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Răspunderea 
noastră

Ziarele și revistele noastre au 
dat cuvenita amploare comen
tariilor privitoare la lucrările 
celui de-al treilea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
eveniment de importanță isto
rică în viața poporului nostru- 

Subliniem, încă o dată, im
portanța pe care o acordă 
partidul promovării științelor 
și artelor.

In trecut, asemenea preocu
pări nu figurau în programul 
celor șaisprezece grupări și 
grupșoare care își disputau 
sacrificiul de-a cîrmui țara.

Arta și știința erau niște biete 
cenușărese, rude sărace și ino
portune. Descurce-se fiecare 
cum va putea. Dumnezeu cu 
mila I

Nu chema nimeni pe omul 
din laboratoriu, de pe catedră, 
pe scriitor, pe pictor, pe arhi
tect, să participe la gospodăria 
țării, nu-i încredința nici un 
rol în bunul mers al trebilor 
obștești.

„Forțele creatoare ale po
porului", de care se pomenește 
în capitolul închinat activității 
partidului în domeniul' ideolo
giei și al culturii, erau lăsate 
la voia întîmplării, disconside- 
rate.

Astăzi în Raportul prezentat 
de tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej se spune: „Muncitorii, 
țăranii, tineretul manifestă o mare 
sete de carte, de cunoștințe, de 
frumos. Partidul și statul nostru 

vastă 
cultura 

alocă

A R C I N I
ȘI DATORII

ocument hotărîfor pen- 
tru dezvoltarea viitoa
re a țării, Raportul
Comitetiilui Central,
prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la cel de al lll-lea 
Congres al partidului, 
trasează scriitorilor sar
cini fundamentale prin 

fiecare literă a sa. Oglindă uriașă 
refiectînd modul în care se va înfățișa 
patria noastră în viitorii 6 și 15 ani, 
Raportul constituie pentru fiecare 
scriitor și artist un repertoriu vast 
de teme, oferind un material de in
spirație concret, în măsura în care în 
fiecare capitol al documentului și în 
fiecare cifră a sa se află omul comu
nist cu luptele, strădaniile și izbînzi- 
le ful. Mă întreb, uimit, care crea
tor, al căror timpuri a fost confrun
tat cu prefaceri mai adînci decît cele 
pe care le înscrie epoca noastră. A 
fost o vreme, mă refer la începutul 
veacului nostru, cînd, un scriitor ca 
Anatole France nota: „Veacul nostru 
este arid, plicticos, antiartistic și an
tiuman, priviți în jurul nostru: nu 
se întîmplă nimic: lumea doarme".

Trăim o epocă gigantică în care. 
In jurul nostru, se schimbă geografii 
și lstrii și în care nici o energie nu 
dormitează. Scriitorul care năzuie să 
poarte cu mtndrie acest titlu de cinste 
se cade să țină pasul vremii. Ra
portul tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej adresează, din acest punct 
de vedere scriitorilor o chemare direc

trebuie înțeleasă ca o participare ac
tivă și fundamentală a scriitorului 
la procesele mărețe ce se petrec sub 
ochii noștri. Nu documentare turisti
că, nu participare festivă, dinafară, 
amintind fabula muștei la arat, ci 
angrenare pătimașă, cunoaștere adîn- 
că a fenomenelor, conviețuire intimă 
și nemijlocită, singurul mod din care 
poate naște întîi cunoașterea și apoi 
reflectarea veridică a vieții.

La sate, în orașe, pe marile șantie
re, se călesc sub ochii noștri conștiințe 
socialiste, ou trăsături inedite și fer
mecătoare ; cum să le descrii dacă 
nu Ie cunoști în intimitatea lor ne
prevăzută și surprinzătoare ? Rapor
tul tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej condamnă, și pe drept cuvînt, 
„spiritul de castă" care se mai vă
dește încă, din nefericire, în mentali
tatea unora dintre noi. E o chemare 
la răspundere, asupra căreia se cu
vine să medităm cu seriozitate, fiind
că acest spirit de castă constituie o 
frînă în creație, un reziduu al unei 
vechi mentalități, incompatibil cu me

nirea unui scriitor chemat să ilustreze 
o epocă nouă. Intr-adevăr, cum se 
poate împăca viața socialistă și 
ilustrarea ei în literatură cu vreo 
îngustime de orice natură, cu 
vreun spirit vetust, aristocratic, de 
grup sau blazon? Arta noastră se 
adresează marilor mulțimi eliberate, 
creatoare și îndrăznețe, cum se poate 
acorda o asemenea destinație revolu
ționară cu sensibilitatea minoră și 
debilă, de compartiment ?

Raportul tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej amintește scriitorilor rolul 
pe care sînt chemați să-l joace în 
mijlocul unei societăți libere, a cărei 
fundamentală axă e izgonirea ori
cărei servituți morale, rod al lichidă
rii exploatării cmului de către om. 
Cum se poate deci concepe o litera
tură destinată unei minorități „de 
aleși"? Literatura noastră trebuie să 
devină din ce în ce mai mult o pîrghie 
activă în procesul adine al transfor
mării conștiinței oamenilor care, prin 
puterea minții ți H brațelor lor,

fac la tot pasul adevărate minuni. A- 
tunci cum să-și mai găsească locul 
în mentalitatea unora dintre noi, arta 
destinată unei „caste" a „inițiaților"?

Marele miracol al epocii noastre îl 
constituie faptul că adevărații „aleși" 
sînt milioanele și milioanele de oa
meni ai muncii care zi de zi, clipă 
de clipă schimbă lumea, dînd existen
ței noastre adevăratul ei sens. Pentru 
acești oameni, realmente aleși, pose
sori ai unor virtuți umane cum n-a 
mai cunoscut nici o altă societate 
omenească, trebuie să scriem cu toată 
puterea ființei noastre. Numai în 
acest chip vor deveni și operele noas
tre cu adevărat alese, avînd perspec
tiva dăinuirii peste vremi.

Raportul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, repertoriu de sarcini 
mărețe și de datorii care ne cinstesc 
cheamă pe creatorii noștri la această 
minunată bătălie cu timpul.

Aurel BARANGA

desfășoară o muncă 
pentru a transforma 
într-un bun al tuturor, 
mari fonduri pentru dezvoltarea 
bazei materiale a activității 
culturale".

La această mînă întinsă cald 
de conducerea țării, intelectualul 
trebuie să răspundă cu aceeași 
promptitudine, cu aceeași mînă 
caldă, cu același îndemn sincer 
de a se 
porului.de 
reșul de 
mulul.

Fiecare . .. _
tribtiția cu dărnicie și cu’ mo
destie. Să nu se creadă nimeni 
o personalitate excepțională, un 
ales, care trebuie numai să pri
mească de la societate. Și să-i 
dea, în schimb, foarte puțin. 
Nu e nimeni căzut din cer.

Izolarea intelectualului în 
turnul de fildeș, tendința de a 
se singulariza, de a rupe con. 
tactul cu mulțimile — deci cu 
realitățile — duce la propria 
lui auto-destrămare. La rîndul 
ei, societatea îl respinge ca pe 
un element parazitar, morbid.

Victor EFTIM1U

pune în slujba po- 
a se încadra în iu- 

construire a socialis-

trebuie să-și dea con-

(Continuare tn pag. 6)

$1 COMANDA SOCIALA
aportul C.C. al P.M.R. 
prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la Congresul al 111-lea 
al Partidului Muncito
resc Romîn este, pen
tru noi toți, un nesecat 
izvor de gînduri și de 
îndemnuri.

In marea sală a Pa
latului, sub cupola ei scăldată în lu
mină limpede, a răsunat bilanțul însu- 
flețitor al înfăptuirilor poporului mun
citor din anii aceștia din urmă, ni 
s-a întipărit în minte, tuturor, sarci
nile pianului de dezvoltare a econo
miei naționale pe anii 1960—1965, și 
am simțit fiorul victoriei, auzind liniile 
directoare ale programului în perspec
tivă, — uriașă proiectare a izbînzii și 
eroismului oamenilor muncii.

In cuvinte, în cifre, în grafice, au 
putut încăpea și mărețele realizări 
de pînă acum, și viziunea celor mai 
îndrăznețe visuri de viitor. Toate aces
tea au cuprins și întrevăzut îmbogă
țirea universului nostru material, tot 
ceea ce mintea și mîna omului adaugă 
naturii spre fericirea 
această muncă, fiecare s-a integrat la 
locul lui, cu un nou —- —
imaginea unui nou și 
inte. Și munca a început. Oamenii 
muncii au și pornit să se întreacă pe 
sine, să se depășească.

Raportul a rezervat și intelectuali
lor cu dragoste de popor, cinstea 
unei munci nobile, de înaltă răspun
dere, pe drumul desăvîrșirii revoluției 
culturale. Activitatea în domeniul ideo
logiei și culturii formează în Raport 
Un capitol special care determină sar
cinile menite să contribuie la desă- 
vîrșirea construcției socialiste în con
știința oamenilor, pentru ca aceasta 
să meargă în pas cu desăvîrșirea ei 
tn economia națională.

„Rezultate îmbucurătoare s-au obți
nut în domeniul muncii politice de 
masă, în educarea oamenilor muncii 
tn spiritul patriotismului socialist și 
al internaționalismului proletar, în dez
voltarea conștiinței cetățenești a celor 
ce muncesc" —’ constată tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Odată cai înfăptuirea planului de 
șase ani, țara noastră intră treptat 
într-o nouă etapă de dezvoltare, care 
pune noi și multiple probleme teo
retice cu privire nu numai la dez
voltarea bazei tehnico-materiale a so
cialismului, dar și la transformarea 
structurii de clasă a societății, Ia evo
luția funcțiilor statului.

Adevărul concepției materialiste des
pre lume, despre legile de dezvoltare 
a societății și gîndirii, ca și mărețele 
realizări de pînă acum au atras mase 
toț mai largi la creația istorică con
știentă, de dezvoltare a noii orînduiri. 
Aceasta sporește în aceeași măsură 
rolul și însemnătatea activității Ideo
logice în rîndurile poporului.

Documentele Congresului, ca și stu
dierea atentă a politicii și activității 
practice a partidului, a ceea ce este

oamenilor. în

entuziasm, cu 
înalt țel îna-

esențial în experiența maselor popu
lare, sînt o călăuză sigură în această 
Importantă activitate.

Transformările social-economice din 
|ara noaslră nu au rămas fără efect 
asupra structurii spirituale a oameni
lor. „A luat naștere și se dezvoltă 
tot mai mult, — constată tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, — o morală 
nouă, s cialistă, o nouă atitudine față 
de muncă, față de bunurile obștești 
și îndatoririle sociale, noi relații de 
intr-ajutorare tovărășească între cei ce 
muncesc".

Oricine trece pragul unei uzine sau 
al unei fabrici, oricine are un contact 
eît de trecător cu un om al muncii, 
își dă de îndată seama de această 
extraordinară transformare în menta
litatea, în judecata, în structura su
fletească a oamenilor.

Mai persistă însă influențe ale edu
cației și moralei burgheze, a căror 
lichidare cere o muncă stăruitoare de 
mtilți ani. Formarea conștiinței socia
liste este o sarcină de lungă durată. 
Dar munca partidului în acest domeniu 
este ajutată astăzi de opinia pu
blică, de atitudinea fermă a colectivi
tății față de manifestările nesănă
toase a unor elemente înapoiate ale 
societății, ceea ce dovedește creșterea 
conștiinței socialiste în masele largi, 
in chiar structura societății.

tn această privință munca vastă pe 
care o desfășoară partidul și statul

Dsmosiene BOTEZ
(Continuare în pag. 3)

tă : „Avîntul uriaș al forțelor crea
toare ale poporului oferă o sursă ine
puizabilă de inspirație pentru scrii
torii și artiștii noștri. Dezvoltînd re
zultatele pozitive obținute în ultimii 
ani în lărgirea tematicii și îmbogă
țirea fondului de idei al literaturii, 
artei, teatrului, cinematografiei, crea
torii noștri au îndatorirea de a făuri 
opere la nivelul înaltelor exigențe ar
tistice și ideologice ale partidului și 
poporului. Pentru aceasta se cere, 
în afară de talent, lichidarea a tot 
ce-1 poate îndepărta pe artisț de popor
— spirit de castă, individualism, 
tendința de a făuri opere pentru uzul 
unui cerc îngust de „aleși" ; se cere 
îndeosebi cunoașterea aprofundată a 
realităților, studierea lor îndelungată, 
oontactul viu, permanent al artistu
lui cu oamenii muncii — viitori eroi 
ai operelor sale. Numai astfel în pa
ginile cărților, în operele de artă va 
pulsa din plin viața noastră atît de 
bogată, cu faptele ei mărețe, cu ideile 
ei nobile, cu luptele ei victorioase." 
Niciodată indicația n-a fost mai valabilă 
și mai decisivă ca acum. La începutul 
secolului, pe vremea cînd France își 
manifesta tristețea și dezolarea se 
mai putea concepe — și nici atunci
— un scriitor de inspirație domici
liară : în lume nu se întîmplă nimic. 
Astăzi însă, un creator rupt de viață, 
mu!țumindu-se să trăiască în amintiri 
sau presupuneri se condamnă singur 
la sterilitate. Cartea care nu se in
spiră din viață, care nu pleacă din ea, 
nu se întoarce la oameni. Tot France
spunea pe drept cuvînt: „Există, și 
pot fi apărate toate genurile, cu ex
cepția celui plicticos". Cartea care nu
reflectă viața nu interesează lecto
rii. Legătura cu viața, pe care o re
comandă cu atita căldură Raportul,

Critica și
îndreptar entuziasmant pentru toți 

oamenii muncii în construirea și de- 
săvîrșirea socialismului la noi în țară. 
Raportul Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, prezentat 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la cel de-al treilea Congres al Parti
dului, cuprinde indicații edificatoare 
pentru continua înflorire a artei și 
literaturii noastre, în spiritul politicii 
statornice desfășurate de partid pentru 
sprijinirea oricărui efort pozitiv, 
fecund de pe pămîntul patriei. Subli
niind că „avîntul uriaș al forțelor 
creatoare ale poporului oferă o sursă 
inepuizabilă de inspirație pentru seri- 
itorii și artiștii noștri", tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej atrage căl
duros atenția asupra datoriei ce revine 
producătorilor de frumos în extinderea 
sferei tematice, în sporirea conținu
tului de idei și ridicarea măiestriei 
artistice a operelor lor la nivelul aș
teptărilor comune partidului și maselor 
largi: „Dezvoltînd rezultatele po
zitive obținute în ultimii ani 
în lărgirea tematicii și îmbo
gățirea fondului de idei al lite
raturii, artei, teatrului, cinematografiei, 
creatorii noștri au îndatorirea de a 
făuri opere la nivelul înaltelor exi
gențe artistice și ideologice ale parti
dului și poporului". Totodată tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej arată în 
legătura nemijlocită cu actualitatea 
socialistă condiția principală a înde
plinirii nobilei sarcini : „Pentru acea
sta se cere, în afară de talent, lichi
darea a tot ce-l poate îndepărta pe 
artist de popor — spirit de castă, In
dividualism, tendința de a făuri opere 
pentru uzul unui cerc îngust de 
«aleș'»; se c.re îndeosebi cunoașterea 
aprofundată a realităților, studierea 
lor îndelungată, contactul viu, perma
nent al artistului cu oamenii muncii — 
viitori eroi ai operelor sale". (s,n.). In

cunoașterea viejii
continuare, tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej precizează consecințele bine
făcătoare ale realizării acestei meniri: 
„Numai astfel în paginile cărților, în 
operele de artă va pulsa din plin via
ța noastră atît de bogată cu faptele 
ei mărețe, cu ideile ei nobile, cu lup
tele ei victorioase".

Credem că este de prisos a de
monstra, invocînd exemple răsună
toare. ceea ce întreaga istorie literară, 
practica artistică de pretutindeni a de
monstrat odată pentru totdeauna : 
viața este mediul natural, oxigenul 
artei; ruptă de viață, arta se sufocă. 
Cunoașterea vieții, a vieții noi, nu 
este numai dezideratul pe care con
structorii ei, ai socialismului îl adre
sează în mod legitim celor chemați 
să le eternizeze zborul înalt. Cerința 
societății noastre este și o cerință in
terioară a artei, o lege a procesului 
de creație, un factor de prim ordin 
în cristalizarea operelor cu adevărat 
mari, actuale și durabile. De aceea în
demnul rostit încă o dată de partid, 
prin glasul primului său secretar, 
către „contactul viu și permanent al 
artistului cu oamenii muncii", vine în 
întîmpinarea necesităților scriitoricești 
înseși, a dorinței lor firești de a făuri 
opere inspirate din și inspiratoare de 
vederi luminoase, aspirații cutezătoare, 
acțiuni mărețe. In presă, în dezbate
rile organizate de Uniunea Scriito
rilor (plenara lărgită a Comitetului, 
ședințele comisiilor de creație, etc-) 
și numeroase alte împrejurări (con
sfătuiri cu cititorii, șezători) purtătorii 
condeiului au recunoscut și promovat 
din multiple unghiuri obligativitatea 
cetățenească și estetică a „studierii 
îndelungate" a realităților, tocmai ca 
singurul drum pe care, înaintînd, pot 
atinge țelul constituirii și dez
voltării unei literaturi demne de epo- 

locialismulul și comunismului, al

unei literaturi capabile să oglindeas
că dramatismul „luptelor victorioase" 
duse de om pentru om. Fruntași ai 
literaturii, scriitori cu experiență ve
rificată, reprezentanți ai generațiilor 
vîrstnice au descris însuflețit, alături 
de tinerii crescuți în și de către orîndui- 
rea liberă, fapte și atitudini stimula
toare pentru scris, concludente pentru 
potențialul creator al „vieții noastre a- 
tît de bogate" și au accentuat cu tăria 
convingerii că apariția formelor ar
tistice originale, mînuirea unor mij
loace de expresie neutilizate în lite
raturile precedente, diversitatea mo
dalităților în cadrul metodei rea- 
list-socialiste sînt dependente de 
contopirea artistului cu eroii săi, cu 
oamenii născuți și maturizați la căl
dura idealului și realizărilor clasei 
muncitoare. Examinînd succesele re
purtate între altele și pe baza cu
noașterii autentice a vieții, scriitorii au 
evidențiat însă insuficiențele serioase 
ale bagajului lor de informații, im
presii și idei izvorîte din actualitate, 
distanța încă întinsă care îi separă de 
avanposturile noului și care explică 
în mare parte conținutul limitat și 
chiar expresia sărăcăcioasă a unora 
din lucrările lor. Criticînd sever su
perficialitatea, caracterul sporadic, 
unilateral sau doar „empiric", nege
neralizator al contactului cu un pre
zent de un dinamism neîntrerupt și 
intolerant cu „codașii", ei au luat 
inițiative utile, sortite să contribuie 
dacă nu la ștergerea rapidă a dis
tanței dintre artist și obiectul său 
(viața) măcar la reducerea ei simți
toare și, în perspectivă, la transfor
marea așa-numitei documentări într-o 
metodă de lucru la fel <ie obișnuită 
ca, să spunem, lectura miei cărți sau

Mihail PETROVEANU
(Continuare In pag. 6)

Milioane de oameni de pe tot pă- 
mlntul au fost reprezentați, prin de
legații lor, la lucrările celui de-al 
lll-lea Congres al Partidului Munci
toresc Romîn, care va rămîne în isto
ria Republicii Populare Romîne ca un 
eveniment de o deosebită însemnă
tate, atît pe plan intern, cit și pe 
plan international. Oamenii muncii, 
din orașe și sate, muncind cu hărni
cie, sub conducerea partidului, în
cearcă să privească cu ochii mari des
chiși, spre culmile comunismului, așa 
cum privesc răsăritul soarelui de dimi
neață. Rezultatele obținute de noi pînă 
acum au fost calificate de conducăto
rul delegației sovietice, N.S. Hrușciov, 
drept feerice. Este o apreciere de care 
se bucură întregul nostru popor mun
citor. Acest Congres a crescut pres
tigiul poporului nostru, prestigiul ță
rii noastre și al statului său major. 
Partidul Muncitoresc Romîn. Oamenii 
muncii din țara noastră, luptătorii 
pentru pace și socialism din toate 
țările, priveșp cu stimă și dragoste 
spre tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
„fiu credincios al poporului romîn, 
militant eminent al mișcării comuniste 
internaționale", cum l-a caracterizat 
tovarășul Hrușciov.

Lagărul socialist este monolitic. 
Ideologia marxist-leninistă îl face 

de neînvins. înfăptuirile socialismului 
vorbesc cu o extraordinară putere de 
convingere. Socialismul, care a biruit 
în Uniunea Sovietică, a biruit în Romî- 
nia, în Cehoslovacia, tn Polonia, Un
garia, Bulgaria, în Albania. In Alba
nia, în trecut (ara cea mai înapoiată 
din Europa, a arătat tovarășul Hysni 
Kapo, se produce numai tn două săp
tămâni cit se producea, sub burghezie, 
în anul 1938, — socotit anul cel mai 
prosper, cel mai de vîrf în ceea ce pri
vește economia. Astăzi Albania socialis
tă posedă mai multe tractoare, socotite 
la hectar, decît Iugoslavia, Grecia, și 
Turcia.

Walter Ulbricht, primul secretar al 
Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Republica Democrată 
Germană a vorbit de succesele țării 
sale tn domeniul industrial și agricol 
înfierînd uneltirile și provocările neo- 
nazismului lui Adenauer. Poporul ger
man, ne-a asigurat tovarășul Uloricht, 
nu se va lăsa ttrit intr-o nouă aven
tură militară. Anul 1933 și 1939 nu 
se vor mai repeta niciodată. Comu
niștii, democrații (iqștiți ți toți iubi-

torii de pace luptă pentru demascarea 
planurilor agresive ale imperialiștilor. 
Orice atac și provocare împotriva 
unui stat socialist este 
Și o 
gului lagăr socialist, 
mează ....
destructibil. Acest tot indivizibil și 
indestructibil are la bază colabora
rea frățească, ajutorul reciproc. Pe 
această bază se dezvoltă lagărul so
cialist. Acesta este secretul „miraco
lului", al succeselor pe care le repur
tează statele socialiste. *

Pe aceste baze a repurtat victorii 
epocale marele popor chinez, care nu
mai în zece ani a realizat „marele 
salt înainte". Șl Republica Populară De
mocrată Coreeană s-a transformat 
dintr-o țară agrară înapoiată, într-un 
stat socialist industrial agrar. Pe a- 
celași drum pășește Mongolia popu
lară, după cum în același ritm se 
dezvoltă și Republica Democrată Viet
nam. Din ce în ce mai multe popoa
re se încredințează de superioritatea 
sistemului socialist asupra celui ca
pitalist. Popoarele lumii nu mai pot 
fi mințite de capitaliști. Puterea 
lagărului socialist dă încredere tu
turor oamenilor cinstiți din lumea în
treagă în lupta pentru pace, pentru 
drepturile lor, pentru libertate națio
nală. Se ridică popoarele din Asia, 
Africa și America. Mișcarea popoare
lor, solidaritatea lor, îi fac pe capita
liști să se înspăimînte și, în multe 
locuri, să dea înapoi. Poporul japo
nez l-a înfricoșat pe președintele Sta
telor Unite, determinîndu-l să renun
țe la vizita proiectată. înfricoșat a 
călătorit și în Coreea de Sud, și tn 
Taiwan, și în Fiii pine. Poporul co
reean l-a dat peste cap pe Li Sin Man. 
cel turc pe Menderes. Aceeași soartă 
îl așteaptă pe Kiși. In zadar încearcă 
Vaticanul să-și construiască citadela 
catolică în Columbia latină I Sfinfa Fe
cioară a dovedit, în Vietnam, că nu 
mai are nici o putere miraculoasă de-a 
opri prăbușirea colonialiștilor. In zadar 
au încercat misionarii și generalii să-i 
dea rolul de comandant 
cioace... Armata franceză 
frîntă.

Pe plan Internațional 
lll-lea Congres al Partidului Munci
toresc Romîn s-a dovedit a fi încă 
un strălucit prilej de afirmare și tn-
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un 
provocare împotriva 

care 
un tot indivizibil și

atac 
între- 

for- 
in-

Sfintei Fe- 
a fost tn-

cel de al

(Continuare în pag. 6)

In „Figaro Litteraire" din 
23 aprilie a. c. criticul literar 
Robert Ranters, sub titlul: 
„Nu-i mai înțelegeți pe poeți" 
și subtitlul: „Pentru că ei 
urmăresc un limbaj necomuni- 
cabil", publică un articol în 
care constată cu vădită satis
facție că poezia burgheză ac
tuală se străduiește să inven
teze o „limbă secundă", neîn
țeleasă pentru public, că „în
cearcă să lupte cu limbajul ca 
Iacob cu îngerul, să-l apuce 
de gît, să-l facă să mărturi
sească". Ce ? Atașamentul pur 
sensorial al poeților față de 
obiecte, fuga de orice „gene
ralizări conceptuale", un misti
cism profan existențialist: 
...prăpastia ființei din care suie 
Cuvîntul adevărat desfășurat ca 
întîia Pasăre, Ochiul care se 
deschide în centrul Vocii, etc.

Cu o egală bună dispoziție 
și seninătate, criticul Ranters 
recunoaște că mergînd pe a- 
ceastă cale poezia nu poate 
ajunge în mod inevitabil decît 
la ermetism și esoterism.

Atitudinea detașată, „științi
fică", a criticului, în fața simp- 
tomelor pe care le prezintă 
poezia burgheză actuală, are 
ceva din seninătatea medicilor 
hitleriști ai lagărelor de concen
trare care notau cu acurateța 
în ordonatele lor fișiere diver
sele paralizii, afazii și stări 
de prostrație pe care le pro
vocau nenorociților cobai 
umani.

Poezia burgheză e atinsă de 
hemiplegie, poezia burgheză de 
abia se tîrăște, poezia burghe
ză de abia mai bîiguie într-un 
jargon neînțeles, cuvinte ieșite 
din negura unei subiectivități 
hipertrofiate. In fața acestei 
triste zdrențe în suferință cri
ticul netulburat lansează, cu 
cinismul oribil al călăilor de la 
Auschwitz și cu ridicolul grav 
al medicilor lui Moliere — în
tr-o păsărească savantă — o 
cataractă de epitete pseudoștiin- 
țifice, sub care pacienta poate 
agoniza fără grijă : „ascetism 
al limbajului", „religie a ima
nenței", „simț sacral", „realism 
inițiatic"...

Nu ne-am fi oprit la diag
nosticul cinic al lui Robert 
Ranters, dacă acestui articol nu 
i-ar fi urmat în aceeași revistă 
un răspuns al poetului Pierre 
Emmanuel, vădind cu totul altă 
atitudine în ce privește soarta 
poeziei.

„Ce căutăm I" enunță titlul 
articolului și subtitlul: „Să
redăm cuvîntului deplina lui 
demnitate".

Promițător I
„A vorbi însemnează a te 

orienta către celălalt, a-1 viza. 
Dacă într-adevăr am fi în ur
mărirea unui limbaj necomuni
cabil, am fi niște nebuni sau 
niște proști".

