoica, 
Toma George Maiorescu, Rusalin Mu- 
reșan, Ion Gheorghe, Theodor Balș, 
Pavel Cîmpeanu și, fără îndoială, 
ale altora încă pe care această intim- 
plătoare înșiruire le va fi scăpat. Iar 
paginile publicațiilor relevă neînce
tat nume noi, pe trepte inegale de 
afirmare, dar cu certe perspective — 
și citarea acestora e, inevitabil, in
completă. Numai din fuga condeiului 
pot fi pomeniți, dintre cei mai pre- 
zenți, Florența Albu, Cezar Baltag, 
Nicolae Stoian, Ilie Constantin, Leo
nida Neamțu, Miron Scorobete, Ni
chita Stănescu, Aurel Storin, Lucian 
Valea sau Romulus Vulpescu. Cea 
mai tînără generație a adus răsări
tul talentului remarcabil al Iul Nico
lae Labiș, a cărui operă brusc curmată

articolul-program — proletariatul se izbește de puterile dezlănțuite în interesul clasei stăpînitoara: întru apărarea privilegiilor acest ia sînt mobilizate deopotrivă știința ca și arta, clericalismul ca și forța brutală. Burghezia, deținînd bogățiile societății, are în același timp și monopolul științei și al culturii, pe care-1 păstrează cu gelozie. Ea nu acordă muncitorimii decît fărîmi- turi, exact atîta cît se cere pentru ridicarea profiturilor capitaliste. Astfel, proletariatului însuși îi revine sarcina să-și apere ideologia, arma spirituală indispensabilă în lupta de emancipare a clasei muncitoare"... Este momentul cînd în- tîlnim exprimate în mod clar ideile leniniste despre literatură, cu colorarul firesc în necesitatea unei orientări noi a realismului, unei treceri de Ia stadiul consemnării pasive a frământărilor sociale, la stadiul realismului activ, militant, legat prin toate fibrele sale de lupta proletariatului revoluționar pentru dărimarea oligarhiei capitaliste. Ceea ce era exprimat aeum clar, dar încă singular, va avea un vast răsunet în deceniul următor.
Eugen SIMION 

de un accident tragic va rămîne o 
mărturie a unor posibilități excepțio
nale.

Dar peisajul poeziei actuale nu e 
bogat doar cantitativ. Bogăția iui 
constă, în primul rînd, în calitatea 
valorilor estetice și ideologice care, 
în procesul promovării realismului 
socialist, au pus și au rezolvat pro
bleme vitale ale artei poetice- Poezia 
noastră nouă n-a avut îndărătul ei 
o tradiție omogenă și nici nu putea 
să o aibă. Lupta dintre cele două 
culturi, mai ales în perioada dintre 
cele două războaie, s-a dus, în sfera 
poeziei, cu o deosebită ascuțime. Se
lectarea tradiției înaintate și funda
mentarea artei poetice revoluționare 
n-au făcut-o numai istoria literară 
marxist-leninistă, ci și creația artistică 
însăși, așezată pe baze marxist-leni
niste, partinice.

Poezia romînească dintre cele două 
războaie ajunsese, în contrast cu fi
lonul aurifer al geniului național e- 
vidențiat 'neîntrerupt- de la Arghezi 
la Beniuc, în pragul unei crize, pe 
care anii dictaturii antonesciene au 
adîncit-o catastrofal. Saltul elibera
tor, înfăptuit de noua noastră poez’e, 
reiese izbitor din opunerea bilanțului 
nostru unuia făcut în 1938, anul pe 
care îl luăm de obicei ca termen de 
comparație între realitățile regimului 
nostru și acelea ale orînduirii burghe
ze în maxima ei prosperitate ante
belică. Nu intîmplător, criza poeziei 
se accentuează în acea vreme de a- 
parentă și trecătoare stabilizare a 
capitalismului. Iată, pe scurt, bilan
țul întocmit atunci de unul dintre 
cei mai înveterați apologeți al mo
dernismului, deci chiar de către un 
critic interesat în susținerea artei 
burgheze. Bilanțul său înregistra, 
drept reprezentanți ai tendințelor a- 
celei perioade, poeți ca Mihaii Dan, 
Horia Stamatu, Virgil Gheorghiu, 
Barbu Brezianu sau Simion Stolni
cul, fără să se poată opri asupra u- 
nui singur nume demn de înregistrat 
în istoria literaturii.

Bilanțul poeziei noastre noi este, 
în primul rînd, un bilanț al rezolvării 
crizei în care fusese împinsă poezia 
în patria lui Eminescu, un bilanț al 
extirpării poeticii burgheze, al reluă
rii tradiției celei mai valoroase și a 
afirmării valorilor revoluționare în 
conținut și formă, al realizării, în 
fine, a unității orientării poetici su
perioare, în nelimitata varietate a 
talentelor autentice.

Poezia noastră, în ansamblul ei, a 
redevenit socială și națională, ase
meni aceleia a lui Eminescu și Coș
buc, a lui Goga și Arghezi, a lui Be- 
niuo și Toma, deasupra diferențieri
lor specifice fiecărei arte poetice indi
viduale.

„Sincronismul" lovinescian, care 
înjuga poezia romînească la carul de
cadentismului apusean, sufoându-i 
potențele proprii, a fost denunțat nu 
numai teoretic, ci prin însăși practica 
poeziei actuale, socialistă în conți
nut si națională în formă, „sincroni
zată" profund, nu cu unele sau altele 
dintre curentele la modă în Occident, 
ci cu însăși realitatea epocii comunis
mului și a pătrunderii omului liber 
în cosmos. Procesul ,,socializării"'poe
ziei angajează însăși esența ei ar
tistică, în cucerirea altitudinilor de 
cunoaștere și expresie, de acțiune mi
litantă și educativă, pe. care numai 
spiritul de partid leninist le poate a- 
tinge. Căci spiritul de partid rezolvă 
una dintre cele mai dificile și mai 
delicate probleme • centrale ale poe
ziei: raportul dintre subiectiv și obiectiv, dintre eu și societate. Poetul par
tinic are oroarea egolatriei, a subiec
tivismului deformat, a închiderii și 
izolării eului în sine. El este con
știent de capacitatea reprezentării 
prin sine a omenirii, a societății, a 
clasei căreia ii aparține creația sa. 
Subiectivitatea sa, accentuată de sen
sibilitatea ooetică, de fantezia poe
tică, devine Jna șloi întruchipările 
individuale ale generalului, purtătoa
rea unei tipicități. Lirismul, perso
nal în adîncime, dă glas realității u- 
mane a epocii și se nutrește din a- 
ceastă realitate. „Tristele originalități 
moderne" erau rezultatul inovațiilor 
sterile, forțate, chinuite, stoarse de 
contorsiunea formală a unui fond 
găunos. Originalitatea poeziei noas
tre actuale e însăși expresia vitali
tății ei, în ansamblu și în manifestă
rile ei particulare, a vitalității unei 
arte poetice care niciodată nu va 
obosi în exprimarea unei realități 

inepuizabile, în transformare revolu
ționară. Să (ii pasul acestei realități 
— acesta e imperativul poeziei noas
tre, impunîndu-i o permanentă îm
prospătare de conținut și o inovare 
formală, nu intrinsecă, nu de dragul 
ineditului exterior, ci una cerută de 
însăși necesitatea restabilirii unității 
dialectice.

Savin BRATU
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din ușă dă din cap a confirmare și

★

mai de mult între roinîni și germani, întrețineau neîncrederea și conflictele.

,.Scriitorule, dă-mi cartea pe care o 
merit. Dă-mi cartea aceea care să-mi 
răspundă la cel puțin cîteva întrebări 
importante pe care mi le pun timpul 
și locul în care trăiesc. Scrie despre 
munca mea și despre orașul meu (ora
șul meu e plin de construcții și de 
fabrici, plin de plimbări și de iubiri). 
Dă-mi o carte ale cărei coperți să 
se deschidă pentru mine ca ușile 
unei case ospitaliere. N-o fereca 
in savoare ursuze, nu-i pune un lacăt 
cu cifru inaccesibil. Dar nici nu mă 
considera atit de primitiv încît să-mi 
explici fiecare idee, ca în cartea de 
citire. Lasă-mă să refac, împreună cu 
tine, drumul gîndirii tale, să meditez 
în jurul a ceea ce scrii, să încerc să te 
verific. De multe ori extrag din cartea 
ta mai mult decît tu însuți ai crezul 
că învestești. Știu că ești uneori liric, 
alteori sobru, uneori dinamic, alteori 
contemplativ. Și eu sini la fel. Nu-ți 
cer decît ca lirismul să nu se transfor
me in dulcegărie, sobrietatea în uscă
ciune, dinamismul în superficialitate și 
gen senzațional, contemplația în plicti
seală.

Nu-ți 
Ca unei 
îngădui 
te consideri dincolo și deasupra jude
cății mele. Vino lingă mine și întrea
bă -mă despre cărțile tale. Fără mine, 
fără aprobarea mea cărțile tale își pierd

cer să mi te ploconești mie 
zeități infailibile, dar nici nu-fi 
să-mi disprețuiești opiniile, să

DE UNDE PLEACA plimbăCe
crescătoria de pui tăcem cunoștință

■lumi- fiiltra- mată. afară,sticlă de și, în locul te primește

trece prin într-o urmă,

Fabrica „losif Rangheț" din Arad e o fabrică tînără, născută sub cerul regimului nostru democrat popular.Aici, unde se înalță una din cele mai moderne fabrici ale țării, nu demult se întindeau maidane- Cele cîteva ateliere dărăpănate, care, unite, au dat ființă acestei fabrici, nu mai există de mult. In locul lor au răsărit aceste enorme hale, în care na se revarsă, din abundență, tă prin cupola uriașă deTranspirat de canicula Intri în hala strungurilor aerului stătut și încins, răcoarea și aerul proaspăt, asigurate de un sistem de ventilație care funcționează riguros.In curtea fabricii, lîngă susurul moale, de argint și mătase, al plopilor tineri, ne-au întâmpinat cîteva coloane de strunguri, vopsite în vernilAm privit mașinile acestea complicate, de înaltă tehnicitate, care vorbesc despre uriașul drum .parcurs de țara noastră. în trecut „eminamente agrară"... Ne-am întors, cu gîndul, de la drumul pe cared vor face a- cești soli ai vieții noastre la mintea și brațele muncitorilor de-aici, c-o mută și profundă admirație. Am intrat în hale și-am văzut cum ' metalul prin mîinile oamenilor, angrenajele mașinilor, mereu formă nouă, ca să adune, la în această complexă mașină, care, ea 6ingură, vorbește despre înalta calificare a muncitorilor noștri.In hala strungurilor am întîlnit lin panou pe care era scris: „Brigada 
Mihail Sadoveanu". Emoția pe care am simțit-o ne-a îndemnat să-1 căutăm pe responsabilul brigăzii.Carol Cojocaru, un tînăr negricios, cu ochii luminați de-o scânteie Ciudată, ne-a spus că au ales numele maestrului Sadoveanu pentru brigada lor pentru că iubesc mult cărțile lui. Tînărul candidat de partid a început să enumere, c-un glas în ghiceam neastîmpărul și bucuria, lumele lui Mihai! Sadoveanu pe le-au îndrăgit în mod deosebit-E și acesta un fapt care atestă setea de cultură a muncitorilor, marile realizări ale regimului nostru în înfăptuirea revoluției culturale.Fabrica de în continuă nătoria veche ve, coloanele care se-ntind ale fermelor.Capacitatea halelor nu mai satisface. Deși construite în acești ani, ele sînt de pe acum „vechi"- Alături de ele se construiesc altele, mai mari, mai moderne, pe măsura avîntului general de dezvoltare a patriei noastre socialiste.La ieșirea din fabrică, am văzut un spectacol impresionant. In remiza de biciclete stăteau în rastele, aliniate, în ordine, sute de biciclete și mo- 

care

strunguri de la Arad e dezvoltare. Lîngă tur- se ridică, înalte, maisi- noii turnătorii, pestă aripile de beton și oțel

sensul și eficacitatea. Convinge-l pe critic 
să mijlocească această înregistrare, s-o 
ajute să devie cit mai exactă și mai 
profundă. Dur nu-l lăsa numai pe el 
să medieze între tine și mine. Vino 
în orașul meu, vino de mai multe ori, 
vizitează întreprinderea în care lucrez, 
cercetează fișele de la bibliotecă. Vreau să știu cum arăți, vreau să te aud vor
bind și, mai ales, vreau să-ți spun 
tovărășește ce mi-a plăcut și ce nu în 
scrisul tău. Vreau să-mi răspunzi, să-mi 
argumentezi, să mă faci să-mi recunosc 
aprecierile greșite și, dacă e cazul, să-ți 
recunoști greșelile în fata mea. Vreau 
să-mi povestești despre viața și munca 
ta, să mă ajuți să-i cunosc particulari 
tățile, așa cum și eu te ajut să-mi cu 
noști viața și munca. Știu că arta e o 
muncă grea și de răspundere. De aceea, 
te stimez pentru reușitele tale și sini 
intransigent cind socotesc că nu ți-ai 
respectat suficient meseria.

Scriitorule, dă-rni cartea pe care o 
merit. Dă-mi o carte 
plineze sentimentele 
raționamentele, dă-mi 
spunînd adevărul, să 
atitudine comunistă în viata obștească 
și personală. Dă-mi o carte pe care 
s-o citesc cu pasiune și la care să mă 
întorc mereu, redescoperindu-i frumuse
țea. Dă-mi cartea pe care o merit".

care să-mi disci- 
și să-mi ascută 

o carte care, 
mă ajute să iau

p. conf.
Nina CASSIAN

tocidete. O pădure. Remiza, uriașă, a devenit neîncăpătoare.Muncitorul vine la fabrică cu bicicleta sau cu motocicleta. însoțitorul ne-a avertizat că au și doi automo- biliști. In curînd vor trebui construite garaje- Muncitorul, îmbrăcat frumos, va coborî din mașină, va trece la vestiar să-și ia salopeta, apoi se va apleca atent asupra strungului. Slavă acestei puteri care înfăptuiește aceste miracole. Slavă partidului 1
Anghel DUMBRAVEANU

Oameni din regiunea Timișoara
noi și cifre de impresio-

ai mult decît locurile, îmi rămîn în memorie oamenii.Minunate realizări am văzut la Timișoara, Reșița și Biled, construcții magnifice, producție nante, împliniri culturale deosebite, dar înaintea tuturora, îmi revin în amintire chipurile oamenilor întîlniți.Judecați și dumneavoastră dacă astfel de oameni se pot uita cu u- șurință.Mai întîi, secretarul Comitetului de partid de la fabrica „Nikos Be- loiannis" din Timișoara, tovarășul Breika Ludovic. Viața secretarului se contopește cu viața din fabrică. S-a născut și a crescut în preajma fabricii, deoarece mama sa, tovarășa Iuliana Breika e munci-

Scriitori la uzina „losif Rangheț" din Arad,

fond de 7 mili-
...Inginerul Geambazu, iun bărbat între două negricios, (precis și concis lla vorbă ne prezintă, în gospodăria colectivă „8 Martie" de la Biled.— Eram înainte vreme săraci, acum avem un oane lei.. — Erau, înainte vreme, oamenii de la noi înapoiați, în zerie și ignoranță. Unii, ca să dau un exemplu simplu, nici nu auziseră de... vinete. Odată, tind am început să facem grădinărie și să cultivăm vinete, cineva (iată-1 e acolo în ușă) a privit leguma cu mirare: Ce e asta ? (omul zîmbește și e bine dispus).— Erau grele neînțelegeri Bătrîniii, legați de prejudecăți, Astăzi, germanii vorbesc romînește și romînii nemțește. Astăzi căsătoriile mixte — altădată de neconceput — sînt fapt obișnuit. Astăzi observi fără uluire că în echipa artistică germană cântă romîni și că, bineînțeles, în echipa romîniilor, dansează germani. Să vizităm gospodăria.
Grajduri noi, silozuri noi, case noi (140 case noi). Toate din banii gospodăriei. Toate din munca oamenilor. Toate din organizare și economie, adică pînă la urmă, dintr-un spirit practic foarte bănățean și foarte contemporan. Dar și foarte lipsit de egoism. Adunînd prin trudă, avere, colectiviștii se arată a fi adunat tiv, întrucît, Ia apelul gospodăriilor mai tinere și loace, Biledul vine cu bani grei în ajutor.— Am dat de curînd cu împrumut 120.000 lei.— Gu dobîndă î— Fără....Bancherii de la „8 Martie".
Acum patru ani gospodăria stăpânea ea mijloc port o trăsură.Mai pe urmă a cumpărat, pe măsura câștigurilor, o motocicletă. Acum are „turism".Ce va fi mîine ?Aoum cîțiva ani, tind poposea o limuzină prin sat, adunau în jur, cercetînd-o cu admirație caAcuma, fierarul gospodăriei, pe numele la Timișoara în mașina personală, va fi mîine ?

¥Lachie neagră, șorț alb imaculat; pui... pui... pui, face curat, veghează cu grije să nu se La mina care dă grăunțe, un ceas de aur.
Trecem prin grajduri: vaci, cai, porci. Lumină electrică, alb, sistem de „canalizare". La ieșirea din grajdul de porci "orablă neagră, ou nume și cifre înscrise de mâna porcarului:Scroafe 42.Gest ante 23.Negestante 10,etc.Gestante ? Negestante JLa gospodărie se cultivă, așadar, nu numai grîne, ci și cuvinte.

AL MIRODAN

Trecem prin grajduri: vaici, cai, porci.

treizeci de ani Tot aici secre- făcut și uce- în 1349. A tu
toare de aproape în această fabrică, tarul de azi și-a nicia, calificîndu-se crat în producție pînă acum un an.Soția sa lucrează tot în fabrică. Au patru fete și tatăl lor îmi mărturisește emoționat:— Fetele mele vor lucra tot Ia noi, în fabrică, desigur în condi- țiuni mai bune decît bunica lor! Cea mare vrea să devină inginer !Iată titlul de noblețe și onoare al epocii noastre constructive!Și apoi, oamenii de pe malul Bîrzavei negre, făurarii din cetatea oțelului Reșița.Cu cine să încep oare ? Cu tovarășul Toia Vasile, secretarul de partid de la „oțelărie", ghidul nostru în halele imense ale Reșiței, orașul-uzină. Fostul argat a luat din adolescență drumul istoric al

mult 
fără

spirit colec- destule mij- 

★

Vom mai da.

civilizat de trans-
copiii sepe-o (Imagine de film, său Ion Dugănici, se

Ecaterina. Ro- Dă grăunțe lacu Otto pui..,!îmbolnăvească vietățile.
★

poporului nostru. Mai întîi brigadier pe șantierul Bumbești-Live- zeni, apoi calificat la Reșița ca oțelar în 1949. Sau n-ar fi fost mai nimerit șă. încep cu tovarășa Ma- lanik Ecaterina, rectificatoare la noua fabrică de motoare „Diesel"? In hala uriașă și modernă, în care se vor construi motoarele „Diesel", tovarășa Malanik își aduce aportul muncii sale cu ință. De origine rea se exprimă mină:— Din 1946
modestie și sîrgu- cehă, rectificatoa- clar în limba ro-sînt calificată în muncă ! Dar zelul pe care-1 depunem astăzi romînii, maghiarii, cehii și sîrbii care lucrăm în această fabrică e fără asemănare. Vrem să aducem darul nostru celui de al III-Iea Congres al partidului iubit, iar despre acest dar veți afla la timp din ziare!

Parcul de mașini al Q.A.C. „8 Martie" din comuna Biled.

MÎINILE MEȘTERILO
Putea fi Hans Sacks din „Maeștrii 

clntăreți din Nurnberg" deopotrivă 
un meșter al calapodului și al versu
lui ciocănit cu migală. Poezia n-are 
preferințe exclusive pentru plete și 
lavalieră. Ea este capricioasă și libe
ră și cîteodată, pe înserat, la răsări
tul stelelor, se așează și pe fruntea 
celui chinuit pe scăunelul scund, ciz- 
măresc. Netemătoare că-Și va mur
dări aripile de argint, își ia zborul 
și de lîngă sculele prozaice.

Avem doar un exemplu ilustru. în
deletnicirea ca atare, așa cum o cu
noșteam eu înainte, n-avea nimic li
ric. Oh, îmi mai amintesc și acum 
de dughenele strimte Și afumate, de 
fitilul lămpii, de mirosul înțepător de 
argăseală, de trupurile cocîrjate și 
deșălate ale vechilor meșteri. II re
văd pe nea Sofronie din strada Apele 
Minerale, cu mîinile lui nemaipome
nite. In primul moment încercai un 
fel de stupoare, privindu-le. Erau de
formate șl uriașe, în contrast cu fiin
ța lui pirpirie. Pantoful i se pierdea 
în podul palmelor bătătorite. Dege
tele neverosimil de lungi, late, cu 
încheieturile noduroase apăreau ca fa
langele unei ființe ciudate, făcînd niș
te mișcări repezi și dibace.