Perfect I In continuare poetul 
refuză ialsele arcane ale er 
nietismului ca și necesitatea 
creării unei limbi secunde și 
reclamă de la poet o „limpe
zime profundă",, artă și muncă 
în ce privește forma, acuzîn- 
du-1 pe Ranters că „nu poate 
sau nu mai vrea să vorbească 
despre acestea".

După exprimarea acestor po
zitive și clare deziderate, poe
tul însă
— să 
lismului

neputînd... sau nevoind 
spargă scoarța forma 

și a spiritualismul'

Maria BA1MUȘ
(Continuare în pag. 6)
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Aleea
Cei care îi urmăresc evoluția 

dau seama că A[. I. Ghilia tinde 
zibil să circumscrie sferei sale 
preocupări tot mai multe domenii 
muncii scriitoricești în raport cu 
ceputurile șale de nuvelist inspirat

își 
vi
de 
ale 
în- 
de 

.viața satului. Acuma, tînărul scriitor, 
după cîțiva ani de la debut, se mani
festă aproape simultan ca romancier, 
reporter literar, publicist, și în ulti
ma vreme, cum aflăm din informațiile 
înserate în presă, ca autor de scenarii 
cinematografice. Dacă nu ne înșelăm, 
pînă acuma, Ghilia este autorul a pa
tru volume de literatură originală 
apărute în librării : volumul de nu
vele frații Iluțulea", două culegeri 
de reportaje: „Gîntece de drumeție" 
și „Scrisori din Bărăgan", și romanul 
.Cuscrii", 
In plu/s 
sub tipar 
roman al 
lia, 
relațiile celui 
doilea război mon
dial.

Al. Ivan Ghilia este, fără îndoială, 
unul dintre cei mai înzestrați și mai 
harnici reporteri ai generației tinere. 
Remarcabil în acest sens este faptul 
că, pentru scriitor, reportajul nu con
stituie o 
tranziție, 
pasionat 
accepție a cuvîntului. Pasiunea pro-

se 
un 
lui 

inspirat

(1958). 
află 
alt 

Ghi
de 

de-al

ocupație sporadică sau de 
Autorul „Cuscrilor" este un 
al reportajului în deplina

Ivan Ghilia
vrea să pătrundă ceva cam greu de 
definit, să afle nu știu ce taină nu
mai de ea 
drăzneala i se preface în sfială și-și 
pleacă fața, 
gene".

Dar scriere^ cea mai în măsură 
să arate componentele talentului aces
tui tînăr prozator este, desigur, ro
manul „Cuscrii". El nu este numai 
opera cea mai reprezentativă a auto
rului ci, cum s-a afirmat adesea, con
stituie una dintre cărțile izbutite 
prozei noastre actuale inspirate de 
lupta pentru construcția socialistă la 
sate, alături de „Bărăgan" și

bănuită, apoi, brusc, în-

privirile i se ascund sub

ale 
de

de 
„Setea", in ordinea strictă a faptelor, 
cartea lui Ghilia ne apare ca fiind 
evocarea cea mai izbutită pînă acuma,

Bursuc, cu hrăpărețul Gavrilă Mar
chidan, sau cupidul și ipocritul Maf- 
tei Izvorășteanu, cu omenosul Petre 
Istrate etc., deși inșii puși în contrast 
aici aparțin acelorași clase sociale: 
primii doi burgheziei satelor, chiabu- 
rimii, iar ultimii țărănimii mijlocașe. 
E adevărat însă că nu toate catego
riile sociale ale satului nostru ac
tual se bucură de reprezentarea prin 
individualități umane pregnant con
turate. Cum s-a observat de către 
critică, în această privință, o lacună 
de căpetenie a cărții o constituie ab
sența unor personaje memorabile 
aparținând țărănimii sărace. Această 
situație a dus, mai departe, la o ne
firească deplasare a centrului de greu
tate al forțelor active, revoluționare 

de la sate. Astfel 
inițiativa luptei 
pentru colectivă a- 
pairține într-o mă-

$7 Wff tTanilor^'mi jlo^aș? 
’■*’ De asemenea, puțin

ezbaterile privind .pro
blemele limbii literare 

devenit, în ultimii 
extrem de vii. Nu 

apărut numai stu- 
de caracter mono

grafic sau metodologic, 
ci /și inumeroase .arti
cole, ba s-au desfășu
rat chiar anchete ce au 

trezit un puternic interes. Problema 
limbii literare a depășit deoi îngus
tele hotare ale specialității alcătuind 
obiectul unei preocupări aproape gene
rale. Definirea atît de controversată 
a conceptului de „limbă literară", ur
mărirea evoluției ei istorice, variatele 
ei modalități (limba artei, limba știin
ței, a publicisticii, etc.) și în deosebi 
caracterele „limbii artistice" solicită 
curiozitatea multora. Discuția în con
tradictoriu asupra disciplinei îndri
tuită să cerceteze limba scriitorilor 
reține de asemenea atenția, în mod 
accentuat. Apariția unei lucrări sinte
tice care să rezume dezbaterile ac
tuale, să noteze obiectiv pozițiile pe 
harta bătăliei în desfășurare, să le
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Romanul ’„Desculț" de Zaharia
Stancu, a apărut la E.S.P.L.A., in 
colecția „Biblioteca pentru toți" Nr. 
26—27.

descrie cu limpezime și exactitate, 
înseamnă un popas necesar pe par
cursul unui drum greu și adesea în
tortocheat pe care un călător, mai 
puțin avizat, s-ar putea rătăci cu ușu
rință. lată de ce recent apărutul vo
lum al lui Boris Cazacu: „Studii de 
limbă literară. Probleme actuale ale 
cercetării ei“ (1960, Ed. de stat pt. 
lit. și artă) care răspunde acestei 
nevoi, trebuie prețuit — în primul 
rînd — ca o cercetare utilă și vă
dit oportună. Scrisă cu evidentă cla
ritate și chiar cu un spirit didactic 
care-i mărește capacitatea difuzării, 
lucrarea prezintă — cu fidelitate — 
stadiul actual al dezbaterilor cu pri
vire la limba noastră literară, fără a 
sg mărgini însă numai la redactarea 
unui inventar conștiincios și epulza- 
tor. Boris Cazacu e un cercetător cum
pănit, care știe să privească spre esen
țial, să depășească materialul factolo
gic și să-l utilizeze cuminte după 
cerințele argumentării. înarmat cu me
toda dialectică și concepția materia
listă cercetătorul se mișcă sigur prin
tre fapte, fără prea dese ezitări, ur
mărind cu perseverență cucerirea ade
vărului pentru care luptă.

Deși închegată din studii disparate, 
cartea își conturează totuși unitatea 
prin coroborarea strîiisă a celor două 
fațete ale ei: cea teoretică, o vie 
dezbatere a problemelor sistematice și 
istorice ale limbii noastre literare și 
în deosebi acelei artistice și cea prac
tică, o serie de studii aplicative la st.- 
lul lui Miron Costin, Mihail Sado
veanu și Zaharia Ștancu.

Dorim șă desprindem aci doar cî- 
teva aspecte mai de seamă ale volu
mului lui B. Cazacu și totodată să 
notăm poziția lui în diferitele pro
bleme controversate.

In primul rînd trebuie să mențio
năm definiția conceptului de „limbă 
literară", pentru care optează cerce
tătorul. Identificarea „limbii literare" 
cu cea artistică e pe drept înlăturată 
și noțiunea se definește complex și 
dialectic ca expresie a unui proces 
istoric caracterizată fiind atît prin 
aspectul îngrijit al limbii, cât și prin- 
tr-un sistem de norme care-i conferă 
o anume stabilitate și unitate, ca 
normă supradialectală unică. Spirit 
consecvent logic, cercetătorul urmă
rește pe baza acestei definiții marile 
probleme ale limbii noastre literare, 
mai ales pe cea a originilor ei. B. 
Gazaou afirmă aci soluția care ni se 
pare și nouă cea mai îndreptățită și

după care începuturile limbii noastre 
literare nu pot fi situate nici în epoca 
cea mai îndepărtată dinaintea seco
lului al ■ XV-iea și al XVI-lea, cînd au 
circulat producțiile folclorice, nici abia 
în secolul al XlX-lea cînd — de fapt 
— limba literară a cunoscut formele 
cele mai închegate ca rezultat al 
unui proces istoric îndelungat. Cerce
tătorul se alătură vechii poziții a 
„școalei de la București" a lui Ovid 
Densușiatiu, N. Iorga, Al. Rosetti care 
fixau — cu drept cuvînt — începu
turile limbii literare în perioada tex
telor cores iene.

Dar dacă o problemă ca cea de 
mai sus interesează mai mult pe ling
vist, critica literară se oprește mai 
îndelung asupra aspectelor ce o pre
ocupă în mod specific și care se referă 
la limba artistică. Față de atitudinea 
unor filologi care socotesc că studiul 
limbii scriitorilor nu ar aparține ling
visticii, ci numai criticii literare sau 
statisticii gramaticale, B. Cazacu știe 
să găsească și aci drumul adevărat. 
El se situează alături de afirmațiile 
teoretice ale acad. lorgu Iordan și Al. 
Rosetti și de cercetările întreprinse de 
acad. Tudor Vianu, a cărui direcție a 
fost- precizată metodologic în studiul 
său esențial despre „Stilistica lite
rară și ling\ istica". Așezîndu-se pe 
această poziție, B. Cazacu aduce ar
gumente și lămuriri noi datorită atît 
folosirii criteriilor științei marxișt-le- 
niniste cit și informației sale bogate, 
mai ales sovietice. Pledînd, de pildă, 
pentru colaborarea necesară dintre ling
vist pe de o parte și criticul și isto
ricul literar pe de alta, cercetătorul 
pleacă de la constatarea în spirit știin
țific după care limba artistică are un 
caracter specific ca interferență între 
un fenomen suprastructural care e li
teratura și unul care nu aparține su
prastructurii și care e cel lingvistic. 
Cercetarea lingvistică nu poate să se 
dispenseze de studiul limbii artistice, 
se observă mai departe și pentru fap
tul că știința nu studiază doar aspec
tul generalului, ci și pe cel al parti
cularului, adică, în cazul de față, va
lorile stilistice speciale ce alcătuiesc 
originalitatea soriitorilor în discuție.

Interesante pentru criticul literar 
sînt studiile aplicative ale lui B. Ca
zacu, jn deosebi cele privind măies.- 
tria artistică a lui M. Sadoveanu. 
Dacă cercetarea despre valorificarea 
artistică a elementelor specifice fol
clorului și vorbirii populare a celui 
mai de seamă prozator rpmîn se măr-

ginește mai mult la aspecte exte
rioare, de comparație, stil și limbă, 
mai ușor de identificat, mai prețioa
se ni_ se par stadiile referitoare la 
evoluția limbii artistice a lui Sado
veanu ca și la stilul oral și actuali
zarea dramatică din opera lui. In 
acestea, ca și în cercetarea privind 
arta narativă și descriptivă a scrii
torului, B. Cazacu pătrunde mai cu
rajos în procesul de creație al maes
trului și demonstrează concret utili
tatea pregătirii lingvistului în dome
niul criticii literare. Această din urmă 
disciplină se va ridica desigur mai 
hotărît pe treptele științei atunci cînd 
va ști să folosească — pentru țelu
rile ei specifice — importanta contri
buție a lingvisticii. Procesul de știin- 
țifreizare al criticii literare va fi ast
fel sensibil grăbit și variațiile ei 
subiective vădit reduse. In ’ același 
timp, analizînd cu mijloace proprii 
operele literaturii artistice, lingvistica 
va sprijini cunoașterea fenomenului 
literar în specificitatea lui ca artă a 
cuvântului și a stilului.

vine, în primul rînd, din irezistibila 
atracție a epoeji contemporane, al că
rei suflu, curn se exprimă scriitorul 
într-un loc, „aprinde energiile și sti
mulează pasiunile mari, generoase". 
Tocmai descoperirii protagoniștilor 
acestor pasiuni le sîțit închinate re
portajele lui Ghjlia. In această ipos
tază tînărul prozator devine un dru
meț neobosit ce străbate întinsurile 
țării, avînd ca tovarăș de călătorie, 
de multe ori, pe cîte un activist de 
partid și poposind fie într-un sat din 
nordul Moldovei sau djn Bărăgan, 
fie într-o mare întreprindere indus
trială din Capitală sau din alte orașe. 
In mod firesc, astfel de reportaje iau. 
forma unor însemnări de călătorie, în 
a căror substanță, însă, investigația 
în biografiile oamenilor și divagația 
reflexivă, pătrunsă (uneori într-o mă
sură excesivă) de lirism, își află un 
loc dintre cele mai întinse. Nu lip
sesc, de asemenea, nici tentativele de 
a portretiza, .succjnt, prin cîteva linii. 
Farmecul unuia dintre ultimele repor
taje ale scriitorului „Reportaj festiv" 
(„Gazeta literară" din 28 aprilie 
1960), rezidă tocmai în aplicația vă-
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dită spre portretele schițate în acest 
fel. Iată unul dintre ele, sugerînd chi
pul unei tinere muncitoare de la în
treprinderea de încălțăminte „Flacăra 
Roșie" din București: „Maria Irimescu 
e o vietate mică, gingașă, cu umerii 
cruzi de copil și ochi mari albaștri de 
culoarea petrolului. Te privește aten
tă, cu o intensitate ciudată, parcă ar

La biblioteca din comuna Daia, raionul Giurgiu, tineri și virstnici 
citesc cu aceeași rîvnă cărțile preferate.

a fenomenului de trecere a țărănimii 
la forma superioară de organizare a 
propriei vieți, în gospodăria colectivă.

Din capul locului, trebuie precizat 
că romanul în discuție evidențiază 
una dintre căile întru totul intere
sante, aleasă de un scriitor de obîr- 
șie moldovenească în domeniul pro
zei epice. „Cuscrii" implică unele sen
suri polemice față de tradițiile pro
zei moldovenești, prin excelență o 
proză cuitivînd lirismul și descripția, 
totul fiind grefat pe o viziune mitică 
și folclorică a lucrurilor. Cum se știe, 
Sadoveanu a dus pînă la ultimele 
consecințe această modalitate. A mai 
merge pe un astfel de drum, înseam
nă, in ultimă analiză, epigonism — 
concretizat în idilism, în abundența 
lexicului regionalist, în lipsa de vi
goare a filonului epic etc.

Autorul romanului „Cuscrii", pare 
să fi fost conștient de aceste adevă
ruri ; însăși experiența sa scriitori
cească, alături de aceea a unor con
frați cu o activitate mai îndelungată, 
îl va fi îndemnat la reflecție și stu
diu. Factorul decisiv îl formează însă 
realitatea social-istorică obiectivă. In
vestigația în psihologia țăranului ro- 
mîp de azi participant la transformă
rile socialiste reclamă imperios adop
tarea unei alte viziuni decît cea a 
marilor povestitori moldoveni. E ne
voie de o abordare lucidă a noii rea
lități, scuturată de reziduri livrești. 
Fără să treacă peste unele dintre 
constantele psihologice, cum ar fi 
înclinația spre reverie sau setea de 
puritate în dragoste, tînărul roman
cier intuiește fenomenul de îmbogă
țire cu noi trăsături a universului su
fletesc țărănesc. In romanul „Cuscrii" 
sîntem departe de a mai întîlni inși 
contemplativi ce se complac într-o 
exclusivă atitudine de inalterabilă vi
sare. De aici și varietatea tipurilor 
umane ce populează romanul și con- 
vingătoarea diferențiere a caracterelor. 
Grija scriitorului de a-și observa per
sonajele în complexitatea factorilor 
subiectivi și obiectivi ce contribuie la 
individualizarea lor este sezisabilă a- 
proape peste tot. Așa se face că nu 
poate fi confundat un personaj, ca 
aparent blîndul și pocăitul .Terna

convingătoare ne 
.apare și figura secretarului raional de 
partid Matei Gavrilă, care rămîne o 
simplă și convențională siluetă, ce 
intervine în chip de „deus ex niachi- 
na", în ultimele capitole ale cărții. 
Prozatorul avea o datorie în plus față 
de acest erou: era nevoie ca el să 
fie cît mai veridic, tocmai pentru a ni 
se sugera convingător contrastul din
tre acest activist cinstit, capabil și 
devotat cauzei partidului, și carieristul 
Costin Marchidan, strecurat întimplă- 
tor in funcția de instructor raional.

înainte de a încheia acest profil 
critic, mi se pare utilă evidențierea 
unui alt aspect Este vorba de moda
litatea narativă utilizată în construc
ția epică a romanului „Cuscrii". Scri
itorul concentrează acțiunea cărții în
tr-un interval de num. i o săptămână. 
E adevărat că în această săptămînă 
se consumă « seamă de evenimente 
deosebit de semnificative, ca rezultat 
al faptului că în acest interval are 
loc înființarea colectivei. Totuși aceste 
evenimente n-ar fi fost suficiente pen
tru a reliefa cu maximă eficacitate 
profilul moral al oamenilor. Și atunci 
se recurge la reconstituirea biografii
lor acestora pe cale retrospectivă. 
Este o calitate a striitorului că re- 
trospccțiile sînt consistente, dispunînd 
de date și fapte convingătoare, pline 
de miez. S-ar putea totuși reproșa 
o anumită lipsă de suplețe în ceea 

■ce privește plasarea episoadelor aces
tora în contextul general al acțiunii. 
Se observă utilizarea cam monotonă a 
aceluiași procedeu, adică la un mo
ment dat se
prezent și se 
trecutului.

Dar să nu
trebuie, asupra unor astfel de laturi. 
Cert este 
zator cu 
afirmare 
teresantă 
rînd romanul „<
cu prisosință. De aceea așteptăm cu 
legitimă încredere apariția noului său 
roman,

.apare și figura

întrerupe acțiunea din 
trece brusc la evocarea

insistăm mai mult decît

că Al. 1. Ghilia este un pro- 
reale și întinse resurse de 

în viitor. Activitatea sa in- 
de pînă acum, și în primul 

.Cuscrii", o dovedesc

N. CIOBANII

revo uf
Am încercat, într-un ar Scol prece

dent, să descifrăm cîteva probleme le
gate' de studiul literaturii romîne pe 
o latură a tradiției sale mai puțin 
cercetată de istoriografia literară- S-a 
putut vedea cum, după înființarea 
Partidului Comunist din România, 
ideile marxist-leniniste despre arta și 
literatura revoluționară se răspândesc 
din ce în ce mai mult în publicațiile 
d|n epocă, cu o primă consecință în 
fortificarea criticii sociale și forma
rea conștiinței că realismul trebuie 
împins pe un ’ 
din punct de 
cu alt ideal 
tară" și alte 
sub influența 
teza leninistă 
gată organic de lupta proletariatului, 
ca o parte integrantă a sa. Scrierile 
beletristice din această epocă mai 
păstrează încă vechea viziune umani
taristă a literaturii proletariene de la 
1900 sau își exprimă protestul social 
în chip anarhic-țărănesc, fiind lipsite 
de o înțelegere științifică a dialecti
cii sociale.

Clarificarea acestor noțiuni funda
mentale, inseparabile de concepția 
unei metode literare realiste, aparține 
deceniului al patrulea; prin contribu
ția a mai mulți factori social-politici 
și literari, corelativi.

Două sînt aspectele în jurul cărora 
se concentrează atenția scriitorilor și 
ideologilor din această epocă: orien
tarea spre o literatură a realităților 
groaznice — după o expresie de a- 
tunci — și criza acută a modernis
mului. Aceste aspecte aparțin de fapt 
unui proces comun. Critica pseudo- 
soluțiilor modernismului — ajuns în
tr-un stadiu de violentă și totală de
zintegrare — se împletește strîns cu 
afirmarea unei concepții noi despre o 
literatură animată de spiritul revolu
ționar, adînc ancorată în realitatea 
clocotitoare a epocii.

Autonomismul literaturii ermetice, 
misticismul literaturii tradiționaliste 
care populase ogoarele cu îngeri și 
arhangheli, nenumărate alte fațete ale 
culturii oficiale burgheze, îndepărtase 
literatura de cadrul ei viabil. Critica 
acestor false valori estetice constituie 
,) preocupare consecventă a scriitori
lor și a publicațiilor apropiate de

făgaș nou, mai eficient 
vedere politic și social, 
estetic. „Cultura prole- 
reviste și ziare aflate 
Partidului promovează 
despre o literatură le-

*) Vezi „Gazeta literară" 
nr. 24/9. VI.960.

ideologia Partidului Comunist- Feno
menul este însă mult mai amplu. A- 
devărul de necontestat este că rea
lismul romînesc dintre cele două răz
boaie mondiale datorează proletaria
tului revoluționar, ideologiei sale, for
tificarea sa critică, sau, cu un cuvînt 
des folosit în limbajul critic al epo
cii, o redresare de structură. Nu este 
întâmplător faptul — de pildă — că 
romanul’social ia în această perioadă 
o mare dezvoltare; Rebreanu, Cărnii 
Petrescu, G, Călinescu, Hortensia 
Papadat Bțngescu,.. scriu acum opere 
importante — de pe poziție critică 
bine definită.

Formarea literaturii revoluționare, 
deci a realismului socialist, aparține 
acestui amplu proces de restructurare 
estetică prin care trece întreaga noa
stră literatura realistă, grație precipi
tărilor social-politice, fluxului mișcă
rii revoluționare sub conducerea cla
sei muncitoare. In acest context so- 
ciaj-literar apar germenii noii metode 
de creație, prezente în nuvelistica lui 
Alex- Sahia, în reportajele demasca
toare ale lui Geo Bogza, în poezia 
lui Mihai Beniuc. în critica și poezia 
lui Miron Radu Paraschivescu, în 
publicistica înflăcărată a lui N. D. 
Cocea. Apar zeci de reviste și ziare 
progresiste și în toate răzbat crezurile 
artei militante, ale unei arte care să de
pășească sfera patosului demasoator 
a realismului critic, susținînd alte 
soluții sociale, alte forțe regeneratoa
re. Largi cercuri de scriitori și publi
ciști aderă la această orientare, adu- 
cîndu-și contribuția lor la afirmarea 
uhui adevăr estetic pe care cenzura 
culturii burgheze nu poate să-l înă
bușe. Nume ca : Ion Călugăru, Ștefan 
Roii, Al. Șahighian, Ion Pas, D. Cor- 
bea, George Ivașcu, Scarlat Callima- 
chi, Maria Arsene, Adrian Schileru, 
Victor Iliu, Emilian Bîcov.-. sînt des 
întâlnite în publicațiile de stînga: 
„Facla", „Bluze albastre", „Cuvîntul 
liber", „Reporter", „Clopotul", „Ma
nifest", „Era nouă", „Viața Imediată", 
„Cadran", și nenumărate alte reviste 
apărute în provincie.

Aria revizuirilor estetice este mult 
mai largă ; scriitori care multă vreme 
s-au menținut pe poziția unei litera 
turi pasive din punct de vedere social, 
circumscrisă unui crez estetic vag 
critic, părăsesc aceste poziții orien- 
tîndu-se spre izvoarele contradicțiilor 
sociale ireconciliabile în cadrul unei

societăți bazate pe inegalitatea de 
clasă. Sînt de citat în aceaștă direc
ție : Al. A. Philippine, Mihail Cru- 
ceanu, Demostene Botez (care dă un 
sens nou revoltei dureroase împotriva 
opacității vieții burgheze), chiar li
rica socială a lui Tudor Arghezi ca
pătă o coloratură nouă, îndeosebi în 
anii dictaturii fasciste.

Poezia lui Mihaj Cruceanu, fidelă 
mult timp simbolismului de la „Viața 
Nouă", evadează din cercul de fier 
al intimismului spiritualizat, al cău
tărilor dureroase, îndreptîndu-se spre 
alte valori, spre alte sensuri, pe care 
realitatea epocii le oferă din belșug. 
In poemul „Răsăritul" (apărut în 
„Proletarul literar", iulie 1930) 
este exprimată liric creșterea conști
inței revoluționare ce transformă pe

Lațul mi-a ajuns pînă sub gît.
Prostia ne pune juguri și ne mănîncă-

Ceru; e ca o cerneală și nu am scris 
Nicjunul dreptatea cu e| șaucu singe. 
Pumnul stă doar în cuget închis. 
Ajunge!

„Fraților! Văd numai sînge 
Și fețe|e noastre-ascuțjtele. 
Foame ? Să rîd. Nu
La șolduri, 
Ca peștii svîcni-vor

mai plînge.

cuțitele 1“

de o simplă ati

programatice,
adu Pa

— Din tradițiile 
realismului socialist 

în literatura noastră-
„învinșii țărînii" în propagatorii „lu
minii altor zile". Poetul, prin simbo- 
luri transparente, consemnează saltul 
revoluționar al proletariatului, adu- 
cînd în transfigurarea poetică a a- 
cestei idei majore o cordialitate li
rică remarcabilă, un imagism lipsit 
de verbiajul ostentativ:

(•-)
„Dar de-odată robii s-au mișcat I 
Visul s-a aprins ascuns sub pleoape 
Brațele prin somn s-au încordat, 
Mii de piepturi, ca un ritm de ape, 
Răsuflarea și-au amestecat
Unde arde? Totul s-a aprins! 
Robii poartă torțe pe ogoare, 
iar ceiatea-i un cuptor încins. 
Val de flăcări sfîșie tot cerul, 
ăprinzînd hlamida-mpărătească..."

Alt poet, care asaltase cu violență 
porțile mute ale ermetismului deco
rativ, Eugen Jebeleanu, exprimă în 
poema de intensă inferioritate lirică: 
Răscoala 
timentul 
toare:

(în rev. „Ulisse", 1932) sen- 
unei descătușări pedepsi-

„Revoltat sînt pe mine că am răbdat 
atît;

Pe țara asta, că rabdă încă;

Nu era vorba aici 
tudine de frondă; s« exprima conș
tiința fermă că poezia sterilizată de 
conținuturi viabile, a atinș pragul fa
limentului.

Aceeași conștiință au avut-o mulți 
dintre scriitorii epocii. Au avut-o mai 
întîi Aragon, Sadoul și Eluard care 
denunță, după 1930, falsele crezuri 
estetice și sociale ale suprarealismu- 
lui. „Poemul roșu“ al lui Aragon, tra
dus și viu discutat in toate literatu
rile, a arătat multor poeți sursele re
voluționare autentice.

Trecerea unor suprarealiști de par
tea realismului militant, socialist, nu 
este, cum s-a spus, o nouă atitudine 
de frondă, ci fructul unei condițio
nări politice și estetice care a dus la 
dezicerea crezurilor fundate pe anar
hismul dezordonat și pe dicteul auto
matic. Criza suprarealișmului, a mo
dernismului în genere, nu poate fi cu 
niciun chip separată de realitatea tra
gică a crizei generale a culturii bur
gheze. La noi fenomenul corespunde 
momentului cînd, după ~ 
conștiința scriitorilor se 
tot mai adînc ideea că 
mai poate accepta rolul 
a fi un parazit, nutrit

1932-33, în 
înrădăcinează 
literatura nu 
degradant df 
de snobismul 

unui cerc restrîns de inJțiațl, îndepăr
tați de 
tentice.

Fără 
atac a 
proces 
cale. , . . . . .
unor valori autentice, a unei forțe so
ciale ce poate sparge normele vieții 
burgheze, a avut un răsunet profund 
în literatură. Apar semnele unei ati
tudini estetice noi.

In revistele conduse de partid, mo
dernismul este denunțat cu virulență, 
și în această direcție *r trebui citate

valorile unei arte majore, au-

îndoială că ideologia clasei în 
determinat clarificarea acestui 
de restructurări estetice radi- 

Conștiința Griviței, conștiința

numeroasele articole 
semnate de Sabia, Miron 
raschivescu, Victor Iliu, Geo Bogza, 
Ștefan Roll etc.

In „Viața imediată" (1933) Geo 
Bogza, Perahim și alții subscriu sub 
un manifest pentru o artă nouă, „fer
tilizată de viață", denunțînd crezul 
aptei absconse:

„Noi vrem să rupem cu acest tre
cut de suavități și să-i dăm poeziei 
brînci în viață... A considera poezia 
ca pe o artă rezervată exclusiv iniția- 
ților, a scrie și a mărturisi public că 
scrii nutrwi pentru inițiați a fost pînă 
în clipa în care apar aceste rîijduri 
punctul de onoare, blazonul rîios și 
refugiul de neputință al tuturor poe
ților noștri din ultima vreme. Noi re
nunțăm la aceste privilegii și consi
derăm poezia ca pe ceva care ține 
mai mult de lucrurile imediate ale 
vieții decît de experiențe secrete de 
laborator, vrem să facem o poezie 
pentru toți oamenii, pentru miile de 
oameni...". Programul prevede cu ne
cesitate „reîntoarcerea epocală a poe
ziei la viață"...

Ideea capătă o largă răspîndire. 
Eugen Jebeleanu semnează în „Caiet 
lunar de literatură și artă“ (1934), 
articolul „Falimentul poeziei de azi" 
criticînd sever precaritatea idealului 
poeziei suprarealiste; arta autentică 
tinde — spune autorul — spre „cap
tarea ecourilor din viața unanimă"..•

Fructul acestor noi viziuni estetice 
îl constituie reportajul lui Geo Bogza 
„temut instrument de redresare so
cială", apariția în cadrul liricii romî- 
ne.ști a versului plin de viguroasă re
voltă al lui Mihai Beniuc, care adună 
în 1938 primul său volum „Gîntece 
de pierzanie".

Lupta împotriva fascismului și re
zistența împotriva dictaturii antones- 
ciene formează alte două, capitole ale 
tradițiilor revoluționare ale literaturii 
noastre. Cercetarea lor nu trebuie se
parată de efortul general al întregii 
literaturi realiste, de dinainte de Eli
berare, de a exprima contradicțiile 
unei societăți agonice. In acest orga
nism al literaturii realiste trebuie să 
depistăm serul dătător de viață, spi
ritul revoluționar al ideologiei prole
tariatului pornit în marea lui ofen
sivă. Consecințele sînt nebănuit de 
bogate.

Eugen SIMION

Inchinat Congresului al III-lea al 
Partidului, numărul pe care-l avem in 
față oferă un sector beletristic (poe
zie și proză) cuprinzător. Poezia, 
bogat reprezentată de nume ca: Al. 
Andrițoiu, Ion Brad, Maria Ba- 
nuș, Aurora Cornu, Cicerone Theq- 
dorescu, Victor Ejtimlu, Dlmos 
Rendis, Gellu Naum celebrează 
viața nouă din. patria noastră, avîn- 
tul constructiv al epocii actuale, evo- 
dînd totodată imagini din trecutul 
eroic de luptă a comuniștilor. Relttind 
o temă preferată a liricii sale — 
Grioița 
păstrată / Neîmplinjrilor de-atunci / 
Sppe cei din Grivița mă poartă / în
demnuri vechi și vechi porunci") Ci
cerone Theodorescu îi adaugă linii 
mereu noi. Ciclul Măriei Banuș 
„Trandafiri", alcătuit din scurte poe
me de cite două catrene, cuprinde 
meditații asupra propriei munci poe
tice, reflecții ingenioase asupra felu
ritelor valori pe care le capătă în 
poezia sa tema revoluționară simboli
zată prin culoarea roșie a trandafirilor.

Regăsim cu îndnlare notele bune 
ale talentului lui Al. Andrițoiu — 
impulsivitate juvenilă, prospețime, ima
gini îndrăznețe. „Cu țara mea-n ace
lași ritm" este un poem avîntat des
pre tinerețe și viața nouă a patriei. 
Poetul își înjrînează aici înclinarea 
spre grandilocvență cu care ne obiș
nuise în ultimul timp. Incerclnd o 
temă de aceeași natură — contopirea 
sufletească a poetului cu masele, Ion 
Brad nu descoperă însă și resursele 
ei lirice. In poezia sa „Responsabilul 
cu fericirea" enunțurile rămin totuși 
uscate: „La amiază, ori seara în vi
sare cobor / Precum mi-e rostul și 
firea, / Privesc în inimă ca-n adîncul 
oceanului... / Cînd fericirea ta e să 
faci să sporească / Fericirea tuturor/ 
Nu-i prea ușor / Să fii responsabil 
cu fericirea I" Poemul Aurorei Cornu 
„închinare" încearcă să evoce lupta 
revoluționară a poporului dar într-un 
stil prea retoric. Dimos Rendis face 
șl el o retrospectivă lirică a luptelor 
din trecut ale partidului, prilejuită de 
glodurile pe care i le trezește intra
rea în sala Congresului. Ne-a plăcut 
vibrantul „Poem despre tinerețe" de 
Gellu Naum, care evocind lupta par
tidului conține un tablou dramatic de 
reală forță, intitulat „Moartea parti
zanului". Tot la sectorul poeziei, 
menționăm grupajul de tineri poeți 
cehoslovaci, prezentați într-o bună 
traducere de Tiberiu

★
La proză întllnim 

de roman, unul de 
celălalt de Al. Ivan 
tematica citadină, autorul „Morome- 
ților" vădește modalități scriitoricești 
cu iotul noi ale căror răsfrîngeri ine
dite ajung pînă în planul stilistic. 
Fragmentul publicai în „Viața rotnî- 
nească" descrie momentul impresio
nant cînd tînărul muncitor Vale este 
primit candidat de partid.

Ghilia a selectat cîteva secvențe de 
intensitate dramatică din viitorul său

. VIAȚA < 
ROMINEASCA 
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Poezia și proza

(„E-o veche dragoste roman „Drumul așteptării". Scenele de 
război au autenticitate, îndreptățindu- 
ne să așteptăm ou interes publicarea 
întregii cărți.

Constatăm ca satisfacție că „Viața 
rumenească" reia In acest număr pu
blicarea de reportaje, inițiativă pe 
care am mai avut prilejul să o sa
lutăm. „Moldova petrochimică" de 
Vasile Nicorovici are o solidă docu
mentare, evidențiind uirtuțllș dș re
porter monografist ale autoru/ul care 
se străduiește, ca totdeauna, să epui
zeze metodic, fără grabă, subiectul. 
Uneori Insă, relatarea tehnicistă ia 
locul celei literare. Reportajul lui Că
rnii Baciu despre deltă răpune la su
prafață, la o imagine mai mult pi
torească.

Se remarcă în acest număr al „Vie
ții rominești" atenția deosebită pe care 
o primește din partea redacției proza 
șl poezia, Ea capătă acurn în revistă 
greutatea corespunzătoare, reștabil'nd 
echilibrul față de sectorul de critică, 
precumpănitor în cele mai multe din 
numerele precedente.

CRONICAR

Utan.

două fragmente 
Marin Preda șl 
Ghilia. Abordînd

rt apărut tn librării romanul „Scrinul 
negru" de 9. Căline teu.



nainte de a se despărți, 
Teofil îi făcu semn lui 
Lică să meargă pe la
viță la Onuț Urcanul 
că vrea să-i mai spună 
ceva. Se așezară pe 
scîndura lată cu acope
riș deasupra și-și aprin
se fiecare cîte-o țigară.

— Tu cum socoți,
mă Lică, Hireneștii ăștia dacă au un 
frate închis, oare n-are dreptate Zo-
lovie să nu-i primească în colectivă?
Tu ce zici ?

Lică mai trase câteva fumuri, își în
cheie nasturii de la cămașă pînă sus 
la gît, își cercetă cureaua la pantaloni 
din obișnuință și zise :

— Depinde, Teofile, cum te uiți la lu
cruri. După Zolovie e greșit. Dar politic 
nu e greșit. A ține pe Hirenești departe 
de gospodărie, înseamnă a ține departe 
de colectivă mai un sfert din sat, pe niș
te gospodari adevărați. Partenie e gunoiul 
llireneștilor. Dacă-i gunoi, la o parte cu 
el. Da ce-i bun adună, strânge, ocro
tește. De asla-i și tare partidul. Tofile, 
cu puterea lui, cu viața lui asta nouă 
știe să arate fiecăruia : uite, mă, cît ești 
de om, cît ești tu de tare și cum n-ai 
știut asta pînă acuma. Hai să nu-i pri
mim pe Hirenești. Și dacă nu i-am 
primi ar însemna că ne temem de ei, 
că ni-i frică că nu-i putem duce pe dru
mul cel bun.

Tofil dădu din cap, scuipă într-o parte 
și își zise în gînd : „Tînăr, tânăr, da hî“.

— Atunci dacă îi primim înseamnă 
că ei au dreptate, Lică, să zică așa d« 
Pantea, de Culiță și de ăilalți.

Lică trase puternic din țigară, aruncă 
capătul rămas pe o frunză de brustur 
și privi la fumul ce se ridica șerpuitor 
în sus, împrăștiind un miros de verde 
copt. Se întoarse apoi spre Tofil.

— Au dreptate. Și noi ou asta să 
începem. Prin hotărârea din glas Lică 
îl făcu iar pe Tofil să se ifiinuneze.

—- Cu Culiță îi mai greu. Tu ești 
neam cu ei, Lică, ce zici ?

— Acolo mătușa Milie îi de vină. 
Ea e hiba. Da’ o pun eu pe doamna asta 
Milie la punct. Lite acu mă duc acolo. 
Ea e sutletul la toate. Culiță îi slab 
de înger. Ea crede că nu știe nimeni 
cît e de șmecheră c-o vrut să intre în 
colectivă cu două iugăre iar lui Aurel 
i-o lăsat opt. N-o las numa...

— Tu ca neam poți face ceva, Lică...
— Dacă nu mi-ar fi neam ar fi mai 

ușor, Tofile. Neamurile totdeauna aș
teaptă să le ocrotești. Să aștepte... că 
numa de ocrotit nu-mi arde...

Se despărțiră. Tofil plecă spre casă 
iar Lică o luă pe o hudiță lăturalnică 
spre Aron Culiță.

Fluierînd, Lică ajunse în fața curții 
lui Aron. Se opri mirat lîngă coșere. 
clădirea care în toamnă de-abia avusese 
așezată temelia, acum era ridicată, aco
perită cu țiglă și cu ferestrele puse. își 
dădu șapca pe ceafă și își zise în gînd: 
hNu le merge prost”.

Deschise portița și la scîrțîitul ei, 
un dulău legat pe sîrmă, între casă și 
grajd, începu să latre răgușit, încercînd 
leneș să se smulgă din legătoare. Pe ușa 
poieții apăru un cap zbîrlit și o voce 
zgronțuroasă îndemnă cîinele să tacă. 
Lică se căută în buzunare, scoase un 
pachet de țigări, îl aruncă în ușa graj
dului, duse două degete la șapcă, în 
semn că-1 salută pe văru-său Aurel și 
fără să zică nimic, intră în casă. Prin 
ușa cu două gemulețe cît palma, lumina 
răzbătea în tindă zgîrcit și la început 
Lică nu putu deosebi pe cei doi oameni 
care stăteau față în față, unul destră- 
mând un flanel vechi iar celălalt a- 
dunînd lîna în ghem,

— Ai vint pi la noi, mă — auzi 
Lică o voce bine cunoscută și punîndu-fi 
pălăria pe cuptor, bolborosi :

— Am venit, tușă. Poate îi avea 
ceva de mâncare.

Femeia aruncă ghemul în brațele lui 
Culiță și luînd din vatră o oală de pă- 
mînt afumată și dogul de mămăligă 
le puse în fața flăcăului.

— Apăi puteai să nu vii. Ne ești 
neam — și am auzit că ne vorbești de 
rău de cînd te-or pus mai mare, zise 
Milia și uitîndu-se aspru la bărbat nu 
luă ghemul din brațele lui pînă ce nu 
primi încuviințarea pe care privirea 
ei mută o cerea.

— Așa-i, Milie, dacă zici tu, așa-i...
Milia era potrivită de statură, cu 

niște ochi mici, verzi, iar deasupra buzei 
de sus, între niște crețuri mărunte, își 
făcuseră loc cîteva fire de păr, crescute 
simetric de o parte și de alta a gurii. 
Fața galbenă-pămîntie fusese cîndva a- 
trăgătoare. Și-o ferise Milia și de arșița 
soarelui și de vânt. Făcuse doi ani la 
o școală de menaj din Turda și venise 
de acolo îmbrăcată în rochie întreagă 
ca doamnele. Doamnă voia să fie o viață 
întreagă. Nu ieșise pe brazdă mai mult 
de două ori, îl trimitea pe Culiță iar ea 
stătea în locul lui la magazie la umbră, 
ferită de soare.

„Eh, unchiule, unchiule, ce-ai ajuns?” 
— își spuse Lică, uitîndu-se din cînd 
în cînd la bărbatul cu ochii mari și 
sperioși, atent să nu rupă cumva firul 
de lînă împletit și răsîmpletit pînă 
acum de cîteva ori. Mîncă mai departe 
în tăcere și după ce termină ciorba se 
șterse cu un colț al feței de masă la 
gură.

— Mulțam, mătușă, că tare bună o 
fost zama...

— Bună, că-i pe degeaba. Ia s-o fi 
plătit, atunci ți s-ar fi părut și nu prea.

Milia se uită la Culiță, se opri din 
depănat, își duse la gură o batistă 
scoasă dintr-o mînecă a bluzei și întor- 
cîndu-se cu scaun cu tot spre Lică, în
trebă iscoditoare :

— Adică, dragu rnătușii, de ce nu 
ne-ai ajutora o țîră mai mult, că tu 
la partidu ăsta trăbă că iei o grămadă 
de bani. Că uite, să-ți spuie unchiu-tău 
că noi o ducem greu...

Lică își mută privirile spre casa 
nouă și arătînd cu mîna într-acolo, măr
turisi zâmbind.

— Al dracului de greu. Se vede...
Culiță puse sfeterul de-o parte și după 

felul cum se foia pe scaun, Milia bănui 
că vrea să plece. II sfredeli cu ochii 
și bărbatul, supus, se resemna. Nu era 
pentru prima dată cînd de la nimicuri 
din astea cei doi ajungeau aproape la 
păruială și Culiță ar fi vrut să fie un
deva departe să nu-i audă. De pildă, s-ar 
fi vrut pe laviță la Urcan să bată șep- 
tica, să poată spune și el o vorbă în 
voie scăpat de sub privirile mustrătoare.

Lică pricepu neliniștea lui Culiță ș: 
îi păru chiar bine că bătrînul era de 

față, oă Milia nu-1 lasă să plece nicăieri.
— Mă Lică, n-ai putea să-mi dai oinci 

sute de lei cu împrumut, dragu rnătușii. 
că luni vreau să merg la Cîmpie cu 
Aurel să facem actele pintru pămint.

— Ce păinînt, întrebă Lică, făcîndu-se 
că nu pricepe.

—- Apăi, ăle opt iugăre, averea lui...
Pe ușă intră Aurel, un flăcău de vreo 

douăzeci de ani, zbîrlit la cap, cu mîi- 
nile și hainele pline de bălegar. Se așeza 
lîngă Culiță pe prag, siîrijenit, privind 
în același timp cu jind la Lică.

— Uite, să spună unchiu-tău, mai 
zise ca înainte ca Lică să zică ceva.

— Așa-i Milie, așa-i, dacă zici tu, 
bolborosi Culiță și prinzând un moment 
cînd nevastă-sa era întoarsă cu spatele 
către ei, ridică din umeri, voind să-i 
arate lui Lică prin semne că el, de. el 
nu poale face nimic.

— Și zi, așa, mă Aurele, vrei să 
ajungi găzdaoan, — întoarse vorba Lică 
către vâru-său, într-un fel batjocoritor, 
îneît flăcăul, ca să priceapă dacă ce s-a 
spus a fost în glumă sau nu, se uită pe 
rînd la Milia, apoi la Culiță, după aceea 
iar la mamă-sa.

— Mama vrea, Lică, și dacă mama 
zice așa...

Lică își mută privirile, pe rînd, la 
toți. Citi în ochii Miliei bucuria că 
flăcăul nu-i iese nici c-o unghie din 
porunca ei, îl surprinse pe Culiță foin- 
du-se temător pe scaun, căutînd poate 
în minte vreo pricină ca să poată 
pleca, îl văzu pe Aurel fricos parca s-ar 
fi pregătit cineva să-l bată cu inaiul, 
și-1 cuprinse un început de silă. Strânse, 
din buze, ca să nu fie nevoit să dea în 
vileag pornirile potrivnice și în locul 
vorbelor scuipă lătăreț pe podeaua de 
lut cu gînd să se scoale. Se burzului 
însă dintr-o dată, împinse masa îneît 
ceilalți tresăriră speriați și ridieîndu-se 
de pe laviță se aplecă spre Milia.

— De ce vrei să faci din copilul tău 
un om de nimic, tușă?

Aurel se uită la Culiță. Culiță cu o- 
brajii înroșiți, privi spre Milia și ne
primind din ochii ci nici o poruncă, 
întrebă mirat, cu obidă în glas.

— Adică cum de nimic, Lică — și 
bătrînul jignit și în același timp con
vins sufletește că nu auzise decît ade
vărul, se așeză iar pe prag, absent, pri- 
ponindu-și capul slăbănog și osos în pal
mele mari cît niște cîrpătoare.

Ii păru rău lui Lică că-i dăduse pri
lej bătrânului să vadă pentru o clipă 
cine era, ce rost avea el în casa aceea. 
Ar fi vrut s-o supere și s-o scoată din să
rite pe Milia, dar Milia, în loc să-și iasă 
din fire, își vedea mai departe de vase, 
mulțumită că pînă și „hoherul” de la 
partid o recunoaștea de stăpînă. Vă- 
zînd că Milia nu scoate o vorbă, Lică se 
așeză pe laviță și domol, stăpînit, aduse 
iar vorba despre avere.

— Să nu crezi, tușă, că dacă i-ai pros
tit pe ai tăi, poți prosti tot satul.

— Adică ce vrei să spui, interveni 
Milia, bănuind că Lică iscodește un loc 
ca să-i dărîme tot ce ea clădise cu rost 
în gospodăria ei. Se șterse cu șurță pe 
mîini, își trase năframa ca scoica ure
chii să 1’ie liberă și să prindă în ghiocul 
ei orice vorbă, apoi se așeză pe scaun 
cu ochii țintă la nepot.

— Tușă, spune drept, pentru ce vrei 
să te înscrii în gospodăria colectivă?

Ochii Miliei se micșorară, buzele i se 
strînseră. Așteptă cu spaimă să audă ce 
mai uriuează și văzînd că Lică tace îsi 
zise că el e prost, a pus întrebarea rwșa, 
într-o doară, că nu i-a priceput gîndurile 
și că n-o să i le priceapă. Morocă
noasă, dînd de înțeles că pentru atîta 
lucru nu trebuia să-și lase vasele neclă
tite arătă spre Culiță

Desen

— Asta-i treabă de bărbat, întreabă-1 
pe el, nu pe mine, — și convinsă că de 
la Culiță mai ușor poți să scoți un ochi 
decît o vorbă potrivnică vrerilor ei, își 
acoperi urechea dezgolită cu basmaua 
și so duse iar la vase.

Culiță ridică din umeri, căscă ochii 
mari, fîstîcit că Milia pusese pe umerii 
lui o povară atît de grea și nevoind 
să spună ceva necugetat, socoti că mai 
bine să încurce lucrurile în așa fel, îneît 
să nu poată înțelege nimeni nimic.

— Apăi dacă tu, Milie, zici că-i treabă 
de bărbat, eu ce să...

își aduse aminte de ocara aruncată de 
Lică pe seama lui, că-i un îmbrobodit și 
prostit de-o muiere. Se rușină la gîndul 
că de teama Miliei trebuia să mintă din 
nou și tăcu înveninat, îneît dinții îi 
trozniră în încleștare.

— Ce taci, tată, — sări Aurel de la 
locul lui și văzînd că bătrînul nu vrea 
să-și ridice ochii din pămînt se uită la 
Lică, apoi la Milia, socoti repede că o 
dată ce văru-său e acolo, mamă-sa n-o 
iă-i poată face mare lucru și zise :

— Ca să-și poată face casă nouă, vere, 
pintru asta vrea să se înscrie. Că statul 
dă colectiviștilor înlesniri, iar pe mine 
mă ține să-i lucru pămîntul ca o slugă, 
că casa o trecut-o pe numele ei. nu pe...

Se auzi o trosnitură seacă și farfuria 
de pămînt aruncată de Milia se sparse 
de ușa tinzii, împrăștiindu-se într-o 
puzderie de cioburi.

— Hoherule... și în clipa cînd Milia 
voi să arunce încă un blid, Aurel își 
feri capul după scara ce urca din tindă 
în pod.

Lică îi ieși înainte, îi luă farfuria 
din inînă, o așeză la locul -ei, o făcu 
pe Milia să stea pe marginea vetrei și 
trăgîndu-și lavița mai aproape vorbi 
mustrător.

— Să-ți spun eu, tușă, in locul lui 
Aurel ? Uite, că eu îți spun deși nu 
vrei... Te-ai crezut mai deșteaptă decît 
toți și ți-ai zis că lumea n-o să te pri
ceapă. Uite că te-a priceput. Oamenii 
vorbesc. Ai lăsat opt iugăre lui Aurel, 
cu două vreți să vă înscrieți în colectivă 
și gata ați spus! Acu statu, că i-am făcut 
hatârul, să ne dea de toate. Să ne dea 
cărămidă, țiment, țiglă, ca doamna Mi
lia să-și facă casă, că vedeți, dînsa a 
pășit pe drurnu socialist. Adică tu sta
tuie ești prost, dă-mi tot ce-mi trebuie 
să duc o viață faină și ușoară, iar eu 
Milia, că-s deșteaptă, te trag pe sfoară. 
Cînd ai văzut că Aurel nu poate lucra 
tot pămîntul, ce socoteli ți-ai făcut ? 
Dăm jumătate de pămînt în parte. A- 
dică nu-i de-ajuns c-am înșelat colecti
va, dar ia să-i luăm pîinea de la gură 
și lui Pavel Zăranie, care n-are pă 
niînt, da e prost și ni-1 lucră pe-al 
nostru. Și uite-așa, casă ți-ai ridicat, 
de la gospodărie o să pice, de la Aurel 
curge, Zăranie îți aduce plocon pîinea 
care ar trebui să fie a lui și doamna 
Milia stă acasă și dă cu farfuriile în 
‘opii, cînd vede că nu-i poate ține în 
jug ca pe niște boi. Mdaaa...

Culiță, minunat din cale-afară de iste 
;imea cu care Lică dăduse în vileag 
gîndurile Miliei, chicoti lovindu-se cu 
palma de genunchi. Se uită spre locul 
unde nevastă-sa învinețită de ciudă își 
făcea de lucru cu un fir de ață și vă- 
zînd-o atît de cătrănită, se simți obligai 
să-i vină într-ajutor, mai ales că și el, 
în nopțile de nesomn, cînd femeia îi 
împărtășise planurile, le socotise înțe 
lepte din cale-afară.

— Mă Lică. cum poți tu să zici de 
Milia că așa... și văzînd că din ochii 
nevesti-si lacrimile curg șiroaie, fără 

ca femeia să scîncească sau să geamă, se 
înăspri dintr-o dată. Ii fulgeră pe Lică 
și pe Aurel îndelung, cu reproș, făcîn- 
du-i să priceapă că pentru o asemenea 
purtare ar trebui să se căiască și nu 
peste o zi sau două, ci chiar atunci, în 
clipa aceea.

Plîngea Milia fără să scoată un cuvânt, 
lăsîndu-și lacrimile să curgă nestinghe* 
rite printre zbîrciturile feței, printre 
țepii mustății, pînă sub bărbie unde 
se adunau într-o singură scurgere și 
porneau pe sub năframă în jos, pe gît. 
Pînă și Lică (nemaivorbind de Culiță 
și Aurel), credea că Milia plînge pen
tru că fusese luată la rost ca o oarecare, 
neținîndu-se seama că ea, la urma unnei, 
a strîns agoniseală ca să aibă pruncii 
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cu ce să înnoade capetele și acum era 
trasă la răspundere, ca o străină, ca o 
hoață. Gîndurile Miliei erau însă cu 
totul în altă parte și plînsul nu avea 
nici o legătură cu vreuna sau alta din 
pricinile bănuite de cei trei. Pentru 
altceva plîngea Milia, pentru altceva 
se necăjea. Se credea singura stăpînă 
în casa aceea, cuvîntul ei fusese lege, 
toți au ascultat-o, bărbații punînd în tre
buri mîna și vînjoșenia, ea capul, gura 
și lucrurile au mers mereu statornice, 
mereu cu ea în frunte... Chibzuise înde- 
lung ce avea de cîștigat, ce avea de pier
dut, făcuse nopți de veghe urmărind 
mereu cum e mai bine ca să iasă în 
cîștig și cînd ajunse la hotărâre, nu 
stătu mult pe gînduri. II puse pe Culiță 
să facă cerere. Și acum, ceea ce ea 
crezuse că e taină, se dovedise a nu mai 
fi taină, „prașcăul“ de Lică i-o dovedise, 
tainița ei sufletească fusese deschisă, un 
cuget străin, intrase acolo, iscodise, 
dăduse în vileag tot ce ea crezuse că 
e numai al ei, știrbindu-i liniștea su
fletească. Și liniștea trebuia păstrată, 
cel puțin ea, dar nu cu lacrimile. Pe 
Lică nu-1 putea momi cu udeala ochilor 
și atunci se hotărî să lase plînsul pen
tru bocitoare, ca să-și apere avutul și 
tihna sufletească bărbătește ca o stă
pînă.

Ca la un semn, lacrimile i se opriră 
pe dată, pîrîiașele din obraji secară 
prin viroagele cutelor și Milia întine
rită de pornirile lăuntrice se sculă 
sprintenă, deschise ușa tinzii, luă de 
pe cuptor șapca lui Lică și o aruncă 
drept în mijlocul curții, speriind niște 
rațe șâ făcînd dulăul din lanț să 
latre.