Mi-au revenit în minte pe cînd 
străbateam atelierele fabricii „Nikos 
Beloiannis" din Timișoara. Și dinco
lo de halele luminoase, de țac-țac-ul 
ritrhic al mașinilor, de ștanțat, de

Pe tovarășul Borduz Lazăr, topi- tor-șef, am avut bucuria să-1 cunosc din 1947. Și nu numai eu. Vă amintiți de balcaniada de box? Vă amintiți de tînărul care a îmbrăcat centura de campion balcanic, boxerul Borduz Lazăr care, de altfel, era de mai mult timp campion ai țării noastre ? Mai împlinit la trup, tovarășul Borduz Lazăr păstrează același surîs tineresc, același zîmbet al învingătorului hotă- rît și modest. Și mai cu seamă, a- ceeași inepuizabilă vigoare.Și într-adevăr, tovarășul Borduz doboară și azi, dar nu adversari de pe ring, ci tonele de oțel. Numele său își continuă faima de pe ring cu rezultatele excepționale din producție. In primul trimestru al a- nului 1960 topitorul-șef Borduz Lazăr a stabilit un adevărat record în depășirea planului.Fostul boxer este tot timpul ofensivă:— Pe trimestrul al doilea voi și mai mult oțel!Se pot uita astfel de oameni ușurință ?Mi-amintesc de o casă nouă din Biled. Pe casă scrie „Nicolae și Ion Suporan". Amîndoi frații sînt colectiviști. La fereastră casei flutură un steag de fruntaș în producție. In casă am întîlnit un e- chipament de fotbalist și un acordeon. Un frate se ocupă în timpul liber cu sportul, celălalt e artist amator, un bun executant din acordeon. Ne-a întîmpinat tatăl acestor doi flăcăi inimoși. Ne-a întîmpinat cu zîmbet și cu un pahar de țuică tare, bănățeană.Am aflat că steagul de producție îl deține numai unul din frați (pare-mi-se fotbalistul), dar bătrî- nui ne-a asigurat la plecare:— Musai, cînd veniți la anul veți întîlni două steaguri de fruntaș în producție !Și steagul scînteia în fereastră mai luminos decît garoafele și mușcatele vecine din glastre.Nu, astfel de oameni nu se pot uita niciodată. Fiecare dintre ei merită o carte despre viața lui minunată. Și cine le-a înaripat glasul? Veți afla din versurile ucenicului strungar, Ignea Loga, elev la școala profesională din Reșița:„Partidule, părinte făurar,Din trupul tău sînt trup și eu și floare,Cuvîntul tău mi-e călăuză far Pe-a fericirii nesfîrșită mare I" 
Nicolae TAUTU

benzile rulante pe care se scurgeau 
șiruri de pantofi, ca la paradă, de ha
latele curate ale muncitorilor, le cău
tam involuntar mîinile. Mă uitam la 
mîinile lor îngrijite și harnice. In 
fața mea, înșirați de-a lungul unei 
mese, cîțiva muncitori croiau cu abi
litate și iuțeală formele în pielea 
moale și colorată- In capul mesei, un 
steguleț roșu indica renumele brigă
zii : era fruntașă. Conducătoarea se 
numea Maria Czernik. E o femeie tî
nără, frumoasă, cu obrajii de lapte 
și ochii negri. In timp ce vorbeam, 
mîinile ei albe, cu unghiile lustruite, 
mînuiau neîntrerupt cuțitul ascuțit ca 
Un brici, cu aceeași atenție și preci
zie.

Ridic privirea spre tabelul realiză
rilor. In frunte e numele Măriei. In 
luna aprilie a economisit 3091 deci
metri de piele, ceea ce echivalează 
cu materialul a 200 de perechi de 
pantofi. Dar nu asta este cea mai 
mare ispravă a Măriei. Ea a înfăp
tuit un lucru și mai de preț. Și a- 
ceastă înfăptuire e întruchipată de 
tînărul Teodor Stăniș- E un băiat 
brun, cu obrazul smead, oval, cu o 
privire catifelată, timidă. E atît de 
așezat, de stăplnit, încît nu-ți vine 
să crezi că pînă mai ieri provocase 
multă bătaie de cap și organizației 
de UTM și meșterilor. Neastîmpărat, 
făcea goange, stătea la taifas în tim
pul lucrului, des,coperindu-și mereu 
alte „pasiuni". Se aprindea cînd de 
dans, cînd de sport și adesea, obosit; 
a doua zi nu mai venea la lucru. A 
fost' mutat în brigada Măriei Czer
nik. Maria i-a arătat încredere, i-a 
spus că înțelege foarte bine că toate 
greșelile lui sînt excese ale tinereții. 
Sosise însă timpul să le pună capăt. 
De fapt, a lucra în brigada Măriei 
Czernik era o încercare grea. Munci
torii care o compuneau erau unul 
și unul. Teodor Stăniș s-a cam spe
riat. Dar în același timp se trezise in 
el și ambiția. Își schimbase radical 
purtarea. Nu era suficient. De unde 
să ia priceperea și să țină piept ce
lor mai iscusiți croitori din brigada 
fruntașă ? L-a ajutat Maria, cu stă
ruință, zi de zi, urmărindu-i progre
sele. „Trebuia să țin și eu pasul," ne 
spune Stăniș, cu pleoapele coborîte. 
„Asta e tot". Nu, asta nu e tot. Teo
dor Stăniș deține al doilea loc în bri
gadă- In aceeași lună aprilie a eco
nomisit și el 1689 decimetri de piele. 
Și ca o încununare a succeselor sale 
în muncă, a comportării sale, Stăniș 
a fost propus și primit candidat de 
partid!

Vorbind de meșteri, cum l-aș pu
tea trece cu vederea pe comunistul
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Vedere generală de pe șantierul noilor f.rnale de mare capaciti 
Combinatul metalurgto Reșița. I

Ludovic Ceaki? Din 1953 și pin 
prezent el este permanent fru 
Îmi place să-l urmăresc lucrîru 
rapid, sigur, exact, și mașina 
ștartfat nu încetează nici o clipă! 
(ac-ul ei metalic și ritmic. Am o 
pe o remușcare cind il întrerup! 
va minute din muncă. Mă linii 
cu un zîmbet: „Nu vă temeți, 1 
tig eu minutele." Biografia lui e 
plă și dureroasă ca a atitor copil 
raci. A muncit pe la diverși sffipf 
maghernițe neaerisite, împiedici 
învețe o meserie. In cele din urmi 
angajat la fabrica de încă/fă| 
ca muncitor necalificat. Căra 
luri de piele și de talpă 1 
rupeau spinarea. In atelier 1 
putut să-și găsească un toc 
cit după naționalizare. Iubea 
nile. A fost trecut la mașina de 
țat- Treptat i-a învățat toate sa 
le. Acum e unul dintre cei mai 
numiți ștanțatori. S-a căsătorit! 
lucrătoare din uzină. De curîri 
căpătat un apartament cu doua 
mere, bucătărie, baie, în noile bl 
din strada Leningrad. Cind ăd 
mă despart de el, Ludovic Ceai 
întreabă, cu o lumină în J 
„Prin secția de încălțăminte 1 
copii ați fost? Nu? Duceți-vă 1 
rat. O să vă placă". I

Nu știu dacă Ceaki are sau I 
pii, dar cind pătrund în secție I 
țeleg. O adiere de duioșie îți în] 
simțirea- E din pricina acestor] 
tufe minuscule, albe, de care s| gă imediat imaginea copiilor I 
di rid liber, cu pletele lor bloncl 
negre prin grădini și parcuri cui 
anume rezervate pentru ei? f] 
pricina oamenilor mari care /] 
cu grijă în mîini ca pe niște ] 
delicate, unii dîndu-le forma, aii 
sîndu-le tălpile, iar ultimii i| 
du-le cu pensula moale? Pe ] 
rulantă se desfășoară perechi ] 
Șite de ghetuțe, care par niștl 
rumbei adormiți. Și în defilări 
necurmată, mi se deșteaptă o] 
plită viziune a trecutului; mol 
le de ghetuțe ale copiilor uciși ] 
rila hitleristă. Sini ghetuțele ] 
după cum spunea Ehrenburg, a] 
și ele la procesul de la A'iirnbe] 
cuzindu-i pe siniștrii maeștri cil 
ai morții. ]

Viziunea durează numai o c/i| 
sipită de mîinile, mîinile J 
muncitorești, vrednice și put] 
învățate să mîngîie cu gingăl 
petele copiilor, făwind toate ll 
le pentru ei, ocrotindu-le foal 
viața și știind la nevoie să I 
apere. ]

leronim ȘE
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tăspuns la o scrisoare

Urmare din pag. 1)

c în București, se ridică lo- 
itru muncitori. Dispar gropile 
icuințele insalubre și în locul 
argine și în centru, apar, ca 
ie, blocuri mari, luminoase, 

timp, Capitala țării noastre 
■ oraș industrial prin excelen
tul de uzine fi industrii avem 
'.ști. Avem industrie grea, in- 
oară. In cei 12 ani care s-au 

la Naționalizare, industria 
i dezvoltat într-un ritm nemai- 

trecut. Bucureștiul clocotește 
la tot pasul. Dar cunoașterea 
istre socialiste nu poate fi 
și nici văzută de pe fereastră, 
oul de lucru. De la fereastră 
i cum se înalță zidurile, cum 
macaralele, elevatoarele, dar 

•unoaște omul, nu-i poți des- 
inele gîndurilor și sentimen- 
care este animat pe șantier,

cînd se duce acasă, la teatru, la cinema, 
cînd citește o carte în zilele de repaus. 
Nu-i poți vedea frumusețea ideilor de 
care este pătruns.

Sînt mai multe cauze pentru care 
scriitorii mai în vîrstă nu se duc, nu 
se stabilesc pe un șantier, la o uzină, 
t> exploatare agricolă. Mulfi sînt cu a- 
devărat ocupați cu diferite sarcini ob
ștești. Sînt și din acei care nu se duc 
din comoditate. Preferă Capitala, pre
feră să privească lumea de la geamul 
strimt al biroului. In această privință 
scriitorii tineri au răspuns cu mai mult 
elan, cu mai multă pasiune. Acest 
lucru este folositor pentru ei în pri
mul rînd. Au de învățat mult de la 
clasa muncitoare. Această învățătură 
n-ar strica nici pentru scriitori mai 
bogați în ani. Nu le-ar strica primeni
rea aerului stătut din casă, priveliștea 
nouă a țării în construcție...

Eu cred că nu poate fi cunoaștere, 
cunoaștere creatoare, fără participare. 

orul secției Cazangerie a Uzinelor „Mao Țze-dun" din Capitală-

Participarea implică aderarea, recunoaș
terea dictaturii proletariatului ca pro
pria ta formă de viață, de a conduce 
societatea în care a fost desființată ex
ploatarea omului de către om. Dar nu-i 
suficient numai recunoașterea, partici
pare înseamnă și lupta directă pentru 
felul comun.

Desigur, ideologia burgheză influen
țează pe toți acei care nu și-au însușit 
concepția materialistă despre lume și 
societate, care cred că pot sta deasupra 
societății, deasupra fenomenelor vieții. 
Aceasta este tocmai dorința unor ideo
logi burghezi, care caută să-i îndepăr
teze pe scriitori fi oamenii de artă 
de popor. Dar adevărații scriitori și 
oameni de artă au respins această izo
lare fiindcă și-au dat seama de rolul 
agitatoric al artei. Oare nu-și dădea 
seama Eugen Pottier de rolul agitatoric 
al Internaționalei? La începui rolul 
agitatoric era foarte mic, neînsemnat 
chiar. Acest rol a crescut colosal în 
timpul triumfului Comunei din Paris. 
A crescut și mai colosal în timpul 
Marii Revoluții din Octombrie, iar 
astăzi forța agitatorică și mobilizatoare 
a imnului proletariatului de pretutin- 
dinea are și mai mare arie de răspîn- 
dire. Aria de răspîntlire este întreaga 
planetă, oriunde , sînt muncitori orga
nizați, conștienți. Nu mai vorbim de 
rolul agitatoric și mobilizator al poe
ziilor lui Maiakovski.

încercarea ideologilor burghezi de 
a rupe pe omul de artă de popor, de 
realitate, de viață, își are tîlcul tocmai 
în ceea ce propagă, în ceea ce servesc ei 
cititorilor. Propagă mistica, căci cu aju

Matca
ouă, scriitorilor, cuți aș spune l August, pentru tunci ne-atn ne-a revenit de cinste de a în paginile pe vom lăsa, chipul acestei epoci revoluționare, pasionante, atît pentru istorici, cît și pentru artiști. Cînd vom avea părul alb și începătorul furtunos ne va lua locul, ne vom aminti cu înduioșare de anii uceniciei noastre.Am început cu toții cam din același loc. Fără o îndelungată tradiție a literaturii despre clasa muncitoare, vorbesc mai ales de proză. (Mici experiențe consumate în romane apărute în condițiile societății burgheze, cu tarele și scăderile unei atari literaturi 

năs- la 23 că â- născut, sarcina înfățișa care le

torul misticei au ținut și fin in întu
neric popoarele, exploatîndu-le mai 
bine, în numele unei voințe divine; 
propagă neîncrederea în om, în viața 
de pe pămînt, căulînd să abată atenția 
oamenilor din țările tor mai ales asupra 
cruntei exploatări, cruntei mizerii în 
care sînt ținute popoarele și țările 
capitaliste, înapoiate, vlăguite de cursa 
înarmărilor ; propagă, scriitorilor din 
țările socialiste negativismul ca forma 
cea mai nouă, căci știu că numai ceea ce 
este rău și înapoiat în societate poate 
folosi scopului pe care îl urmăresc. Pe 
linia negativismului le țin hangul și 
oportuniștii revizioniști. însuși curentul 
pe care ar dori să-l răspîndească este 
un curent oportunist și își are rădăci
nile în cele mai reacționare cercări 
din țările occidentale.

Dușmanii societății socialiste pledea
ză în cor pentru o artă în afară de 
viață, supra realistă. Și n-tlu ajuns la 
această concluzie fiindcă sînt într-un 
stadiu de așa-zis rafinament al artei, 
cum zic unii oameni de artă, unii 
izolați care aduc în artă morbul morții, 
demenței, fricii, crimei și destrăbălării 
sexuale. Intr-un fel ei zugrăvesc reali
tatea psihică a societății capitaliste în 
descompunere, care și-a trăit traiul din 
punct de vedete istoric. Amatorii „fru
mosului în sine" au ajuns să caute 
imagini fertile și în băligarul unui mă
gar și vin la expoziții de pictură cu 
sugativele pe care s-a vărsat cerneala...

Dumitru CORBEA

(Continuare în nr. viitor)

supuse cenzurii, oprobiului criticilor estetizanți, etc.).A fost un start dificil, luat de oamenii cu multă însuflețire, dar fără experiență. S-au făcut greșeli și s-a dibuit mult, dar rezultatele au început să se vadă și nu sîmt de desconsiderat. Scriitori noi, viguroși au întărit rîndurile vechilor maeștri și fac laolaltă un front solid și durabil. Nu ne putem însă opri aici. Partidul ne-a recomandat o muncă viguroasă și o cunoaștere adîncă a realităților. Lucrul nu e posibil decît cu uri mare e- fort individual, dus zi de zi în uzine și fabrici, adică în preajma acelora care au ridicat și vor ridica,continuu țara dintr-o ruină seculară.Am scris și probabil voi mai scrie multe reportaje despre unitățile industriale vizitate. Numărul lor nu 

este mic șl va crește cu timpul. Nu pot să afirm că totdeauna cele ceâ’m văzut au fost reflectate in paginile mele cele mai bune. Cunosc de multă vreme mediul muncitoresc și declar aici că nu am intenția să mă consider un specialist, .pentru că nu pot exista specialiști în materie de suflet și pentru că tocman de aici mi se pare nîe că trebuie pornit.S-au adus obiecțiuni, și pe bună dreptate, că au exilstat scriitori care s-au apropiat de lumea muncitorească, cam din exterior, neînțelegîndu-i problemele și transformînd cărțile despre ea în frumoase pastele pitorești. Este adevărat și o spune unul care a călcat pe această treaptă, numită imprudent de cineva „treapta de ;os“. S-a recomandat de alții să se ia lucrurile în seribs și să se înfățișeze muncitorul numai lîngă strung, ceea ce iar mi se pare o enormitate pentru că omul cel mai înaintat al epocii noastre nu este o mașină care produce, cj un gîndilor util ce se a- jută numai de unelte, munca reflec- tînd filozofia sa și nu Un efort mecanic.N-am citit oare cărți schematice, strigate aș zice, neconvingătoare și plafe și nu cităm încă pagini de o stridență regretabilă ? Critica caută de ani de zile drumul cel bun împreună cu scriitorii și în unele luminișuri s-a ajuns. Consumatorul de literatură al zilelor noastre de lîngă mașina de frezat nu citește Amantele celebre și Doxul. Se iiită faptul elementar că muncitorii tineri au în majoritatea cazurilor o pregătire politehnică, sînt bine pregătiți intelectualicește. De unde aturtci atîtă lipsă de răspundere la unii scriitori, editori și redactori ?Nu mi s-a spus oare că un articol de-al meu nu va fi înțeles de către cititorii unei reviste de mare tiraj ? Trist pesimism la un redactor care crede că se adresează muncitorilor de acum 50 de ani și nu celor ce fac posibilă tipărirea poeziilor lui Tudor Arghezi în 60.000 de exemplare. Este timpul de spus că Uniunea Scriitorilor ar face bine să recomande redactorilor editurilor și ai revistelor un stagiu îndelungat în uzină. Scriitorii cît de cît au trecut pe-acolo și după cum se vede, le folosește. Este de ne- conceput să ai pretenții din birou, cînd viața clocotitoare a depășit după cum se vede părerea unora despre cei ce construiesc socialismul.Dar pornisem de la sufletul muncitorului din zilele noastre pe care cărțile scrise de noi ar trebui să-l surprindă în toată complexitatea sa. Sigur că este comod să scrii la Sinaia despre o uzină vizitată timp de cîteva ceasuri în cine știe ce împrejurare, dar e atît de greu să convingi pe cineva numai cu atîta !Sînt și cazuri cînd documentarea se face îndelung și cu bunăvoință și totuși rezultatele sînt lamentabile. Puțin talent nu strică nici unui foto- graf 1Concluziile nu sînt pesimiste. Trebuie răbdare și bunăvoință. Excursiile în fabrici și rîndurile festive nu folosesc nimănui. Omul de lîngă flăcările șarjelor are un suflet admirabil și toate realizările noastre nu se explică decît prin dragostea sa față de patrie, față de partid, față da muncă. A enunța numai acest adevăr rămîno o strădanie stîngace.Scriitorii, la adînc! Sînt atîtea orizonturi subterane de străbătut... Cred că în epoca noastră se petrec lucruri zguduitoare din toate punctele de vedere. Există mari eroisme, există mari pasiuni, există mai ales o mare sete de viață și de progres și noi nu putem veni cu confecțiunj în serie.Cred că unul dintre angajamentele noastre pentru anii următori ăr~tw- bui să fie acela al calității desăvir- șite. Arta nu suportă celofibra.
Eugen BARBU.

Un univers nou

Cred că problema legăturii scriito
rului cu viața a primit una din cele 
mai potrivite dezlegări prin inițiativa 
relativ recentă, a Organizației de bază 
a Uniunii Scriitorilor, De altfel, căl
dura și spontaneitatea cu care a fost 
îmbrățișată această inițiativă, au cons
tituit semnul cel mai sigur al carac
terului ei eficace, practic, necesar.

La Clubul „Griviței Roșii" am avut 
prilejul să urmăresc îndeajuns de a- 
proape munca formației de teatru. Be
neficiul pentru scriitor s-a vădit lim
pede de la început. Contactul cu lu
mea muncitoare,, nu într-o vizită de 
„docuțnentare" ci în cadrul unor sus
ținute raporturi de muncă și priett- 
nie, m-a introdus Intr-un univers nou, 
a cărui prospectare de abia de acum 
înainte trebuie să clștige In adîncime. 
Dar contactul revelatoriu s-a produs.

Care au fost însă roadele acestei 
modeste colaborări pentru formația de 
teatru? O prezență, o părere și chiar 
un sfat mi se par aporturi deajuns de 
platonice. Și totuși, simt că încăpățî- 
narea de a mă lega de echipa de 
teatru a muncitorilor de la „Grivița 
Roșie", are un temei.

Nu vreau să discut aici problema 
repertoriului dramatic destinat amato
rilor din fabrici și uzine. Dar na pot 
să nu pun față în față paupertatea 
lui Și intensa, avida sete de frumos 
și exprimare pe care o au tovarășii 
noștri muncitori și care-i îndeamnă ca 

Vedere gin incinta Uzinei# „M& T*?. dun”,

după ore întregi de muncă concentrată 
și obositoare să găsească în ei pute
rea de a se urca pe scenă.

De ce o fac ? Pentru că există o 
seducție a teatrului, pentru că trăirea 
artistică e o necesitate omenească ? 
Fără îndoială și pentru artă. Dar 
rădăcina mi se pare a se afla într-o 
aspirație de exprimare a lumii lor 
proprii. Cum ar putea fi eliberată 
această aspirație, nu pe calea detur
nată a .amatorismului", fragil ca 
orice diletantism, ci prin autentice, or
ganice forme artistice ?Aid gîndesc la posibilitatea unor 
spectacole născute în uzină șt "fuciite 
în uzină, in cadrul de legendă vit 
a „Griviței Roșii”, spectacole care să 
plece de la însăși esența vieții munci
torești și să se exprime nu în sub
tilități, psihologice, ci în forme largi, 
puternice, simbolice și agitatorice. în
trevăd destul de imprecis cuprinsul 
unor asemenea manifestări artistice. 
Știu însă bine că organizarea lor ar 
depăși și puterea și priceperea unul 
singur om. Dar noblețea lucrului ar 
sta tocmai în munca de echipă, lip
sită de veleități vedetiste, a unui larg 
colectiv de oameni de artă, care și-ar 
pune in joc toată priceperea pentru 
a face posibilă înflorirea unui gen 
artistic ce ar putea să poarte pe drept 
cuvlnt numele mare de... „Teatru 
popular,

Horia LOVINESCU

COLOCVIUa își lasă pleoapele moi casele albe, peste casele noi. ușor mi se-nchidîmi dă pace s-adorm un colocviude sunete stranii, ie vin? Din adîncuri î Din zid? e ești tu î — Dar tu ? em anii, umbra ta, ce-n zid au rămas?ze clădirea.amintireai gest, cînd pe garduri străvechi inscripțiile noiboi,strigăt mut în urechi :
Șl PUNE ȘI LIBERTATE...cu anii inei tineri vorbealîngă perina mea.anul în care săpai la fundații etul nu-ți ajungea la călcîile străzii, privirea ca iedera ti se urca •fiii stîlpi de betonetajul unu, ori șase, ori nouăcea nouă...anul cînd mîna tai —ars din pămîntul acesta ars, încercat, rănit, renăscut..,em anii de început...iră din istoria claseiliile caseiii nu ne luau în seamă, grăbiți, ■eștetul nostru nu le ajungeala înălțimea căleiielor, era privirii îmbrățișa viitorii stîlpi de beton etajul unu, ori șase, ori nouă cea nouă.Tivim noi înșine, de sus de pe schele, îti pălării, mi care știu dinaintevor întinde trecătorii trupul lordupă muncă,vor scălda copiii,i vor așterne covoare...fără trecutîia lor viitoare.