— Judecă-ți averea ta, coate goale, 
n-o judeca pe-a altora. Afarrr... praș- 
căule, mintenaș afarrr... — și văzînd 
că Lică iese supus, tună cît o ținu 
gura. Și să mai calci pragul ăsta cînd 
o crește brusturi pe el. Auzi ?... Așa să 
>tii... Atunci.

Lică își luă șapca din colb, o bătu 
ie genunchi ca s-o scuture de praf, 
dădu din cap nedumerit de legătura 
dintre ultimele două cuvinte rostite 
de Milia și ieși în drum. Stătu cîtva 
timp locului neștiind încotro să apuce 
cînd zgomotul a două palme îl făcu 
să tresară. Ușa tinzii prin care ieșise 
el se dădu la o parte și prin ea apăru 
cu obrajii înroșiți. Aurel.

— Poți să mă bați, da eu slugă n-o 
să-ți mai fiu, auzi? — și cînd văzu 
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că Milia vrea să vină după el, cu mes* 
tecătorul de mămăligă, Aurel fugi la 
coșar, și dintr-o opinteală rupse un 
laț. Atunci Milia zăbovi. Lăsă meste- 
cătorul să-i cadă încet pe lîngă trup 
și galbenă ca ceara se sprijini de 
rama ușii. împotrivirea o zdruncinase, 
venise pe negîndite, nu se așteptase 
la ea, îi tăie voința, și teama că Aurel, 
copilul ei, ar fi putut s-o lovească o 
copleși, o înmuie și nemaiavînd putere 
se lăsă pe prag cu privirile fumurii 
ațintite în gol, cu gînd că o să-și pună 
ea ficiorul la punct, o să-l pună de 
n-o să uite toată viața.

Lică nu bănui ce hotărîri se ascun
deau în dosul sfîrșelii Miliei. Își luă 
o nuia din gard, își trase pălăria pe-o 
ureche și fluierînd apucă pe uliță în 

jos, cu gînd să meargă să bea un deț 
la cooperativă.

ilia stătu multă vreme 
pe prag chibzuind în 
1‘el și chip. își trase 
năframa pe frunte pînă 
la ochi să creadă Au
rel că-i îndurerată și 
plînge, că pornirea lui 
a întristat-o adine. Dar 
în loc să plîngă privea 
fără să fie văzută pe

sub broboadă, își mușca buzele înciu
dată luînd hotărîri, ca apoi să le în
lăture în căutarea altora mai bune. 
Trebuia cumva să facă să-l înmoaie pc 
flăcău, nesmintit să-l îndoaie și asta 
putea s-o facă numai copleșindu-1 cu 
dărnicia ei ori supunîndu-1 cu aspri
mea. Știa că Aurel nu-i seamănă ei 
decît cu chipul, că n-are nimic din 
tăria ei, din mintea ei, că-i lipsit de 
voință și pentru că era așa și nu altfel 
trebuia să-i adoarmă înverșunarea de-o 
clipă ori să i-o calce în picioare, ca să 
nu mai ridice capul de viperă nicio
dată. Se gîndi la pămînt, chibzui că 
cel mai bun lucru e să-l pună pe nu
mele lui, cu acte în regulă la notăra- 
șul din Cîmpie și asta acum pînă nu-i 
bagă alții în cap să se lipsească de el. 
Și cînd o avea averea lui, lui n-o să-i 
mai ardă de colectivă, de Lică, o să 
se țină cu dinții de ea, o să-i fie dragă, 
așa cum îi dragă ei lumina ochilor 
Bani n-avea deocamdată, tot ce avusese 
plătise la tâmplari pentru ușile și fe
restrele casei noi, dar în schimb avea 
altceva și din acel altceva scosese ea 
bani și altădată cum avea să scoată și 
acum. Se sculă în picioare. își șterse 
ochii uscați, ca flăcăul ce trebăluia lîngă 
coșere să ia aminte că tot nu i-a trecut 
supărarea, oftă de cîteva ori ca să fie 
auzită, apoi strigă către Aurel cu o voce 
voit tînguită.

— Mă Aurele, nu l-ai văz’t pe ăla ? 
„Ăla” era Zăranie, niciodată nu-1 nu

mise altfel față de altcineva, totdeauna 
pronunțase pe „ăla” în batjocură ca 
lumea să audă și să vadă că ea nu 
pune pe el preț mai mare decît ar fi 
pus pe o slugă. Numai noaptea cînd 
el se strecura prin fereastra de la casa 
mare după ce se încredința că Culiță 
sforăie în grajd, ea-1 copleșea cu dăr
nicia mîngîierilor ei, numindu-1 Pava- 
lucă și scîncindu-și la pieptul lui tine
rețea vînturată în zadar cu un om mo 
latic ca bărbatul ei.

„Ăla” era în fînar. Coborî cum se 
auzi strigat, dar nu ieși la vedere pînă 
ce strigătul nu fu repetat și de Aurel.

Apăru morocănos, cu părul plin de 
fîn și se duse în tindă. Așteptă cîtva 
timp pînă ce din camera din față se «vi 
Milia cu mîinile sub șurță. închise ușa 
tinzii cu zăvorul, se uită prin ferestruică 
în curte să vadă dacă Aurel își vede 
ile-ale lui și după ce se convinse că flă
căul nu bănuiește nimic, Milia se în
toarse spre Zăranie.

— Păvălucă, să te duci la doftorul 
ăla de dinți și să mai schimbi cinci 
grăunțe. Da să le dai mai scumpe, mă 
Păvălucă, dragu meu că tu știi că sîntem 
în lipsă. Da nu cumva să bei cum ți-e 
năravul. De loc să du bei, Păvălucă 
dragu meu, că dacă nu bei la noapte 
te aștept cu vinars și pogăcii și cu 
dragostea me te aștept, Păvălucă...

Bărbatul morocăni ceva, se scărpină în 
părul încîlcit, luă grăunțele și le vîrî 
în șerpar, le pipăi apoi pe dinafară, le 
scoase din nou ca să le numere în fața 
ei și încredințat că erau atîtea cît îi 
spusese femeia și nu mai puține, le 
băgă la loc în buzunarul de piele al 
chimirului.

— Milie, eu îs răbdător, răbdător 
tare... Îs om încă tînăr și-aș putea să-mi 
găsesc o muiere pe potrivă, da trăiesc 
cu tine daaa...

— La toamnă pui casa pe numele 
tău, Păvălucă dragă, zise ea grăbit 
știind unde vrea să ajungă Zăranie, — 
și ca să-l împace cumva se agăță de 
gîtul lui. Tu nu-1 vezi pe Culiță cum 
tușește, de tăt se scutură ? îmi spune 
mi© inima că pînă la toamnă se sfîr- 
șește. Și dacă se sfîrșește toată strînsura 
o să fie e ta, ne luăm și trăim ca oa
menii, că viața de-acu nu-i viață. Da 
pînă nu moare cum să trec pe numele 
tău, Păvălucă dragă. No, spune tu cum 
să trec? Dacă ți-o veni într-o bună zi 
și mă lași? Dacă mă lași, Păvălucă dra
gă? Că voi bărbații vă știu eu... Cum 
®ă nu vă știu eu, vai cum vă știu...

Se oțărî dintr-o dată că s-a dovedit 
moale în fața lui, că i-a arătat prea 
multă prețuire, că n-ar fi trebuit să-și 
arate slăbiciunea de femeie. Se încruntă 
țuguindu-și buzele, își legă nervoasă 
broboada sub bărbie și zise :

— Ori poate te-oi lăsa eu, Zăranie. 
ți-oi pune traista cu care ai vint în 
spinare și ți-oi zice să te duci în cele 
patru vînturi, că te-ai slăbănogit și tu 
de parcă n-ai mai avea viață în tine. 
Și-acu du-te la Cîmpie și schimbă grăun
țele, da de băut să nu bei, Păvălucă. 
să nu bei, că la mine dacă bei nu mai 
ai ce căuta.

Zăranie își băgă mîinile în tăieturile 
cioarecilor și se uită la femeia din fața 
lui. Fața îi era mai bătrînă decît o 
arăta trupul și știa că trupul ăsta are 
o tinerețe pe care multe fete tinere n-o 
aveau. Tuși ușor ca muțenia lui să nu 
fie înțeleasă în alt fel, o mai cercetă 
pe Milia o dată din cap pînă în picioare 
și cînd îi zări zbîrciturile din colțurile 
gurii se înfurie că o bună parte din 
viață și-o petrecuse ca o slugă neieșind 
din cuvîntul zgripțuroaicei. Lui îi tre
buia casa, pămînturile pe care le lucra 
în parte și care după atîta trudă i se cu
veneau lui. Pe Milia nu trebuie s-o 
scape din mîini, o să facă tot după 

voia ei cum a făcut și pînă acum, asta 
pînă într-o zi cînd i-o veni bine și-a- 
tunci o să știe el ce-o să facă.

— Apoi eu mă duc, Milie, dacă așa 
ți-e voia.

— Du-le, mă, ce-ai stat așa pe gîn
duri că m-ai spăriat. Ia calul și căruța 
și du-te, da lui Aurel să-i zici că te duci 
la moara de valțuri ca să schimbi ceva 
grîu pe făină.

— Da calul șchioapătă^ Milie...
— Apăi dacă ești gospodar fă-1 să nu 

șchioapele, că doar nu l-oi obloji eu. 
Destul te oblojesc pe tine. Numa’ ai 
grijă cu grăunțele să nu le vadă cineva, 
că dacă le vede pușcăria ne măDÎncă, 
Păvălucă dragă.

Las’ că nu-s io chiar așa... mor
măi Zăranie și după ce mai pipăi o 
dată un buzunar al chimirului ieși a- 
fără.

Strigă după Aurel, poruncitor, cum 
striga de obicei Milia la el și cînd văzu 
pe flăcău că iese din grajd, îi spuse să 
scoată calul din poiată ca să vadă de ce 
șchioapătă, că trebuie să meargă negre
șit la moară la Cîmpie.

Aurel intră în grajd și veni cu mur
gul după el.

— Hai, gloabă, hai...
Calul mergea șchiopătînd. Ii intrase 

on cui în copila unui picior din spate. 
De cîte ori călea pe locul bolnav, muș
chii crupelor tremurau și armăsarul ne
cheza dureros. Ii legară căpăstrul de o 
leață a coșerului și Zăranie bătînd cu 
o palmă peste pielea netedă și asudată 
de încordare prinse eu cealaltă mîna 
piciorul subțire și-1 îndoi ca 6ă vadă 
copita.

— Ține, mă, să nu mă lovească, zise 
Zăranie către fecior, în timp ce cu 
coada ciocanului curăța balega uscată 
prinsă în făgașul unghiei. Calul nechea- 
ză din nou voind să-și smulgă piciorul.

—- Un cui, și scuipînd țigara din gură, 
Zăranie scoase de sub chimir cleștele.

— Dintr-o dată, mă.
— Grij’ numa, să nu zvîrle.
Prinse cuiul și trase eu putere. Ca

lul simțind durerea, tremură din tot 
trupul. își trase piciorul nechezînd 
sălbatic și în cădere potcoava cu co
pita sc agăță de chimirul lui Zăranie 
rupîndu-i buzunarele țintate. Armăsa
rul în smucitură rupse și frîul și acum 
alerga prin curte, căutînd cu ochii un 
loc de ieșire.

înjurătura i se opri lui Zăranie în 
gît și neputînd spune nimic, aruncă 
cleștele după cal, strîngîndu-și în dinți 
buzele învinețite și uscate.

— Ce-i, mă, te-a lovit ?
— M-a miluit, mila mantii lui. și 

Zăranie se lăsă ridicat de subsuori și 
scuturat, ca stomacul lovit să se așeze.

Din chimirul ferfenițat căzură cî
teva boabe galbene și mari cît niște 
mărgele.

Zăranie se smuci și cu amândouă 
mîinile acoperi grăunțele galbene, ca 
apoi cu pămînt cu tot să le bage în 
buzunarele pantalonilor,

— Ce-s alea, mă ?
— Nu-i treaba ta...
Aurel se uită roată și văzînd un bob 

îl calcă cu piciorul.
Zăranie se sculă cu greu și ținîn- 

du-și pîntecul cu palmele împreunate 
se tîrî spre casă. De sub talpa bocan
cului Aurel luă grăuntele și punîndu-1 
în palmă îl aduse în fața ochilor. Pu
pilele i se măriră și printre buzele în
tredeschise de-abia se auzi :

— Aur...
Ii trecu dintr-o dată prin cap o 

poveste despre care satul nu mai a- 
mintea de mult. Dar satul n-o uitase, 
așa cum n-o uitase nici el, pe atunci 
un țîngău cu țurjoaiele goale. Tîboc 
bătrînul făcuse avere vînzînd în anii 
secetei o bucată de pîine pe un gram 
de aur. Cînd îi găsiseră strînsura, în 
closet, Aurel fusese acolo, ca mai toți 
copiii. Printre monedele de argint 
ei au și boabe din acestea înșiruite pe 
ață. Muncise și el cu stomacul gol și 
amar ca și cerul gurii, pe marginea 
Arieșului. Un gram și o boabă. O boa
bă și un chin de o zi, pe arșiță, clă- 
tinîndu-se pe picioare de foame.

Din doi pași, Aurel îl ajunse pe 
Zăranie din urmă și punîndu-i o mînă 
pe umăr, îl întoarse către el.

— Mă, tu și mama ai fost în tă
rășenie cu Tîboc.

Ochii lui Zăranie se micșorară de 
spaimă. Zîmbi larg arătîndu-și dinții 
galbeni și înnegriți de tutun, însă col- 
țoși și înfipți bine în gingiile roze. 
I-ar fi tras flăcăului o palmă ca să-l 
pomenească pînă la ziua de apoi, dar 
își zise că mai bine să-l ia cu buna. O 
strigă pc Milia și femeia care văzuse 
totul prin ușa tinzii veni galbenă și 
tremurînd.

INTELECTUALII
Șl COMANDA SOCIALĂ

(Urnwe din pag. 1)

nostru pentru transformarea culturii 
intr-un bun al tuturor, este hetări- 
tcare pentru formarea omului nou, 
membru conștient și luminat al soch- 
tății socialiste.

Sindicatele, organizațiile de tineret, 
sfaturile populare, organele Ministeru
lui Invățămîntului și Culturii, S.R.S.C. 
desfășoară o intensă activitate în orașe 
și Ia sate, în cluburi, în cămine, în 
case de cultură, pentru răspîndirea 
științei și culturii în masele cele m?i 
largi'.

„Trebuie îmbunătățită și lărgită, — 
a spus tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, — cu activa participare a oa
menilor de știință și cultură, munca 
de răspîndjre a cunoștințelor științi
fice de popularizare, pe înțelesul ma
selor largi, a concepției materialiste 
despre lume, de combatere a vederi
lor înapoiate, superstițiilor, prejude
căților și misticismului".

feste în această formulare concisă 
cel mai vast și cel mai măreț pro- 
gram de lucru pentru toți oamenii 
de știință și cultură. Li s-a încre
dințat o misiune de o frumusețe unică 
în îndeplinirea căreia vor avea feri
cirea de a simți mari bucurii, de a-și 
îndeplini cea mai nobilă, cea mai 
patriotică îndatorire către popor.

Nici un intelectual să nu se izoleze 
in turnul lui de fildeș, să nu rămînă 
străin sau indiferent de uriașa pre
facere ce se desfășoară în mentali
tatea oamenilor, în concepțiile și preo- 
cupările lor cele mai adinei și mai 
intime.

Orice intelectual e un produs so
cial. Cunoștințele lui sînt luate din 
tezaurul lăsat de generații și ge
nerații. El trebuie să le îmbogățească, 
să le răspîndească, să le întoarcă 
poporului care a fost izvorul energii
lor ce au constituit acel tezaur.

Bibliotecile sînt publice, muzeele 
sînt publice, sălile de concerte sînt 
deschise tuturor. In această nouă 
concepție, cunoștințele personale ale 
savantului, ale omului de cultură, 
nu pot rămîne închise ermetic pen
tru cine știe ce satisfacție subtilă 
de intelectual care se autoadoră. Cu
noștințele lui, în orice domeniu ar 
fi, trebuie să aducă o contribuție 
practică la marea construcție socia
listă. Și literatul, și artistul pot și

— Ma, oopchilu mamei, ce te uiți 
Ia mine ca la o dușmancă ?

Aurel îi arătă ce găsise și nu se 
împotrivi cînd femeia îi luă mărgeaua 
din mînă aproape zdrelind u-i pielea 
palmei cu unghiile.

— Tot pentru tine le-am agonisit, 
tot pentru binele tău.

— Mamă, nu fă din cioară înger 
alb că pe mine nu mă duci. Eu îți 
spui cu frumosul că nu vreau să intru 
pentru tine la dos. Ți-ai trăit viața, 
ce-ți pasă. Se poate întoarce lumea 
cu crăcii în sus. Da eu îs tînăr și 
vreau să trăiesc. Aici o să am nevastă 
și copii și nu vreau să mi-i arate ni
meni cu degetul. Bagă bine la țeastă și 
nu te uita la furcă.

Simțind ca gîndurile i-au fost bă
nuite, Milia își luă ochii de la furcă 
și zise cu dojană în glas :

— Tu la bătrânețe nici de mîncare 
n-o să-mi dai, mă. Și te-am crescut și 
ți-arn dat strînsură că doar nu s-o duc 
în pămînt am făcut-o. Am cumpărat 
pămînt rupând de la gură, acu vreau 
să-l pun pe tine cu acte în regulă, că 
dacă bunul dumnezeu o rîndui să mă ia 
să nu rămîi golaș ca puii de pasăre. 
Și tot tu mă judeci, dragul mamii.

Ochii lui Zăranie se măriră și vini
șoarele roșii din albul lor se umflară 
gata să plesnească, cînd Milia îi făcu 
semn spre furcă.

— Nu-i chiar așa. Pintru pămînt am 
lucrat și eu. Și din munca mea l-ai 
cumpărat. Și dacă nu era colectiva, 
mult și bine să fi trăit, că nu-1 puneai 
pe mine. M-ai ținut desculț ca pe o slugă 
iar ce era mai bun îi băgai pe gît 
drăguțului duinitale. Nu-ți bag vină. 
Da să știi că la o adică în mine să 
nu-ți pui nădejdea. Să nu crezi că nu 
știu de ce n-am avut ce mînca în vre
mea secetei. Știu eu bine...

— Ce drăguț, mă Aurele ?...
— Uite-1, nu mă duceți voi, la tot 

satul o să spui.
Aurel văzu privirile mamei lui aținti

te spre el într-un fel ciudat. Simți că 
în spatele lui se petrece ceva, dar nu 
mai avu timp să se întoarcă. Auzi prin 
aer vîjîind ceva metalic și în creier îl 
încolți gîndul că mamă-sa i-a dat furca 
în mînă lui Zăranie și Zăranie vrea 
să-l omoare. Căzu grămadă izbit de fur
că între gît și ureche.

Milia sc uită pe uliță. Nu era nimeni. 
Stătu o clipă locului, descumpănită de 
glasurile copiilor, care pregăteau la 
școală corurile pentru serbarea de 1 
Mai. I se păru că îi auzise undeva în 
drum, li făcu semn lui Zăranie și îl 
în.șfăcară pe Aurel de gulerul hainei și 
îl tîrîră în șură.

— Na, mă, na, să mă judeci, vorbea 
Milia în timp ce picioarele ei loveau 
la întîmplare trupul leșinat.

După ce osteni, luă furca de unde o 
aruncase Zăranie și alergă după armă
sar. 11 fugări pînă ce oamenii, auzind 
nechezatul și înjurăturile se arătară pe 
la porți.

— Na, să mai zvîrli...
— De ce-1 bați, Milie ?
Milia lăsă furca să-i lunece din mînă 

și ștergîndu-și fruntea asudată, zise :
— L-o lovit pe Aurel, de-i mai mult 

mort colo. în șură.
Cîțiva îl ajutară pe Zăranie să-l ducă 

pe flăcău în casă. Aurel avea urechea 
dreaptă ruptă pe jumătate, iar din 
dosul ciotului rămas sîngelc se strecura 
pe sub cămașă.

— Să mergem careva la Ghiriș după 
doctor, Milie.

Obosită cu părul răvășit, Milia dădu 
din mîini.

— Pune calul la căruță și du-te la 
Cîmpie, Zăranie. Da dacă îți cere dofto
rul prea mult să nu-1 aduci și să-ți vezi 
de făină.

Luă de pe o poliță sticla cu țuică și 
rupîndu-și o fîșie din șurță, tamponă 
locul lovit.

— Mă Toadere, du-te, rogu-te, și spu- 
ne-i lui Zolovie că azi nu pot veni. 
Du-i și cheile. Culiță îi plecat la Luduș. 
N-am cu cine-1 lăsa. Că uite, necazul 
vine pe nepusă masă.

Toader se duse și Milia rămase sin
gură cu flăcăul. își trase un scaun 
lîngă pat și stătu un timp cu privirile 
uscate îndreptate spre copil.

Aurel respira domol ca și cum ar fi 
dormit. Cîteva picături dc sînge i se 
uscaseră în colțul gurii și Milia, udîn- 
du-și degetele cu salivă, le răzălui în
cet, cu grijă. Ii luă apoi mîna în mîinile 
ei și-i pipăi fiecare deget în parte, cu 
migală.

— Mă, dragu mamii, putea să te o- 
moare și Milia își rezemă fruntea de 
marginea patului, rămînînd așa vreme 
îndelungată, căznindu-se să plîngă dar 
fără să reușească.

trebuie să aducă o asemenea con
tribuție, colaborînd la formarea con
științei socialiste, la educarea este
tică a maselor.

Orice intelectual, sub conducerea 
partidului, trebuie să-și manifeste ac
tiv și hotărît intransigența față de 
ideologia burgheză, să combată fără 
răgaz liberalismul, obiectivismul bur
ghez, naționalismul și șovinismul. E 
locul lui de muncă pe marele șan
tier al construirii socialismului. „în 
prezent, — spune tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în Raportul C.C. al 
P.M.R. — activitatea ideologică, munca 
de lichidare a înrîuririlor educației 
burgheze din conștiința oamenilor este 
tărîmul principal al luptei de clasă, 
al luptei între vechi și nou“.

Lupta de idei între socialism și ca
pitalism nu trebuie slăbită nici o 
clipă. Acei care luptăm pentru socia
lism, avem de partea noastră verdic
tul hotărîtor care confirmă zi de zi, 
tot mai puternic, valabilitatea nepie
ritoare a marilor adevăruri ale învă
țăturii marxist-leniniste. Poziția noas
tră este inatacabilă. De pe ea, scrii
torul, artistul, omul de cultură, are 
un orizont larg, are perspectiva ade
vărată a realității, poate pătrunde cu 
ochiul esența fenomenelor, mersul îna
inte al societății, direcția ei de dez
voltare. Actualitatea oferă uriașe mo
tive de inspirație, o imensă varietate 
de teme, un bogat tezaur de idei. 
Este de ajuns ca scriitorul și artistul 
să fi lichidat în el, în conștiința sa. 
definitiv și cler, orice spirit de castă, 
orice individualism, orice tendință de 
abstracționism; este deajuns ca apoi 
să adîncească realitățile, să le stu
dieze cu seriozitate, să țină un con
tact viu și permanent cu oamenii 
muncii. Din acest contact va resimți, 
în munca sa, sensul reîmprospătării 
puterilor lui Anteu fa contactul cu 
pămîntul.

Sarcinile trasate de Congresul al 
111-lea în domeniul ideologiei și cul
turii nu privesc numai partidul, ci 
pe toți oamenii de știință și cultură 
legați de popor și de uriașa operă 
istorică de construire a socialismului.

E partea noastră de muncă pe 
care ne-o preluăm cu entuziasm și cu 
conștiința cinstei ce ni s-a acordat. 
Să fim într-un pas cu oamenii muncii.

Demosfene BOTEZ
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multe sur- 
eare mi le 
bunăvoință, 
cu o undă 

tovarășul 
Goina, se

rare alte 
prize pe 
oferea cu 
împletită 
de șagă, 
Gheorghe 
afla și vestea trimi
terii a cinci vaci cu 
lapte la o depărtare 
de 8Q kilometri. în

osta cetate dacică Po- 
taissa, cunoscută sub 
numele de Turda abia 
de prin anul 1075, 
este așezată la poa
lele munților Apu
seni. Pe fiecare stra-

' dă, în fiecare colțișor 
* al acestui oraș, te în- 

tîmpină 
unui zbuciumat trecut 
o piatră care atestă 
statornicit în anul 106 
macedoniană și că 
roman a început să exploateze bo
gatele zăcăminte de sare (părăsite 
abia în al XlX-iea veac), iată din
colo fosta reședință a domnitorilor 
Ardealului (azi un interesant mu
zeu raional) în care s-au ținut 127 
Diete, respectiv mai multe decît în 
toate celelalte orașe ardelene la 
un loc, iată delușorul pe care au 
fost spînzurațî capii răscoalei de la 
Bobîlna și ruinele fostelor ziduri 
ale cetății, iată parcul „Mormîntul 
lui Mihai Viteazul", situat cam pe 
locul unde voievodul romîn a fost 
ucis mișelește dc mercenarii valoni 
ai generalului Basta, iată casa unui 
anume Jarai care a sprijinit (la- 
o.altă cu minerii salinelor din Tur
da) cetele răsculate ale lui Horia, 
sau casa lui Mikloș Mikloș, prieten 
cu Petcfi Sandor, ia care mareie 
poet revoluționar și-a lăsat soția si 
copilul, în 1848, cînd a pornit să 
însuflețească răscuiații cu versul și 
sabia...

Bine, bine — va protesta cititorul 
—■ constat că Turda are un trecut 
istoric impresionant. Dar eu, drept 
Să spun, pot afla asemenea lucruri 
din cărțile de istorie. Cînd însă 
citesc un reportaj, mă interesează 
îndeosebi prezentul. Despre el să 
ne scrii!

Ai puțintică răbdare, stimate ci
titor. Prezentarea istorică a fost un 
simplu „cîriig" reportericesc. Vine 
și prezentul — un prezent bogat în 
semnificații. Te interesează indus
tria ? Poftim : te servesc cu prom
ptitudine. E greu să memorezi. Nu 
vrei să notezi pe hîrtie ? încep: 
fabrica STICLA, fabricile 9 MAI 
și SILICA pentru cărămizi refrac
tare, HORIA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN 
pentru carton gudronat, UZINELE 
CHIMICE cu o puternică secție 
de policlorură de vinii, PROLETA
RUL (șamotă pentru cuptoare înal
te și furnale), Fabrica de prefabri
cate din beton și ultima — dar nu 
și cea de pe urmă — Fabrica de 
ciment VICTORIA SOCIALISTA, 
ale cărei produse sînt bine apre 
ciate și peste hotare.

După cite vedeți, un autentic bu
chet de întreprinderi de interes 
republican, mai toate profilate pen. 
tru materiale necesare vastului pro- 
gram de construcții: șantierelor
deja existente și, mai ales, celor ce 
se vor deschide în anii următori 
pe baza planului economic de dez
voltare și a celui de perspectivă,

Dacă mi-am ales drept obiectiv 
fabrica de ciment VICTORIA SO
CIALISTA, am făcut-o cu tîlc: e 
una dintre puținele întreprinderi 
citate nominal în Directive, ceea 
ce denotă importanța majoră ce > 
se acordă întru rezolvarea unei 
probleme de mare însemnătate: 
spațiul locativ.