CASE

PRIMUL ȚIPAIia ușor în pîntec,a.sărmană să fie maghernița-n jur,raternăleauna o pernăfea.mari nu ajung la urechile mici, g în in'ma care-și deschide aripile ca un cîntec aaptea din pîntec.în memoria vremii,ie igrasia magherniței, frigul și singurătatea, triptic.11 născut —nai ști n'mic.luitintîi țipăt — despică noaptea in bloc,ui își face loc pe fereastră,ui țipăt ce spuneii lumii:țipîn pe pămînt î

Primii pași îi va face între scaun și masă, pe scoarța rărită și roasă ce-am adus-o cu noi...Colțul dulapului va păstra amintirea primului cucui, usciorul Ușii, semnele creșterii, fereastra îi va aduce-nainte lumea de schele unde încă zidim — să dureze pereții — anii și suflul generației mele.In jurul capului său, geamul va fi ca o ramă de soațeCum va fi casa, cum va fi lumea, cînd fiul va crește mare 1
MATASAȚes fire subțiri ca o plasă, țes parcă din veacuri mătasă, cu romburi, cu flori, cu corăbii, și-acasă, în casa mea de pămînt, vedeam atîrhînd zăbrele din firele mele...Și singură, seara, stăm pînă tîrzlu, omu-mi venea către miezul de noapte, și totul era atît de pustiu fără șoapte.Jarul — să-i fie cald la intrarea pe ușă — se schimba în cenușă, iar eu așteptam în frig, așteptam, cu fruntea lipită de geam...Acum, din fereastră, văd alte ferestre, și altele peste ele, vălurite-n perdele ușoare și moi, țesute ■ de mîinile mele...Răsuflu! mi-e ca un zbor de cocoare, primăvara, pe soare.Trăiam înainte, fără să știu pe pămînt unde sînt și ce sînt.Azi, firele mele, subțiri, diafane, sînt poate primele meridiane ale pămîntului meu, ale lumii mele fără zăbrele.Sînt în casa mea nouă, mușcatele rîd prima oară în roșu la noi pe balcon și vara culeg de pe frunze boabe de rouă.Da, sînt în casă nouă,dar în cîte-o seară mai stau ca de mult s-ascult pașii pe ceară...Și așteptarea cu tîinple cărunte mai poate să doară...NOCTURNAS-au mutat deocamdată-n mansard deocamdată : un student, o planșetă și o fată de curînd măritată.— Am adormit privindu-te.își poate dori cineva mai ftUmoasă-adormire î Mansarda-și boltea pereții ca o chilie,

FĂRĂ T
Lampa de masă,cu un coif de hîrtie în cap, luminase planșeta.Buzele tale murmurau...Conturul se topea în odaie treptatSub pleoapeîmi rămase un fir de lumină iritatîn culori curcubee...In zorim-am trezit cu capul ca pe o pernă pe umărul tău.își poate dori cineva mai frumoasă trezire ? —Pereții mansardei zîmbeaumai bogați cu o primă amintire.PE DIN DOUAEști obosit ? Ți-e greu ? Lasă capul pe umărul meu, să-mpărțim osteneala în două, ca pe-un codru de pîine, — altădată Sînt aceeași în casa cea nouă: tăcerea grăindă ori poate neștiuta oglindă a oricărui nour obscur de pe frunte.

de Veronica PORIIMB4CU

Nu mai am anii dintîi ca pîrîul de munte. Sînt rîul de șes care merge tăcut înainte.Sînt liniștea ca o punte peste cuvinte între vechii prieteni...Ești ostenit î Țj-e greu ?Lasă capul pe umărul meu...ALT MINEREUîși lipește urechea de pămîntul țării și-ascultă :îi știe istoria multă și veche, ciudat de bogată.Cîteodatăeu îl zăresc prin fereastra noastră departe,dincolo de blocuri, de sate, dincolo de păduri.El întreabă, geologic, pămîntul bogat ca o mamă ce-1 cheamăsă-i destăinuiască, în loc de cuvîntuf magic, un nou minereu.Dar eu îUnde sînt eu?I| aștept... Femeile-așteaptă mereu— încă nu ai venitși mă doare gîndui plecării. ,încă nu ai plecatși mă bucură gîndui întoarcerii.încă nu mi-ai dat primul sărutși port pe buze tristețea celui din ..jiu încă nu ne-am luat bun rămas

RECUT
și-n sarea lacrimei simt dulceața de mîine-a sărutului.., Da: casa noastră e clipa ou pereții în alb zugrăviți, cu verzi cerce vele.De fiece dată cînd vii, aduc înăuntn o mobilă nouă-a cuvintelor și atîrn perdele de stele.Ce mică e casa, ce mare IO, și cît doare zgomotul ușii pe care-al Ieșit, unde intră vîntul neliniștit și împrăștie stelele ITu nu știi nimic. Nici să nu știi cînd revii !Lipește-ți urechea de pămîntul țării și-ascult’ă istoria multă și mare istoria lui viitoare...FONDUL DE AURN-avea nimic dintr-o stea: nu strălucea.A intrat cea din urmă în casă, fără vîrstă, în haină cenușie, roasă pe-alocuri.Șuvițe cărunte îi jucau în păr.Cînd îi cădea lumina pe frunte, privirea era ca o veveriță.Cînd se-odihnea —dar cînd se-odihnea, nu știu. Seara venea către casă, tîrziu, ides înopta pe la sedii în sat. Cunoștea răsuflul pămîntului proaspăt arat și grîul de primăvară.Se născuse la țară,Ii plăcea să simtă sub talpă țărîna și cu mîna să culeagă stele....De mult, de mult, îi murise bărbatul între zăbrele.Viața ei î Viața ta, viața mea — numai că noi o trăiam, dar ea ?Ea, pentru noi o crea.Cum s-o numim îUn ostaș anonim ?Cine i-a prins în părul cărunt vreo cunună de laur ?N-avea nimic dintr-o stea — și totuși eradintr-al partidului greu fond de aur...ARHIVA LORTotul era la-nceput: lâmîița nu se uscase de tot peste fotografie, mirii zîmbeau colorat, sub sticlă, între prieteni. Scaune, masă, pat■— prin două rate din nouă — erau ale lor,butelia — numai prinfr-una — aparatul de radio — un proiect viitorDar în sertar, păstrată sub cheie, de mîini grijulii de femeie, Arhiva lor :

Prtaul act: In comuni o datăs-a născut o fată în cîmjp, lîngă brazda proaspăt arată.Certificatul primarâorpomenea școlărița desculță cu straifa grea.Angajamentul de ucenicie: pe-atunci o-nvăța un tînăr sudor — cel din fotografie.Note, examene :Opt ore-n hală, școala serală, probleme, teme citite.Ani ca s-ajungă linia lungă a vieții el netrăite Chitanța primei chirii:mahalaua ploioasă —ades își scotea pantofii-n noroi, în drumul spre casă Mandatul de deputată:a străzii cu casele mici mohorite, urile, albe doar la căderea zăpezii.Actul lor matur de cununie: martoră încă, tacită, lămîița neofilită.Proaspătul act:un contract de intrare în casă, în blocul îh care noi am zidit anii cei tineri și umbra cum spune un mit...
GÂSE fara trecut

Săpam adînc în pămînt pînă mai ieriJa temelia clădirii. Nădușala de pe frunte fte-o ștergeamcu dosul palmei, ne țndreptam șalele îndoite la săpat, ca să ne aplecăm peste cursuri de seară, iar noaptea — noaptea mai dormeam încăîn casele de pămînt, unde umbrele copilăriei își disputau pe pereți amintirile.. Centrul odăii de-atunci era lampa de gaz, buna, răbdătoarea mamă de foc, care-și întindea brațele slabe, descărnate, să fiarbă ciorba Zilnică ori scuteceleultimului născut, să risipească nimbul de abur al cuvintelor, iarna...Dar zorii ne aflau din nou pe șantier, în pămînt, la fundații.Casele noastre nu au trecut. Jar noi am trecut de-nceput, cînd trecătorii nu ne luau în seamă, grăbiți, cînd creștetul nostru nu le-ăjungea la-nălțimea călcîielor, dar iederea privirii îmbrățișa viitorii stîlpi de beton pînă la etajul unu, ori șase, ori nouă în casa oea nouă.Acum privim noi înșine, de pe alte schele, în pălării, ct oameni care știu dinainteunde își vor întinde trecătorii trupul lordupă munc? unde își vor scălda copiii, unde își vor așterne covoare.Casele fără trecbtau poezia lor viitoare...



Hai aproape de viafa
creatoare

a răspunde artisticește în- - vremii noastre, scriitorul iate limita la a cunoaște teo- iste întrebări. Nici la a le •ăspunsurile principiale. El să cunoască răspunsurile a cum se nasc ele în con- amenilor, pe măsura desăvîr- E1 trebuie să cunoască mo- 
concrete în care se întru- spiritul novator al socialis- ■ocesul de elaborare continuă îi noi, în cazuri individuale, formează frumusețea moralei ! este deschiderea ei către >t mai desăvîrșite, care nu Llate de la început ci, care, I proces viu se caută în reator, firește, pe linia ihcipii social-politice ferme, cfeația literară și creația mo- •g pe același drum, prima nindu-se numai s-o reflecta de a doua, ci năzuind s-o Din acest punct de vedere, terară este uneoricreație >au creație de morală, și î-i de cîte ori scriitorul a in- -un caz particular problema artătoare a unei soluții noi, tru asta, evident, în afara te orientări principiale, tre- cunoască o seamă 'de cazuri re, cît mai multe cazuri parge ca scriitorul să cunoască tea colectivistului ca și cîndînsuși colectivist, adică să >tal la mentalitatea lui, la cooperativizării și socializă- ulturii; el trebuie să cunoa- >lus, să simtă, prin teritacu- de scriitor, mentalitatea par-' a celuilalt, condiția lui isto- retă, chiar dacă acea condi- efinește decît o parcelă mită îcesul pe care îl descrie. ! să descrii un erou înaintat săturile cele mai bune peii îndreptățit să ți le imagi

Despre documentare

nezi la el, adică prin inferență; trebuie să-l simți, să-l cunoști în realitatea lui concret-istoricâ, particulară,' chiar dacă ea nu-ți sugerează decît un stadiu al dezvoltării lui.Există, din acest punct de vedere, o singură școală: viața, adică fuziunea dinamică cu existența celorlalți.Inițiativa de a apropia scriitorul de punctele de pulsație intensă a vieții, prin întărirea legăturii lui cu uzina, e un lucru bun și util. Ea creează premizele unei îmbunătățiri a muncii literare. Nici un scriitor demn de a- cest nume nu ignorează viața, dar nici unui poate n-o îmbrățișează în marea ei cuprindere și vîlvătaie, pentru care se cere o străduință deosebită : aceea de a le vedea pe toate și de a le vedea pe fiecare. Scriitorii mi se par mai înclinați și mai apți de a le vedea pe toate, adică de a simți marea directivă a f rpului, pe grupuri și compartimente, decît a le vedea pe fiecare, adică de a adînci selectiv cazul particular din alte o mie de cazuri particulare cunoscute. In spiritul indicațiilor partidului, a- cest al doilea efort trebuie împlinit mai viguros.Personal, în cursul scurtei mele activități scriitoricești de pină acum, am simțit de cîteva ori insuficiența a- profundării faptului concret. Am mers mai mult spre semnificație, pe baza unor cunoștințe reale decantate, trecînd uneori ușor peste notația vie, certă, creatoare a realității imediate, neadîncind-o suficient.îndrumarea către uzină, către viață, constituie din pârtea partidului semnul unei griji speciale, a unei e- xigențe hotărîte și a unei binefăcătoare încrederi. Voi încerca să mă ridic la înălțimea lor, pentru ca în anii ce vin, alături de toți cei încleștați în bătălia șesenalului, să sporesc ramura spirituală a bogățiilor patriei.
Paul EVERACA-'j, • -i-yT?

Zondifie indispensabilă 
n creația scriitorului
ra cu viafat lată una din, 
cele mai de seamă în munca 

ii. Această legătură cu viața 
îcută în mod nemijlocit. Pen- 
ea scrie despre viața poporu- 
e transformările ce se petrec 

zi, în fiecare ceas în rîndu- 
enilor muncii, scriitorul are 
i trăiască permanent în mijlo- 
i ia parte la munca și frămin- 
; să se bucure laolaltă cu ei 
iele obținute.
zînd inițiativei Biroului Uniu
nilor și a organizației de bază 

scriitorilor din București, în
9, am lucrat timp de o lună 
a activist cultural în comuna 
raionul Giurgiu.
desfășurată de mine în aceas. 
ă mi-a fost de mare folos, 
nă să cuncosc viața mai a- 
t înainte, și să aduc îmbună- 
nțiale romanului la care Iu
te asemena, am contribuit la 

lămurire a țăranilor din co- 
ițești, care la jumătatea lunii 
959 era complet cooperativi-

l acesta, Uniunea Scriitorilor 
rația de bază P.M,R. a scrii- 
n București au luat inițiativa 
mnătăți căile de cunoaștere 
le către scriitori. Mă număr și

eu printre cei care au răspuns acestei 
inițiative, oferindu-mă să muncesc la 
gazeta „Grivița Roșie" din București.

Mărturisesc că în scurtul timp de 
cînd lucrez la această gazetă, am în
vățat foarte mult. In prezent nu sînt 
încă în măsură să scriu o carte despre 
viața nouă a muncitorilor din Atelie
rele „Grivița Roșie" pot spune insă 
că am cunoscut aspecte deosebit de in. 
teresanfe, oameni a căror comportare 
mi-a intrai la inimă; și pe măsură ce 
mă voi integra în viața colectivului de 
aci, voi putea, intr-un viitor apropiat, 
să scriu un roman cu subiect din viața 
clasei muncitoare.

Eroica „Grivița Roșie" de ieri, care 
a sîngerat pentru înlăturarea odiosului 
regim burghezo-moșieresc; eroica „Gri- 
vi'ța Roșie" de azi constituie pentru 
mine o pildă și un îndemn.

Ea este o oglindă a transformărilor 
Uriașe care s-au înfăptuit în anii regi
mului democrat-popular și mă voi stră
dui nu numai să o cunosc, dar și să 
cuprind o parte din ea într-o carte. In 
felul acesta voi contribui și eu, la în
făptuirea mărețelor realizări, prevăzute 
în Proiectul de directive ale celui de-al 
lll-lea Congres al Partidului Muncito
resc Romîn.

Șerban NEDELCU

[area școală a poeziei
viața noastră este mai tu- 1 și mai bogată în realizări, e pune mai ascuțit problema ii ej multilaterale, pentru a surprinsă în forme de artă. :area, așa cum o înțelegeam e noi cu cîțiva ani în urmă, oate transmite decît informași de cele mai multe ori de fenomenele vii ale activi- lenilor munciii cerind astăzi ierea lor, ci cunoașterea din- irticiparea directă. Este evi- ’astă schimbare calitativă a n felul cum a evoluat repor- fru. Dacă astăzi avem un ; reporteri taientați, care zu- :u variate mijloace artistice diverse aspecte ale vieții oi, reprezentînd o specie li- ndamental deosebită de rele odinioară, este pentru că ropierea de viață s-a trecut cunoașterea ei intimă. Re- m mai „descoperă" astăzi t gospodăria agricolă colec- este demult familiarizat cu generală — care îi dădea senzația de cunoaștere — și nu de la poarta uzinei, con- >, cj chiar din intimitatea de muncă creatoare. De la ’, reportajul a trecut la in- i artilstică a vieții, îrnpru- î la poezie, nuvelă și schiță cărora le-a dat un conținut ista s-a petrecut nu din do- a, ci din necesiltatea obiecti- zugrăvi oamenii care au azi e preocupări creatoare decit îine vor avea mai multe deck reportajul literar este le- definiție, de prezșnța scrii- I mijlocul frămîntărilor vie

ții, celelalte genuri și forme literare sînt cu atît mai mult chemate să-'și caute izvoarele în viața oamenilor muncii. Poezia nu poate’răspunde comenzii sociale decît dacă pornește chiar din sentimentele oamenilor cărora vrea să se adreseze. Cu oarecare experiență, un poet poate descrie destul de „frumos" chipul unui muncitor pe schelele unui bloc, la înălțimea e- tajuluf zece de mîine. Dar numai atît mi se pare mult prea puțin. Pentru ca acest constructor, și toți ceilalți constructori ai socialismului, să-și însușească versurile, este nevoile ca poezia să pornească de la gîndurile lui, de la viziunea pe care o are el, muncitorul, nu pe care i-am atribui-o noi. Deaceea, tradusă în sarcini concrete, cunoașterea vieții nu se mai poate rezuma la metoda luării de contact, la înregistrare (deși și aceasta poate fi fructuoasă). Cel care este azi pe schele la înălțimea etajului zece, va fi mîine la etajul următor. Secere, deci, o participare directă și permanentă.Metode pot fi, desigur, multe. Una dintre cele mai eficiente este însă fără îndoială, aceea a participării pe cît mai lungă durată la viața unui colectiv muncitoresc puternic. Poetul care își va publica versurile în gazeta de. uzină, la a cărei viață participă, va putea să vadă imediat și fără niicio diiformare efectul pe care îl au versurile lui asupra oamenilor despre care scrie. Este, aici, o mare școală de cunoaștere a viieții, o mare școală de poezie, inițiativa pusă în practică nu de muit, de a lega nemijlocit scriitorii de viața uzinelor, este menită să dea un noii avînt creației noastre literare.
Mîhu DRAGOM1R

Aspect din sala de șaft a cilului Cf-_R- ^Grivița Roșie",

Influenfa hotărâtoare î ii t î i ii i r e

De cîte ori se vorbește despre un scriitor, critica se grăbește să-i stabilească înaintașii sau scriitorii sub zodia cărora s-a format. N-aș vrea să se creadă că socot această îndeletnicire zadarnică: niciun scriitor nu se naște pe un teren gol, el continuă și dezvoltă ceea ce a fost pînă la el. Dar a căuta personalitatea artistica a unui scriitor din zilele noastre numai cercetind posibilele influențe literare exercitate asupra acestuia mi se pare o operație incompletă, incapabilă de a descifra esențialul.Analizînd activitatea mea literară, critica a pomenit foarte des numele iui Cehov, Caragiale, Sadoveanu, Dos- toievski etc. ca Scriitori care ar fi exercitat, într-o formă sau alta, o anume influență asupra formației mele scriitoricești. Nu aș vrea să discut a- cum justețea acestor afirmații — nu aceasta constituie obiectul rîndufilor de față; în legătură cu o influență pe care eu o socotesc hotărîtoare, aș vrea să fac cîteva mărturisiri.Influența care a jucat rolul determinant în formația mea de scriitor a fost cea a familiei mele, o familie de muncitori. In comparație cu importanța acestei influențe cea a oricărui artist — inclusiv cea a lui Shakespeare — pălește. Și aceste rîn- duri le scrie un începător care nutrește o admirație nemărginită pentru marele poet englez.Contactul nemijlocit cu lumea muncitorilor l-a învățat pe artistul începător să privească literatura din punctul de vedere al intereselor clasei muncitoare. Privită din acest punct de vedere, artistul începător a înțeles că o bună parte din literatură nu răspunde la problemele fundamentale. Scriitorul începător crescut și educat lntf-o familie de muncitori observa cu nedumerire cum cei mai mulți dintre scriitori, nuanțau banalități pornografice, luminau platitudini exotice sau cădeau în genunchi în fața unui patron energic. Autorul acestor rînduri a avut marele privilegiu de a citi a- semenea cărți în timp ce aștepta_ ia poarta fabricii să-i ducă fratelui său, strungar la o uzină din Capitală, un oarecare castron cu o oarecare ciorbă care nu era de pui. Cînd citești o carte în asemenea condiții e imposibil să nu te întrebi de partea cui se situează creatorul. Scriitorul de mai tir- ziu și-a dat seama că multe asemenea cărți nu vorbesc despre ceea ce e fundamental, deși o bună parte din critică continua să se extazieze în fața lor. Scriitorul începător și-a permis să nu le împărtășească entuziasmul. Credincios influiențelor binefăcătoare ale familiei Iul scriitorul a socotit că nu e de demnitatea lui să se entuziasmeze de cărți care elogiază — poate într-un stil rafinat — viața de noapte a unor boieri cretini și trindavi și n-a socotit poezie amurgurile de soare care învăluiau chefurile lor strașnice. Scriitorul începător n-a trebuit să facă un efort în această direcție; cine a cunoscut direct viața grea pe care o duceau muncitorii în trecut îi vine foarte greu să se descopere în fața unor asemenea pagini chiar dacă critica burgheză le acordase nimbul capodoperei.A mai văzut apoi scriitorul începător cum literatura de acest fel descoperă personalități deosebite și pline de farmec în .nu știu ce domnișoară in mintea căreia nici odată nu s-a dat o luptă între aparență și esență. Dar scriitorul cunoștea din rîndul familiei sale de muncitori, și din nodurile celorlalte familii de muncitori pe care i-a cunoscut foarte bine — oameni de o mare frumusețe lăuntrică, de o admirabilă tărie sufletească și înarmat cu această cunoaștere îi venea foarte greu să creadă în frumusețea vieții interioare a nu știu cărui patron. Chiar dacă scriitorul începător ar fi admis, prin absurd, că în sufletul patronului s-ar fi strecurat o undă de omenie el nu putea să uite că cel în sufletul căruia se strecurase o asemenea undă era una și aceiași persoană cu cel care-i exploatau părinții, frații și surorile. In felul a- cesta scriitorul de mai tîrziu a învățat că și literatura trebuie privită din punctul de vedere al ilntereselor clasei muncitoare.Educația dată de partid pe cînj 

scriitorul de astăzi era redactor în presa de tineret, a dat acestor Convingeri intime o bază și mai adîncă. Din discuțiile cu activiștii comuniști și cu muncitorii întâlniți pe teren scriitorul n-a aflat numai întîmplări deosebite, demne de pana oricărui scriitor, ori cît de mare, ci mai ales, a reușit să înțeleagă filozofia și morala clasei muncitoare. Aici și-a dat seama scriitorul că se afla adevărata originalitate artistică: atunci s-a născut în el dorința de a scrie cărți în care să răzbată filozofia și morala clasei muncitoare.Unii, foarte puțini, socotesc o asemenea concepție o îngustare a investigației artistice; aceasta e și o minciună dar și o prostie. Căutînd să surprindă în paginile cărților sale punctul de vedere al clasei muncitoare zona de investigație a scriitorului devine cu mult mai vastă.Autorul rîndurilor de față și-a propus ca în cărțile sale să răzbată filozofia și morala atîtor admirabili muncitori și activiști comuniști pe care î-a cunoscut și a căror influență asupra formației sale artistice poate fi pusă mai presus de orice.
Teodor MAZILU

Noi i n i {i a t i 
pentru strîngerea

v e
legăturii

(Urmare din pag. 1)fice ale uzinei socialiste. Munca în redacție sau într-o echipă artistică de agitație te aduce inevitabil în miezul acestei probleme. Cu o condiție, evident: să lucrezi sistematic. Nu zilnic — asta nu se cere nimănui și nici nu e posbil, dar sistematic, ceea ce presupu e prezența activă la toate acțiunile de care depinde îndeplinirea angajamentelor cu succes a sarcinilor gazetei sau ale echipei. Discuția în cadrul organizației de bază a arătat că și-au îmbogățit realmente experiența literară acei scriitori care au urmărit cu seriozitate împlinirea angajamentelor asumate. De pildă : tovarășa Veronica Porumbacu intenționează sa ridice în paginile gazetei „Bumbacul", o problemă de producție. Tovarășii Gica Iuteș și Cezar Drăgoj au inițiat un proces literar ca să contribuie la lămurirea unor probleme de morală socialistă, care-i frămîntă pe tinerii muncitori de la întreprinderea „F.R.B.“. Și alțl scriitori se consideră că fac parte din colectivele fabricii în care lucrează, ex- primîndu-se în consecință : fabrica noastră, echipa noastră, gazeta noastră — la noi în uzină, etc. Dimpotrivă, acei care n-au reușit să realizeze o asemenea legătură organică, fiind pină acum doar, de cîteva ori „în vizită" la uzina respectivă, n-au putut spune nimic interesant. E limpede din nou că în Ultimă instanță totul depinde de atitudinea scriitorului.In al doilea rînd, această muncă ne-a ajutat și la lămurirea unor probleme de principiu. De bună seamă — munca în întreprinderi nu e Un scop în sine. Nu ne îndoim că

N-a fost desigur prima întîlnire cu fabrica, cu pulsul acela de inimă uriașă, palpitîndă de viață, care te întîmpină încă de departe. Nici măcar cu F.R.B.-ul n-a fost prima întîlnire. Mai fusesem acolo în anii trecuți, odată pentru un mic reportaj, altădată într-o primăvară, la o seziune a deputaților raionali.Dar totuși, de ce n-aș mărturisi-o, întîlnirea aceasta a avut ceva unic, de neuitat. A fost un prilej festiv: Ziua internațională a femeii și am citit „Autobiografie la o jumătate de veac în fața muncitoarelor". Poate pentru că am descifrat pe chipurile tinere ca niște flori pe care le sărută numai soarele și ploaia și pe acelea ofilite de viscolul anilor de cruntă exploatare, aceeași emoție pe care am cules-o ca pe o rară recompensă poate de aceea întîlnirea mi-a rămas ca o impresie unică și neuitată. Se interpreta de către Orchestra radioteleviziunii, sub bagheta Floricăi Dumitriu „Ruslan și Ludmila" cînd am părăsit sala de festivități. Și acolo, în curtea îngrijită cu peluze verzi în care înfloriseră timid primele pansele, am văzut că exuberanța pătimașă ceai- covskiană are niște ascultători uluitori. Copiii de la Căminul F.R.B.- ului se țineau ca vrăjiți pe urmele educatoarei, apropiindu-se în vîrful picioarelor de ușa sălii de festivități. Nisipul foșnea ușor sub ghetu- țele lor și atunci mi s-a părut că ascult a doua interpretare a lui Ruslan și Ludmila la F.R.B.

și gazetele de uzină și chiar echipele artistice de agitație pot să-și împlinească în bune condițiuni sarcinile și fără ajutorul nostru. Dar scriitorii pot ajuta și ajutorul lor e prețuit. In domeniul activității cultural-educative, redactorii gazetelor și membrii echipelor artistice au ce învăța de la scriitori. Dar mai ales scriitorii au de învățat din exemplul oferit de atitudinea socialistă în muncă a muncitorilor. Scopul e apropierea scriitorilor de viața muncitorilor, în ’ ’reaga ei complexitate, cunoașterea ei multilaterală. Ajutorul concret (la redacție sau, în echipe) e o punte minunată^ către o atare cunoaștere. Totodată însă, orice cunoaștere presupune prețuire reciprocă. Iată de ce problema „cum lucrăm în întreprin. deri" e o problemă principială. Ca să putem pătrunde în miezul problemelor care-i frămîntă și-1 preocupă pe oamenii cei mai înaintați ai zilelor noastre, acești oameni trebuie să capete încredere în noi. Iar pentru un muncitor etalonul principal în aprecierea fiecărui om este, în mod firesc, munca. Nu are vreo importanță deosebită ce anume facem : redactăm textele cerute de echipe. Iar dacă ajutăm pe alții să le redacteze, lucrăm efectiv ca redactori sau ajutăm numai la organizarea și orientarea muncii. Facem ceea ce ni se cere în condițiu- nile concrete ale fiecărei unități. Dar ceea ce facem trebuie să facem bine, temeinic, cu elan — așa cum lucrează și muncitorii. Atunci muncitorii ne vor primi — ca membri cu drepturi egale — în familia lor de muncă, și o lume nouă, minunat de frumoasă se va deschide ochilor noștri.

In domeniul apropierii noastre, a scriitorilor, de viață Și problemele ei, s-au făcut foarte multe în Ultimii ani și nu s-au precupețit eforturile morale și materiale. Plecările scriitorilor, în grup sau izolați, pentru cîtva timp, pe șantierele socialiste, în fabrici și uzine, pe ogoarele colectivizate, care s-au intensificat în ultimii doi ani, dăduseră roade însemnate. Paralel cu aceasta, se intensificaseră, în special în ultimele luni, în cinstea celui de-al lll-lea Congres al P.M.R., legăturile cu masele largi de cititori, prin folosirea metodei întîlnirilor literare la cluburile întreprinderilor. Personal, am avut mult de câștigat din sondajele mele la Uzinele „Mao Țze-dun", la fabrica „7 Noiembrie", la Institutul de Planificare etc.Discuțiile pe care le-am avut cu muncitorii și cu cei care se ocupă, în timpul lor liber, cu desfășurarea muncii culturale, au elucidat multe din întrebările mele.Partidul arătase din totdeauna o deosebită grijă în ceea ce privește rezolvarea problemei, a apropierii scriitorilor de viața tumultuoasă, creatoare, a acelor oameni care, prin locul pe care îl ocupă în producție, sînt creatorii direcți ai tuturor bunurilor și valorilor materiale și morale, și în special a muncito

A doua întîlnire și celelalte au a- vut ceva cald, familiar. In micuța cămăruță de lîngă bibliotecă, am ținut o ședință de lucru cu membrii Cenaclului. Au venit abia 8—9 membri. Am discutat împreună o schiță care va vedea lumina tiparului, o poezie închinată Partidului de către o tînără poetă, Lascu Viorica, elevă în anul V al școlii profesionale F.R.B., texte care privesc viitoarele manifestări ale brigăzii artistice de agitație. A fost vorba a- colo de planul de perspectivă al cercului literar, de concursul pentru cele mai bune texte ale brigăzii artistice de agitație, de reportajele pentru ziarul Bumbacul, despre viitoarele simpozioane și seri literare.Deocamdată toate mi se par încă la început, roadele acestor întîlriiri abia se întrezăresc, deși portarul mi-a mai spus data trecută :— A, pe dumneata te știu, poți trece...Asta face parte din esențial, deși nu e esențialul!Dar deocamdată esențialul este să mă străduiesc să fac cunoscută munca entuziastă a brigăzilor de tineret conduse de Mărgărit Elena, de la secția Răsucit II și a tinerei Ionescu Georgeta, de la secția de Pieptănat, care și-au luat angajamente concrete în cinstea celui de-al lll-lea Congres al Partidului.Acesta ar fi unul din angajamentele mele concrete imediate.
Gica IUTEȘ

Reliefînd caracterul pozitiv al acțiunii începute, discuția din adunarea generală a organizației de bază a scos în relief — în al treilea rînd — și unele aspecte nerezolvate. Acțiunea nu este încă suficient de largă. Din păcate, mai sînt scriitori — și scriitori cu renume — care au rămas în afara ei. Totodată metoda folosită — bună și rodnică — nu epuizează totuși toate posibilitățile de strângere a legăturilor cu viața poporului. In adunarea generală s-au făcut numeroase propuneri care ar putea fi luate în considerație de conducerea Uniunii Scriitorilor.S-a propus, de pildă, ca mai mulți scriitori să se stabilească, pentru o perioadă mai îndelungată, într-un centru industrial important, de preferință acolo unde — pe baza directivelor celui de al lll-lea Congres al P.M.R. — se prevede o dezvoltare mai puternică (Galați, O- nești, Hunedoara, Reșița, etc.). Spu- nînd aceasta nu ne gîndim, evident, la o simplă „ședere", ci, și în acest caz, Ia o încadrare efectivă într-un colectiv de muncă.Intr-un mod mai ascuțit se pune această problemă în cazul unor scriitori tineri. Nu este bine ca unii tovarăși — pînă la urmă începători, totuși, în de-ale scrisului, — să se considere de pe acum profesioniști și să nu lucreze efectiv în nici un colectiv de muncă socialistă. In fața conducerii Uniunii Scriitorilor stă sarcina să lichideze —- atîtea cîte sînt — aceste situații.Pe de altă parte, s-a cerut să fie dezvoltate și alte forme mai operative de participare efectivă a scriitorilor în rezolvarea unor sarcini obștești. S-a preconizat, de pildă, 

rilor din industria grea. Asta nu constituie, desigur, o problemă da formă, ci de fond, de însăși existența și viața literaturii noastre.Din metodele folosite pînă acum, mai mult sau mai puțin eficace, cred că cea din urmă, participarea activă la viața culturală a uzinelor, la îndrumarea muncii culturale, la ajutorarea în elaborarea materialelor, activitate propusă în Organizația de bază a Uniunii Scriitorilor din R.P.R. ca metodă de lucru, în ceea ce privește apropierea scriitorilor de viața marilor uzine din Capitală, este cea mai actuală și* în această privință, cea mai importantă.Uzina este baza realității noastre de astăzi. Este vorba de o realitate măreață, activă, care duce spre izbînda socialismului, creîndu-i baza necesară economică de dezvoltare. Pe cît de firească, pe atît de necesară este, deci, legătura noastră, a scriitorilor realismului socialist, cu această realitate socialistă.Din scurta experiență de la aplicarea metodei relatate mai sus, la' „plecarea" scriitorilor în uzine, se pot trage anumite concluzii. S-a deschis, între muncitori și scriitori, un cont comun, față de care este clar că „debitori" vor fi cei din urmă. Pentru că și prin această scurtă — deocamdată — experiență, s-a' dovedit că scriitorii, în cazul în care vor folosi în spiritul gospodăresc posibilitățile și timpul, au da primit enorm de mult, în schîr.' al ofertei lor. Au de primit suflul a- cela de viață și de activitate creatoare și dătătoare de belșug moral șl material. Pentru că, adevărata documentare, cred eu, nu constă în aceea că scriitorul a venit și a cules material despre o inovație, sau despre procesul unei munci, lucru care poate să se obțină, să zicem, și prin... corespondență, sau pentru reconstituirea unui cadru necesar unei lucrări. ,.Mă documentez" ®r tr-bui să însemne că încerc să pătrund în sufletul, în spiritul oamenilor constructori ai socialismului, care la cutare sau cutare împrejurare acționează așa sau altfel. „Mă documentez" ar trebui să însemne nu numai că scriitorul încearcă această pătrundere, ci se lasă liber ca să pătrundă în el suflul sănătos „descoperit" de el. Și unde în altă parte se e- mană în asemenea cantități și atît de curat acest suflu sănătos, dacă nu în locul unde „se produce?"E clar că „plecările" de la masa de lucru la fabrici și la uzine ne creează nouă, scriitorilor, premizele pentru a „ajunge* Jg valoarea do« rită a muncii și preocupărilor xrtM stre.
Dimos RENDIS

cu viata
elaborarea de volume colective — cu participarea scriitorilor celor mal experimentați — despre fruntașii muncii socialiste dintr-o întreprindere, sau despre o altă temă interesantă. O altă formă ar putea fi echipe redacționale care, călătorind din oraș în oraș să împlinească în fiecare ioc de popas câte o sarcină cultural-eduCativă, ca de pildă ! redactarea unei „pagini literare" a ziarului local, organizarea de discuții literare și șezători în întreprinderi, ținerea unor conferințe, etc. Merită să fie subliniată și următoarea propunere: Uni; ea Scriitorilor să organizeze excursii pe tema „Să ne cunoaștem țara". Așa ceva e foarte necesar pentru orientarea scriitorilor în actualitate; cunoașterea în adîncirne a vieții într-un anume loc de muncă e bine să fie Completată și cu o cunoaștere în lărgime. In toată țara noastră se construiește azi atît de mult, viața oamenilor se înnoiește cu atîta rapiditate, îneît e de ne mceput să ții pas cu vremea dacă n-ai posibilitatea Să iezi cu ochii tăi uriașele transformări ce s-au înfăptuit sau se vor înfăptui ne baz; Directivelor pe care le discută a tm întregul popor.Așadar, discuția la care ne referim în aceste însemnări a subliniat din nou cît de variate sînt posibilitățile de a se strîn;. temeinic legătura scriitorilor cu viața. Valorificarea acestor posibilități df inde. pe de o parte, de inițiativa fiecărui scriitor, iar pe de altă parte de activitatea coordonatoare a Conducerii Uhiunii Scriitorilor.

Mihai NOVICOV



tice și filozofice, prin leninismul a dobîndit stanțiale, a compus și tradițional al liricii
u apărut versurile lui Mao Țze-dun: o carte cu cotorul legat în mătase roz, imprimată pe o hârtie velină mată de culoarea sidefului, avînd pe fiecare pagină, împreună cu mica poezie tradusă de Al. Philip- pide, reproducerea eiîn ideograme chineze, tipărite cu cerneală aurie. Prezentarea grafică, datorită lui D. Stănescu, face din cartea de versuri a lui Mao Țze-dun, un obiect prețios, astfel întocmit îneît să-l folosești cu înlesnire și să-l poți lua cu tine. Fiindcă cei mai mulți dintre noi nu putem descifra ideogramele chineze, care, la origine, figurau lucruri și ființe, le privim ca pe niște motive decorative și ne minunăm de marea varietate a semnelor, nerepetate în aceeași poezie. Scrisul a fost, în lungi răstimpuri ale trecutului de cultură al chinezilor, o știință și o artă, practicată cu o grijă cu atît mai mare, cu cît vechiul caligraf chinez era încredințat că, prin fixarea scriptică a unui cuvînt, realitatea figurată prin ideogramă era adusă în stăpînirea sa și putea fi influențată de el. Poezia, invenția poetică, era astfel o prelungire a scrisului, o artă îndemînatică și delicată, prin care a luat ființă o ramură de cultură, descoperită treptat, dar nu fără greutate, de popoarele europene. Pînă în secolul al XVHI-lea, există puține semne ale cunoașterii literaturii chineze^ In epoca luminilor ni se deschid însă izvoarele de înțelepciune ale vechilor filozofi chinezi. Voltaire reia și motivul unei vechi tragedii în al său 

Orfanul din China. Lirica chineză a fost însă pentru Europa o a veacului al XIX-lea.Mao Țze-dun a compus lui in stil arhaic, în rarele răpite vieții sale de mare

poetică, era

revelațieversurile momente luptător

PROFILUL EROULUI COMUNIST
comat mo-mul devotat cauzei munismului, „cel dramatic erou dern... măreț, îndrăzneț, puternic..." (M. Gorki) a devenit e- roul predominant în paginile literaturii noastre. Cercetînd modul în care a reflectat chipul comuniștilor, îndeosebi în lucrările de proză care au apărut cu prilejul celei de a XV-a aniversări a Eliberării, critica a observat și unele deficiențe. Caracterul schematic al descrierii vieții unor asemenea ‘ eroi, precum și prezentarea lor necritică sau subiectivă, au constituit cîteva dintre obiecțiile aduse cu acest prilej.Realizarea imaginii literare a conștiinței revoluționare constituie un aspect fundamental în studierea caracterelor de comuniști. Cercetările noastre în acest domeniu se vor axa pe cîteva din cele mai valoroase portrete ale eroului comunist, (care nu poate fi un tip dat, pietrificat), susceptibil evoluției, perfecționării morale și politiceGradul de maturizare a conștiinței este un criteriu determinant în cercetarea tipologiei eroilor comuniști.Cuprinderea unei galerii foarte variate de tipuri umane reprezentative pentru comunistul din zilele noastre, atestă maturitatea literaturii noastre și verifică impliciț eficiența legăturii directe a scriitorului cu lupta clasei muncitoare.Intîlnim frecvent un tip de erou comunist care marchează trecerea de Ia o răzvrătire spontană, impulsivă, la atitudinea conștientă, revoluționară El apare, în operele literare ale primilor ani de după Eliberare, ca și în paginile altora, publicate mai recent. Mitrea Cocor o- feră date hotărîtoare pentru fixarea acestui tip de erou care a părăsit calea împotrivirii izolate, lipsită de perspectiva politică a 1UP" tei revoluționare. EI se îndreaptă spre partid ca spre o forță unică în stare să rezolve problemele majore ale existenței sale.Dar această adeziune nu este numai rezultatul discuțiilor sale cu Stoica Cerneț. Tot astfel, precum Mitru Moț nu se decide să participe la viața socială a satului numai în urma discuțiilor lămuritoare cu Ardeleanu sau Teodorescu. In cazul ambelor personaje, formarea atitudinii revoluționare are temeiuri mai adinei, mai trainice. Pentru că ceea ce se petrece acum este un fapt fără precedent în conștiința acestui tip de țăran. Mitre» Cocor și Mitru Moț încep să înțeleagă condiția nouă a luptei — caracterul ei social, colectiv.Intorcîndu-se, după război, în satul lui, Ia Malu-Surpat, Mitrea Cocor, cel care a supraviețuit unei drame cumplite.- „...nu vine pentru răzbunările și necazurile lui, nu Vine pentru durerea de dragoste ce o are. Vine pentru un interes al obștei..." Oamenii iau abia acum cunoștință de proporțiile propriei lor puteri, care este acum parte integrantă din forța imensă a colectivității. De aici, aspecte particulare semnificative ale limbajului și gesturilor în afirmarea demnității, curajului, încrederii în viitor. înțelegerea sensului revoluționar al transformărilor sociale aduce calm, certitudine, destinde vechea încrîn- cenare în fața loviturilor vieții Reacțiile „personale" se caracterizează prin acea spontaneitate și degajare fără precedent în vechea aparență a umilinței, în vechiul limbaj figurat, prudent, al țărănimii, în trecut. Excelentă în această privință este, referindu-ne la romanul lui Titus Popovici, scena în care Mitru Moț îl înfruntă pe Spinanțiu, trimisul baronului Papp de Zerind. Din tăcut și morocănos, Mitru devine deodată exuberant. Asistă înviorat parcă la spectacolul descinderii marțiale, în fața ogrăzii Iui, a emisarului care coboară stînjenit dintr-o limuzină strălucitoare îngâmfarea domnișorului care, — cînd deferent și intimidat, cînd nesăbuit și impertinent, — nu reușește să găsească tonul potrivit, i se pare ridicolă eroului nostru. El gustă cu savoare încurcătura preopinentului care se pierde în formule 

și revoluționar, viața unui om prin care soarta poporului său și a lumii întregi a fost profund modificată. Fiu de țăran din China Sudică, din Hunan, mai tîrziu student, apoi bibliotecar și ziarist; om cu întinse interese de cultură și cu vaste lecturi filozofice și literare, Mao Țze-dun este unul din creatorii partidului comunist chinez. După ce răscoală țăranii din Hunan în 1925, pornește lupta împotriva Gomindanului, devine președintele Republicii Sovietice din Kiangsi, dar este obligat, pentru a-și scoate trupele din încercuire, să execute marele marș de 12.000 kilometri: una din faptele militare cele mai uimitoare ale lumii moderne, un Ana
basis chinez. După ce instalează noua putere în provincia nordică Șensi, începe lupta împotriva invadatorilor