îmi cer iertare dacă mai adaog 
o singură frază despre trecut: fa
brica a fost înființată prin anii 
1820/21, cu o masivă contribuție a 
capitalului străin. Dar abia în anii 
de democrație populară a luat pro
porțiile impresionante de azi și a 
crescut ca voinicul din basme în- 
tr-Un an cît alții în șapte... Cifrele 
de mai jos sînt concludente: d© la o 
producție de 140.000 tone în 1949 
s-a ajuns Ia 470.900 tone în 1959, 
iar în 1965 se vor produce 1.200.000 
tone ciment, respectiv de opt ori 
mal malt decît Ia naționalizare. A 
sporit în aceeaș proporție produc
ția de calcar (materie primă pen
tru oțel și fontă), așa îneît asigură 
în proporție de 50 la sută necesită
țile industriei noastre siderurgice.

Despre uroduetivKatea muncii se 
vorbește mult se scrio poate și 
mai mult. Dar niciodată n-am în
țeles mai limpede însemnătatea ei. 
decît în urma citirii pe un panou 
uriaș, afișat pe una din clădirile 
pudrate cenușiu, o lozincă pe care 
o reproduc textual: „Dînd cu unu 
la sută peste plan, contribuiai la 
construirea a încă 1.000 aparta
mente pentru oamenii muncii din 
patria noastră''. Și întrucît colecti
vul fabricii s-a angajat, în cinstea 
celui de al III-lea Congres al Par
tidului, să sporească anul acesta 
productivitatea cu 2,53 Ia sută, în
seamnă că a produs numai prin 
aceste efortu-i suplimentare cimen.
tul necesar pentru construirea a 
peste 2.500 apartamente. E ceva, 
nu ? Dar să nu credeți că acosta 
este unicul angajament al colecti
vului. Am mai notat: fabrica va 
produce peste plan în 1960, 15 000 
tone de ciment, 2.309 tone ipsos 
și 4.500 tone calcar metalurgic ; va 
realiza economii peste Plan în va
loare de 3.500.000 lei și va da be
neficii peste plan tot de 3.500.000 
lei. Mărturisesc cinstit că nutresc

mărturii ale 
istoric. Iată 
că aici s-a 
legiunea 5-a 
acest cafitru

o admirație fără margini pentru 
cifre, cu atit mai vîrtos cu cit mă 
încurc amarnic la cea mai simplă 
operație aritmetică. Iar cînd văd 
înșirate zerouri care sintetizează 
milioane, mă apucă amețeli. Nu-i 
deci surprinzător că am căutat să 
cunosc personal pe Prometeij aces
tor depășiri, economii și beneficii

Ca să mă pot descurca mai lesne 
prin labirintul atîtor secții, am cerut 
sprijinul secretarului comitetului de 
partid, car© poartă Un nume de re
zonanță : Ludovic de Valerio... In 
viața de toate zilele secretarul este 
mecanic și ca orie© comunist au
tentic, preferă acțiunea, vorbelor. 
Dar cum l-am slciit cu felurite în
trebări, n-a avut încotro...

— Cunoașteți desigur — a în" 
ceput de Valerio — că Directivele 
celui de al III-lea Congres ne tra
sează nouă, „cimentărilor", sarcini 
importante, de onoars. Va trebui să 
livrăm o bună part© din cimentul 
necesar construcției a încă 300.000 
apartamente pentru oamenii muncii, 
în afară de școli, spitale, teatre, 
cinematografe, stadioane, numeroa
se obiective industriale noi, pre
cum și alte edificii de interes ob
ștesc. Asta înseamnă că în anii 
ce vin va trebui să muncim mai 
mult, mai bine și să reducem sub
stanțial prețui de cost. Dar sînt 
convins că vom izbuti! In fruntea 
bătăliei pentru atingerea acestui țel 
se află sute de comuniști. Și cu 
asemenea comandanți plini de ab
negație, e imposibil să nu birui 
orice greutăți.

Un entuziasm la fel de molipsi
tor am întîlnit și la directorul Ja
cob Alexandru, la inginerul șef 
Cotea și la Ion Cojocarii, președin
tele comitetului sindical.

— In vederea îndeplinirii obiec
tivelor noastre — mi-a precizat di
rectorul — statul ne înzestrează 
fabrica cu încă trei linii noi de 
ciment ce vor fi executate în țară, 
la uzinele 23 AUGUST și MAG 
ȚZE-DUN. Noi mai urmărim însă 
și alt scop, care ține oarecum de 
prestigiul colectivului: am deținut 
cinci ani consecutiv, între 1952 și 
1957, drapelul de fruntași pe țară 
în ramura noastră de producție și 
vrem să-l recucerim...

Pilotat de președintele comitetului 
sindical am străbătut păinjc-nișul de 
secții și am cunoscut oameni — 
adică pe cei care traduc în viață, 
prin munca lor cotidiană, frumoa
sele sarcini ce le revin 
Congresului al III-lea.

Iată-i spre exemplu pe 
principal Ilie Giurgiu de 
rul de reparații mecanice. El, îm
preună cu șefii d© echipă Traian 
Schiopu și Vana Trofin, secondați 
de echipele lor, se străduiesc să 
scurteze durata reparațiilor mijlocii 
și capitale ale agregatelor — unul 
din factorii de bază al îndeplinirii 
angajamentelor. Comunistul Ilie 
Giurgiu vorbește scurt, concis, a- 
proape milităreșto, ca un adevărat 
comandant peste batalionul celor o 
sută și cincizeci de meseriași me
canici.

— Vreți să aflați contribuția sec
ției mecanice Ia angajamentele co
lectivului? Poftim! Și-mi deschide 
un registru cît toate zilele, 
și notez, că la moara de 
numărul 3 se planificase o 
pentru reparații de 310 ore, 
ele au fost efectuate în numai 264 
orc; de asemeni, că la cuptorul 4 
de klinker prevăzut să fie reparat 
în 672 ore, s-au economisit 192 
ore, el fiind repus în funcțiune 
după 480 oro ; consecința ? produc
ția sporită cu sute și sute de tone... 
AI cui este meritul ? „Al întregu
lui colectiv1“ — îți va răspunde 
maistru) Giurgiu, simplu și precis 
ca un comunicat de front. Și are 
dreptate, deoarece fabrica de ci
ment din Turda este un post avan
sat pe frontul construcției pașnice, 
în bătălia pe car© o duce partidul 
pentru socialism și bunăstarea po
porului.

Mă veți ierta că vă plictisesc și 
cu alte cifre, dar ele îmi par mai 
concludente și maf convingătoare 
decît zeci de volume beletristice. 
Deci...

Secția 
dea în 
tono de 
contribuie cu 370.000 lei la econo
miile generale (pînă la 31 decem
brie 1960). La fel și ia secția mori de 
ciment. Comunistul Andrei Fuzer, 
maistru principal, m-a condus la 
un panou pe care am citit:

Angajamente în cinstea Congre
sului :

15.000 tone ciment peste plan 
pînă ia 31 decembrie :

Lei 400.000 economii;
Realizat: 13.603 tone și 300.000 

lei economii.
Iată, așadar, că angajamentul pe 

un an întreg fusese nproare îndepli
nit numai cinci luni...

Șeful de echipă Nicolae Ciocîr- 
lan de la secția cuptoare, secretar 
al organizației de bază, se află în 
aprigă „concurență Adversarul, 
un fost elev al său, utemistul Cor
nel Onacă, a ajuns cocător princi
pal la vîr&ta de 17 ani si jumă
tate.

— Mă întrece uneori puștiul! — 
zîmbește satisfăcut fostul dascăl al 
băiatului abia răsărit. L-am pus 
la o sumedenie de probe, am căutat 
să-l înfund dîndu-i în primire cup
toarele noi de 96 metri cubi, cu 
gînd să-l prind la înghesuială. Dar 
n-am avut succes: se descurcă al 
naibii de bine 1 L-am și .propus să 
fie avansat șef de echipă, egal în 
grad cu mine..." Iar puștiul, cu 
șapca dată pe spate și cozorocul 
întors, mi-a făcut șmecherește cu 
ochiul: „nu-i așa că meșterul m-a 
bîrfit ?"

Un alt utemist, pe nume Nîculae 
Raită, și el de 17 ani. elev ia cursul 
seral clasa opta, a făcut o ispravă 
de pomină. La secția lui, de klin
ker, se înfundase un bazin cu pastă 
d8 ciment, cu o capacitate de 296 
metri cubi (cam de mărimea unui 
bazin pentru concursuri de înot) si 
cuptoarele de klinker se opriseră 
din lipsă do alimentare. Inginerul și 
maistrul principal, veniți la locul 
accidentului, au constatat că sc 
rupsese o tijă a șuberului și se sfă
tuiau pe marginea bazinului cam 
ce ar fi de făcut:

— Să chemăm pompierii — a pro
pus primul.

— Ba eu cred c-ar fi ma; nimerit 
să golim bazinul cu găleata și lo
pata (asta ar fi necesitat munca a 
24 oameni pe timp do 30 zile). Utc- 
mîstul Raită s-a apropiat de ei pe 
nesimțite: „Eu aș putea să-l des
fund..." Poftește! — i-a invitat 
maistrul Văcaru. Băiatul n-a aștep
tat a doua invitație: s-a dezbrăcat 
gol pușcă și s-a înfundat în bazin 
pînă la bărbie, înotînd în pasta vîs-

coasă. A ajuns în dreptul șuberu- 
lui, a legat tija ruptă cu un lanț, 
apoi a răcnit în sus : „Gata! Tri
miteți după o macara..." Lanțul a 
fost tras în numai 20 de minute, iar 
cuptoarele de klinker și-au reluat 
activitatea. Noi o numim eroism . 
Dar Raită, cu aerul cel mai nevi
novat di:n lume, a pornit către sala 
de dușuri să-și curețe trupul de 
pasta ce-I acoperise ca o carapace 
groasă. Iar cînd maistrul Văcaru l-a 
bătut prietenește Pe umăr și l-a or
donat șugubăț: „Cară-te acasă, 
băiete! Pe ziua de azi ți-ai făcut 
datoria !“, utemistul a scos un chiot 
de bucurie, și-a îndesat șapca și a 
luat-o Ia goană prin curtea fabricii 
Firește că a doua zi fotografia lui 
Raită a apărut pe panoul de onoa
re, însoțită de un articol elogios, 
iar direcția i-a acordat o primă 
îmbietoare...

Oameni ca cei despre care am 
amintit găsești cu sutele în fabrica 
de ciment VICTORIA SOCIALISTA 
din Turda. Știu că nedreptățesc 
profund Pe lăcătușul Andrei Tureu 
de la mori ciment, pe Gheorghe Itu 
și Ion Avram — comuniști — pe 
utemistul Vasile Dănuț și pe can
didatul de partid Vasile Ciocan că 
le consemnez numele fugar, și cer 
scuze tuturora că nu le-am pomenit 
măcar numele. Dar asta ar fi în
semnat să întocmesc un repertoar 
cît o

Am
zilele 
nume
șor uneltele poetice. Deoarece fie
care în parte merita să-l închin un 
poem... Mă mîngîi însă la gîndul 
grozav de nimerit: eroii îi aș
teaptă pe poeți.

carte de telefon...
regretat un singur lucru în 
petrecute la Turda: șl a- 
că am părăsit cam de multi-

Tudor MIHAIL

de 82 kilometri. în 
munți, pe Dezna în sus, la Moneasa. 
De cele cinci vaci era numaidecît 
nevoie acolo, la vila colectiviștilor- 
Vilă e un termen de fapt impropriu. 
20 de camere, 100 de locuri, bucă
tărie proprie și cîteva funcții noi apă
rute în nomenclatorul goroodărtei co
lective „Viață Nouă" din Sîntana, 
ne dau dreptul să o considerăm casă 
de odihnă. Cele 847 de familii, adică 
întreaga comună, au simțit nevoia de 
a-și .petrece cîteva săptămîni pe an 
la poalele munților, între brazi și iz
voare limpezi. Mttlți își aduceau astfel 
aminte de vremea cînd coborau din 
munții Apuseni, cu donițe și ciubere, 
hoinărind prin țară, de vremea cînd 
erau moți, oferindii-și prin exclamații 
guturale cercurile și doagele cîmpe- 
nilor, intrînd argați pe-o simbrie 
jalnică.

Și-au clădit, așa dar, o vilă solidă, 
elegantă, și au asigurat o aprovizio
nare care merită a fi invidiată. 
Lapte proaspăt muls pentru puștime, 
zarzavaturi, pîine, carne, fructe, 
zahăr aduse cu camionul, toate în 
schimbul sumei de 9 lej pe zi. Co
lectiviști în viligiatură plăcută.

Președintele gospodăriei, Goina, se 
declară cu mîndrie moț. Figura col
țuroasă. aspră, vorbește de la sine, 
Surpriză, după cum spune el, nu tre
buie neapărat să fie urmată de ex
clamații.

— E consecința unei stări de fapt. 
Sîntem bogați. De opt ori și jumătate 
milionari. Și ca milionari avem raodru 
să-i tragem o vilă, să dormim la 
Moneasa.

Sînt cîțiva membri ai gospodăriei 
care și-au făcut un obicei din vili
giatură- Ion Cornea, de pildă. Cu 
soția și copilul și-a făcut promenada 
de dimineață în Moneasa. Ii dă mîna 
să o facă azi. Straiele țărănești nu-s 
o noutate nici pe.litoral, nici pe aleile 
șiragului de stațiuni din lungul Car- 
paților. înainte le întâlneai ca pe un 
accident. Nu ca viligiaturiști. Acum, 
după ce încheie campania de recol
tare, după ce treiera și cînltăresc grîul, 
se înscriu la sediu pentru Moneasa. 
Așa a făcut și Pătrn Dobra, moț 
fost setvitor, așa a făcut și Iosif 
Zimerman, cel cu 1000 zile muncă 
pe an.

Consecința unei stări de fapt. Ni 
se mai oferă o cifră, legată de starea

de fapt a comunei. 430 de case noi 
ridicate în anii ce-au trecut de la în
ființarea gospodăriei colective. Aceasta 
înseamnă de fapt o comună nouă, alta 
decît cea cunoscută de fostele slugi 
în timpul cînd cu Moneasa n-aveau 
altă legătură decît căratul geaman
tanelor, de la gară la trăsură, ori 
invers. Cineva amintea odată că des
cins fără veste într-o sală de cămin 
cultural, sîmbătă seara, nu-i venea 
să creadă că se află într-un sat. Ele
ganța tinerilor. lustrele din tavan, 
cortina de-un roșu închis, podeaua 
impecabilă, i se păreau citadine. De 
altfel, trebuie știut că de mult nu-și 
mai determină țăranii mărimea satului 
lor după numărul de fumuri. Etalonul 
e altul. Iar a spune că în zece anj 
s-au inaugurat 430 de case noi, din 
cărămidă, cu verandă și scări de 
piatră, înseamnă că într-adevăr ne 
aflăm într-o așezare nouă, în care 
apare și necesitatea de-a fixa tăblițe 
cu nume de străzi, ca să se știe. Și 
mai avem și-un parc, cu verdeață și 
copaci, și 512 colectiviști n-au putut 
rezista tentației de a-și cumpăra bici
clete, vehicule care deșteaptă gustul 
excursiilor în grup spre pădurile ce 
se văd albastre în zare-

De opt ori și jumătate milionari. 
Acesta este fondul de bază al gos
podăriei. Gojna ne dă o cifră exactă : 
8.525.680 lei. Acum zece ani aveau 
169 hectare și 14.947 lej fond indi
vizibil la 100 hectare. Astăzi, pe suta 
de hectare au.275.022 lei. E o stare 
de fațt. Trebuie amintit aici că sînt 
medaliați pentru ridicata producție de 
porumb boabe culeasă anul trecut 
(4577 kg. la hectar). Și griul a lăsat 
la treierat 2.320 kg, orzul și mai 
mult, iar sfecla de zahăr s-a ridicat 
la 31 tone la ha, cu nouă tone mai 
mult ca în 1958.

In decorul romantic al stațiunii, în 
susurul pîraielor de munte, o discuție 
despre șeptel și mecanizare nu mic
șorează farmecul undei cristaline. Se 
poate spune chiar că-i împrumută 
prețuri noi. Aceasta, fiindcă a visa în 
cifre și pe temeiul unor realități cuce
rite e tot atît de firesc, cît de firesc 
e că lui Gheorghe Goina îi place vînă- 
toarea. Deși stau bine cu zestrea zoo
tehnică, colectiviștii nu sînt mulțumiți 
să aibă ndmai 7 vaci și aproape jumă
tate la o sută de hectare. Nu șînt de 
acord cu această densitate. 210 vaci 
cu o producție destul de ridicată 
(media 2768 kg.) nu li se pare 
de-ajuns, au de gînd să ajungă la 
20 de vaci pe aceeași suprafață. Pentru 
asta, în planul lor de perspectivă pe 
perioada 1960—1965, au fixat un 
reper de atins: 375 hi- lapte anual 
pe 100 hectare. Adică 600 vaci de

lapte, mult tineret, 150 porcine, 100 oi 
și 150 păsări.

îmi pot da seama că e vorba aici 
de un adevărat complex agro-ali
mentar, cu pricepere gospodărit.

în urma Congresului al III-lea al 
P.M.R., înmulțirea a devenit operația 
de bază solicitată cu precădere de 
colectiviști. Baza lor de plecare fiind 
puternică, nu s-au oprit la jumătăți 
de măsură. Nimeni nu s-a mirat cînd 
președintele, delegat Ia Congresul al 
III-lea al Partidului, a rostit cifre 
temerare despre grîu, porumb, sfeclă și 
floarea soarelui. 3500—4000 kg. grîu, 
6000 kg- porumb boabe, 50.000 kg. sfe
clă de zahăr, 3.000 kg. floarea soarelui 
la hectar. A fi temerar nu însemnează 
în același timp să te hazardezi, lin 
bun conducător știe să pregătească 
victoria cunoscîndu-și potențialul. Po
tențialul principal e omul. Fostul 
argat, fastul țăran sărac, exploatat din 
trecut, stăpîn azj pe tehnică și fami
liarizat ,cu știința. Și, încă. în această 
vară, se vor înscrie la școli de spe
cializare, un 
lectiviști.

In această 
nu uită să 
irigațiilor, de grija pentru ridicarea 
fertilității solului, de semințe și selec
ționări. Sfnt termeni pe care i-a în
vățat, ca șl ceilalți colectiviști de cînd 
și-au unit cele 35 
dăria colectivă, 
odată cu practica 
tivării pămîntului, 
și a complicării 
vechi, ridicată astăzi la rangul de 
profesiune, cu diverse, din ce în ce 
mai diverse nomenclaturi... Angaja
mentul luat față de Partid va fi dus 
la îndeplinire, fără îndoială. Au totul 
pentru a reuși. Și vor reuși.

Și vor fi ridicate noi clădiri în satul 
de cîmpie, vor fi cumpărate garnituri 
noi de mobilă și se va trage electrică 
în odă; proaspăt zugrăvite. Șj ca
mioanele vor căra pîine, carne, zahăr 
sus în munte, la Moneasa, unde 
moțul, aflat în vilegiatură, contem
plă răsărituri și apusuri de soare- Jos, 
în vilă se anunță masa și-n timp ce 
unii se pregătesc de pescuit sau vînă- 
toare, vorbind de perspective și con
strucții, nu vor uita să spună că 
edificiul lor e trainic.

însemnat număr de co-

privință, Gheorghe Goina 
amintească de sporirea

familii în gospo- 
Termenj asimilați 
superioară a cui- 
a creșterii vitelor 

ocupației lor stră-

Ștefan LUCA

în urma

maistrul 
la secto-

Citesc 
ciment 
oprire 

dar că

de cuptoare s-a angajat să 
cinstea Congresului 11.000 
ciment peste plan și să

ineretul de la G.A.S. 
Tigveni, din raionul 
Curtea de Argeș mun
cește bine. Primul care 
mi-a spus-o (mi-au
spus-o mulți, mi-au
confirmat-o apoi fap
tele) a fost inginerul- 
șef Bărbulescu Gheor
ghe. Un tînăr slăbuț și

subțirel, cu o față îngustă, tăiată de 
brăzdaturi fine. Cînd am intrat în 
biroul său și mi-am anunțat rostul, 
dtnsul a întrebat pe statistician 
care lucra ra o masă alăturată:

— Siamate, cine a scris pentru ziar 
articolul despre „plantajia tineretu
lui?". Acesta, un băiat voinic și cam 
greoi, permanent sttnjenit de ceva, 
poate de faptul că e așa greoi, 
punde agale, după un timp:

— Păi trebuie să-l scrie... Nu 
țiu bine minte cine, dar tare mă 
că nu l-a scris nimeni. Inginerul 
tină nemulțumit din cap, apoi 
explică:

— Uite de ce e vorba. Tineretul 
din gospodăria noastră s-a angajat 
ca în cinstea Congresului să reali
zeze economii în valoare de 100.000 
lei, plantînd prin muncă voluntară o 
suprafață de 50 ha. pe un teren ce 
nu putea fi dat în folosința agricul
turii. La această acțiune am antre
nat și pe tinerii din sat.

— Cum?

răs-

mal 
tem 
cla- 
Imi

— Am mers o grupă de utemiști de 
la gospodărie, din casă în casă și 
am stat de vorbă cu fiecare. I-am 
convins repede să ne ajute, pentru că 
și noi îi ajutăm pe ei: întovărășirile 
din sat au făcut arăturile 
rele noastre. La 30 mai 
fost terminată.

După ce-mi înfățișează 
țiuni ale tineretului, din 
(plantarea a 700 de mii bucăți de 
salcîmi pe terenurile predispuse ero
ziunii, crearea a 500 metri de gard 
viu, instalarea de-a lungul șoselei din 
sat, pe o distanță de un kilometru, a 
stîlpilor de lumină electrică), ingi
nerul își închide dosarele și plecăm să 
vizităm gospodăria. Ne îndreptăm spre 
grădină. îmi arată verzele învelite 
care-și resfiră neglijent foile pe pă- 
mint Mă previne că acum, în gră
dinile oamenilor din sat, varza abia 
se înfiripă și-l laudă pe grădinarul 
Matei Nicolae care n-are altă patimă, 
altă grijă, dectt grădinăria. Acesta 
șade pe un strat în fața unui paner.

cu tractoa- 
plantația a

șl alte ac- 
gospodărie

•“ Ce faci Matei? se interesează 
de departe inginerul.

—■ Verific varza de toamnă. E cam 
gușată. Vreau să sădesc azi.

<— Bine faci, c-a plouat de curînd.
— Ploaia, veselia grădinarului —, 

conchide lapidar celălalt și se tnco- 
voiae deasupra panerului. După ce 
trecem și pe la celelalte culturi, care 
cu rouă pe ele, se răsfață voioase tn 
lumina bună a soarelui, inginerul mă 
invită să mergem și la secția din 
Șuiei a gospodăriei.

Nicu Dlaconu, „conductorul-hipo", 
cum ti place să-și spună, pune caii 
la trăsură. El, înconjurat de atttea 
mașini ale gospodăriei (zece trac
toare, cîteva autocamioane, un auto
turism, secerătoare, cultivatoare), s-a 
molipsit de la ele și a modernizat 
trăsura: în stingă caprei a 
în vîrful unui băț o oglindă 
zoare, iar în dreapta jos, a 
loc de claxon un clopoțel

montat 
retrovi- 
fixat în

avertizează gîștele sau copiii 
stau tn drum.

In lanul de orz al unei gospodării Agricole de Stat

Pornim. Gospodăria are peste 5000 
de heotare. Multe dintre ele se află 
de-a lungul șoselei. Inginerul îmi ex
plică din vreme în vreme:

■— Aici avem porumbul siloz. Am 
construit gropi betonate pentru însl- 
lozarea a 2000 tone de nutreț.

— Aici e ovăzul. Uite ce mîndrețe! 
(văd un lan înalt, argintiu, care dă 
acum în bob șl, alintat de viat, mur
mură ușor și adormitor).

Apoi:
— Livada asta am plantat-o acum 

patru ani și a și dat în rod. O minu
năție/ Tace cîteva clipe, apoi izbuc
nește cu vocea copleșită, aruneîndu-și 
dreapta tn sus: Nici la ICAR nu vezi 
așa ogradăl lenat de Izbucnirea a- 
vută, zîmbește încurcai șl tace în
delung.

La secția Șuiei găsim la poartă 
pe brigadierul Emil Teodorescu, un 
băiat pistruiat, iute și nervos, numai 
zvlcnet, cu o freză năvalnică și ca
pricioasă. Ne invită în livada de ci
reși. Cireșele pietroase s-au copt și 
atîrnă grele și cărnoase pînă jos.

— Ce-am mai tras și cu cireșele 
astea — se-ntoarce brigadierul spre 
mine. In primăvară apăruse antano- 
mus pomorus, o insectă care atacă 
floarea. Vine tovarășul inginer și 
mă pune să aștern un cearceaf sub 
cireș. Scutur cireșul și insectele — o 
groază — acoperă cearceaful.

— Teodorescule, îmi zice, astea 
într-o noapte îți mănîncă și frunza, 
nu doar
- Ce 

imediat, 
noaptea 
cite o lampă cu carbid și am distrus 
insecta. Acu’ uitați-vă...

întorși în curtea secției găsim pe 
celălalt brigadier, Matei Gheorghe — 
un adolescent agitat, cu un obraz ro
tund și alb, ca de fată. Teodorescu 
glumește: — Mă întîlnii nu mai știu 
cu cine pe drum: domnule, zice, ce 
e cu Matei ? Fuge tot într-un pas 
alergător prin curte, controlează cu
tare, notează cutare. Ii iese sufletul, 
ce mai,..

— Cum, glumește și inginerul, păi 
eu îl știam de mormoloc...

— Aaa... face Matei, jignit șl su
focat de indignare. Apoi își dă seama 
că fusese o glumă și-l înțepă pe 
Teodorescu: Rîzl iu Emile, rîzi, dar 
eu am terminat sapa a doua la po
rumbii mei.

Ajungem din nou la sediul gos
podăriei. Mi se vorbise mai de mult 
despre mecanicul Țurlea Gheorghe. 
II găsesc la atelier, 
scund, foarte scund, 
rotunzi, căprui și cu o 
care te bucură cînd o

motorină tn rezervorul motorului. In 
gospodărie e poreclit „strungărașul", 
deși n-a lucrat niciodată la strung. 
Ara 16 ani și visul lui e să devină 
tractorist. De 'ce?

— De cînd eram atitica (face un 
semn care lui ti vine pînă la piept, 
dar unui om de statură mijlocie i-ar 
veni pină la curea), m-a luat nea 
Vică (un unchi) pe tractor. Și mi-a 
plăcut.

A lucrat doi ani ea ajutor de trac
torist și apoi, spre dezamăgirea lui, 
a fost trecut aici la motor. Acum 
însă și-a luat diploma de tractorist 
Șl curînd speră să l se încredințeze 
un „Universal".