însemnări

japonezi în Manciuria. In 1946, Mao Țze-dun reunește toate forțele progresiste împotriva Gomindanului și a imperialismului american, eliberează treptat teritoriul național și izgonește pe Cian Kai-și de pe continent. Revoluția, transformarea orînduirii, se continuă în vremea aceasta și, în septembrie 1949, cînd este proclamată constituția Republicii Populare Chineze, Mao Țze-dun devine conducătorul unuia din cele mii puternice state ale lumii, alături de Uniunea Sovietică, cu care se aliază prin acorduri economice și militare în 1950.Au existat oameni politici și conducători militari care au dat o parte a timpului lor activității literare. Mao Țze-dun, în afară de operele lui poli-

expresie reminis-setea elementară

protocolare, atît de absurde în situația dată. Inferioritatea celuilalt stimulează verva răspunsurilor spirituale, pline de îndrăzneală, istețime și ironie subțire. Conștiința socială nouă determină astfel manifestarea unei personalități inedite, care anihilează, odată cu natura individualistă a țăranului și elementele vechi de cențe ale sfielii și amorțirii. Instinctul mindriei, de dreptate, mînia împotriva chiaburului care-i furase pămîntul, de- zÂIeratul suprem formulat ca o concluzie abia în finalul romanului („acum ni-s și noi în rîndul oamenilor!") — toate acestea l-au călăuzit pe Mitru spre comuniști, spre angajarea în lupta partidului.Eroii care pot exclama cu a- cea satisfacție supremă a lui Mitru Moț — „acum ni-s și noi în rîndul oamenilor!" — au simțit o atracție spontană, au acționat conform interesului lor imediat de clasă, în virtutea unei experiențe acumulate generații de-a rîndul. Integrarea lor în luptă se desfășoară impetuos și organic, sub semnul adeziunii depline, necondiționate, fără flicte interioare, fără drame, resc.Există și un contingent de literari care devin militanți ai tidului în împrejurări deosebite care determină alte particularități ale apropierii de cauza revoluției. Ei își pun probleme complicate de conștiință. Caută rezolvarea unor situații dificile în drumul spre limpezirea deplină a conștiinței lor revoluționare.Oameni care au intrat în luptă, alături de comuniști, cum sînt George Teodorescu din „Setea", se află abia la începutul activității lor revoluționare. Practica luptei nu le poate oferi suficientă experiență și nici nu poate determina încă o hotărîtoare verificare a convingerilor lor cristalizate pe un plan mai mult rațional. Ei depășesc limitele șovă- 

con
ți-eroi par-

Imaginea conștiinței revoluționare

îelilor și ale zbuciumului interior tocmai prin participarea conștientă la lupta partidului.Adeziunea comunistului George Teodorescu este prin excelență rațională ; „conștiința necesității istorice", îl determină să participe la activitatea politică a comuniștilor din Lunca. Dar la reîntoarcerea a- casă descoperă o situație aproape paradoxală. Munca lui de agitație vine în contrazicere cu situația lui de proprietar; zestrea soției, pă- mîntul, îi aparține doar și lui.Imaginea literară a acestor eroi aflați în plină deliberare, are meritul de a descoperi tăria morală dintr-un alt unghi de observație.Teodorescu trebuie să facă dovada unei juste orientări în practica vieții, într-Un moment de cumpănă care cerea fapte, atitudini hotărîte.Sentimentul responsabilității morale constituie un aspect caracteristic eroului comunist. Conștiința sa revoluționară se manifestă exigent Și în domeniul vieții sufletești. Fermitatea convingerilor politice, temelia solidă a certitudinilor nu exclude la Nea Vițu autocontrolul permanent, întrebările adresate sieși sau critica propriei atitudini. Afabil și comunicativ, prin excelență. acest muncitor care luptă în ilegalitate sub conducerea partidului, se caracterizează și prin mono- loguri interioare foarte dramatice (după discuțiile cu Fănică, Treișpe- mii, cu pictorul, sau înainte de e- xecuție). „Obsesiile" lui sînt provocate de problemele oamenilor care-1 înconjoară. Viața tovarășilor și a prietenilor de orice vîrstă, îi oferă teme pasionante de meditație. Nea Vițu urmărește să-i îndrume Pe oameni spre sensurile majore alo epocii și de aceea orice abatere spre meschinărie, îndepărtarea de tot ceea ce este esențial în existența umană, echivalează cu o dezamăgire, sau chiar cu o durere personală.Maturizarea conștiinței socialiste . este evidențiată pe un plan supe- 

care marxism- îmbogățiri sub- poezii în stilul chineze, făcute pentru a fi cîntate pe una din melodiile cunoscute de tot poporul chinez, și pe care acum le citim în traducerea ior romînească. Sînt însemnări ale unor impresii de natură în care deși expresia stărilor subiective este cu totul rară și discretă, ele nu sînt mai puțin asociate cu împrejurările atît de dramatice ale vieții autorului și provoacă, prin acestea, un profund și răscolitor ecou, in fața singurătăților din Hunan, tînărul poet descifrează mesajul său întrebînd cerul înalt și vulturii cafe-1 străbat: „Vulturii bat 
din aripi, sus, în văzduhul nalt;/ 
Prin apele puțin adinei lunecă peștii. / 
Mii și mii de făpturi sub ceru-acesta 

rece/ Luptă pentru libertate./ In ne
mărginirea asta,/ Cu inima strinsă, 
întreb/ Pămintul larg și albastrul fără 
țărmuri:/ Cine sînt, oare, stăpînii 
întregii naturi ?"Poezia lirică chineză fixează cite un singur moment, o reacție emotivă instantanee. Așa face și Mao Țze-dun în munții Cincan, cînd sosesc acolo primele detașamente militare și este proclamată noua putere, apoi cînd unitățile armatei roșii pătrund în provincia Fuțzian, și în alte multe momente care au zguduit lumea. Marele marș către nord-vest din 1934—1935, produce această însemnare lirică: „înalt e cerul, norii 
sînt gălbui; /Urmărim din ochi gîș- 
tele sălbatice/ Care zboară către 
miază-zi,/ Le urmărim pînă dispar în

salturi și de- cu egală te- sarcinilor în-E1 aduce în

rior în Imaginea unor eroi comuniști ca Anton Filip, Vițu, Karoly Bucși sau Mareș. E; reprezintă un moment în dezvoltarea morală și politică a activistului de partid. Integrarea lor în luptă nu s-a făcut nici spontan și nici cu prețul unor întortochiate procese de conștiință. Ridicați din rîndurile proletariatului, ei își datorează formația sufletească educației primite din tinerețe, într-o zonă înaintată a societății care este ambianța muncitorească. Evoluția lor ca luptători, cu această bogată zestre sufletească, demonstrează consecvență, aduce mărturia fermității principiale, a intransigenței revoluționare Certitudinea este pentru Anton Filip și teoretică și practică în aceiași timp; de aceea acțiunile sale respiră o e- nergie constantă fără presiuni — urmărind nacitate îndeplinirea credințate de partid.lumea pestriță, zbuciumată și haotică de la Lespezi un sentiment al măsurii și echilibrului — o demonstrație a puterii deosebite pe care o poate deține numai claritatea conștiinței de activist al partidului. Personalitatea originală a lui Vițu este caracteristică pentru evoluția eroului comunist contemporan. Pe măsura ridicării nivelului conștiinței politice, acest erou capătă un orizont mai cuprinzător, judecă viața și oamenii printr-o perspectivă mai largă.Imaginea munistului racteristic xupta pentru țelurile partidului stimulează afirmarea unor caractere remarcabile, dezvoltarea celor mai bune trăsături umane.Conștiința revoluționară transformă și înnobilează personalitatea; Anton Filip, omul timid și devine un luptător pasionat tălia pentru transformarea de la Lespezi într-o unitate listă fruntașă Ilie Barbu 

literară a figurii co- reflectă un fenomen ca- umanismului socialist-.
retras. în bă- fermei socia- devine

întreprinzător, hotărît, fără a-și altera fondul său sufletesc de candoare și reverie.Realizarea artistică a acestor e- roi verifică un adevăr fundamental : numai socialismul dă un sens nou vechilor trăsături pozitive, care trăiesc acum o adevărată renaștere. Conștiința revoluționară a e- roilor Iui Marin Preda se manifestă prin firea acelor oameni „cu privirea deschisă și încrezătoare", cu suflete de copii. Descătușarea forțelor morale latente, și, implicit, înțelegerea inferiorității morale a dușmanului de clasă sînt determinate de întărirea combativității de clasă.Conștiința socialistă se afirma prin intermediul unor naturi umane variate; în cazul lui Hie Barbu, prin acea „fire senină a eroului", prin „nota de inocență morală", prin „reacția de prospețime" etc. Demnitatea, sinceritatea atitudinilor, tendința către o armonie morală și umană bazată pe dreptate socială, sînt particularități determinate de formarea conștiinței revoluționare. Sînt mobiluri esențiale care explică puterea lăuntrică a eroilor comuniști din creația lui Marin Preda. Individualitatea eroului înfățișează nuanțat, exprimă tonurile multiple ale energiei descătușate de participarea la revoluție.Varietatea trăsăturilor care conferă expresie fiecărui individ, reflectă în ultimă instanță în galeria caracterelor de comuniști din literatura noastră, un fond comun pe plan ideologic, politic și moral.Trăsăturile omului politic fac parte dintr-o structură lăuntrică bine reliefată, cu amănunte și date particulare. Exemplele noastre au încercat să cerceteze cîteva tipuri de comuniști care au dobîndit drepturi de stare civilă, o categorică 

zqre.l Numărăm cei douăzeci de mii 
de li pe care i-am făcut./ Dacă nu 
ajungem la Zidul cel Mare/ Nu sîn- 
tem oameni vrednici". Ajuns în miazănoapte, s-a întîlnit cu iarna, năpraz- nicul puhoi al Fluviului galben a înghețat, toată țara s-a transformat în pod de gheață : „Munții dansează ca 
niște șerpi de argint,/ podișurile se 
leagănă ca niște elefanți de ceară" sub căderea necontenită a zăpezii, dar, ne spune poetul, gîndindu-se la cuceritorii de altădată, „Ca să găsim 
minți nobile șl oameni de geniu/ Tre
buie să ne uităm în preajma noastră, 
în prezent".Substanța unei epopei este, astfel, comunicată, prin trăsături ca ale unui penel subțire, abia muiat în culorile și cernelurile lui. Forța se poate exprima oare prin delicatețe ? Ne încredințăm de această putință citind versurile în atîtea privințe uimitoare ale lui Mao Țze-dun.

Tudor VIANU

și socială în pa- literare remarca-datoria de onoare această privință.
identitate umană ginile unor opere bile.Este evident că a scriitorului în nu se poate considera fiind ca îndeplinită în mod desăvîrșit. Comuniștii nu-și află încă imaginea integrală a acelor trăsături morale și politice care îi reprezintă în operele literare existente. Cu atît mai mult, cu cît realizările do pînă acum au sporit exigența maselor de cititori Ei așteaptă să întîlnească în literatură figura monumentală a acestui erou într-o realizare artistică superioară, demnă de personalitatea o- mului comunist. Descrierea fizionomiei sale constituie un înalt comandament ideologic și artistic al scriitorului contemporan.

Miron DRAGU

DRUMUL CEL Bl \
(Urmart din paț. 1)eălre guvernul S.U.A. a conferinței la nivel înalt, exprimă în realitate dorința lor criminală de-a stinge conștiința oamenilor muncit oriunde ea ar exista, în deosebi în familia popoarelor socialiste. Se știe și acest lucru. Dar nu-i destul să dorească vulpea să cadă strugurii pe care nu-i poate ajunge. Iar succesele țărilor socialiste în toate domeniile, rachetele cosmice sovietice, sînt astfel de struguri, la care nu poți ajunge. Popoarele lumii văd aceasta și faptele contribuie la trezirea conștiinței: e limpede cine vrea progres și pace și cine oftează cu sete sanguinară după război. Cel mai răi dintre capitaliștii americani au refuzat să pună piciorul Pe drumul păcii. Așteaptă.N-au decît să aștepte. Socialismul și comunismul merg înainte. Este un proces istoric de o grandoare nemaicunoscută. Iar munca avîn- tată a oamenilor muncii s« înscrie cu succes deplin în acest proces. Entuziasmul provocat de directive, care de Pe acum se traduce în fapte în cinstea Congresului al III-lea al P.M.R., dovedește convingerea; întregului nostru popor muncitor că el a apucat pe drumul cel bun. Tofc el a realizat ce s-a realizat mai de seamă în această țară și în trecut.; Dar pentru alții, care-1 împingeau, îl apăsau, îl asupreau și-l jăe-; măneau. Acum realizează, conștient, tot ceea ce realizează pentru sine însuși. Conștiința este și a puterii și a dreptului său. Această conștiință a trezit-o partidul celor ce muncesc, partidul nostru.Cum vibrează această conștiință, ce grad de incandescență atinge ea,

NEINGADUITE

Mihai BEN1UC

VLADESCU DRAGANOVICIECATERIN A .Colect

In ultimul număr al revistei 
„StudU și cercetări de istorie li
terară șl folclor" (anul VIII. nr. 
1-2, p. 257), citim, sub semnătu
ra Elenei Plru, următorul frag
ment de frază : „Romanța me
dievală franceză a lui Guglielmo 
de Lorrls și Giovanni de Meung 
„Le roman de la Rose". Chiar și 
în școala medie se învață că cel 
doi poeți se numeau Guillaume 
de Lorris și Jean de Meung ; cu 
atît mal mult nu-1 e permis unui 
autor de lucrări științifice care 
folosește bibliografie italiană să 
nu știe că Guglielmo și Giovanni 
nu sînt nume franceze, că ita
lienii itallenlzează prenumele 
străine (Renato Descartes, Gio
vanni Sebastiano Bach etc.) și 
că romanzo nu înseamnă „ro
manță", ci „roman" (întocmai ca 
mai vechiul nostru romanț). Este 
de mirare și ne întrebăm cum de 
a putut scăpa o astfel de mos
tră atenției comitetului de re
dacție al revistei.

Pentru calitatea
desenului din preș

esenul din presă are la 
noi o veche și frumoa
să tradiție. Grafica din 
primele decenii ale vea
cului, publicată în ziare 
și reviste de 
ssu, Șirato, 
B'Arg și, mai 
senele sau 
din presa de

Iser, Re- 
Tonitza, 

tîrziu, de- 
gravurile 

stingă ale 
lui Aurel Jiquide, Nicolae Cristea, Pe- 
rahim, Vasile Kazar, Vasile Dobrian, 
Nina Arbore, Iosif Ross și alții, se în
scriu printre cele mai strălucite capi 
tole din istoria artei rominești.

Desenele din primii am de după e- 
liberarea țării, apărute în „Scîriteia", 
„Romînia liberă", „Veac nou", etc., 
semnate de Ligia Macovei, Perahim, 
Kazar, Marcela Cordescu, Florica Cor
descu, Labin și alții, cele din „Flacă
ra", de prin anii 1947-49, și apoi, in 
ultimii ani, cele din „Contemporanul", 
„Gazeta literară", „Luceafărul", au 
marcat o nouă și deosebită înflorire a 
graficei de presă.

La această dezvoltare superioară u 
artei noastre în alb-negru au contri
buit, din plin, alături de cei maturi, 
și numeroși artiști tineri, educați de re
gimul nostru : Const. Baciu, Val. Mun- 
teanu, Gh. Boțan, Cornelia Daneț, Na
talia Matei, Eva Cerbu, Traian Vasai, 
N. Hilohi, M. Chirnoagă, B. Gănescu, 
Tia Peltz, pentru a nu cita decît pe cei 
care se manifestă mai des in presa 
din ultima vreme.

Din păcate însă, unele reviste, mat 
ales „Luceafărul" și „Gazeta literara", 
au publicat în anul din urmă nume
roase desene sau gravuri de o calitate 
foarte discutabilă. Mai mult decît atît; 
a început să circule și o întreagă teo
rie, după care desenul din presă, a- 
vlnd o existență efemeră, nu trebuie să 
fie o realizare artistică...................- - •
sitatea acestei „teze" 
Ea nu poate avea alt 
ascundă deficiențele și 
geriță a redacțiilor, să 
diletantismului, să scadă nivelul plas
tic al revistelor.

Desenul din presă nu este un gen 
aparte! El trebuie să fie tot atît de 
artistic ca orice altă ramură a gra
ficii ; cu atît mai mult cu cît prin ma
rile lor tiraje, astfel de reviste au 
o deosebită răspîndire în mase și, 
in consecință, un rol educativ de 
prim ordin. Desenul din presă în
deplinește o funcție culturală de cea 
mai mare însemnătate, fie că este vor
ba de o lucrare independentă, fie des
pre ilustrații la un text. Valoarea cul- 
tural-educativă a desenelor antiimperi- 
aliste datorate lui Perahim, publicate 
acum cițiva ani în „Gazeta literară", 
sau cea a linogravurilor sale mai re
cente, ca de pildă cele inspirate de 
cartea lui John Reed „Zece zile care 
au zguduit lumea", apărute în diferite 
reviste, nu mai trebuie demonstrată. 
Ilustrațiile la romanul „Rădăcinile sînt 
amare" de Zaharia Stancu, semnate de 
Florica Cordescu sau multe alte de
sene publicate tot în „Gazeta literară", 
cum sînt cele intitulate „Pentru pacea 
căminelor noastre", „Orizonturi noi" 
sau „Pentru 8 Martie" de aceeași

deosebită. Fal- 
sare in ochi I 
rost decit să 
lipsa de exi- 

deschidă drum

poate oricine ușor să se convingă mergînd în orice întreprindere din țara noastră. Ea ar putea fi măsurată oarecum și cantitativ prin uriașul consum de carte tehnică, științifică și literară din fabrici și u- zlne. Am asistat de curînd la a- cordarea unor distincții fruntașilor în difuzarea cărții la locul de muncă. Sute de mii de exemplare în valoare de sute de mii de lei au fost cumpărate în ultimii ani individual de muncitori. Sînt nenumă- rați aceia dintre muncitori care se mîndresc că au biblioteca lor proprie și că la întîlnirile cu scriitorii Ie recită acestora din versurile lor sau discută cu ei despre romanele lor. După decernarea diplomelor meritate pentru succesele lor, un mare număr dintre difuzori a luat cuvîntul. Scurt, clar, în cifre, fiecare stea unii a arătat ce va realiza în oin- Congresului șî s-au ohemat pe alții la întrecere sociall-

artistă, au avut un larg ecou. Presa 
noastră a publicat și publică de ase
menea în ultima vreme desene sau 
gravuri de remarcabilă ținută artistică 
semnate de Vasile Razor, Vasile Do- 
brian, Paul Erddsz, sau lucrări ale mul
tor din tinerii artiști, mai înainte ci
tați, care se bucură de o binemeritată 
popularitate in rîndurile zecilor de mii 
le cititori.

De aceea este de neînțeles pentru ce, 
alături de aceste multe opere de cali
tate, datorate unor graficieni talentați 
și exigeați față de creația lor, se ti
păresc atîtea lucrări dubioase? O ca
tegorie dintre aceste lucrări discuta
bile sînt datorate unor oameni insufi
cient pregătiți sau nedotați. Așa, de 
pildă, anul trecut, „Gazeta literară" 
și „Luceafărul" au publicat nenumăra
te desene de Mihu. Vulcănescu, desene 
care, în marea lor majoritate sînt de 
un nivel mediocru. Cu toate că Mihu 
Vulcănescu a muncit asiduu în ultimii 
ani, încercînd nenumărate schițe de 
portret ale unor fruntași de pe marile 
șantiere sau întreprinderi industriale 
din țară, pregătirea lui profesională 
nu-l slujește încă deajuns. Și chiar dacă 
intr-unele din desenele independente 
izbutește să depășească nivelul mijlo
ciu, In multe din ilustrațiile pentru 
texte literare, rezultatele sînt foarte 
discutabile. Astfel, desenele lui pentru 
schița „Obsesia" („Gazeta literară" din 
12 febr. 1959), pentru „Desțelenire" 
(„G. L.“ 19 febr. 1959), pentru „Nu mai 
eram copii" („Luceafărul" din 1 iulie 
1959) și multe altele, sînt exemple ce 
dovedesc serioase lipsuri de meșteșug.

De asemenea foarte defectuoase ca 
realizare artistică au mai apărut mul
te alte desene semnate de Constanta 
Ceptureanu (ilustrații la „Ger de fe
bruarie" — „G. L."'. 12 martie 1959, la 
„Un vicepreședinte" — G. L. 6 aug. 
1959), de M. Vrancea (la „Gangsterul" 
— „G.L." 12 febr. 1959 — la „Plecarea" 
„G.L." 16.VI1.1959) de Th. Dan (la „Șo
seaua nordului" — „Luceafărul" 1 mai 
1959) sau cele de Rodica Ciocîrdel 
(„Luceafărul" 1 III, 15 III, 1959 și 
1 X! 1958), de Th. Constantinescu 
(„Luceafărul" 1.XI-1959), de Dumitru 
Costin („G. L.“ 8 X 1959), Elena Bro- 
hițki („G.L." 18 II 1960) și altele.

De ce redacțiile acestor reviste so
licită în mod permanent, în anume 
perioade, colaborarea unor oameni lip
siți de pregătirea corespunzătoare, in 
vreme ce lucrările atîtor graficieni, de 
reală valoare artistică nu apar în ul
tima vreme decît rar ? Dacă presa 
trebuie, în mod firesc, să pună la dis
poziție spațiul și tinerelor talente, să 
le încurajeze chiar, aceasta nu înseam
nă însă ■ că revistele literare să devină 
tribune ale diletantismului în plastică.

Lipsa de exigență a redacțiilor a 
mai prilejuit apariția a numeroase lu
crări foarte slabe, datorate unor tineri 
care, în general, au arătat prin alte de
sene sau gravuri, că au reale posibili
tăți artistice. Așa, de pildă, alături de u- 
nele desene bune, s-au publicat lucruri 
neizbutite de Calafeteanu („Luceafă
rul" 15 martie, 15 oct., 1 noiembr-1959)

de Liviu Popa („Luceafărul" i 
nie 1959) de Tia Peltz („Lui 
din 15 mai 1959) șt altele. L 
tă categorie intră mai ales, Ii 
lariu. Deși lucrările sale din 
arată, în general, talent și s 
numărul relativ mare de deser. 
cate de-a lungul anului 1959 în 
literară" și luceafărul" sînt, 
în majoritate, superficiale. Ui 
ele, cum sînt „Prieteni. 
(„Luceafărul" din 15 oci 
o ilustrație la „Deșteptarea" 
Corbea („G. L.“ 2 aprăi
și o ilustrație pentru „Serbie 
de Radu Cosașu („G.L." 24 di 
sînt prost desenate și compu 
ori chiar direct : incoerente. 1 
astfel de lucrări, fără exigenți 
cernămînt, redacțiile revistelor 
vesc nici pe cititor și, firește, 
artiști.

¥
Alte probleme în legătură i 

tica revistelor sini și cele le 
concepția paginației, de alegere 
nerea în pagină a reproducerii 
desenelor. Și dacă eforturile d. 
redacții pentru o cit mai vie 
atrăgătoare machetă, dau în uli 
rezultate din ce în ce mai în 
toare — și la „Contemporani 
„Luceafărul" sau la „Gazeta 
— pe de altă parte, materialu 
în sine, nu este totdeauna d 
fericit ales sau pus în pagină, 
pildă, în „Gazeta literară"^, 
duc citeodată în trei patru ni 
rînd lucrări foarte slabe, nuf. 
fru că ele fac parte din anume 
personale atunci deschise: ast 
publicat în 1959 lucrări de 
Bondi, lenița Bulbuc-Ghica, 
Popovici, etc. Criteriul reprodt 
nei picturi sau sculpturi nu 
altul decît problematica și cei 
valoare artistică.

Alte ori distribuția clișeelor 
nă se face independent de a 
ei. Așa în „Gazeta literară" dit 
iembrie 1959, în pag. 7, s-au 
două cronici plastice: una de. 
poziția pictorului sovietic Serg) 
rasimov, semnată M.V. si alte 
expozițiile Costin loanid și 
Ghiață, de Ionel Jianu. Pe ace 
gină s-au reprodus, e adevări 
desene, dar nu datorate vrei, 
tist despre care se scria, ci... < 
Erddsz și Ion Verdeș! Operația 
tării și alegerii clișeelor nu s 
face mecanic, la potriveală cu 
siunile libere de text. Ea tre 
aibă o directă legătură cu te: 
ginei sau, cel puțin, cu princip 
dei ale revistei din acea să/ 
Altfel se Intîmplă lucruri cel p 
rioase.

In „Luceafărul" se fac de rr 
abuzuri de „îndrăzneală" în a 
machetării care, unite cu petele 
de culoare sau cu desenele 
peste care se tipăresc texte, < 
numai la un aspect puțin pot 
seriozitatea unei publicații litei 
îngreuiază literalmente posibili! 
titului.

De asemenea nu se realized 
deauna, nici în „Gazeta literal 
în „Luceafărul", un adevărat < 
între materialul fotografic și c 
nat sau gravat.

★

stă; cei de Ia uzinele „23 August", cu cei de la „Grivița Roșie", cei de Ia „Semănătoarea" cu alții de la altă întreprindere, fiecare convins că va înfăptui ceea ce și-a propus. Vorbea din glasul lor mîndria oamenilor conștienți că prin munca lor contribuie la creșterea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, la îmbogățirea cunoștințelor lor, la ' .77 îno necesitate și o- procură ca și pîi- zilele. Amîndouă și Ia preț foarte de Condiții fire-
culturu lor în general. Cartea R.P.R. a devenit mul muncii și-o nea sa de toate de bună calitate scăzut, in astfel ște că omul dorește progresul neîntrerupt și pacea permanentă, și e gata să le apere pe amîndouă.Directivele pentru Congresul al III-lea al P.M.R. vorbesc de fapt despre pașii uriași ai poporului nostru pe drumul socialismului, al progresului și păcii, pe drumul cel bun ales de popor.

Toate defecțiunile aci semna 
altele de mai mică însemnătate 
că. în unele cazuri, redacțiile r 
dă destulă atenție desenului 
sau poate că le lipsește și ajuto 
tehnoredactor cu o mai înaltă 
tire plastică. Socot însă că < 
și distribuția în corpul revistei 
nelor, gravurilor și reproduce, 
pictură sau sculptură, este o p 
de aceeași importanță cu cea a . 
nării materialului literar. 1 
noastre trebuie să devină adeuă 
bune ale artei, să aibă aceeași 
ță față de calitatea artistică a 
Iul ui' plastic, ca și față de ti 
terar.

P. CONSTAI

Redacția „Gazetei literare" noscînd că punctul de vederi mat în acest articol este i analiza cu seriozitate modali* a îmbunătăți aspectul grafic vistei și de a spori calitatea lui publicat în paginile sale. '



Discuții la spectacolul „Domnișoara Nastasia" organizat de Teatrul Muncitoresc C-E.R- In ziua .le 3 iunie 
1960 la Uzinele „Republica* din București.

Teatrul in uzine
Am fericirea de a lucra într-un teatru muncitoresc care se bucură de cele mai bune condiții posibile materiale și artistice, un teatru muncitoresc așezat în inima celui mai glorios cartier muncitoresc '„Gr. vița Roșie". La tradiția luptelor revoluționare a ceferiștilor se adaugă acum tradiția a peste 14 ani de ființare a unui teatru anume creat pentru ei. Un teatru nou, un public nou. Așa dar caracterul popular al manifestărilor noastre era evident impunîndu-se de la început și s-a tradus în viață prin- tr-un repertoriu adecvat și în timp prin cristalizarea unei modalități scenice de valorificare a acestui repertoriu ce dă o dimensiune proprie spectacolelor noastre pe care le dorim întotdeauna directe și simple în expresivitatea lor. Această activitate — ca să o numim — o- bișnuită și de la sediu, nu consumă deci.t în parte problema accesibilității, a legăturii teatrului cu masa spectatorilor.Cu toate că dispunem de un public numeros, receptiv, entuziast, în exclusivitate nou, nu ne putem mulțumi și opri aici. Avem datoria de a trezi interesul pentru teatru unui număr din ce în ce mai mare de muncitori, de a extinde activitatea noastră la sate și de a orienta gustul artistic al noului spectator spre adevăratele valori ideologice și artistice ale spectacolului.Subliniez faptul că eficiența mijloacelor noastre constau în perseverența tenace a înfăptuirii lor. Mă voi referi la câteva din experiențele teatrului nostru Muncitoresc C.F.R. De ani de zile nu ne sfiim să căutăm spectatorul la locul său de producție și dacă am însuma întreaga activitate a teatrului pe spectacole ajungem la concluzia că o bună parte din activitate o ducem pe acest drum.Nu mai departe decât în acest an teatrul a făcut peste 40 de depla
Literatura noastră poate număra cî- teva cărți închinate luptei antifasciste a comuniștilor din ilegalitate, pregătirii insurecției armate a poporului; pe scenele teatrelor s-au reprezentat și se reprezintă unele piese (deocamdată puține și ele) în care se oglindește această temă scumpă poporului nostru. Cinematografia, ca artă mai tînără, s-a prezentat ceva mai tîrziu în competiție. Abia acum cu „Valurile Dunării", putem considera că tema luptei partidului pentru dezorganizarea frontului hitlarist și pentru alungarea fasciștilor din țară, pregătirea actului de la 23 August, care au constituit obiectul unor Dune filme documentare, sînt prezente — nu încă în • toată complexitatea și adîncimea — dar prezente pe pelicula unui film artistic. Filmul, arta- cea mai comunicativă și moblizatoare, și-a asociat de data aceșsta; și una din temele cele mai comunicative și mobilizatoare.Misiunea comunistului Toma nu e tocmai ușoară. Va trebui să se - îmbarce ca marinar pe șlepul N.R.F. 724, după ce în prealabil se va fi atașat unui grup de borfași margînd sub escortă și va face ca o parte din ar- 

sări în întreprinderile și uzinele Capitalei, precum și în raioanele și satele din regiune. La Atelierele Grivița Roșie, Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, Fabrica Tableta, Monetărie, Fabrica de țesători© Elena Sîrbu Depoul București Triaj, Textila Grivița, Filatura Dacia, Casa de Cultură Grivița Roșie (cu care avem și un contract de sprijinire și îndrumare), spectacolele noastre s-au bucurat de o deosebită prețuire. De curînd la Uzinele Republica s-au organizat două spectacole cu piesa „Domnișoara Nastasia" de G. M. Zamfire- scu, ultimul fiind urmat de discuții. In nouă sală de teatru a uzinei demnă de oricare teatru din Capitală au răsunat pline de emoție cuvintele tovarășului Dincă Constantin, lăcătuș de la secția electrică, Barbu Ion, electrician și Stoiciu Teodor, responsabilul cultural din comitetul sindical al uzinei. Ei au analizat calitățile și lipsurile spectacolului nostru și au salutat cu bucurie prezența actorilor Teatrului Muncitoresc C.F.R. în uzinele Republica.Aproximativ 30 de actori îndrumă activitatea echipelor artistice amatoare și rezultatele pozitive ale muncii lor n-au întîrziat să apară. La concursul bienal Ion Luca Caragiale faza l-a, Stelian Mihăilescu cu e- chipa P.T.T.R. Gara de Nord s-a clasat primul în raionul ,Gh. Gheor- ghiu-Dej, Dănceanu Traian cu Clubul Grivița Roșie pe locul al III-lea, iar Minei Klepper in raionul N. Bălcescu pe locul IPe lingă sprijinul artistic mai sus amintit, teatrul nostru a pus la dispoziția clubului Grivița Roșie, Sindicatului Gării de Nord, Ministerului Transporturilor, P.T.T., I.R.E.B., casei de cultură Grivița Roșie, etc., costume, decoruri, peruci, sonorizare.Pentru făurirea unei legături cît mai trainice între teatru și munci

„VALURILE ni XARII-
mamentul german transportat pe șlep să ajungă în mîna gărzilor patriotice. Nici misiunea actorului Lazăr Vrabie, interpretul lui Toma, nu e tocmai ușoară. Toma joacă un rol dublu, cel puțin pînă în momentul explicației pe care o are cu Mihai, cârmaciul șlepului. Toma este un deghizat și e nevoit mereu să alterneze înfățișarea reală cu masca. Apoi lupta cu minele, cu focul Care amenință să arunce în aer șlepul ticsit de muniții și armament, cu nemții care atacă vasul, cere îndrăzneală, vitejie, putere de sacrificiu, pricepere, în timp cp lupta cu Mihai și Ana, ' la înce-, put pentru a se ascunde de ei și apoi pentru a-i determina să înțeleagă și 6ă participe la misiunea sa, cere tact, delicatețe și sensibilitate sufletească. Ca „pungaș", Toma trebuie 'să fie șmecher și să se impună prin forță, ca „marinar" pe șlep trebuie să fie supus și vrednic, ca luptător comunist e anti-egoist și curajos pînă la eroism. Iar spectatorul trebuie să-l simtă, sub orice mască, pe comunist, pe Toma cel adevărat. Lazăr Vrabie trece prin toate ipostazele cu o ținută artistică unică: simplitatea. Nu e, de fapt, doar o ținută, ci și un mod de a gîndi artistic, o concepție, o metodă dacă vreți, în orice caz comportarea cea mai proprie artei cinematografice. Pe Lazăr Vrabie l-am văzut și pe scenă, unde nu e totdeauna simplu, unde e cu adevărat teatral (în sensul bun, firește). In film însă nu mai e teatral-- N-am reținut nici- tin gest de pri-sos, nici o modulat-ie a feții forțată cu intenția de a sublinia nu știu ce mișcare lăuntrică. In clipa în care Mihai ordonă plecarea șlepului, (după Ce o vreme refuzase să facă aceasta în ciuda insistențelor lui Toma), pe chipul lui Lazăr Vrabie flutură o clipă, dar numai o clipă, un zîmbet abia perceptibil (de triumf? de simpatie pentru Mihai ? de bucurie că va preda la timp armele îri mîna tovarășilor?). Acest mod de a juca este caracteristic pentru întreaga evoluție pe ecran a actorului.Mihai, cârmaciul șlepului 724, nu are pînă la îmbarcarea lui Toma nW o altă preocupare, nici o altă pasiune și n-iciun alt ideal -decît tînăra lui soție, Ana. II indispune războiul ca- re-j tulbură căsnicia, minele germane care amenință viața Anei, pe nemți care se poartă ca niște stăpâni, dar își făgăduiește lui și Anei, după război. o casă cu mulți copii, în care să-și continue fericirea conjugală. Toma intervine decisiv în viața lui Mihai. La început îl uimește prin „maniere". Apoi îl cucerește prin curaj (salvează șlepul de la ciocnirea cu o mină). Abia către sfîrșit îl convinge, dar lămurirea dintre ei nu e 

tori, s-a organizat vizitarea de către colectivul teatrului a Atelierelor Grivița Roșie, șl alte întreprinderi, iar noi am primit vizita brigăzii condusă de Ștefan Lungu, Erou al muncii socialiste și a unor grupuri compacte de muncitori ceferiști iar la repetițiile generale și vizionări iau parte responsabilii culturali ai echipelor sindicale din uzine și întreprinderi, dîndu-ne un sprijin prețios în munca noastră.Și la sate s-a dus o activitate susținută prin organizarea de spectacole speciale și prin instructori artistici. Numai în ultimele luni s-au dat peste 20 de spectacole la casele de cultură din Răcari, Ti tu, Vidra, la Slobozia Moară, în comuna Militari, Verești, S.M.T., Frăsinet, Plopeni, Lehliu, Moara Domnească, ș. a.Raionul Titu este în patronajul nostru și aici și-au dus munca la Sălcuța, Corbii Mari, Mircea Vodă, Potlogi, Pitaru, și alte comune tovarășii Ion Aurel Manolescu, Titu Vedea, Eugen Ionescu, Dodi Caian- Rusu, Al Azoiței, și alții.Din aceste legături directe cu viața, cu oamenii muncii, pentru care prezentăm spectacolele și pe care trebuie să-i prezentăm pe scenă — actorii își îmbogățesc experiența și măiestria artistică.Ca o propunere — a cărei aplicare ne-ar fi de real folos atât nouă cît și spectatorilor — ar fi înființarea unei rubrici în presa de specialitate intitulată poate „Cuvîntul spectatorilor" din care am putea cunoaște și aplica la timp sugestiile publicului.Munca colectivului nostru se împletește string cu munca milioanelor de oameni din țara noastră, iar eforturile lor se îmbină pentru consolidarea vieții noastre noi instaurată de poporul nostru sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn.
E'ena DELEANU directoarea Teatrului Muncitoresc C.F.R.

însoțită ' de ezitări sau drame, fiindcă Mihai acumulase destulă ură și durere, se săturase de nemți și război, de permanenta amenințare a marții. Cînd Toma vrea să-1 dea unele indicații înaintea luptei cu nemții, Mihai răspunde: „Știu și singur. Doar nu sînt prost". Procesul înțelegerii se consumase în interior, fără conflicte și ezitări. De altfel faptele se precipitau și nu mai era timp pentru un colocviu cu sine- Astfel că moartea lui Mihai cu mîna pe mitralieră, luptând contra hitleriștilor nu surprinde, ci se înscrie pe linia evoluției sale.Spre deosebire de Lazăr Vrabie care avea de înfățișat ipostaze diferite ale unui caracter unic, neschimbat. Liviu Ciulei, în rolul lui Mihai trebuia să redea o evoluție interioară, sub o aparență unică, neschimbată. Mihai 

e un om angajat sufletește într-un circuit de viață destul de restrâns: Ana, șlepul, modesta fericire conjugală din viitor. Războiul dar mai ales întîlnirea cu comunistul Toma îi descoperă alte zone ale vieții, nepătrunse de el pînă atunci, îi clatină liniștea naivă și precară ffe care și-o întreținea, din ce în ce mai puțin convins de reușită. Liviu Ciulei n-a reprodus pe ecran un personaj liniar, impersonal și primitiv, în ciuda tentației care s-ar fi putut ivi. Mihai e un soț gelos, un om îndrăzneț și sincer și cînd repetă, stereotipic, formula „Să-ți dau un sfat..." adaugă de fiecare dată o nuanță deosebită (sesizabilă în ton, în privire sau în cine știe ce vagă modificare a vreunei linii faciale), lăsînd să se înțeleagă de fieoare dată că nu va spune sau nu a spus chiar tot ce gîndea. Jocul lui Ciulei e mai mobil decît al lui Vrabie, mai apăsat, dar aici intervine autoritatea rolului care, așa cum observam, comportă o evoluție interioară sub o aparență neschimbată. In acest caz simplitatea „pură" risca să devină simplificare, schematizare și de aceea trebuia evitată.Ana, soția lui Mihai, se află la începutul experienței sale de viață.Deși foarte tînără, Ana intuiește, înaintea lui Mihai, adevărata identitate a lui Toma și, treptat, se naște între ea și Toma un soi de complici-

EROUL UOMUNiST ÎN CREAȚIA MEA

Un d rum emoționant

Octavian Cotescu într-o scenă din piesa „Pline și 
trandairri” de A. Saiînskinu este posibilă interpretarea veridică a eroului comunist, fără să pornești de la analiza amănunțită a concepțiilor lui, fără să te apleci asupra fiecărui amănunt al chipului său, ținînd seama că el nu este altceva decît expresia umană a marilor idei care pregătesc fericirea deplină a omenirii.

Octavian COTESCU
ador la Teatrul Municipal

Să vorbești despre personajul căruia te-ai străduit să-i dai via(ă ! Este un prilej emoționant de reconstituire a drumului anevoios de la actor — înarmat cu valorile textului — pînă la omul care își desfășoară pe scenă existenta în toată complexitatea ei, pînă la erou.In fața unei asemenea emo{ii mă aflu eu acum, cînd îmi propun să dezvălui fără meșteșugire de cuvinte, (n-o am), citeva din problemele, preocupările, frămînțările mele în legătură cu parcurgerea unui astfel de emotionant drum.Iată cum s-au petrecut lucrurile: Cam pe Ia începutul stagiunii actuale, dramaturgul sovietic A. Saiînski „mi-a făcut cunoștință" cu eroul său Ivușkin. Era eroul principal al piesei sale, al cărei titlu i-a fost sugerat de înflăcărarea versului lui Heine: „Pîine și trandafiri".Pornind de la exprimarea poătică a mărețului ideal al omenirii (pîine și trandafiri pentru toți), Saiînski arată în piesa sa că materializarea acestui vis inu este posibilă decît ca un rezultat al luptei revoluționare a muncitorilor. Normal, el își alege eroii, răsfoind paginile cele mai edificatoare în acest sens, paginile glorioase ale Marii Revoluții Socialiste. De acolo, din aceste pagini l-a desprins Saiînski pe Ivușkin al Iui, care trebuia să devină și al meu. Ivușkin întruchipează esența omului nou, a muncitorului înaintat, animat de cele mai mărețe convingeri despre viitorul omenirii, înarmat cu concepțiile partidului său pe care-I slujește pînă la ultima picătură de energie.Ivușkin manifestă o caldă înțelegere față de cele mai complicate fenomene de viață, față de cele mai delicate aspecte ale sufletului omului cu care venea în contact mereu în misiunea pe care o avea în tumultuoasa epocă a revoluției. Ca un părinte bun, se apropie de zbuciumul țăranului sărac, căruia simțul proprietății îi îngustează existența. El însuși este supus unei sensibile probleme. Iubește și nu renunță la dragoste. Luptă pentru a-și desprinde iubita din rîndurile dușmanilor lui și a lor lui. Irezistibil atrasă de toate calitățile lui, pînă la urmă femeia îl urmează. Ivușkin este un om adevărat.Desigur, complexitatea personalității poate oferi la prima vedere mai multe soluții de interpretare. Mărturisesc că începutul lucrului meu la acest rol a însemnat o tentativă de a porni pe un drum greșit. Inconștient, preocupările mele s-au îndreptat exclusiv spre calitățile lui de luptător curajos. Tentativa aceasta a dus la un moment dat la construirea unui personaj neadevărat, a unui luptător în sine care nu-și putea justifica participarea la luptă decît prin niște manifestări exterioare, însoțite de false „efecte" vocale.Am lucrat acest spectacol într-un desăvîrșit spirit colectiv și tovarășii mei n-au întîrziat să-mi seziseze eroarea. De atunci, a început adevăratul meu drum către Ivușkin. M-am angrenat treptat într-un proces de cunoaștere profundă a împrejurărilor în care Saiînski și-a situat acțiunea. Pașii mei au început să se îndrepte spre relațiile cu ceilalți oameni. Prezența în focul revoluției trebuia justificată prin profunda lui convingere în justețea cauzei pentru care lupta. Convingerea aceasta, credința lui, trebuia subliniată pe parcursul spectacolului, nu numai în momentele în care vorbește despre revoluție, ci în toate acțiunile, în cele mai neînsemnate. Iată, îi plac versurile- Dar ce fel de versuri îi plac ? Ivușkin se apropie numai de o asemenea literatură, în al cărei conținut găsește contingențe cu propriile sale convingeri. In activitatea revoluționară, are sarcina de a atrage de partea sa oameni în conștiința cărora nu este săpată adînc

imaginea revoluției, ca o necesitate pentru cucerirea bunului lor trai. In relațiile cu acești oameni, Ivușkin folosește argumente și metode variate, pe care le aplică totdeauna, ținînd seama de portretul sufletesc al omului pe care-l are în față, de capacitatea lui de înțelegere. Căutarea și găsirea acestor metode, îi solicită un efort continuu, care nu poate fi susținut decît de convingerile sale, în virtutea cărora acționează întotdeauna.La un moment dat convingerile întîmpină o strașnică rezistență : cu atît mai strașnică cu cît ea vine din partea celei pe care o iubește. S-ar fi putut profila aici două alternative: sau convingerile sale să-i înăbușe iubirea, sau sentimentul său puternic să acționeze în așa fel, încît să-i șubrezească fermitatea revoluționară. Ivușkin însă a învățat că prin luptă se poate cuceri orice. Alege lupta- Și frumusețea morală a lui Ivușkin se subliniază prin caracterul de paralelism pe care îl capătă lupta sa. Pe de o parte, el acționează hotărît, necruțător, împotriva chiaburilor, împotriva clasei pe care partidul său o va îngropa. Pe de altă parte, dragostea pătimașă îi esie dublată de străduința continuă și conștientă prin care urmărește recuperarea acestei fete tinere pentru societatea cea nouă și, bineînțeles, pentru el.Iată cum întreaga imagine a eroului comunist Ivușkin este conturată de linia profundă a convingerilor sale, cu care el însuși se confundă întotdeauna : atunci cînd citește versuri sau înfruntă senin perfidia dușmanului, atunci cînd trage cu arma în dușman, sau iubește cu patimă.Pornind de la acest adevăr al Iui Ivușkin, m-am străduit să ajung cît mai aproape de el, parcurgînd drumul pe care am avut emoționantul prilej să-1 reconstitui.Apropierea mea de acest adevăr m-a învățat că

fate pasivă care, mai tîrziu, se va transforma într-o colaborare efectivă pentru îndeplinirea misiunii de partid a- lui Toma. Adeziunea Anei era mpi ușor de dobîndit decît aceea a lui Mihai, Ana fiind mai puțin reținuta și retrasă, dar totodată mai dificilă prin nesiguranța care o inspira permanenta ei curiozitate investigatorie, prin suspiciunea cu care-l trata la început pe Toma, — ca pe un intrus în viața lor.In rolul Anei, Irina Petrescu, tînă- ră actriță talentată, a realizat" o femeie pătrunzătoare, sensibilă, îngrijorată de destinul comun, gata să a- ducă seîvicii lui Toma și, prin el, forțelor patriotice antifasciste. Uneori însă, interpreta joacă „scenic", crispat sau, pur și simplu, pozează operatorului de imagini, iar cînd vorbește se 

simte. aproape „se vede", efortul de a alege între dialogul de teatru și cel de film.Irina Petrescu e încă studentă și e la primul ei film. Are tot timpul — și tot talentul — să-și învingă aceste vicii anticinematografice.O mențiune deosebită micului Ion Bodeanu ca[e, la vîrsta jocului în nisip, joacă, cu maturitate artistică, un rol greu într-un film grav.Este îmbucurător că doi scriitori dintre cei mai talentați, Francișc Munteanu și Titus* Popovici, și-au îndreptat eforturile creatoare către scenariul cinematografic, un sector care a fost ocolit multă vreme de scriitori. Scenariul realizat de Francișc Munteanu și Titus Popovici are înainte de toate meritul autenticității. Personajele și faptele filmului sînt ale vieții reale și dramatismul scenariului, valorificat cu talent de Liviu Ciulei în calitatea sa de regizor, este propriu oamenilor și acțiunilor din perioada luptei împotriva ocupației hitleriste. _O caracteristică a filmului este dinamismul continuu al acțiunii, tensiunea dramatică susținută. Războiul pune în orice moment în primejdie viața oamenilor: aici expresia „a sta pe un butoi de pulbere" nu mai este metaforică. Un șlep. încărcat de muniții plutind printre minele nemțești și sub focul bombardamentelor aer e- ne este într-un fel un vas al morjii.