Urcăm la etajul I al sediului și 
într-o cămăruță \l găsim pe electri
cianul Constantin Diaconu care re
para un ceas de masă. El e șl teh
nicianul stației de

A făcut școala de 
blu șl a lucrat un 
montaj in București
s-a întors tn sat ca electrician, 
pricepe la o mulțime de lucruri.

radioamplificare, 
tractoriști la Si- 
timp la Electro- 
și Ploești. Apoi 

Se
X

confecționat 11 aparate de radio pen
tru oameni din sat, tar pentru părinții 
lui a făcut un tranzistor. Părinții sînt 
în întovărășire și ctnd sapă pun tran
zistorul să cînte în capul locului.

In timp ce îmi vorbea, difuzorul 
începe să icnească: afară sînt descăr
cări electrice, plouă. Lumina becului 
pîlpîie. Apare „strungărașul" plouat, 

întrerupe 
face unse

se
pleacă 
stinge.

floarea.
era să fac? Pompe n-aveam 
soluție nici atit. I-am sculat 
pe toți lucrătorii, le-am dat

E un băiețaș 
cu niște ochi 
față frumoasă 

privești. Turna

— Nea Costică, vino și 
curentul că te pomenești că 
scurt circuit.

Electricianul se scoată 
după „strungăraș". Lumina
Cobor jos în hol unde stă paznicul 
de noapte lingă un felinar aprins. 
Peste puțin timp apare secretara, 
care cere felinarul: are de bătut o 
situație la mașină. Rămînem tn întu
neric. Afară plouă și fulgerele sînt 
attt de vii că, vorba paznicului, poți 
să-ți aprinzi țigara la ele. Baie și 
vîntul. Ferestrele și ușile lăsate des
chise se tînguie în țîțîni, cînd cu 
tristețe, cînd cu furie. Paznicul se 
duce să le închidă. După ce închide 
ușile, paznicul se întoarce șl se a- 
șează Înfășurat în zeghe pe un scaun, 
începe să vorbească despre averea 
și veniturile gospodăriei. Ține neapă
rat să mă convingă că cei 1500 litri 
de lapte, muls zilnic de la va.ci, sînt 
o cantitate nemaipomenită. După ce 
isprăvește cu inventarierea venituri
lor, încheie, împăcat, liniștit și bucu
rat:

— Cum e, e bine / ,
Peste puțin timp ploaia încetează 

și cerul se limpezește. „Strungăra- 
rașul" dă drumul motorului și se 
face lumină. Ies pe șosea. Pămîntul 
saltă aburi calzi.

Nicolae VELEA
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O oră de chimie, la Școala medie muncitorească a uzinelor „Timpuri Noi" 
din Capitală

UN VIS ÎMPLINIT

Invățămint și producție
Nu ne-am putea imagina locomoti

vele electrice străbătînd cîmpii fără o 
agricultură complet mecanizată, sate 
fără un nivel de viață apropiat de 
cel urban, orașe fără mari combinate 
industriale în care descoperirile noi 
ale științei în chimie, electronică, teh
nică nucleară, să nu-și dea zi de zi 
contribuția. După cum nu ne putem 
imagina că trenurile trase de astfel de 
locomotive ar culege pe parcurs călă
tori care să nu fi trecut prea mult 
dincolo de alfabetizare.

„Sînteni convinși astăzi că în teh
nică nu se mai pot folosi metode meș
teșugărești învechite" — ne-a spus N. 
Vlăsceanu de la uzina „Semănătoa
rea", student în anul I la facultatea 
de mecanică, tînăr care are la bază 
meseria de lăcătuș. Și a adaugat: 
„Împletirea activității practice, cu aceea 
științifică a devenit o condiție nece
sară nu numai pentru cineva care se 
pregătește pentru profesia de inginer, 
dar pentru orice muncitor care vrea 
să țină pasul cu dezvoltarea actuală 
a industriei noastre".

UZINE MODERNE
ȘI MUNCITOR1-1NGINERI

Despre noile răspunderi ale munci- 
torilor-studenți și despre sprijinul 
complex pe care întreprinderile îl a- 
cordă, atît lor, cît și pregătirii teh
nice a muncitorilor în general, o scri
soare primită de la T. Brateș și P. 
Urdea, redactori la gazeta de uzină 
„Semănătoarea" aduce mărturii con
cludente : „Rejtec tind preocuparea de 
masă pentru însușirea organizată a cu
noștințelor tehnice și pentru a le va
lorifica apoi în producție, gazeta uzi
nei a deschis de citeva luni o ru
brică: «Viitorul este în mîinile tale». 
Primul articol l-a scris inginerul-șef al 
Uzinei C. Stupar. El începea cu cele
brele cuvinte ale lui Marx: „Nu există 
cărare bătătorită care să ducă la știin
ță și numai cei pe care nu-i sperie ur
cușul abrupt pot ajunge pe culmile ei".

Dacă ar fi să ne rezumăm numai la 
uzina noastră (care reflectă o situație 
generată) sînt create toate condițiile 
pentru ca un detașament tot mai nu
meros de tineri să urce drumul spre 
știință. Drumul acesta începe modest: 
cursul de ridicare a calificării profe
sionale (peste 800 de tineri cursanți). 
Apoi el' urcă la cursurile medii (peste 
200 de tineri) și de aici ia învăță- 
mintul superior. La „Semănătoarea" 
a devenii o chestiune curentă trans
formarea muncitorului simplu în teh
nician sau inginer. In uzină lucrează 
peste 60 de ingineri, foști muncitori 
(printre care directorul uzinei, ingi
nerul Ilie Dorobanțu), iar astăzi 40 
de muncitori urmează cursurile fără 
frecvență sau serale ale Politehnicii; 
la toamnă rindurile lor se vor ingroșa 
cu alți 50. Un ritm de creștere pe mă
sura dezvoltării industriei. „Fără cul
tură, fără cunoștințe tehnice serioase 
nu poți realiza mare lucru nici tn 
producție"; cuvintele aparțin afustoru- 
lui Gh. Proto pope seu — in prezent 
student in anul II la Politehnică. Do
rința de a învăța, materializată în nu
mărul mare de studenți muncitori iz
vorăște din sentimentul răspunderii 
față de viitor: „Trebuie de pe acum 
să ne pregătim pentru a trăi în so
cialism: Trebuie să învățăm, să mun
cim și să trăim in chip socialist" ; 
Am citat aici — subliniază redactorii 
Brateș și Urdea — un fragment din 
cererea adresată de brigada condusă de 
Tudor Bălan pentru a porni întrecerea 
tn vederea cuceririi titlului de „Bri
gadă a muncii socialiste". In această 
brigadă doi membri urmează cursu
rile învăfăinîntului superior, trei sînt 
la învățămîntul mediu iar cinei la 
cursurile de pregătire pentru învăță- 
mintul mediu. Nu este un drum ușor 
acela pe care trebuie să-l parcurgă 
un muncitor spre o pregătire tehnică 
temeinică, spre cunoștințe superioare. 
După opt ore de lucru In fabrică, să 
iei cartea, să studiezi, să dai examen! 
Dar aceștia sini oameni pe care nu-i 
sperie „urcușul abrupt", Faptul că 
avem de a face cu un fenomen de 
masă, (cifrele o atestă), permite — 
In afară de existența unei atmosfere 
de studiu, să se organizeze într-afu- 
forarea, schimbul reciproc de experien

ță, împărțirea fără rezerve a cunoș
tințelor. In afară de condițiile mate
riale create prin lege (concedii plătite 
pentru studii, asigurarea lucrului doar 
in schimbul I și altele) la noi la 
„Semănătoarea" se mai petrece un pro
ces interesant: fiecare inginer și teh
nician (aproape 400) și-a luai obli
gația să acorde asistență tehnică unei 
grupe de 10—12 muncitori".

O altă mărturie privind dezvoltarea 
simultană a tehnicii în uzine și a 
pregătirii corespunzătoare a muncito
rilor ne-o aduc cuvintele entuziaste 
rostite de G. Nicolescu,

„Strungar fiind, am început Poli
tehnica In anul 1953... întrebat de 
cineva în anul 1 ce voi face la ter
minarea facultății, dacă mă voi în
toarce sau nu in uzina „Semănătoa
rea", n-ani putut da un răspuns pre
cis. Recunosc că atunci nu-mi închi
puiam că voi ajunge să fiu martor 
la un progres tehnic atît de rapid in 
uzina noastră. Uzina „Semănătoarea" 
a introdus — ca legat de domeniul 
electronicii — tratamentul anumitor 
piese prin curent de înaltă frecvență, 
operație în continuă extindere. Peniru 
suie de piese a dispărut chinul de a 
fi băgate în cuptor, ca pîinile pe lo
pată, ca odinioară; mîinile meștere 
ale omului îmbrăcat în halat alb le 
călește in citeva fracțiuni de secundă, 
prinir-o simplă declanșare de relee, 
acționate cu butoane aib-negre de ba- 
chelită. Mîinile mele, care acum șase 
ani strîngeau bacurile planșaibei și 
alături de mine încă multe asemenea 
mlini, ca cele ale lui Prbtopopescu de 
la modelărie, ale lui Răchițeanu de la 
sculărie, — folosesc astăzi trăgătorul, 
rigla de calcul și reglajul cuplajelor 
electronice... Fac parte din una din 
primele promoții care va dobîndi di

Peste un an sau doi
de pe balustradele serpentinei
veți privi cum alunecă norii pe oglinda albastră a lacului; 
peste un an sau doi
din balcoanele vilelor, seara,
veți asculta foșnetul argintiu al căderii de apă 
sau veți începe, braț la braț, pe dig, 
odihnitoarele plimbări spre port.

Noi am fost aici 
în 1960.

Atunci ploua. Aveam bocancii uzi și grei.
Apa ni se scurgea pe sub guler, de-a lungul spinării.
Norii, ca niște bureți umezi, se înțepau în vîrfurile brazilor. 
De jur împrejur, prin pînzele ploii, presimțeam munții 
înalți cît chiotul locomotivelor.
Ne-am fi rezemat de ploaie, ca să ne uităm la ei.

Peste un an sau doi
de pe balustradele serpentinei 
veți privi cum alunecă norii pe oglinda albastră a lacului.

Am mers o zi întreaga, ca în vis ; 
cîți oameni au făcut asemenea călătorii ?
Lacul se pregătea să-și primească apele ; 
pe zeci de kilometri,
casele se desfăceau bîrnă cu bîrnă, piatra cu piatră, 
paturile și porțile și cumpenele fîntînilor și pomii 
treceau în camioane, spre locuri mai înalte unde oamenii 
își ridicaseră noile vetre ;
fiecare bolovan, fiecare rădăcină 
așternea paturi nupțiale pentru venirea apelor 
și noi, ca niște scafandri cu plumbul ploii în bocanci 
trăiam miracolul puterii omenești:
simțeam aevea imensitatea apelor deasupra noastră, 
imensitatea apelor care vor curge mii de ani peste pașii 

noștri, 
imensitatea apelor care vor face să înflorească lumina 
așa cum aici, la adincimea pe care o simțeam aevea, 
înfloriseră, în primăvara aceea, crengile unui cais.

Locuiam într-o baracă de lemn, la fabrica de ciment; 
cele trei coșuri de fabrici subliniau eleganța peisajului 

industrial.
Afară ploua. Vecinul nostru 
scotea din geamantan sticla cu spirt 
și, potrivind cu apă băutura, înjura de mamă ploaia.
Spunea că e contabil sau așa ceva 
venit în delegație, de patru zile 
că moare de urît
și că la București „mai zic și eu..."

IC AZ clătinarea tăcută a ferigilor încărcate de umezeală 
și munții, ca niște mame aspre, purtînd norii în poală.

Cîți oameni au făcut asemenea călătorii ?

Seara, ne îndreptam spre baraca de tir din spatele Băncii 
uncie, cu 25^ de bani și cu puțină îndemînare, 
poți face să se miște dentistul de tinichea 
sau mireasa de ghips cu vălurile ei străvezii;
pe aproape, se învîrteau călușeii pictați în culori senzaționale 
și, la adăpostul copacilor, vreun muntean cu cioarecii uzi 
ne îndemna să cumpărăm rădăcini de leac
numai de el șliute și aduse de prin cine știe ce hăuri...

Băieții și fetele se învîrteau pe călușei
sau făceau glume, în ploaie, la baraca de tir — 
mîinile lor care mînuiseră fulgere semănau leit cu ale 

noastre,
poate ceva mai aspre, poate ceva mai mari;
în orice caz acum se odihneau,
se căutau pentru limbajul turburător al dragostei 
sau cuprindeau, într-un singur gest, 
colosul de beton, tunelul, munții...
Noi, căulam cuvinte să-i cuprindem
așa cum picătura de apă vrea să cuprindă imensitatea 

oceanului
dar bietele noastre bagaje poetice se topeau în ploaie...

Pe-atunci, locuiam în locuința
fabricii de ciment;
noaptea, încercau să ne otrăvească
din cine știe ce unghere
necazurile mărunte ale vieții —
dar noi păstram sub pleoape, ca pe o comoara 
colosul de beton, tunelul, gesturile largi ale oamenilio 
și ne spuneam :
ăAici se înalță Bicazul,
punctul de forță al comunismului,

această frunte a noastră
A NOASTRĂ".

» » , « t « » r. t i .» t
Foarte curînd •
de pe balustradele serpentinei
veți privi cum alunecă norii pe oglinda albastra a lacului; 
din balcoanele vilelor, seara,
veți asculta foșnetul argintiu al căderii de apă 
sau veți începe, braț la braț, pe dig, 
odihnitoarele plimbări spre port.

Si noi am fost aici,
în mai, 1960...

Geliu NAUM

Aici în casa săracă 
de țăran romîn robit

s-a născut
Omul cu credință tare

Gheorghe Lazăr, 
predicatorul mîndriei trecutului 
și pregătitorul împlinirii viitorului.

Așa sună inscripția săpată cu li
tere de aur pe o placă de marmură 
fixată în zidul unei case ardelenești 
cu temelii de aproape două veacuri. 
Așa l-a caracterizat lapidar istoricul 
Nicolae iorga pe Gh. Lazăr, cel care 
a trăit între anii 1779 și 1823, prede
cesorul tuturor dascălilor din Romi- 
nia, fondatorul celei dinții școli și li
ceu romînesc, din băncile căreia s-au 
ridicat vizionari ca Nicolae Bălcescu, 
memorialiști de talia lui Ion Ghica, 
ctitori de teatre, societăți filarmonice 
și reviste literare ca Ion Holiade Ră- 
dulescu-

Figura lui Gheorghe Lazăr îmi era 
cunoscută nu doar din cărți și mi-era 
apropiată nu doar din prietenia ce o 
am, ca fostă învățătoare, pentru îna
intașii mei străluciți. Ii știu trăsătu
rile hotărâte fără a fi aspre, silueta 
impunătoare fără a fi înaltă, de pe 
soclul statuii sale din fața Universi
tății din București, unde am urmat eu 
însămi cursurile. Cît vor fi lăcrămat 
— asemeni „Prințului fericit*' al lui 

ploma de inginer în primele luni ale 
planului de 15 ani... Visurile de ieri, 
clădite imaginar, de a lucra într-o 
uzină modernă, cu produse moderne, 
au devenit o realitate".

„NOUL" IN CERCURILE 
ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI

Legătura dintre producție și învăță
mîntul politehnic, atît de necesară pia
nului de perspectivă, se reflectă și în 
activitatea studenților de la „curs". 
In cadrul institutelor politehnice, aceas
tă legătură a devenit un obiectiv im
portant în pregătirea viitorilor ingi
neri. Să amintim numai activitatea 
cercurilor științifice studențești. Stu
dentul Emil Cianga din anul IV al 
Facultății de electrotehnică din Bucu
rești ne-a vorbit despre acest caracter 
nou al cercurilor științifice studen
țești :

— La Facultatea de electrotehnică 
și telecomunicații se poate spune că 
tematica cercurilor științifice studen
țești a fost, mai mult decît în alți ani, 
îndreptată spre aplicarea celor mai noi 
realizări ale științei și tehnicii în pro
blemele puse de producție. Lucrarea 
studentului Șerbănescu Dan „Dispozi
tiv pentru telecomanda unei macarale 
— distinsă cu premiul 1 pe țară — 
a rezolvat problema comenzii de la 
distanță, prin radio, a macaralelor din 
hala de forjă a uzinelor „23 August". 
Acționarea macaralei cu acest dispozi
tiv îmbunătățește simțitor condițiile de 
lucru ale muncitorilor.

Intrebînd pe acelaș student, dacă ar 
putea cita și alte lucrări destinate 
rezolvării problemelor curente ridicate 
de automatizarea industriei, transpor
turilor și telecomunicațiilor de folosi
rea materialelor radioactive în aplica- 

Oscar Wilde — ochii săi de piatră, 
cînd în ultimul război mondial se nă- 
ruia sub bombe o aripă întreagă a 
Universității pe care o visase fără 
s-o mai apuce I...

Și, iată-mă într-o dimineață în 
gara din Avrigul său natal — sat 
de prin părțile Sibiului — cău- 
tînd-o din ochi pe peron pe stră- 
nepoata sa, Maria Lâzăroaie... Deși 
n-o cunoșteam decît după nume, nu 
mi-a fost greu s-o descopăr. Aceleași 
trăsături energice, același nas acvi

Ziua învățătorului

lin, atît de familiar din pozele de 
manual și din statuia din centrul 
Bucureștiului...

Și Maria Lăzăroaie a văzut lu
mina zilei la poalele Făgărașilor, ale 
căror masive răsar de-a dreptul din 
pămînt, ca uriașe valuri, cu coamă 
căruntă de piatră milenară. In acest 
sat cu case albastre și mușcate roșii, 
cu negre și nobile cusături pe ii și 
cămăși de un alb siniiiu, și-a petre
cut Maria Lăzăroaie copilăria. Era 
copil de oameni săraci, ca Și strămo
șul său. Și pe deasupra fată. Fratele

{iile industriale, — interlocutorul nos
tru ne-a răspuns :

— Intr-adevăr. O mare parte din 
lucrări au fost îndreptate și în această 
direcție. Iată de exemplu, lucrarea stu
denților Bănică Emilian și Zanetti Tu
dor „Instalație de control electronic 
a circulației C. F. R." — propusă de 
Direcția Regională C.F.R. București în 
care, folosind undele ultrascurte, stu
denții au realizat posibilitatea înregis
trării pe locomotivă a semnalelor de 
circulație. Utilizarea feritelor în reali
zarea circuitelor logice — ca elemente 
de bază a oricăror dispozitive auto
mate, — precum și introducerea unei 
scheme de centrală telefonică auto
mata. complet electronică — au fost 
analizate de studenții Zamfirescu Radu 
și Cianga Emil. Rezultatele obținute 
au permis să se tragă concluzia că 
realizarea dispozitivelor automate din 
centralele telefonice cu ajutorul feritelor 
constituie o soluție optimă, mai ales 
că aceste elemente sînt ieftine și se 
fabrică în țară. In privința aplicației 
tranzistorilor în industrie și radioteh- 
nică citez lucrările studenților Vătă- 
șescu Anton și Martin Diana. Direc
tivele privind planul de dezvoltare a 
economiei naționale între anii I960—■ 
1965 prevăd o dezvoltare fără prece
dent a electronicii în țara noastră, 
aplicarea ei pe scară largă în indus
trie. Rezultatele sesiunii științifice per
mit de pe acum să se vadă — a ți
nut să sublinieze Emil Cianga — că 
studenții de azi, specialiștii de mîine, 
vor ști să se țină la curent cu cuce
ririle științei și tehnicii moderne, vor 
fi capabili să rezolve marile sarcini 
care le stau în față.

Ștefan 8ĂNULESCU 

Noi, pentru a nu. știu cîta oară 
porneam prin ploaie, spre baraj, 
urmărind lunecarea lină a plutelor 
și, pentru a nu știu cîta oară, 
în forfota de oameni și mașini 
trăiam miracolul puterii omenești,

In fața noastră dormita colosul de beton ; 
culcai de-a curmezișul apei, între munți, 
colosul își primea, neîntrerupt, tainul 
în timp ce Bistrița, ca o lupoaică tînără, 
i se ghemuia la picioare.

Deasupra oamenii zburau pe cabluri 
în nacelele lor de oțel ;
orizontul se desfășura vast, sub flamurile ploii: 
în forfote de oameni și mașini
vedeam cum se călește inelul de logodnă al apelor. 
Ca un ciocan uriaș, mîna omului l-a făurit în stîiT 
sudoarea frunții omului a sfredelit piatra, 
bătăile inimii lui au spart muntele.

Apoi, pentru a nu știu cîta oară, 
ne coboram în adîncul tunelului: 
fiecare om avea un fulger în mînă 
și sub pașii noștri vuia carcasa metalică, 
matca în care mii și mii de ani
Bistrița își va despleti, somnoroasă, apele subterane.

Fiecare om avea uh fulger în mînă
și noi spuneam :
„Trăim în ceasul în care se coace 
poezia și pîinea cea nouă.
O, dacă măcar un cuvîni ar putea să fie 
la înălțimea perspectivei, 
dacă, măcar un cuvînt, simplu și răspicat, ar putea să 

cuprindă 
dimensiunile reale ale măreției 
atunci undeva, în poemele noastre colțuroase, 
ar răsuna ecoul frumuseților comunismului".

Afară ne aștepta ploaia, 
forfota oamenilor și a mașinilor, 
mrenele sclipind o clipă deasupra Bistriței, 
sunetul înăbușit al exploziilor,

ei urma mai departe școala normală, 
pentru a deveni învățător. Ea s-a o- 
prit la 7 clase în 1944. S-a oprit 7 
Imediat după Eliberare, dă diferența 
de 4 clase liceale în doi ani, urmea
ză școala normală din Sibiu și de
vine, in 1953, învățătoare în școala 
satului natal — tot atît de cuprin
zătoare azi, cît va fi fost primul 
liceu romînesc întemeiat de străbu
nul ei...

Școala cu 510 elevi (cu o secție 
germană cuprinzând 27 de copii) — 
purtînd numele marelui fiu crescut pe 
ulițele satului — e un centru de cul
tură și pentru comunele din jur: pi
casem într-o duminică, în care mă 
așteptam să găsesc satele pustii. Co
pii erau, e drept, pe uliță, „!>a bust" 
(căci centrul Avrigului e marcat de 
un bronz al lui Gheorghe Lazăr, da
torat sculptorului Medrea, străjuit de 
tise și brazi argintii). Dar la școală, 
învățători din satele vecine dezbateau 
aprins cele mai bune metode ale gra
maticii sau ale aritmeticii. Aceasta la 
doi pași de Sibiul pe care dascălul 
Gheorghe Lazăr a trebuit să-1 pără
sească la începutul secolului trecut, 
alungat de epitrop din pricina învăță
turii lui, care nu coincidea întocmai 
cu litera scripturilor 1

Școala unde Maria Lăzăroaie con- 
tinuă, cu naituraleța și căldura erois
mului civil al muncii didactice, pro
fesia străbunicului ei, are o caracte
ristică demnă de relevat- Din corpul 
didactic, a cărui istorie e păstrată cu 
grijă într-un album al profesorilor, 
am numărat nu mai puțin de 55 das-
căli de origină avrigeană. Hotărît, sa
tul lui Gheorghe Lazăr a păstrat nu 
numai memoria lui și numele școlii, 
dar și aspirația sa spre lumină...

Gheorghe Lazăr a bătut drumurile 
din împrejurimi și, după studii înalte 
la Cluj și Viena, a „descălecat" din 
imperiul habsburgic, cu bagaj de mînă 
puțin și mult bagaj sufletesc... Maria 
Lâzăroaie bate și ea împrejurimile și 
cunoaște ca în palmă 30 de sate și 
comune; știe și unde trebuie să se ri
dice un pod, și unde va fi tras gazul 
metan; unde zidul unei școli are ne
voie de reparație și unde cursele fe
roviare trebuie sporite, pentru că în 
satul respectiv au apărut fabrici noi, 
s-au mărit cele vechi... Șl, ca și stră
bunul el, Maria Lăzăroaie trece mun
ții, de 2—3 ori pe an, cu puțin bagaj 
de mînă, cu mult bagaj sufletesc : nă
zuințele și planurile cetățenilor din 
circumscripția electorală care a ale
s-o deputată în Marea Adunare Na
țională..-

Ce să-l urezi acestei modeste și 
mari dăscălițe, care păstrează întipă
rită pe față energia trăsăturilor lui 
Gheorghe Lazăr ? Fie ca munca ei să 
răspundă uriașelor perspective des
chise învățământului prin Congresul al 
Ill-lea al P.M.R., fie ca ea să ducă 
mai departe cu aceeași noblețe, ca în
tr-o goană a torțelor, făclia străbu
nului ei, întemeietorul școlii romînești, 
Gh, Lazăr.

Veronica PORUMBACU

„la niii ile Buturesli11
Piuă la „Bumbăcăria Romî- 

nească" din lilava e cale de 
două tramvaie, dacă o distan
ță se poate aprecia și astfel. 
Intr-adevăr, la capătul lui 17 
te așteaptă un alt tramvai care 
te duce, printre timpuri cu se
cară și griu, pină în comuna 
lilava. Un drum străjuit de 
salcîmi bătrlni iți poartă pașii 
spre o fabrică albă, o adevă
rată împărăție a bumbacului în 
care, mlini harnice de fată 
dirijează procesele de metamor
fozare a firelor argintii.

La sediul U.T.M. nu e ni
meni. Camera răcoroasă a că
rei fereastră face să pătrundă 
tn încăpere un colț de grădină, 
are pereții acoperiți cu tablouri 
și lozinci. In etajere de lemn, 
scinteiază coperțile cărților din 
bibliotecă, iar pe o măsuță, ta
bla cu șah a rămas mărturie a 
unei lupte de curînd încheiate. 
Secretarei U.T.M,, energica 
Stana Petrache nu i-a fost 
greu să indice numele unei ute- 
miste fruntașe.

„Să scrieți despre Nițu Ana, 
— mi-a spus. Nici nu s-ar 
putea o alegere mpi potrivită. 
Ana e o fată minunată, modes
tă și harnică".

Am găsit-o pe Ana Nițu în 
secția ei, la „finisaj". In ma
rile războaie, firele albe, împle
tite de nevăzute degete, rotin- 
du-se aerian într-o aparentă 
rieoruiduială și găsindu-se apoi 
în spirale metalice, umpleau 
aerul de o lumină albăstrie, 
ca de zăpadă. Ana Nițu e o 
fată sveltă cu mult farmec în 
privire și-n glas și nespus de 
sfioasă. Evident, mi-a spus că 
in munca ei nu există nimic 
deosebit, că nu-și face decît da
toria și părea realmente mirată 
că alegerea s-a oprit la ea. Și 
poate e greu să crezi că fata 
aceasta, firavă aproape, finisea
ză tn opt ore 80 de kilograme 
de fire I Fata mai are două 
surori în fabrică: pe Maria și 
pe Tudora și e interesant de 
știut că ele nu lucrează in a- 
cecași secție și că numele fie
căreia este legat de cele trei 
momente importante ale proce
sului de fabricație și anume, ta 
bobinatul firelor, la răsucit și 
la ambalaj.

In fabrică a venii mai tntîi 
Ana. Asta s-a întlmplat in 
urmă cu șase ani, in 1954 tind 
și-a părăsit casa părintească 
din satul cu nume frumos 
„Dor Mărunt" din raionul Leh- 
liu și a venit aici, la bumbăcă
ria din marginea Bucureștiului. 
Mai apoi, după ce a învăța! 
meseria pe care azi o îndră
gește atît de mult, le-a chemat 
pe Maria și pe Tudora. Fabrica, 
înconjurată de ierburile timpiei 
și de tufele mărunte, de soc, 
a însemnat, de la început o 
adevărată casă, pentru fata din 
satul Dor Mărunt, un prieten 
adevărat. Oamenii, legați de fi- 
"tie unor trainice prietenii, 
munceau in împărăția firelor 
albe și apoi, după terminarea 
orelor de lucru, petreceau ore 
de adevărată odihnă și de li
niște, în căminul fabricii.

Ana mi-a povestii despre zi
lele premergătoare marilor săr
bători, despre lupta pentru în
deplinirea angajamentelor și 
despre acea atmosferă tinereas
că, de prospețime, care plu
tește parcă în jur. Din apro
piere și totuși din depărtare, 
se auzeau zgomotele capitalei 
iar noaptea prin ferestrele că
minului, fetele strînse în jurul 
aparatului de radio zăreau lu
minile marelui oraș umplîitd 
nourii serii de culoare.

Anei îl plac visurile. E de 
prisos să spun că atunci cînd 
le găsește într-o carte le în
scrie la rlndu-i, în cartea ini
mii sale și e de asemenea de 
prisos să amintesc că autorul 
ei preferat e Eminescu. După 
cum spunea ea, sufletul i se 
umple de-o liniște neînțeleasă, 
de pace, și muzica versurilor o 
umple de bucurie pentru minu
nile pămintului. Printre filmele 
care au atras-o mai mult, se 
numără „Alarmă in munți", 
„Oameni sau majuri", iar din
tre melodiile de muzică ușoară 
îndrăgește .„Marina", „Ada-Ka- 
leh" și „Sanda". Precum se 
vede, finisatoarea de la „Bum
băcăria romînească" are multi
ple simpatii. Ea însăși, este o 
aprigă susținătoare a muncii 
culturale din fabrică și are o 
contribuție esențială în organi
zarea programelor artistice pre
zentate la Casa de Cultură 
„Nicolae Bălcescu", la construc
ția căreia a și muncit, în mod 
voluntar, cu o echipă utemistă. 
Echipa de dansuri a fabricii, 
din care face parte și Ana, este 
și deținătoarea unui premiu 111 
la un concurs orășenesc.

In căminul fabricii sînt 65 de 
fete. Conducerea fabricii a ho
tărît să le facă un dar și fetele 
au avut surpriza să găsească în
tr-o zi, într-o cameră din că
min, un televizor. De atunci, 
surîsul crainicei bucureștene ilu
minează încăperea in care fe
tele sini numai ochi și urechi. 
Televizorul a devenit un prie
ten drag, apropiat și pe ecra
nul argintiu s-au perindai, sea
ră de seară, actori și cîntăreți 
de frunte, s-au transmis piese 
și s-au rulat filme. Fetele gos
podăresc împreună, își fac vi
suri, își povestesc iniimplări de 
peste zi. Și sărbătoarea Anului 
Nou le găsește laolaltă, la 
lașa de Cultură. De curînd, în 
fabrică au apărut șase tineri 
simpatici, din R. P. Chineză, 
veniți să monteze noua apara
tură tehnică, de fabricație chi
neză, mult superioară celei fran
ceze, aflată în funcțiune. Au 
venii fi ei la o „joie a tine
retului", au dansat (perinița) 
iar băieții le-au găsit nume 
romînești. Celui mai vesti 
i-au spus Gheorghiță.

Am plecai, aproape de amia
ză, de la bumbăcărie, în vreme 
ce pe poarta fabricii ieșeau 
mașini încărcate cu bumbacul 
bobinat șl răsucit de fetele care 
au depășit cu 104 la sută pla
nul de mancă tn cinstea Con
gresului Partidului.

Gheorghe TOMOZEI
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LITERATURA Șl VIATA
Dacă în intelect nu e stă nimic care 

să nu fi fost înainte în simțuri, în 
literatură nu există nimic care să nu 
fi fost înainte. într-o formă sau alta, 
în realitate. De aceea una din ideile 
reliefate cu căldură în Raportul prezen 
tat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej Ia cel de-al IH-lea Congres al 
P.M.R. este necesitatea unui strîns 
contact -al creatorilor cu viața : „... se 
cere îndeosebi, spune tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej — cunoașterea aprofun. 
dată a realităților, studierea lor înde
lungată. contactul viu, permanent, al 
artistului cu oamenii muncii -— 
viitori croi ai operelor sale. Numai 
astfel în paginile cărților, în operele de 
artă va pulsa din plin viața noastră 
atît de bogată, cu faptele ei mărețe, 
cu ideile ei nobile, cu luptele ei vic
torioase”.

Principiul după care literatura nu este 
altceva decît reflectarea într-o formă spe
cială a lumii înconjurătoare se veri
fică pînă în detalii. Exegeții care se 
străduiesc să lumineze personalitatea 
artistică a unui scriitor în funcție de 
biografia lui și de împrejurările mari 
fi mici, a căror presiune se resimte în 
Operă, nu fac numai un simplu exer
cițiu de confruntare, ci împlinesc — 
atunci cînd operațiunea reușește — o 
misiune importantă a criticii, aceea de 
a pune în evidență transfuzia perma
nentă și vitalizantă de realitate în or
ganismele literare. Scriitorii pun în 
operele lor mai puțină imaginație de- 
cît se crede și mai mult spirit de obser
vație. ~ 
reține 
păstra 
ră în 
unei
Teu ca o placă de patefon, ori de cîte 
ori trece pe acolo acul sensibilității 
noastre, vibrația primară. „Te urmă
rește săptămîni / Un pas făcut a lene” 
— spune poetul. Pasul ezitant, lent, 
al iubitei, l-a urmărit pe poet cu gen
tila lui semnificație și și-a făcut inexo
rabil loc în vers. Pe noi ne urmărește 
nu numai gestul femeii, împovărat de 
simțire, ci și emoția tristă, prelungită 
a poetului, posibilitatea repetării ei, ca 
și comuniunea în care se include inevi
tabil și pe noi acest „te" echivalent 
cu franțuzescul on sau cu nemțescul 
man .- „Te urmărește săptămîni..." Voa. 
Iul roz al Adelei, care dispare pentru 
totdeauna după un colț de stradă, cînd 
lbrăileanu spune : „In clipa aceea a 
început trecutul" trebuie să fi fluturat 
tot atît de diafan și de trist și în rea
litate. Voalul acesta trebuie să fi e- 
sistat. Dostoiewski a trăit el în
suși scena condamnării la moarte, 
contramandată în ultimul moment; Ion 
al lui Rebreanu, îngenunchind și săru- 
tînd pămîntul, reproduce o scenă pe
trecută aevea. „Hoinărind pe coastele 
dimprejurul satului, — va spune mai 
tîrziu scriitorul — am zărit un țăran 
îmbrăcat în straie de sărbătoare. El nu 
mă vedea... Deodată s-a aplecat și a 
sărutat pămîntul. L-a sărutat ca pe-o 
ibovnică... Scena m-a uimit și mi s-a 
întipărit în minte, dar fără vreun 
scop deosebit, oi numai ca o simplă 
observație”. Goethe pretindea că „Cele 
mai de seamă opere ale poeziei sînt 
poezii ocazionale”. In retorta scriitori
cească , se află întotdeauna o moleculă 
de viață, de adevăr care înlesnește 
combinațiile ulterioare ale ficțiunii, 
care le conferă impulsul creator pri
mar. „Ion” s-a născut, după mărturi
sirea lui Rebreanu însuși, în cursul 
unui îndelungat proces de clarificare 
teoretică și artistică asupra problemei 
țărănești, prin care a trecut autorul 
lui, dar originea îndepărtată și-o trage 
din scena citată mai sus și înregistrată 
„fără vreun scop deosebit” ( 1).

Transformarea evenimentelor reale îti 
evenimente literare înseamnă însă 
crearea unei realități noi, independente 
chiar de autorul ei : „Cine i acel 
ce-mi spune povestea pe de rost, / De-mi 
țiu la el urechea și rid de cîte-ascult/' 
Ca de dureri străine?"... O anumită 
detașare a artistului de propria lui 
creație devine un semn al viabilității 
și al valorii ei obiective. Cehov, asis- 
tînd la o reprezentare a „Pescărușu
lui” încerca un sentiment bizar de spec
tator: „Pe alocuri nici nu-mi venea să 
cred că eu sînt cel care a scris lu
crurile astea”. De ce? O dialectică ine
vitabilă se împlinește în acest proces 
continuu, o mișcare perpetuă de la o- 
biectiv la subiectiv și iarăși la obiectiv 
(dar nu înapoi).

In momentul de față apropierea ar
tistului de realitate, reflectarea în artă 
a sensului existenței sociale, a căpătat 
o solidă întărire teoretică datorită este
ticii marxist-leniniste devenind un prin
cipiu călăuzitor pentru scriitorii rea
lismului socialist. Sînt cunoscute re
zultatele fericite la care au ajuns mulți 
dintre scriitorii noștri în urma unei 
documentări reale și complexe. Petre
când mai mult timp pe șantiere sau în 
mijlocul țăranilor colectiviști, în uzine, 
în fabrici și asimilînd creator învăță
tura partidului clasei muncitoare ei au 
reușit să oglindească aspecte esențiale 
ale noii configurații sociale, ale operei 
de construire a socialismului, din țara

Ei au de fapt puterea de a 
clipa goelheeană. 
căldura subtilă și 
durabilitatea unui 

fraze, care ne trimite
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noastră și să pătrundă înțelesul 
tării ei. Reflectarea realității în 
rile ei majore și revoluționare 
bază o cercetare asiduă și multilate
rală, luminată de cunoașterea mate
rialismului dialectic și istoric. După 
cum se arată în Raportul tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej : „In prezent, acti
vitatea ideologică, munca de lichidare 
a înrîuririlor educației burgheze din 
conștiința oamenilor este tărîmul prin
cipal al luptei de clasă, al luptei între 
vechi și nou". De aici decurg pentru 
scriitori îndatoriri de mare răspun
dere. Trăim în cea dc-a doua 
jumătate a secolului XX, într-un 
moment unic al istoriei, cînd se 
afirmă puternic lumea nouă, lumea so
cialismului, eliberată de servituți so
ciale. o lume care are uriașa putere 
și voință de a se ocupa de dezvoltarea 
maximă a condiției umane, de înflori
rea liberă a personalității omului. Re
flectarea realității socialiste va însemna 
din ca în ce mai mult revoluționarei 
psihologiei literare, a problematicii 
morale, a conflictelor care trebuie să 
exprime un nou sistem de relații între 
oameni etc. Exemplele unor scriitori 
ca Gorki. Maiakovski. Șolohov, Fedin 
Bertold Brecht, Aragon arată că spiritul 
novator al literaturii contemporane 
se sprijină pe climatul revoluționar pe 
care l-a căpătat viața însăși. Marii re
prezentanți ai realismului socialist au 
fost totodată militanți politici, partici- 
panți activi la evenimentele concrete 
ale secolului.

Scriitorul trebuie să vorbească de la 
înălțimea acestei lumi noi și toate 
detaliile vieții trebuiesc încadrate în 
perspectiva universală a unei legi pe 
care o exprimă practic această lume. 
Cunoașterea realității înseamnă în a- 
eela.și timp viziunea plastic exactă a 
gestului cu care omul muncitor își șter
ge fruntea de sudoare și știința inte
grării acestui gest într-o semnificație 
socială, carc-1 amplifică, dîndu-i rezo
nanțe mai puternice și mai prelungi. 
Cînd Adam vine la porțile raiului, ho- 
tărît să-l cucerească, heruvimii ridică 
sabia de foc „și-o 
zișul intrării / 
bei”. Dar s

„A dam face 
Se uită la 
se uită la sabie 
și zîmbește :
„Eu sînt cel ce fac revoluții, 
portare 1”

(Maria Banuș „La porțile raiului") 
Acest Adam care înlătură „la fiece 
poartă lin paznic cu spadă de foc,/ în 
slujba legii bătrîne : / războiul, silnicia, 
întunericul, bolile” și oare plătește cu 
singe fiecare victorie, Hectare petec 
din raiul cucerit, este, ea să folosim ex
presia dragă unul alt poet, „trimisul 
timpurilor noi". Maria Banuș și-a ales 
un erou simbolic care prin natura lui 
vorbește în numele societății. Dar în 
aceeași măsură reprezentanți ai timpu
rilor noi sînt toți acești Ilie Barba. 
Vițu sau Anton Filip, care aduc lumii 
un sens nou, o dragoste de viață, de 
muncă și de libertate în care recunoaș
tem zîmbetul calm și sigur al noului 
Adam : „Eu sînt cel ce fac revoluții, 
portare!" Zîmbetul acesta nu este o 
creație literară sau nu e numai o crea
ție literară. E zîmbetul muncitorului 
care apasă sub neîndurare» strungului 
oțelul și fierul, e zîmbetul tractoristu
lui care desțelenește o brazdă amorțită 
de milenii.

In „Bariera” este un copil care fă
cînd comparație între traiul lui mizer 
de-aeasă și existența îndestulată și u- 
șoară a unei familii la care sora sa 
spală rufe, simte deodată o mare do
rință de a evada din mediul său. Vi
sele lui sînt ciudate, dar semnificative.

Fănieă, deși vede falsitatea, corupția, 
inconsistența unei existențe burgheze, 
dorește atît de tare să scape de mize
rie și să-și depășească starea socială 
îneît acceptă — în vis deocamdată 1 — 
toate servituțile. numai să ducă o viață 
ușoară și plină de lustru exterior : 
„...Ar fi vrut o nevastă bogată și fru
moasă. Bineînțeles, nevasta n-o să-l 
iubească, ci numai o să se prefacă, dar 
cu grație și îndemînare. O să-l înșele 
cu prietenul lui cel mai bun, înalt func. 
ționar la ministerul de externe, omul 
în care avea cea mai mare încredere. 
Se va vedea în camera soției, după 
aceea, avînd o explicație rece și poli
ticoasă, fără să ridice glasul niciunul 
din ei, ajungînd la concluzia că, în 
interesul educației copiilor, e mai bine 
să, rămînă împreună și să păstreze 
aparențele”. Copilul reface, de fapt, 
în linii mari, prototipul vieții intime 
a burgheziei, popularizată de romanele 
ieftine și dintr-o pervertire morală 
precoce se lasă sedus de aparențele 
strălucite chiar știind ce se ascunde 
îndărătul lor. Vițu se întristează fiindcă

orien- 
sensu- 

are la

în apucăturile fiului său nu 
simplă greșală” ei „o părere 
despre viață". Vițu este un 
și el dorește să vadă lumea 
din interior, bucuria lui este_
voluționară împotriva burgheziei și în
crederea în victorie. Privit de la aceas
tă. înălțime, bietul Făniică devine un 
mic-burghez meschin și mărginit. Nea 
Vițu rănit atît de adine în sentimen
tele lui de sufletul bastard al 
fiului său, reprezintă omul care înce
pe să aibă alte motive de bucurie ți 
de întristare.

Realitatea nouă pătrunde prin porii 
literaturii noastre, inxluențînd-o nu nu
mai în orientarea ei generală, ci pînă 
în detalii. Oamenii sînt altfel veseli și 
altfel triști astăzi, în realitate și în lite
ratură, Cunoașterea conținutului nou al 
vieții noastre, apropierea, aș spune 
biografică, a marilor ei probleme, de 
către scriitori reprezintă una din con
dițiile principale ale dezvoltării litera
turii. Scriitorul trebuie să fie în primul 
rînd un bun cunoscător al epocii sale, 
un observator pasionat al ei, un inter
pret inteligent și avizat al idealurilor 
nobile ale socialismului. Datoria lui este 
să-și întărească legăturile cu viața po
porului, să găsească noi forme de parti
cipare la munca de formare a conștiin
ței socialiste a maselor. De la o ast
fel de experiență de viață, care coincide 
cu sensurile epocii, trebuie să pornească 
scriitorul contemporan pentru a făuri 
opere de durabilitate.

Georgeta HORODINCĂ VASILE DOBRIAN
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tărire a solidarității dintre partide
le muncitorești și comuniste din lu
mea întreagă. La Congresul partidu
lui nostru au vorbit reprezentanți ai 
partidelor comuniste și muncitorești 
din numeroase țări și din toate con
tinentele. Cu toții și-au arătat admi
rația și bucuria față de succesele ob
ținute de partidul nostru, de oamenii 
muncii de la noi pe drumul socialis
mului. Subliniind că marile cuceriri 
obfinute de poporul romîn constituie 
un succes al cauzei socialismului și 
păcii in general, ei și-au exprimat 
din nou și cu toată tăria sentimente
le de solidaritate trainică ale mase
lor muncitoare din țările pe care le 
reprezintă, cu politica de pace, de 
coexistentă pașnică dusă de către 
lagărul socialist in frunte su Uniunea 
Sovietică.

Pe de altă parte, cuvintul multor 
delegafi din țările capitaliste, depen
dente sau coloniale a impresionat 
pînă la lacrimi. Din evocările lor e- 
lo'cvente am refinut nu numai torturi
le la care sînt supuși patrioții și co
muniștii din diferite țări, dar și atî- 
tea din manifestările dlrzeniei și a- 
vîntulut luptei maselor din întreaga 
lume. In zadar încearcă reacfiunea 
greacă să acopere gipsul patrioților 
eleni, în zadar încearcă călăul Fran
co să stăvilească mișcarea democra
tică din Spania, în zadar încearcă

șahul Iranului să nimicească pe lup
tătorii pentru eliberarea poporului lor 
din cătușele imperialismului și feuda
lismului. Nimic nu-i va salva de la 
pieire pe strigoi, pe fasciști, pe colonia
liști, pe cei condamnați de istorie. Eli
sabeth Flynn, o veche militantă a 
mișcării muncitorești americane a venit 
ca delegată la lucrările Congresului 
al 111-lea al Partidului Muncitoresc 
Romîn.. După cum a spus în cuvintul 
ei, vrea să-și petreacă ultimele zile ale 
vieții printre muncitorii americani po
vestind despre viața minunată a ță
rilor socialiste.

Reprezentanții partidelor comuniste 
șl muncitorești veniți la Congres au 
demascat politica războinică a capi
taliștilor și colonialiștilor. Popoarele 
vor să trăiască în pace, fără spaima 
morții. Nici un popor din nici o (ară 
nu-i dorește oe americani cu bazele 
lor. atomice, -u avioanele lor de spio
na/, cu, bombardiere car- zboară per
manent și poartă în ele distrugerea 
și moartea.

Reprezentanții partidelor comuniste 
și muncitorești veniți la Congres au 
demonstrat că vrerea popoarelor va în
vinge forțele războinice, formate 
dintr-un mănunchi de trustmeni tur
bați de furia neputinței. Azi, frontul 
socialismului și al păcii — în frunte 
cu Uniunea Sovietică — este mai unit 
și mai puternic ca oricînd 1

Dumitru CORBEA

(Urmare din pag. 1)

Condiții noi
9

sarcini no
în încheierea lucrărilor celui de-al 

Ill-Iea Congres al P.M.R., tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej spunea că „cel 
de-al III-.lea Congres va răinîne în 
istoria partidului și a poporului nos
tru ca un eveniment de însemnătate 
deosebită" și că „intrăm Intr-o nouă 
etapă a dezvoltării țării — etapa 
desăvârșirii construcției socialiste".

Această nouă etapă din istoria pa
triei noastre va produce, se înțelege, 
schimbări substanțiale și în configu
rația literaturii actuale. A spune că 
fizionomia unei literaturi, structura 
eî interioară sînt determinate de 
condițiile social-istorice, înseamnă a 
repeta un adevăr știut, admis de 
totdeauna în estetica materialistă. 
(Bielinski declara că dacă Shakes
peare ar fi trăit în altă epocă isto
rică, talentul său ar fi strălucit tot 
atît de orbitor, dar ar fi fost cu 
totul altele culoarea, vibrația, într-un 
cuvînt spiritul operelor sale). Oglin
dind transformările radicale din țara 
noastră, și animată de spirit revo
luționar, creația contemporană și-a 
constituit caracteristici proprii, o fac
tură deosebită. Amintesc numai nou
tatea tipologiilor cum ar fi chipul, 
atît de frecvent în scrierile de proză, 
al omului simplu, altădată umilit și 
ofensat și care în vremurile noastre 
cunoaște redresarea umană, înflorirea 
personaiității, participind liber și 
conștient la făurirea istoriei.

Schimbările pe care le anunță noua 
etapă istorică sînt, desigur, în pri
mul rînd de ordin economic. Tara 
noastră va intra într-un înalt ritm, 
mai rapid, de industrializare socia
listă. In agricultură se va înfăptui 
colectivizarea totală, realizîndu-se ca
racterul unitar al economiei. Se vor 
înălța giganți ai industriei grele, 
precum combinatul siderurgic de la 
Galați, ca și alte uriașe construcții. 
Pe scurt, se va desăvîrși construcția 
socialistă, făcînd din patria noastră 
una dintre țările cu o înaintată eco
nomie.

Dar toate aceste modificări cru
ciale în peisajul economic vor provo
ca și importante deplasări în condi
țiile de viață și conștiința oamenilor. 
Documentele celui de al IH-lea Con
gres al P.M.R. oferă atît scriitorilor 
cit și criticilor, numeroase subiecte 
de meditație. Mă opresc asupra cî- 
torva.

Țara noastră devenind treptat o 
puternică țară industrială, scriitorii 
vor cunoaște noi și grave imbolduri

in corectarea lacunelor pe care le 
mai prezintă creația lor privitor la 
cunoașterea temeinică a vieții clasei 
muncitoare. Mutațiile sociale care 
au avut loc și care vor fi accen
tuate în următoarea perioadă isto
rică, fac, aș zice, imposibilă oglin
direa veridică a oricărui sector din 
realitate fără a se studia tipolo
gia specifică a muncitorului, coordo
natele sale psihologice. Să ne oprim 
asupra așa-numitei teme rurale. Poa
te cineva să redea transformările 
care au loc în viața satului, fără 
a se ocupa de figura muncitorului 
care este fie activist de partid, fie 
tehnician, ca să nu mai vorbim des
pre S.M.T.-uri — aceste importante 
detașamente ale clasei muncitoare ? 
(Să adăugăm și faptul că mulți ță
rani sînt și vor fi atrași în orbita 
marilor construcții socialiste, mă
rind ponderea acelei părți din popu
lație care lucrează în industrie). 
Același lucru este adevărat și pen
tru tema vieții intelectualilor. Ș| nu 
mă refer la împrejurarea că întreaga 
noastră intelectualitate luptă șă-și 
însușească etica nouă a clasei mun
citoare, ci la greutatea specifică, 
sporită a intelectualilor proveniți 
din rîndurile muncitorilor și ță
ranilor muncitori. Să nu uităm că 
95 la sută dintre cei care învață în 
institutele de învățămînt superior vin 
din aceste medii. Iar pe de altă 
parte crește tot mai mult pregăti
rea tehnică a muncitorilor care se 
apropie de cea a inginerilor. Com
partimentările rigide, tematice, la 
care mai apelează unii dintre critici 
sub influența istoriilor literare din 
trecut, cînd între aceste activități 
existau opoziții violente, se dovedesc 
ruginite și anacronice.

Modificările relatate nu pot fi însă 
înțelese fără a se ține seama de 
ofensiva 
pe toate planurile, 
socialistă. ‘
Congres se arată ce forță repre
zintă îndeplinirea acestor obiec
tive, conștiința tot mai înaltă a oa
menilor muncii, identificarea ior cu 
interesele generale, încrederea dîrză 
în viitor, hotărîrea de a con
tribui cu tot elanul la victoria de- 
plină a socialismului. Este de la sine 
înțeles că noua etică se afirmă în 
luptă cu deprinderile, gusturile, con
cepțiile care poartă pecetea trecutului 
— și care constituie tot atîtea surse 
de conflicte dramatice pentru litera-

tură. Nu trebuie să uităm nici un 
moment, ceea ce spunea tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, că „In pre
zent, activitatea ideologică, munca 
de lichidare a înrîuririlor educa
ției burgheze din conștiința oame
nilor 
luptei de clasă, 
vechi și 
participind cu 
această luptă și sub presiunea noilor 
procese social-umane, își va adinei 
și dezvolta caracterul socialist, eli
minând ultimele surse ale influenței 
curentelor literare burgheze.

Și cît de bogat este materialul pe 
care scriitorii noștri îl au la dispo
ziție — și-| vor avea într-o măsură 
din ce în ce mai mare, asupra fizio
nomiei omului nou — cea mai mare 
cucerire a revoluției socialiste 1 Cl
inul viitorului, la care mulți creatori 
de altădată visau, capătă o înfățișare 
impresionantă. Aș vrea să su
bliniez 
teristicile 
activității 
profil spiritual 
lor din trecut le erau străine anu
mite aspecte 
dramele lor 
mediu strict 
izolare voită 
nedreptele orînduiri. Dar în focarul 
vieții intime a eroului nostru se con
centrează toate problemele orînduirii

este tărîmul principal al 
al luptei între 

nou". Literatura noastră 
mijloace specifice în

Aș vrea să 
una singură din carac- 

sale: sfera vastă a
și care-i conferă un 

nemaiîntîlnit. Eroi-

din societate. Deseori 
se 

casnic,
de viața publică din

consumau într-un 
asta și ca o

noi, de Ia cele social-politice, la cele 
de ordin pur economic. Iată de ce 
scriitorii noștri nu vor alerga după psi
hologii abstracte, ci vor porni de la 
studierea temeinică a condițiilor ma
teriale ale 
conștiințele 
tre.

Mai este 
noua etapă 
timentul de 
față de societate ? De altfel încă de 
ia Eliberare, literatura noastră, dez- 
voltînd tradițiile progresiste și re
voluționare, a avut totdeauna stea
gurile ridicate la luptă, luînd parte 
activă ia bătăliile istorice înscrise de 
masele muncitoare sub conducerea 
partidului de avangardă. Oglindind 
cu patos și la o înaltă ținută artis
tică transformările care vor surveni 
în peisajul țării și în conștiința oa
menilor, literatura noastră va ajuta 
la îndeplinirea minunatelor perspec
tive deschise de cel de-al III-Jea 
Congres al P.M.R. Alături de mărețe 
construcții socialiste, sîntem siguri 
că se vor crea și mărețe opere lite
rare care să zugrăvească noile tră
sături ale poporului nostru, frumu
sețea vieții noi care, cum arăta 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej în Ra
port, este „atît de bogată, cu fap
tele ei mărețe, cu ideile ei nobile, 
cu luptele ei victorioase".

societății noi care nasc 
Înaintate ale vremii noas-

nevoie să spunem că în 
istorică va spori și sen- 
răspundere ai creatorilor

care-1 țin prizonier, nu face de- 
cît să-și mărturisească îngrijo
rarea, zbuciumul și neputința 
de a ieși din marele impas al 
artei contemporane burgheze.