Lupta eroică a comunistului Toma pentru a evita ciocnirea șlepului de o mină, apoi Dunărea în flăcări ame- nințînd să arunce în aer șlepul, „greblarea" primejdioasă pentru detectarea minelor, bombardamentele, lupta cu nemții care voiau să pună stăpî- nire pe vas, luptă la care iau parte și gărzile partiotice sînt doar cîteva scene, dintre cele mai încordate ale filmului, realizate cu autenticitate și dramatism de regizor și actori.Fără a fi un film de aventură, „Valurile Dunării" are darul captivă- rii spectatorului prin neprevăzutul și eroicul care concurează rodnic la sublinierea ideii artistice fundamentale. Imaginile realizate de Grigore Iones- cu pun în valoare cu expresivitate a- ceste însușiri, iar muzica lui Theodor Grigoriu marchează pregnant, în stilul sobru-eroic al întregului film, mișcarea interioară a personajelor și principalele momente ale acțiunii.Pe temeiul autenticității sale, al impresiei de viață trăită, prin combativitatea sa, filmul exercită un important rol educativ. Tinerii spectatori vor învăța de la personajele filmului, mai a- les de la comunistul Toma, curajul și tăria morală, devotamentul și abnegația față de cauza partidului, mergînd pînă la riscarea propriei vieți pentru îndeplinirea unei misiuni de partid. Sub acest raport, filmul dă o stenică lecție de comportare comunistă.Ceea ce dă un sens înalt destinelor umane urmărite de autorii filmului este, fără îndoială, participarea activă, conștientă la lupta poporului pentru zdrobirea și alungarea fasciștilor de pe pămîntul patriei. Prin Toma, atît Mihai cît și Ana reușesc să se înalțe deasupra universului lor strimt, familial, pe care și-l apărau cu naivă îndîrjire. Toma constituie în viața lor catalizatorul care le determină apropierea de partid, înțelegerea, deocamdată vagă, intuitivă a țelurilor de luptă ale comuniștilor.Dar Toma nu este singur. El face parte dintr-o întreagă armată, organizată perfect, 'misiunea sa de luptă fiind una din acțiunile pregătitoare ale. ofensivei generale. Luptele care au loc după moartea lui Miliai și debarcarea lui Toma sînt lupte decisive pentru eliberarea portului. Fasciștii sînt alungați, după ce au lăsat în urma lor ruine fumegînde. Dar războiul nu s-a încheiat. In finalul filmului îl vedem pe locotenentul Toma într-o coloană care se îndreaptă către frontul antihitlerist.Modul în care au fost înfățișate luptele pentru cucerirea orașului comportă însă unele obiecții. Se redau frânturi de explozii, mișcări ample •de oameni, retragerea nemților, „sal

turi înainte", focuri de armă, ziduri sărind în aer etc. Luptele capătă astfel un caracter oarecum nedefinit, statul major al gărzilor muncitorești care totuși a condus aceste lupte nu apare în acțiune. Oamenii par să acționeze spontan, conform unei organizări ad-hoc. De ce în pregătirea luptei s-a putut vedea acționînd un grup conducător, iar acum în desfășurarea ei, acest grup a dispărut? Conducătorii mișcării de eliberare trebuiau să se afle în fruntea gărzilor, să dirijeze bătălia. Mai mult, însuși Toma, unul din eroii centrali ai filmului e absent de la încleștare și a- pariția sa izolată pe străzile orașului nu-i suplinește prezența în front. Spectatorul, care a urmărit febril destinele eroilor principali, caută îngrijorat pe ecran, printre cel care luptă, un personaj cunoscut îl caută firește pe Toma, Acesta trebuia surprins de aparatul de filmat în încordarea maximă a focului, în participarea sa directă la cucerirea orașului. Din pricina absenței lui Toma și a celorlalți comuniști cunoscuți, scenele de luptă pierd din intensitatea dramatică.O altă lacună a filmului este finalul deschis, suspendat. Există o regulă în vigoare și la proză, și la dramaturgie, și la film, aceea a compoziției. Nu poți încheia un episod epic, dramatic etc., fără a da un „prun" deznodămînt al acțiunii. De aceea, nu orice fragment de roman este implicit și nuvelă. După moartea Iu; Miliai, Toma pornește în căutarea Anei căreia urma să-i comunice vestea tristă și de care va trebui să aibă grijă mai departe, conform dorinței cîrmaciului. E de presupus deci o în- tîlnire între Toma și Ana. Dar această întîlnire nu are loc; ru știm ce au discutat cei doi, dacă au discutat ceva, destinele lor se separă în mod nelămurit și inexplicabil.Cu filmul (am subliniat filmul) „Valurile Dunării", cinematografia noastră deschide drumul către ecran marei teme a luptei comuniștilor pentru eliberarea țării.
Dumitru SOLOMON

discul
Gustav MAHLER - SIMFONIA nr. 4. 
IN SOL MAJOR
Orchestra Filarmonică Cehă 
solistă : Marla Tauberovă soprană 
dir jor : Karel Sejna
Dintre cele nouă simfonii, simfonia 

în sol major reprezintă construcția cea 
mai aproape de modelele clasice. De 
unde în simfonia a doua, Mahler între
buințează, în partea a cincea. 10 trom
pete, 10 corni și 10 talgere, iar a 
opta cere opt soliști, două coruri pe 
patru voci plus cor de copii, aici, în 
această operă plină de veselie șl opti
mism, mijloacele ansamblului orchestral 
sînt cele obișnuite, ba ch'ar se poate 
spune că în unele pasaje el este sol - 
cltat să dea lmpres'a unei orchestre de 
cameră Bucuria de a trăi, veselia mo-

BUCURIA
DE A I

CUNOAȘTE!...
Pe neașteptate, Vasilica Tastaman 

șt cu mine, doi din interprefii piesei 
lui Dorel Dorian, „Dacă vei fi între
bat" am fost solicitați să ne întiln’m 
cu tineri muncitori textiliști de la „in
dustria Bumbacului A". Cei care ne 
poftiseră fuseseră spectatorii noștri la 
această piesă și ne solicitau să le 
vorbim despre procesul de creație al 
actorului. Faptul că vom avea prile
jul să stăm de vorbă cu spectatori 
dragi nouă ne-a provocat bucurie da' 
și o mare emoție, și aceste sentimente 
ne-au stăpînit tot timpul vizitei noas
tre. Mașina a oprit pe chei în fața 
unei clădiri impunătoare în jurul că
reia totul era atît de curat șl ordonat 
că-ți făcea mai degrabă impresia de 
clinică, de sanatoriu și nici de cum 
de o întreprindere textilă. Am fost 
poftiți in biroul directorului, unde 
domnea aceeași ordine și curățenie. 
Actorul se naște observator, este un 
lucru cunoscut. Și fantezia mea a în
ceput să lucreze. Doream să mi-l în
chipui pe director așa cum îmi va 
apare atunci cînd se va deschide ușa, 
să-i ghicesc felul cum se comportă, 
cum vorbește, cum acționează și mai 
ales felul în care își organizează 
munca de conducere. Pe masă se 
aflau mostre de materiale textile. De
sigur, produsele fabricii. Dorința de 
a-l cunoaște pe directorul întreprin
derii devenise acută deoarece în pre
zent pregătesc rolul unui director al 
unei mari întreprinderi în piesa „în
toarcerea" de Mihai Beniuc. Oare 
acest om viu va arăta așa cum mi-l 
închipuisem eu pe eroul meu din pie
să ?... Tînărul inginer Sandu Pascaru, 
care ne primise la intrarea în între
prindere ne-a prezentat în sfîrșit ne 
iov. Eugen Rossin, directorul. O voce 
caldă, un ton prietenos, un ușor ac
cent ardelenesc șl o mare siguranță 
în felul de a se exprima. Avea chiar 
și vîrsta personajului meu. Purta o 
scurtă pe umeri și zlmbea tot timpul- 
M-am simțit de îndată ca Ungă un 
prieten. Am plecat împreună vorbind 
spre sala unde erau adunați cei cu 
care trebuia să mă înfîlnesc. Am ur
cat un etaj și o lumină orbitoare ne-a 
învăluit iar zgomotul aplauzelor cu 
cari am fost primiți mi-a dat un sen
timent cald de bucurie. Majoritatea 
auditorilor noștri erau foarte tineri 
căci întîlnirea noastră fusese pregătită 
de către organizația de U.T.M, Am 
fost rugat să vorbesc despre procesul 
de creație a actorului. Cum își fău
rește un artist eroul, cum ajunge să-t 
dea viață pe scenă... Apoi cei din sală 
ne-au pus întrebări șl discuțiile ne 
care le-am purtat m-au surprins prin 
precizia șl seriozitatea lor. Filatoarele 
Meila șl Murgășeanu Eufina s-au ară
tat în special dornice să cunoască 
specificul muncii noastre. Am întrebat 
la rîndul meu dacă această întreprin
dere atît de bine organizată are și o 
echipă de teatru. Nu. La „Industria 
Bumbacului A" există o echipă de 
daps, un cor, o brigadă artistică dar 
nu ființează o- echipă de teatru. M-am 
oferit să le stau în ajutor oricînd vor 
avea nevoie de mine. Discuțiile s-au 
terminat într-o atmosferă de caldă 
prietenie șl după ele, am fost invitați 
să vizităm cîteva sectoare ale fabricii. 
Dorința noastră fusese astfel preve
nită.

Pretutindeni, la sectorul de finisaj, 
la sectorul de imprimat am întîlnit 
muncitori care ne-au recunoscut ime
diat șl se întreceau fiecare să ne spu
nă în ce spectacole ne-au văzut și ce 
roluri le-au fost mal mult pe plac. 
Un adine sentiment de bucurie șl 
recunoștință m-a cuprins la gîndul că 
toți acești oameni, spectatori dragi 
nouă, urmăresc cu atîta atenție șl 
entuziasm munca noastră pe scenă 
șl mi-am amintit încă odată cuvintele 
nemuritorului Stanislav schi; „Apari
ția actorului pe scenă este o acțiune 
artistică de cea mai mare răspundere". 
Aici, între ei, mi se părea că mă aflu 
într-o mare familie. Mi-am adus 
aminte .că am petrecut un concediu 
într-o vară cu unul dintre acești to
varăși la Lacul Roșu, pe un altul l-am 
recunoscut dintr-o altă vacanță, și pri- 
vindu-i am recunoscut în ei foarte 
mulți eroi ai pieselor noastre șl mi-am 
dat seama cît de important este acest 
contact direct al oricărui creator cu 
eroii vieții noastre. Nu toți desigur, 
vor fi descriși de scriitorii, poeții șl 
dramaturgii noștri, dar cîți dintre ei 
n-ar merita să fie!... lată de pildă 
pe Nedelcu Maria, muncitoare la sec
ția de finisaj, mamă a unsprezece 
copii dintre care cîțiva fac parte ca 
și ea din colectivul acestei industrii, 
lată șl pe Drăghici Alexandrina, 
mamă~ a cinci copii șl mi se pare și 
bunică. Plină de viață, de bucuria de 
a trăi, cu fața rumenă ca a unei femei 
care lucrează în plin aer șl soare, 
cu miinile sprintene O priveam cum 
își organizează munca cu o voioșie șl 
o agilitate oare ar da de gindit nu 
numai multor bunice dar și multor 
mame. La aceeași secție, una dintre 
fetele ei, Maria, talentată sportivă șl 
pasionată înotătoare este șt munci
toare fruntașă. Și cîți vor mai fi ca 
ei?... Cum aș putea ca în fața unui 
astfel de public să nu caut să-mi îm
bunătățesc munca, să nu mă strădu
iesc să port mesajul eroilor pe care-i 
interpretez ? M-am despărțit de ei cu 
sentimentul unei comunicări de la 
inimă la inimă șl pășind pe străzile 
largi, încadrate de clădirile impună
toare ale noului nostru București care 
se ridică prin munca altor oameni de 
aceeași plămadă, mi-am dat seama 
încă odată ce mare stimulent este 
pentru un artist gîndul că efortul lui 
este prețuit de acești oameni. Și mi-au 
venit din nou în gîrid versurile lui 
Maiacovski atît de dragi:

„Mă bucur că munca mea
Se varsă în munca republicii mele!"

Septimiu SEVERactor la Teatrul Municipal
lipsitoare se datorește șl prelucrării 
unor motive de muzică populară, cum 
găsim în partea a doua dezvoltarea 
simfonică a unui ,,laendler“ bine ritmat. 
Noutatea acestei simfonii constă și în 
apariția, pentru prima oară in istoria 
muzicală a acestui gen, a unul solist 
vocal în mișcarea finală. Soprana Maria 
Tauberovă, posedînd o voce învăluitoare 
cu minunate calități de timbru, mai 
ales în registrul jos. este acompaniată 
magistral de unul din cele mai bune 
ansambluri orchestrale, orchestra Filar
monică Cehă, sub conducerea Iu- Karel 
Sejna. .Remarcabilă înregistrarea a- 
cestul disc. Partidele orchestrei sună 
reliefat, cu o claritate rar țntîlnită pînă 
astăzi. Calitatea tehn că a presajului, 
lipsa acelor defecte de fabricație întîlnite 
uneori la alte discuri, fac din această 
imprimare un d'sc prețios, care vine 
să omag eze după cum se cuvine sărbă
torirea aniversării lui Gustav Mahler.

(două fețe, 30 cm, 33 ture. 48 ’ durata, 
Supraphon LPV - 220, 1960)
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Pledoarie
pentru laconism

ertinentul critic clujan, Ion Oarcăsu, s-a războit, nu de mult, în cadrul unei discuții a „ „ - a Uniunii Scriitorilor, cu o serie de prozatori cărora le atrăgea atenția că nu respectă deauna „rigorile" lui scurt. Problema era dacă
Secției de Proză

întot- genu- dero-gările respective se justificau prin necesități dictate de conținutul . nou, socialist al povestirilor, opinie susținută de V. Em. Galan și Remus Luca, sau dacă, dimpotrivă, așa cum afirma Mihai Novicov, cunoașterea încă insuficientă a vieții de către scriitori îi împiedică să selecteze materialul, așa fel ca „rigorile" genului să fie respectate nu ca niște simple canoane clasiciste, dar ca relații obiectiv necesare între conținutul și forma operei literare.Cu spirituală cochetărie, V. Em. Galan declara că în momentul cînd ia stiloul în mînă nu știe dacă va scrie o schiță, o nuvelă sau o poves
STAXCA PEflCEVA

Cîntec de dragoste
Ca o strălucire e, ca o văpaie.., 
Dragostea mi-e mîndră și e reținută 
Limpede, ca bolta după ploaie 
Și duioasă ca un viers de alăută,

E ca aurul ce zace-adînc în tină 
Și nu-l vede nimeni de la suprafață 
Numai ție-ți strălucește în lumină, 
Numai ție îți zîmbește-n față.

KLIMEAT ȚACEV

Lege nestrămutată
Cu stolul său cocorul nu a plecat la drum 
N-a cunoscut furtuna, n-a fost să vadă cum 
Răpuși ai lui, în ape, căzură din înalt. 
Ci pripășit sub streașini, a picotit la cald.
Și cînd întîiul mugur pe-o creangă a pleznit 
Și s-a trezit la viață pămîntul amorțit, 
Țîșnind spre slăvi albastre, căminu-și 

părăsea, 
Să-ntîmpine, el, stolul ce înapoi sosea. 
Se întorcea iar stolul, din aripe bătînd, 
Vestind c-or să răsară semințele-n curînd 
Dar nu-l luară-n seamă pe cel ce nu a fost 
Pe drumul lung și-n iarnă stătu la adăpost. 
Și nu-l recunoscură și nici nu l-au primit 
Să împlinească rîndul cocorilor, rărit.
Și se-ndoiră păsări din zori pînă-n apus, 
Cu pliscuri ascuțite l-au năruit de sus 
Și unde, plin de sînge, cocorul a căzut 
N-a încolțit nici iarba, nici floarea n-a 

crescut.
In preajma lui pădurea cînta sub cerul pur. 
Și soarele mai tare se-aprindea-n azur 
Și ciocîrlia-n zare urca și ciripea...
Cădea pe el dqar praful și nimeni nu-l jelea. 
Să fi plecat cocorul pe drumu-ndepărtat, 
Sub' streșini adăpostul să nu și-l fi cătat, 
Să f,i-ndurat, în larguri, turbatul uragan, 
Să-și fi găsit el, moartea căzînd în ocean 
L-ar fi jelit întinderi de ape spumegînd 
Iricrîncenate valuri l-ar fi purtat plîngînd. 
Pe-acela ce-n furtună a năzuit mai sus, 
Pe-acela ce, în luptă, furtuna l-a răpus I,

In romînește de VICTOR TULBURE

T. A. LIASC1UK ?i A. I. SEMENK.0 „In brigăzile comuniste ne îndreptăm (R.S.S. Ucraineană) spre comunism".

tire mai largă, că singurul lucru ce-1 preocupă este adevărul pe care-1 are de comunicat, grija minuțioasă pentru ca nimic din ceea ce poate servi la expresia cît mai exactă a acestui adevăr să nu-i scape. Desigur, poziția din care ridică stiloul V. Em, Galan este perfect justă și onorabilă. Ea îmi apare însă incompletă. Nu numai ce scrii este important, deși, evident, este major, dar și pentru cine scrii, cum scrii. Cu alte cuvinte, altfel ridici stiloul pentru o schiță și altfel pentru un roman, o peniță este necesară pentru cititorul copii, alta pentru adult și, ca să duc pînă la capăt recuzita adoptată, e bine să schimbi cerneala cînd treci de la o nuvelă în „Gazeta literară" la o schiță în „Magazinul".Spre a reveni la genul scurt, aș îndrăzni să afirm că în proza noastră de după Eliberare se poate observa o relativă ignorare a uneia dintre calitățile de bază nu numai ale stilului, dar chiar ale literaturii în general: conciziunea. Acest fenomen s-a manifestat, de pildă, în cazurile a nume

roase romane care își mai așteaptă și azi al doilea și al treilea volum. Timpul a dovedit că la unele continuări au renunțat romancierii, iar la altele, mai neplăcut, chiar cititorii. Desigur, există și romane a căror continuare este obiectiv necesară. Mai greu se poate accepta acest lucru la romanul pentru copii. Fenomenul de sclavie a creatorului față de materialul strîns, poate fi urmărit și în nuvelele criticate de Ion Oarcăsu și care sînt de fapt mici romane, avortate sau nu, în multe schițe care sînt lungite nefiresc spre nuvelă și, in sfîrșit, în inexistența cuazi-totală a unui gen și mai redus ca întindere, laconic aș spune, pentru care nu găsesc Ia îndemînă o denumire autorizată, dar pe care l-aș boteza „mo- ment" sau „tabletă", gîndindu-mă la genialele pilde în materie pe care ni le-au dat Caragiale sau Arghezi.Prozatorii realist-socialiști ai litera- turii noastre, și mă refer în special la forțe artistice apărute după 23 August, cum ar fi V. Em. Galan, Marin Preda sau Titus Popovici, nu se exer. cită în genul laconic. George Căli- nescu, Zaharia Stancu, Geo Bogza au practicat și practică genul, dar cu vă- elite orientări spre articol, reportaj sau eseu. Se observă că prozatorii! noștri mai tineri se țin și ei în rezervă față de acest gen, dacă facem abstracție de încercările lui Nicuță Tă- nase sau de unele articole și schițe ale lui Eugen Barbu sau Francisc Munteanu.Gîndurile de mai sus mi-au fost sugerate de lectura recentă a unor povestiri ale scriitorilor sovietici, mai puțin cunoscuți la noi în țară, luri Kuranov și Leonid Gurunț*).Iuti Kuranov e un tînăr prozator — are 29 de ani — care a începui ca poet și care a publicat un volum de povestiri scurte, intitulat „Vara în Nord". Delicat și îndrăgostit pictor al naturii rusești din Nord, regiunea Kostroma, luri Kuranov se dovedește nu numai un excelent observator ca în foarte emoționanta bucată „Privirea rîndunicii", dar și un povestitor de un zguduitor dramatism, ca în schița „întoarcerea". E adevărat că „Privirea rîndunicii" se întinde pe cinci pagini dense, dar „întoarcerea" are doar trei sferturi de pagină. In acest spațiu, care ar părea sufocant prozatorilor noștri (nu exclud propria persoană), Kuranov reușește să povestească — de ce să nu exagerez puțin ? — un mic roman:Pavla l-a părăsit pe Leonid cu o săptămînă înaintea nunții. A plecat cu Kondrat Versta. Leonid are ochi albaștri, se îmbată de durere, avariază camionul pe care-1 conducea și este, bineînțeles, arestat. La auzul acestei vești, Pavla îl părăsește pe Kondrat și se duce după Leonid. O vecină o dojenește pentru nestatornicia ei. „închisoarea nu-i ca mormîntul. Din ea se poate ieși; principalul e să știi că te-așteaptă cineva la ieșire". Kuranov încheie cu simplitate: „Iși desfăcu cordonul, ÎI trecu prin urechile ghetelor și cu ele la spinare, plecă, fără să-și ia ziua bună".Să rezumi o schiță laconică este o sarcină ingrată. Ar 'fi trebuit să citez în întregime această povestire plină de mister și sugestie. L-a părăsit Pavla pe Kondrat pentru că nu-l iubea? S-a-ntors la Leonid din remuș- care, din dragoste sau din noblețe sufletească, a unei morale noi, comuniste ? Cititorul rămîne, cu siguranță, pe gînduri. Și ce-și poate dori mai mult un scriitor ?Leonid Gurunț este romancier armean. Are 48 de ani, a studiat istoria la Universitatea din Azerbaidjan și a publicat pînă acum numeroase romane și povestiri. Este și el un practicant al genului laconic. In volumul apărut în 1959, „Pietre din vatra mea", Gurunț a introdus o serie de „creioane" de excelentă factură. Gurunț e mai puțin pastelist și mai mult un reporter visător. Poate că în c—zul lui joacă un rol și vechea tradiție orientală a parabolelor, căci să nu uităm că ne aflăm în Transcau- cazia, unul din pragurile Asiei. Schița „Pe-aici au trecut kiankianii" numără în total (socotit cu generozitate) 18 rînduri.Scriitorul trece pr intr-un sat plin de grădini umbroase, sat pe care-1 știa altădată arid și prăfos. „Au trecut kiankianii p-aici“ i se răspunde cu mîndrie de locuitorii satului. Gurunț își continuă drumul. Alte livezi, alte luxuriante plantații. „Au trecut kiankianii pe-aici!“ Scriitorul oftează visător: „Ce bine-ar fi să trec și eu prin viață ca un kUankian!" Ce sînt, la drept vorbind, acești kiankiani ? Kiankian este denumirea pe care localnicii din Karabekh o dau săpătorilor de fîntîni arteziene.Pline de sens și de poezie, „mi- croschițele" (fie-mi iertat barbarismul) celor doi scriitori sovietici, atît de depărtați și atît de deosebiți unul de altul, încîntă, instruiesc, te pun pe gînduri. Demn de remarcat este și faptul că amîndouă cărțile sînt roadele unor călătorii atente și îndelungate prin regiunile respective.După ce-am citit aceste mioronice povestiri, m-am gîndit Ia proza noastră actuală și m-am mirat că le găsesc atît de puține corespondențe. Ce dificilă școală este schița laconică 1 Ce sigur antidot împotriva diluării, ce stimulent pentru expresia artistică concentrată 1Intr-o țară ca a noastră, unde revoluția culturală este în plin marș triumfal, schița laconică este o cerință socială, un neprețuit instrument de educare a maselor, de apropiere a lor de literatura bună. Pentru manualele didactice, schița laconică este pîinea cea de toate zilele. Pentru presa cotidiană, deci pentru milioane de cititori, pentru cei care cu greu găsesc vremea necesară citirii unui roman în mai multe volume, schița laconică poate fi tainul zilnic de frumusețe. (Chiar și editurile vor înțelege acest lucru.)Prozatori de toate vîrstele și gradele 1 Să ascuțim condeiele noastre pe gresia cu bob mărunt a laconismului. Ele vor deveni mai mlădioase, iar cuvîntul nostru va ajunge la milioane de inimi.
Al. I. ȘTEFANESCU

*) în „Oeuvres et opinions “ nr. 4/1960.

„Trăiesc cu ochii și inima 
deschise spre om, spre natură“

Personalitatea poetică a lui 
Pablo Neruda scutește pe repor
ter de orice introducere. Repro
ducem numai aceste cîteva rîn
duri : „M-a surprins fața lui : 
fața unui andaluz visător și a 
unui mîndru araucan. Mișcările 
lui erau încete ; vocea, domoală, 
— il simțeai pe omul făcut pen
tru meditație și poezie, dar o- 
chii lui ardeau, cînd gingași, 
cînd mînioși. Vorbea numai 
despre luptă..." Așa îl descrie 
Ilya Ehrenburg pe marele poet 
chilian. Așa arăta și azi Neruda, 
poate cu unele accente mai aspre. 
Ceea ce izbește de la prima în- 
tîlnire este simplitatea, uneori 
chiar o oarecare timiditate, re
ticență în exprimarea ideilor. 
Aceasta din dorința de a nu 
lăsa impresia că lansează for
mule, că dă sfaturi.

„Nu sînt prietenul școlilor și al for
mulelor, spunea Neruda ca răspuns la o 
întrebare privind poezia modernă. Nu 
trebuie să formulăm reguli artistice în 
ceea ce privește poezia contemporană. 
Putem face o anumită compartimentare, 
pe curente, doar literaturii vechi, sedi
mentată de acum.

După această punere la punct Ne
ruda se simte mai în largul lui. Cu 
privirea pierdută în forfota străzii, cu 
Vocea caldă (păcat că reporterul nu 
cunoaște limba spaniolă și a făcut 
apel la franceză) Neruda spune: „Un 
poet care nu se preocupă de viața 
țării sale este un dezertor. Iar cel ce 
își ignorează eul, se trădează pe sine 
insuși. Acestea sînt cele două izvoare 
ale inspirației. Și pentru că vorbim 
de inspirație. Ea nu trebuie așteptată 
pasiv, resemnat. Poetul trebuie „să 
caute” inspirația, printr-o* activitate 
fecundă, printr-o trăire intensă a vieții. 
Desigur că trebuie să existe, în pri
mul rind, talentul. Dar numai talen
tul nu ajunge. De aceea un poet tre
buie să cunoască oamenii, natura”.

Neruda face o scurtă pauză și, parcă 
formulindu-și crezul poetic, spune : 
„Cred în realism. Trăiesc cu ochii și 
inima deschise spre om, spre natură. 
Aceste impresii exterioare le filtrez 
prin propria personalitate. Altfel nu 
ar mai fi poezie, ci platitudine”.

Din nou poetul se scuză : „De fapt 
nu spun nimic nou. Nu vreau să spun 
nimic nou. Sînt un om ca oricare 
altul, un muncitor care caută să cu
cerească viitorul, căci viitorul trebuie 
asaltat de fiecare din noi. In vreme ce 
cultura, pe care trebuie să ne-o în
suși», este o moștenire, cucerirea vii
torului, prin mijloacele specifice fie
căruia, este act de creație personală".

Despre valoarea acestui act de crea
ție Neruda vorbește rejerindu-se la 
alții și anume la Tudor Arghezi : 
„Am citit, în traducere franceză, poe
ziile lui Arghezi. Unele dintre ele vor 
apare și în limba spaniolă, fiind cu
prinse în antologia poeziei romînești 
pe oare o pregătesc pentru a fi publica
tă la Buenos Aires. In căutările marelui 
vostru poet m-am recunoscut pe mine 
însumi, ca om. Căci, și aceasta e su
premul, cititorul trebuie să găsească 
în poezie propriile sale f răni întări, 
ca ființă umană. Să poată spune : „Eu 
sînt acesta, eu am trăit aceasta, eu 
am simțit aceasta" (Vocea lui Ne
ruda nu mai este acum domoală. Vor
bește tare. E agitat. Nu mai caută 
cuvintele. Vorbește Neruda, luptătorul 
pentru o poezie a masei, înțeleasă 
de mase).

Urmează exemplul de * contrast : 
„Poezia în Occident s-a depărtat de 
sentimentul general. Ce înțeleg prin 
sentiment general, întrebați? Posibili
tatea oamenilor de a înțelege poezia. 
Or, poezia în Occident, în special cea 
engleză, e prea intelectualistă. Așa 
că masele s-au depărtat de poezie 
ea de altfel și de pictură. In această 
rupere de oameni constă marea criză. 
Cred că ea este trecătoare. Căci viața 
intelectuală are oscilații, în funcție 
de anumite coordonate. Artistul caută 
mereu noi forme de exprimare a idei
lor sale. De la Ingres s-a trecut la 
impresionism pentru a se ajunge a- 
cum la/Picasso. Aceasta în ceea ce pri
vește forma. Iar în conținut, în spe
cial literatura, trebuie să aibă în cen
trul ei omul. Romanul, cu deosebire, 
are valoare dacă descrie societatea. 
Panait Istrati a fost tocmai Un ase
menea mare povestitor, în ciuda unor 
scăderi ale sale. De asemeni marele 
Sadoveanu, pe care țin să-l salut ș) 
prin mijlocirea revistei dvs.”.

Pentru că ați vorbit despre formă cre
deți că poezia modernă se poate ex
prima numai în vers alb ? „Nu, răs
punde foarte prompt Neruda. Rima 
devine uneori necesară. Sînt mari 
poeți, ca Aragon și uneori chiar Maia- 
kovski, care folosesc rima. Eu rămîn 
însă adeptul versului alb. Altfel mi 
se pare poezia artificială.

De curînd am terminat însă un 
poem, de aproape 4000 de versuri în 
care folosesc rima. (Sînt puțin nedu
merit. Cer să mi se repete fraza, poate 
nu am înțeles-o). Văd că sînteți mi
rat. Conținutul poemului cere rimă.

Desen de FLORICA CORDESCU

E vorba de Cuba, de lupta partizani
lor lui Fidel Castro împotriva im
perialismului și a despotismului lo
cal. Este istoria în versuri a luptei 
de eliberare a poporului cuban. A- 
cest poem l-am scris . în scopuri agi
tatorice, spre a fi recitat în fața ma
selor, pentru a putea fi reținut cu 
ușurință”. (Mai este nevoie după a- 
ceastă mărturisire de vreo complec- 
tare despre poetul cetățean Neruda? 
Poemul despre Cuba reamintește pe 
cel închinat Spaniei republicane, poem 
apărut în Madridul asediat cu urmă
toarea prezentare : „...Soldații repu
blicani au pregătit singuri hîrtia pen
tru carte, au cules-o și au tipărit-o. 
Prietenul nostru să primească această 
informație ca o dedicație”. Cred că 
asemenea dedicații va primi cu miile 
Neruda care va pleca, în curînd, spre 
Cuba). Poemul, ne spune Neruda, a 
apărut la Havana într-un tiraj de 
150.000 exemplare, tiraj imens pen
tru populația Cubei. Iar la Moscova 
poemul apare în colecția „Ogoniok” 
într-un tiraj de 200.000 de exemplare.

Cineva se uită la ceas. înțeleg aluzia. 
Dar Neruda nu a terminat. A ajunș la

PABLO NERUDA
• • •)uneiOdă buc

Bucurie, 
verde frunză 
lipită de geam, 
micuță 
lumină 
deabia născută, 
elefant sonor, 
scăpărătoare 
monedă, 
și cîteodată 
nouraș fragil, 
sau mai degrabă, 
pîine statornică, 
nădejde-mplini tă, 
datorie desfășurată. 
Disprețuitu-te-am, bucurie. 
Rele povețe primit-am. 
Luna 
pe căile ei m-a purtat, 
Străvechii poeți 
mă-nzestrară cu ochelari 
și, lîngă fiece lucru, 
un nimb cle-ntuneric 
așternu, 
deasupra florii, o neagră 

cunună, 
deasupra gurii iubite, 
sărut de tristețe. 
E încă devreme. 
Primește-mi căința.
Gîndeam că numai și numai 
dacă inima mea 
s-ar aprinde 
de spinii durerii, 
dacă ploaia mi-ar muia 
veșmîntul 
în vînăta țară a morții, 
dacă aș închide 
trandafirului ochii 
și-aș atinge rana, 
și aș lua parte 
la toate durerile, 
aș putea să-i ajut pe oameni. 
N-aveam dreptate.
M-am rătăcit, 
și astăzi, te chem, bucurie.

La fel ca 
pămîntul 
ești 
necesară.

La fel ca 
focul 
dai viață 
căminelor.

La fel ca pîine. 
ești de curată.
La fel ca rîul 
ești de sonoră. *) Din „Odfe elementare".
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o problemă dureroasă pentru marele 
poet, pentru toți chilienii ; cutremu
rele.

„Poporul este cel caro suferă în 
primul rînd. Casele oamenilor săraci 
Se dărîmă la cele mai slabe zguduiri 
seismice. Căci inamicul nostru numă
rul unu nu sînt cutremurele, ci mize
ria maselor. Oamenii cunosc o soartă 
grea în mijlocul marii frumuseți a re
liefului sălbatic. Am crescut privind 
vulcanii. Unul dintre ei — Osorno — 
este de o frumusețe inegalabilă. (De 
cînd vorbește despre Chili Neruda e 
deosebit. Înțeleg abia acum cuvintele 
lui Ehrenburg : „...ochii lui ardeau, 
cînd gingași, cînd mînioși”) Sau vul- 
oanii oare se reflectă în unda crista
lină a unui lac imens. Uneori acești 
vulcani încep să erupă. Atunci sînt 
graudioși.

Acum toată această natură splendi
dă e în dezordine. Mulțumesc autori
tăților romîne pentru ajutorul aco'rdat 
populației țării inele”.

Dar literatura chiliana? ..Este la fel 
de dezordonată ca și natura chiliană. 
O poezie fără armonie, fără rimă. Am 
avut doi poeți mai cunoscuți: Ga
briela Mistral și Vicente Huidobro, 
Mistral, laureată a premiului Nobel, 
cunoscută la dumneavoastră, este cu 
totul diferită de Huidobro, influențat 
de poezia franceză. Este totuși un 
poet bun, care dacă ar fi fost mai 
național, talentul său s-ar fi putut 
dezvolta în toată plenitudinea.

In ceea ce privește proza, în Chili 
au apărut încă în jurul anului 1901) 
primele scrieri din America latină 
despre viața muncitorilor. Această 
tradiție este continuată și azi. Roma
nul chilian este influențat de scriitori 
pre-revoluțiomari ruși ca Tolstoi și 
Dostoievski iar din literatura franceză 
de Flaubert și Zola iar, în ultimii 
ani, și de romanul sovietic devenit, 
acum, mai cunoscut. Citez numele ro
mancierilor Luis Delano și Diego Mu- 
nioz care reflectă în opera lor soarta 
clasei muncitoare din Chili”.

De la literatura despre și pentru 
mase discuția trece firesc la activitatea 
cetățenească a poetului. „Lucrez în 
conducerea mișcării partizanilor păcii. 
Iau cuvîntul la nenumărate mitinguri 
fn întreaga țară. Consider această 
muncă a mea ca deosebit de impor
tantă”.

In încheierea interviului Neruda a 
ținut în mod special să se adreseze 
tinerilor poeți : „Ii salut cu cea mai 
mare bucurie. Să privească lumea. Să 
simtă cu propria lor inimă. Să caute, 
să caute mereu, căci tinerețea este 
vîrsta marilor experiențe puse în slujba 
poeziei adevărate”.

îmi permit să pun punct interviului 
citind versurile în care Aragon spunea 
despre Neruda : „...Cămin i-e întreg 
pămîntul /... în popor i-e cîntul”.

REP?

La fel ca albina, 
zburînd, împărți mierea
Un tînăr tăcut 
am fost, 
bucurie.
Desfrînate mi se păreau 
șuvițele tale.

N-a fost adevărat, 
am aflat-o 
cînd cascada s-a despletit 
pe inima mea.

rAzi, bucurie, 
întîlnită pe stradă, 
du-mă cu tine, 
departe de cărți

Cu tine vreau să merg 
din casă în casă, 
din mulțime-n mulțime, 
din flamură-n flamură.

Nu ești numai a mea. 
Vom merge pe insule. 
Vom merge pe mări, 
In galerii de mină 
și în păduri.
Nu numai sihaștri tăietori de 

lemne 
și biete spălătorese, 
sau țepoși și auguști 
cioplitori de piatră 
îmi vor întinde ciorchinele 

tale, 
ci și cei reuniți : 
sindicaliștii marinari și 

forestieri, 
băieții neînfricați, 
în luptele lor.

Cu tine, în largul lumii I 
Cu cîntecul meu I
Cu zborul stelei 
întredeschis, 
cu desfătările 
spumei I

îmi noi plăti datoria 
față de toți,
căci tuturor le sînt dator 
bucuria.

Nimeni să nu se mire 
Că mă-ndrept spre oameni 
cu daruri terestre, 
căci luptînd am aflat 
că datoria mea pe pămînt 
e să-mpart b'ucuria.
Cu cîntecul meu împlinesc 

destinul.
Tălmăcire de Mari» BANUȘ

Romanul „Zodia Cancerului" 
de Mlhall Sadoveanu a apărut 
In traducerea slovacă a Jlndrel 
Hușkova. Tirajul este de 43.000 
exemplare. Tot sub semnătura 
Jlndrel Hușkova a apărut volu
mul ,,Amintii! din copilărie" de 
Ion Creangă.

De asemeni a apărut în limba 
slovacă romanul „Moromețli' de 
Marin Preda.

In Uniunea Sovietică se pre
gătește editarea unei enciclope
dii a istoriei in 12 volume, care 
urmează să apară la Editura 
Științifică.

Aceasta enciclopedie va cu
prinde un vast material de Isto
rie antică, Istoria evului me
diu, precum șl istoria modernă 
a tuturor țărilor, cu o temeinică 
documentare in domeniul arheo
logiei, al etnografiei șl al altor 
ramuri ale științelor istorice.

Enciclopedia Sovietică a Isto
riei se ocupă șl de analizarea 
in spirit critic a concepțiilor 
burgheze șl revizioniste ce au 
existat in istoriografie.

Un loc Important este rezervat 
istoriei mișcării muncitorești in
ternaționale șl luptei partidelor 
muncitorești pentru combaterea 
reformismului și revizionismului.

De asemeni Enciclopedia So
vietică a Istoriei oferă studii a- 
mănunțlte despre popoarele din 
lagărul socialist și lupta parti
delor comuniste și muncitorești 
pentru construirea socialismului.

Primele 2 volume ale enciclo
pediei vor apare Sn cursul anu
lui 1961, iar următoarele, treptat, 
cîte 2-3 volume pe an.

Ernst Hemmingway a scris ro
manul „După furtună". Garry 
Cooper l-a dtit. Dar Garry Coo
per nu este numai actor de 
film, ci și producător. De aceea 
el a cumpărat, pur și simplu, 
drepturile de autor asupra ro
manului, pentru a-1 ecraniza. 
Așa, d.n senin, „După furtună-* 
va deveni un film made în 
S.U.A., in care vom recunoaște 
rețeta lui Garry Cooper dar nu-l 
vom mai putea identifica pe 
Hemmingway.

Regizorul sovietic K. Dom- 
brovski lucrează actualmente la 
realizarea filmului de știință 
popularizată „Pămînt-Lună". Fil
mul va ilustra zborul rachfței 
cosmice sovietice spre lună.

„Drumul spre Praga s-a des
chis" este titlul unei antologii 
care cuprinde lucrări in proza 
și versuri despre oamenii simpli 
ce au luptat pe baricade - în 
mai 1945 - pentru eliberarea ca
pitalei cehoslovace. Semnează 
scriitorii Ludvlk Askenazy, Ale
na Bernaskova, Jan Drda, Petr 
Jllemnlcky, Marie Majerova, Ka
rel Marek, Jan Mares șl Vaclav 
Rezac.

Cunoscutul regizor spaniol Luis 
Bunuel, stabilit în Mexic, scrie 
următoarele : „Dacă aceasta Îmi 
va fi posibil, voi face filme care, 
In afară de distracția publicului, 
vor face pe spectatorul simplu să 
înțeleagă că noi nu trăim în 
cea mal bună lume posibilă... 
Cum să sperăm să ameliorăm 
calitatea morală a filmelor (deci 
gustul publicului șl al producă
torilor) dacă, chiar în cele mal 
fade comedii, se repetă ideea că 
instituțiile noastre sociale, con
ceptele noastre despre patrie șl 
religie, cu toate că sînt imper
fecte, sînt unice șl necesare 7 
Veritabil opium pentru specta
tori este conformismul... senti
ment confortabil, uneori ascuns 
sub deghizarea artei".

Cineaștii vest-germani au turnat 
un film după piesa lui G.B. Shaw 
„Eroul șl soldatul". Principalul 
rol feminin este interpretat de 
Liselotte Pulver, cunoscută pu
blicului nostru din filmul „Jucă
torul". Puternica satiră anti-mi- 
litarlstă a lui Shaw nu a găsit, 
după opinia criticii străine, cea 
mal fericită transpunere cinema
tografică. Filmul se distinge to
tuși prin conținutul său net 
antirăzboinic.

Romancierul Italian Pier Paolo 
Pasolini a început să scrie un 
nou roman întitulat „Mina de 
aur“, consacrat vieții oamenilor 
săraci din Roma. Pasolini este 
autorul romanului „Una vita vio
lenta" (O viață cumplită) care a 
stîrnit vii discuții în Italia, fiind 
atacat cu furie de ierarhia cato
lică, deoarece descrie cu veridi
citate mizeria periferiei Romei.

După cum anunță presa străină, 
în ultimul timp In Franța au 
fost confiscate unele numere ale 
unor reviste șl ziare, a fost oprit 
la vînzare romanul lui Andră 
Stil' „Le Foudroyage" etc. De 
asemeni a fost arestat scriitorul 
șl ziaristul Georges Arnaud. In 
legătură cu aceasta au fost pu
blicate In ziarele franceze nu
meroase proteste ale oamenilor 
de cultură. Reproducem decla
rația lui Jean Paul Sartre: -In 
mal puțin de o lună trei jurnale 
„L’Express", „France Observa- 
teur" șl „Tămoignages et Docu
ments" au fost confiscate. Patru 
cărți - „Anul cinci de la Revo
luția algeriană", „Dezertorul**, 
„Refuzul" șl, mal recent, „Le 
Foudroyage", un roman de Andră 
Stil), au fost interzise, în timp 
ce un critic literar a fost ame
nințat Cu inculparea, iar un ro
mancier (G. Arnaud n.n.) aruncat 
în închisoare. In momentul cînd 
șeful statului încearcă să facă 
să se creadă în străinătate că 
duce o politică de măreție, o- 
plnla publică internațională va 
aprecia, așa cufn se cuvine, acti
vitatea „culturală" a guvernului 
francez».

Iar „France Observateur" scrie, 
referindu-se la cont scarea roma
nului lut Stil' : «Această ultimă 
măsură este eu atlt mai dificil 
de justificat, căci „Le Foudro
yage* nu este nici un document, 
nici un reportaj, cl o operă de 
creație, de imaginație șl de cău
tare literară**.

Georges Arnaud a fost arestat 
sub acuzația că a publicat în 
ziarul de dreapta „Paris Presse** 
un interviu luat profesorului 
Francis Jeansonj urmărit de 
poliție pentru colaborare cu 
Frontul de eliberare național 
algerlan. Comitetul național al 
scriitorilor din Franța a publcat 
o declarație in care protestează 
împotriva acuzației aduse Iul 
Arnaud „care ar cere ziariștilor 
în exercițiul activității lor obli
gația de a deveni denunțători". 
Protestul este semnat. printre 
alții, de J.P. Sartre, Elsa Triolet, 
Arthur Adamov. Aragon, Mauries 
Druon, Alain Prdvost.
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