Polemizînd cu Kanters, Pier
re Emmanuel, spune: „Înainte 
de a face din noi contempla
tivii unei religii a imanenței, 
s-ar cuveni să se țină seama 
de toate rațiunile negative care 
ne condamnă mai puțin con
templației cît unei anumite pa
sivități" „...Există 
poetică o rădăcină de slăbiciune 
care face din n®i niște exilați 
înăuntrul țării"... „Misticitatea 
noastră e tot atît de vagă ca 
și filozofia noastră".

Simțind cu. acuitate impasul 
în care se află poezia burghe
ză dar neputînd — sau ne
voind — să găsească adevărata 
ieșire: legătura poeziei .cu in
teresele și lupta maselor popu
lare — poetul exprimă niște 
foarte nebuloase și spiritualiste 
aspirații către o „conversiune 
spirituală a omului modern" 
(cum? ■ rămîne o taină) „și 
transformarea ei în forță".

In preajma anului 1000 ea- 
menii îmbîcsifi de misticism, 
dominați de Biserică, așteptau 
sfîrșitul lumii, judecata supre
mă, și purificarea sufletelor prin 
foc și pucioasă.

In 1960 în plină epocă ato
mică, în Parisul lui Voltaire 
și al lui JaurĂs, .un poet sen
sibil și rafinat, așteaptă solu
ționarea problemelor fundamen
tale ale poeziei de la o „con
versiune spirituală" tot atît de 
fantasmagorică și irealizabilă 
ca și viziunea medievală a sfîr- 
șitului lumii.

Dacă poziția sa mistică, 
idealistă, îl împiedică pe Pierre 
Emmanuel să găsească firul 
conducător și ieșirea din labi
rint, sensibilitatea sa de poet 
îl face totuși să resimtă cu as
cuțime și să exprime cu ac
cente de autentic dramatism 
carența gîndirii și a artei bur
gheze actuale: „Atîta timp cît 
vom rămîne aplecați asupra 
mizerei noastre spiritualități, 
incapabili de a exprima omul 
în întregime și de a na adapta 
limbajul totalității dramatice a 
realității, vom fabrica un 
pseudo-sacral pentru o elită, ea 
însăși lipsită de vlagă".

Tristă, zguduitoare i 
sire I Și îngrozitor de 
rată.

Dacă medicul crud, 
țios și cinic, suscită 
și disprețul oricărui om 

ce sentimente 
acel bolnav în 

care refuză să 
să ia medica- 
aflat în preaj- 

contradic- 
totuși ușor

— ce reacții, 
stîrnește în noi 
stare disperată 
întindă mîna și 
mentul salvator
ma lui ? Complexe, 
terii sentimente și 
de ghicit.

Maria

în vocația

înărturi- 
adevă-

preten- 
crearea 
normal

BANUȘ
Al. OPREA

■

pe care o desfășoară, 
morala nouă 

in Raportul ținut ia

Critica și
(Urmare din pag. 1)

RĂSPUNDEREA NOASTRĂ
(Urmare din pag. 1)

Muncitorul, tineretul vrea să 
respire aerul înalt și proaspăt, 
necum miazmele stătute, mu
cegăite, ale temniței de ivoriu. 
Neavînd antene, rădăcini în 
realitate, omul din turn nu 
mai are cum să pompeze seva 
bogată și lirănitoare a pămîn- 
tului. In vinele sale curge un 
sînge anemiat, hrănit cu ab
stracțiuni. Rodul acestor sin
guratice meditații? Flori ofilite, 
lipsite de culoare și de par
fum, fructe fără gust, plante 
de seră, tristeți de acvarium, 
crepuscule livide 1 Coborît în 
el însuși, căutînd numai acolo 
izvoarele inspirației, cel ce s-a 
izolat 
nunță 
rialul 
viața 
zează, 
la o tehnică supremă arta spin- 
tecării în patru a firului de 
păr. Vrea să fie original cu 
orice chip. Această căutare a 
originalității îl poartă pe mean
drele exotismului, ale utopiei, 
ale abstractului, ale absurdului. 
Tot mai mult i se restrînge și-l 
strînge cercul inspirației, al po
sibilităților dc-a oglindi în 
opera lui lumea cu soarele și 
cu furtunile ei, cu zăpezile care 
fecundează bobul din adîncul 
pămîntului, freamătul de muncă, 
de luptă, de întreceri, de bi
ruințe, care pulsează-n jurul 
său-

In mersul înainte al uma
nității, 
poetul, 
care se 
sine însuși, rămîne cocor des
prins din marele stol universal, 
pasăre împăiată, fără mărun
taie și fără cîntec.

Oricît ar fi de strălucitoare 
penele înfipte în pielea cusută,

în turnul de fildeș re 
de bunăvoie la mate- 
imens pe care i-1 oferă 
înconjurătoare. Se anali- 

se introspectează, duce

gînditorul, savantul, 
pictorul, muzicantul 
contemplă numai pe

cunoașterea vieții

mumificată a pasărei defuncte, 
— ele vor râmîne podoabe fără 
viață, artificiale, fiindcă le lip
sește contactul cu sîngele cald 
și generator, integrarea într-un 
ansamblu viu, protector.

★
Și, dimpotrivă:
Intelectualul care 

în lupta vieții, în 
actualității, va găsi

se avîntă 
freamătul 
în fiecare 

clipă, în fiecare peisaj, în fiecare 
efort omenesc material bogat, 
surse de inspirație, de forti
ficare.

Va călca pămîntul voinicește. 
Nu-1 va întoarce din drum nici 
o intemperie.

Satisfacția de a participa la 
construirea unei lumi noi, de 
a nu fi un simplu spectator al 
evoluției, al revoluției care se 
desfășoară imens, sub ochii 
lui, îi va da încredere în sine, 
mîndria de a fi pus și el o 
piatră la temelia viitorului.

★
de-a porni în marea 
spre țările sudului,

înainte 
călătorie 
berzele Europei fac un popas 
suprem la capul Kaliacra. Acolo 
fiecare își smulge penele bol
nave, care le-ar împiedica să 
zboare-n ritmul unanim al sto
lului.

Să imităm înțelepciunea zbu
rătoarelor. Să ne descotorosim 
de toate penele, de toți fulgii 
nesănătoși care ne-au rămas din 
trecut, balast nu numai inutil, 
dar rău-făcător: prejudecăți,
judecăți retrograde, ideal’sme 
sterpe, scaeți îndărătnici, vani
tăți izolatoare, să le scuturăm 
pe toate ca să putem împlini, 
cu aripi imaculate și vînjoase, 
marele zbor spre limanul îm
belșugatului mîir.e, spre zorii 
comunismului.

Victor EFTIMIU

scrisul zilnic, într-o experiență sau 
un capitol esențial din biografia în
săși a creatorului. într-un stil de viață. 
Merită astfel menționată, fiindcă a 
și început să dea roade, acțiunea pro
pusă de organizația de bază a scriito
rilor, de participare la activitate cultu
rală depusă în fabrici și uzine, la re
dactarea gazetelor din întreprinderile 
industriale, la înființarea și perfec
ționarea echipelor artistice amatoare, 
la manifestările cluburilor și la cena
clurile literare. O asemenea mișcare 
modestă în aparență devine, desfășu
rată sistematic și cu dragoste, o cale 
de acces natural, „dinlăuntru", de a- 
tragere și de intervenție activă a 
scriitorului în munca, preocupările și 
intimitatea sufletească a familiei vii 
a noului.

Critica trebuie și poate să ofere un 
ajutor însemnat literaturii și în direcția 
despre care vorbim. Cum? In primul 
rînd, ca militant pentru reflectarea 
artistică a contemporaneității, pentru 
o literatură capabilă să suscite inte
resul oamenilor muncii, să educe și 
să le mobilizeze resursele combative, 
criticul sezisează și semnalează scri
itorului formele cele mai înaintate și 
modalitățile complexe prin care se 
afirmă triumfător noul. Ca atare, el 
însuși e dator nu numai a nu ră- 
mînea în urma vieții, dar a o _stăpîni 
în punctele ei cheie și a-1 călăuzi pe 
scriitor înspre acestea, înspre obiec
tivele centrale ale luptei partidului, 
acolo unde se și află viitorul. Intr-un 
fel, criticul e dator a-și disputa cu 
scriitorul pasiunea pentru nou. O 
minte livrescă oricît de subtilă sau 
una schematică oricît de sentențioasă 
este inaptă să deslușească și, cu atît 
mai puțin, să aprecieze elementul re
voluționar al literaturii ce se încheagă 
sub ochii săi, tocmai pentru că ignoră 
modelul, realitatea revoluționară. 
(Cazul ridicol al unor reproșuri .aduse 
romanului „Cuscrii", acuzat de infi
delitate față de viață de către nișțe 
critici necunoscători ai fenomenelor 
descrise de Al. Ivan Ghilia 1). Acțiu
nile eroice, trăsăturile de caracter so
cialist revelate de oamenii muncii în 
procesul muncii, concepțiile lor mo 
rale antiindividualiste, în genere rela
țiile de tip nou care se impun în lupta 
împotriva relațiilor veci, burgheze, 
covîrșesc orizontul strimt al criticului 
rupt de viață și-i condamnă verdic. 
tele la nulitate, riscînd să-l descalifice 
profesional. Vina într-o asemenea 
eventualitate nu o poartă, evident, 
nici viața, nici literatura corespunză
toare, ci exclusiv miopia criticului, 
fabricant naiv și prezumțios de rețete 
de laborator sau esențe de seră. In 
al doilea rînd stabilirea gradului de 
asimilare a realităților, a măsurii în 
care scriitorul se apropie de esența

care^ 
ima- 
ele- 

este- 
mai

domeniului său Iernatic, de particula
ritățile cîmpului său favorit de „ac
țiune", trebuie să devină dintr-o ref». 
rință mai mult sau mai puțin amplă, 
întîmplătoare și indirectă (se citează 
de obicei un ziar sau o mărturie a 
altcuiva), sau dintr-o formulă res
pectată dar abstractă, un criteriu de 
valorificare. Trebuie să devină un 
termen al judecății critice utilizai con
secvent, cu suplețe și în strînsă legă
tură cu celelalte criterii proprii este
ticii marxist-leniniste, de la cel ideo
logic primordial la cel derivat, al 
măiestriei și specificului artistic. Așa 
cum justețea unor teorii o decide prac
tica, tot astfel valoarea unei opere 
realiste în general și în special re 
alist-socialiste o conferă în ultirqă 
instanță conformitatea ei cu viața- Cu 
ce drept atunci își socotește argumen
tată și finită opinia criticul 
necunoscînd realitatea a cărei 
gine o scrutează, neglijează un 
ment fundamental al judecății 
tice ? Nici considerentele cele
exacte și nuanțate, nici interpretările 
cele mai ingenioase cu privire la, șă 
zicem, coerența sau originalitatea ar
tistică a unei opere date față de alta 
sau față de concepțiile (interesante 
sau nu) ale criticului, nu se justifică 
în absența raportării lor la viață, — 
rădăcina oricărui product artistic. Din 
păcate întîlni-m prea puține exemple 
de aplicare competentă a acestui cri
teriu. Carența a fost sezisată, criticii 
încearcă să o înlăture și rezultatele 
au început să se ivească. Multe din 
analizele cărților apărute o dovedesc. 
Unele întreprinderi însă nu au stîrnit 
efectul scontat. Astfel în articolul 
„Criticul în fața operei și în fața 
vieții", Horia Bratu observa că ma
joritatea cronicilor dedicate volumului 
lui Victor Tulbure „Eu nu cînt că 
știu să cînt" îl studiau pe toate latu
rile afară de cea mai importantă: 
„confruntarea multilaterală cu reali
tatea oglindită în operă". „Geea ce 
garantează obiectivitatea demonstrației 
nu este nici forma silogistică, nici 
mulțimea argumentelor", spune H. 
Bratu, „ci capacitatea de a dezvălui 
unghiul prin care scriitorul își apropie 
realitatea contemporană, de a dez
bate prin intermediul operei marile 
probleme ale momentului literar". 
Adevărat, numai că, trecînd de Ia 
teorie la practică, H. Bratu admite 
posibilitatea permanenței elementelor 
de idilism patriarhal în poezip sub 
motiv că prezența lor în realitate ar 
fi compatibilă 
săși, respectiv 
Poate fi noul
De aceea ni 
amendamentele
celași unghi de vedere analizelor efec
tuate la vol. II din „Bărăgan- și la 
„Bariera" de către colegii săi.

In al treilea rînd, criticul ce nu

ține seama de Imperativul cunoașterii 
vieții, din indiferent ce motiVe între 
care însă principalul este propria sa 
lipsă de experiență, nueîn stare să-l 
ajute pe scriitor în lupta- acestuia îm
potriva deprinderilor individualiste, și 
a rămășițelor mentalității artei „rafi
nate", pentru însușirea vederilor și 
gustului celor mulți. Credem că și 
această împrejurare explică de ce de 
exemplu, critica- nu descifrează și 
combate totdeauna cu promptitudine 
unele tendințe lirice evazioniste sau, 
dimpotrivă, aparent actuale dar incon
sistente, vidate de ideile, sentimentele 
pe care le afișează. Cunoașterea pro
fundă a realității ar înlesni criticilor 
depistarea apolitismului ascuns îndă
rătul unor astfel de înclinații, prin ur
mare consolidarea armăturii 
teoretice marxist-leniniste- De 
menea ca o urmare ideologică a ace
leiași cauze, incapacitatea de a dis
tinge rapid vechiul de nou, a con
tribuit la încolțirea unor manifestări 
negativiste în trecutul nu prea de- 
părtat. Sub acest raport și criticii' au 
de învățat din sfaturile date de Gorki 
scriitorilor și cu deosebire tinerilor 
scriitori:

„Misiunea scriitorilor noștri este 
o misiune dificilă și complicată. Ea 
tiu se limitează numai la critica re
alității vechi, Ia denunțarea caracte
rului contagios ai racilelor ei. Misiunea 
ior este să studieze, să reliefeze, să 
zugrăvească și prin aceasta să afirme 
noua realitate. Trebuie să învețe a 
vedea cum din putregaiul trecutului 
ce arde mocnit, făcînd fum, țîșnesc, 

Lî'.a viitorului, 
destule de spus 

ale vieții, despre 
toate domeniile, 
la noi, în țară.

lor 
ase-

cu viața socialistă în- 
cu aceea a țărănimii, 
compatibil cu vechiul! 
se par mai probante 
aduse de critic din a-

se învîlvorează flăcările 
Tinerii scriitori au 
despre noile bucurii 
înflorirea 
a forjelor 
El trebuie 
materialul 
vijelios ai muncii creatoare de noi 
forme de viață, ei trebuie să trăiască 
pe cît e posibil mai aproape de voința 
creatoare a epocii noastre, voință în
truchipată de clasa muncitoare". 
(„Gorki despre literatură", pag. 315).

Iată deci atîtea argumente în spri
jinul îndatoririi nu numai a scriito
rului, dar «I a criticului de a-și im. 
bogăți contactul cu viața, de a acu
mula paralel cu noțiunile cărturărești, 
absolut indispensabile formației sale 
și care, ele însele reprezintă la origine 
o experiență de viață concentrată, cu
noștințele despre faptele și sufletul 
oamenilor muncii, despre tot ceea ce 
constituie noul în viața noastră. Apre
cierile făcute în raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej despre necesi
tatea și foloasele cunoașterii vieții 
pentru scriitor ne privesc în aceeași 
măsură și pe noi criticii.

Mihail PETROVEANU

bogată, în
creatoare,

să se inspire și să-și caute 
literar în torentul larg și
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Teatrul „Vahtangov** la București

Chemarea Teatrului „Vahtangov"
(I)urneul Teatrului „Vah

tangov", scurtul său 
turneu, nu este numai 
un fericit prilej de 
întâlnire cu două spec
tacole deosebite. Ne
am întâlnit în aceste 
zile nu, pur și simplu, 
cu o trupă merituoasă, 
ci cu un TEATRU, și

np cu un teatru oarecare, ci cu im 
ansamblu revoluționar care acordă 
conținutului socialist al operei de artă 
întreaga sa rîvnă inovatoare! Am a- 
vut din rțou ocazia să ascultăm che
marea viguroasă și tulburătoare a 
unuia dintre cei mai îndreptățiți soli 
aj arfei teatrale cu adevărat contem
porane.

Ați observat ? Nimic nu este lăsat 
l>a întîmptare în spectacolele acestui 
co ectiv viu, nici o intervenție nu 
ește arbitrară, nici un pas nu este 
gratuit. încă odată am asistat la 
munca însuflețită a unui ansamblu 
unit, cu o vrăjitorească organizare 
irjtcrioară, în care toate energiile 
s|nt legate cu firul magic al unui 
crez artistic comun. Ca la orice tea
tru adevărat care acționează ca un 
organism complex și unic, pe sce
nă n-au pășit vedete năzuroase în
conjurate de parteneri în subordine. 
Am aplaudat dimpotrivă o rețea de 
mari actori înrudiți, crescuți în 
spiritul aceleiași școli, formați în ri
gorile aceluiași stil, capabil să trans
pună prin jocul joc interior viziu
nea regizorală înaintată. Iată de ce 
direcția de scenă își manifestă la 
„Vahtangov" puterea și spiritul ân- 
npitor nu în liniile exterioare aie în- 
scenizației care ia uneori ochii spec
tatorilor neexperimentați. Regia se 
concentrează aci asupra actorului 
care trece pe primul plan, făcîndu-și 
Iqc cu fermitate, prin simplificarea 
extremă a decorului și a recuzitei. 
Evident soluțiile scenografice inge
nioase pu pot lipsi, dar ele sînt 
create pentru a servi supuse omul 
dp pe scenă, principalul responsabil 
pentru descifrarea emoționantă a tex- 
tiflui dramatic.

Ceea ce atrage atenția în mod deo
sebit la vizionarea spectacolelor Tea
trului „Vahtangov" este tocmai fap
tul că punîndu-se în centrul reali
zării scenice triunghiul autor-actor- 
spectator a fost creată o linie de joc 
specifică, o muzică a mișcărilor dis
tinctă, o formație a actorului unitară. 
Ducînd o paralelă proprie la ideile 
despre teptru ale lui Stanislavski, 
Vahtangov și discipolii săi au aban- 
dpnat teza teatrului „trăirii" în clipa 
cțnd aceasta atinsese pragul natura
lismului antiteatral. Mișcarea inova
toare a Teatrului de Artă se profi
lase strălucit în anii luptei împotriva 
școlii vechi romantice, declamatoare. 
Ea a dobândit mari succese printr-o 
viziune realistă, minuțioasă, fundată

pe țelul nobil al întâlnirii adevăru
lui pe scena teatrelor. Dacă ar fi 
trăit în zilele noastre este însă de 
crezut că Stanislavschi însuși ar fi 
renunțat la acele formule regizorale 
care s-au academizat. In acest sens 
trebuie să înțelegem repetatele sale 
apeluri la caracterul dinamic și con
tinuu al inovării în artă. Transfor
mările revoluționare pe plan social 
aduse în cele peste patru decenii 
care au urmat Revoluției din Oc
tombrie au creat un om nou, o pro
blematică nouă, cerințe substanțial 
diferite ale unui public de teatru cu 
altă structură morală, cu altă edu
cație civică. Ideile lui Vahtangov 
despre teatru, ideile aceluia pe care 
creatorul Teatrului de Artă l-a nu
mit „urmașul" său și „speranța ar
tei rusești", s-au dovedit a fi priel
nice dezvoltării revoluționare a artei 
realist-socialiste. Este meritul lui 
Ruben Simonov și al celorlalți regi
zori formați de acesta, de a fi rea
lizat după moartea timpurie a 
meietorului școlii un ansatnblu 
ricesc de spirit vahtangovist, 
și inspirat totodată, înțclegînd 
sînt cerințele

înte- 
acto- 
fidel

. _ care
; teatrului în care lu

crează, și prețuind în aceeași vreme 
posibilitățile largi pe care acest mod 
de teatru le oferă înfloririi persona
lităților artistice interpretative.

Actorii de ia „Vahtangov", după 
formularea sugestivă a lui R. N. 
Simonov, nu vin la teatru seară de 
seară pentru „a trăi" ci pentru „a 
juca". Frazeologia care înconjoară 
idee® contestabilă a unui teatru în 
care actorul trebuie să pornească de 
la principiul „eu în împrejurările 
date" a fost respinsă Ia timpul ei de 
către Vahtangov, care a subliniat 
primejdia acestei formule simplifi
catoare. Limitînd sfera emoțională a 
unui rol la experiența strictă de via
ță a interpretului înseamnă să re
nunți la explorarea amplă și adîncă 
a rolurilor cu adevărat complexe. 
Intr-adevăr umflarea nefirească a 
principiului „trăirii" în defavoarea 
„jocului" inteligent al unui actor 
care gîndește, duce fie la primejdia 
naturalismului, fie în fundătura con
cepțiilor „anti-teatrale" și în orice 
caz la negarea naturii artistice spe
cifice acestui gen de cultivare a fru
mosului. Nu intră nicidecum îrt ve- 
derile școlii teatrului „Vahtangov" 
înlăturarea necesității unei tratări 
veridice a rolurilor, unei „trăiri" 
sprijinite pe mijloace de „joc", tea
trale. Un factor esențial concepției 
vahtangoviste este, însă, principiul 
„arătării", potrivit căruia actorul- 
interpret este călăuzit de intenția 
comunicării explicite cu spectatorul. 
.Mărturisesc, scria R. N. Simonov 
într-un articol recent din revista

«Teatr», că cea mai mare bucurie 
creatoare mi-au produs-o rolurile în 
care, ca actor am simțit că posed 
priceperea de a arăta spectatorului 
ideea mea". Pentru a se ajunge la 
această armonioasă îmbinare a veri
dicității 
element de o înaltă valoare ideolo
gică — școala vahtangovistă pune 
un deosebit accent pe „tehnica lăun
trică" care duce nu la simpliste „tră
iri" ci la întruchiparea trăirii, pe 
treapta superioară a sublinierii linii
lor esențiale ale unui caracter și a 
reliefării sensului exact ai ideilor 
pronunțate în mesajul scriitorului.

Un exemplu memorabil al acestui 
stil de joc, l-au produs, în centrul 
unu, ansamblu sensibil și omogen, 
T. L. Mansurova și Ruben Simonov 
în rolurile principale din „Filumena 
Marturano". Supusă unui joc febril 
de expîprare și valorificare a sensu
rilor sale umane, piesa lui Eduardo 
de Filippo și-a amplifjcat semnifi
cațiile neșperat de mult în specta
colul de la „Vahtangov". îmi amin
tesc tirada vie, monumentală, a Filu- 
nțenej cu fața la public adresîndu-s£ 
patetic și familiar întregii lumi (actul 
II), iar în finalul aceluiași act, pleca
rea eroinei din casa lui Domenico 
Soriano; dramatismul reținut al ac
triței, trădîindu-și tumultul interior 
prin inflexiuni neașteptate în tonali
tatea obișnuită a glasului, rostirea 
răspicată a cuvintelor și, brusc, de
strămarea liniei armonioase a mersu
lui ca și cum eroina ar fi devenit 
subit victima unei infirmități-

Spectacolul văzut ca o convorbire 
pasionantă cu spectatorii a găsit la 
Teatrul „Vahtangov" forme variate 
și multiple. Replicile rostite spre sală, 
renunțarea în unele spectacole la 
tăinuirea mișcării decorurilor, „luă
rile de poziție" ale actorilor înaintea 
scenelor-cheie, utilizarea frecventă a 
avanscenelor, creează o familiaritate 
festivă reprezentației, solicitând cuge
tul spectatorului fără a-i răpi totuși 
farmecul teatralizării, solemnitatea 
oficierii artistice.

Stilul Teatrului „Vahtangov" a 
atras și un anume gen de autori dra
matici. Resuscitarea piesei mai vechi 
a lui Arbuzov „Orașul visurilor noas
tre" datorează viziunii teatrului din 
strada Arbat, alura sa nouă, împros
pătarea sa eridentă. La „Vahtangov" 
această evocare eroică nu s-a jucat 
la modul evocator. „Cu fața la pu
blic", cu cortina larg deschisă de la 
început pînă ia sfîrșit, pe cîteva 
practicabile mutate dintr-un colț al 
scenei în altul a fost reliefat mesa
jul către cei de azi ai constructori
lor din anii primelor cincinale. Acto
rii au ocupat în întregime scena pen
tru a documenta convingător ideile 
dramei. Caracterul aparent fragmen-

cu elementul „arătării"

tar, divizarea în secvențe puternic 
ilustrative pe plan uman, legate între 
ele prin firul expozitiv al demonstra
ției convine într-un mod deosebit 
stilului celor de la „Vahtangov", știi 
bazat pe ideea „întruchipării" sce
nice a unor caractere convingătoare, 
într-un unghi favorabil unei maxime 
apropieri de ocupanții fotoliilor din 
sală. In „Orașgl visurilor noastre" 
au jucat actori de o mare diversi
tate : sobrul A. L. Abrikosov, impe
tuosul N. Grițenko, iar din genera
ția tînără temperamente atât de di
ferențiate ca lulia Borisova și L. A. 
Pașkova, M- A. Ulianov și Iuri Ia
kovlev, dar fiecare dintre interpreți 
și-au înscris propria strălucire pe 
orbita unei viziuni comune, adaptîn- 
du-se unei concepții regizorale care 
venea în întîmpinarea formației lor 
artistice.

Ați observat ? In spectacolele Tea
trului „Vahtangov" totul are stil, 
totul poartă amprenta aceleiași ma
niere, dar lipsesc cu deșăvîrșire ina- 
nieriștii și nu se găsește loc pentru 
amatorii de aplauze cu orice preț." 
De ce șoaptele capătă în aceste re
prezentații amploarea ițțior strigăte, 
iar strigătele nu fac zgomoț, iată o 
temă de discuție atrăgătoare. Asupra 
acestei teme vom reveni în numărul 
următor.

V. MINDRA
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vesti din Irkutsk" a fost pusă 
scenă la Teatrul „Vahtangov", 
„Maiakoyski", iar la MHAT este 
repetiție.

Spectacolele sînt, evident, diferite. 
De la bun început vreau să spun că 
mie îmi place cel mai mult cei de la 
„Vahtangov".

Colectivul Teatrului „Vahtangov" 
lucra în ultimul timip la realizarea 
piesei „In ceasul al 12-lea“, o piesă 
pe care o terminasem înaintea „Po
veștii din Irkutsk" și la care, măr
turisesc, țin foarte mult.

Cînd am terminat „Poveste 
Irkutsk" i-am citit-o Iulieâ Borisova 
și lui Evghenii Stanonov. Teatrul a! lă
sat baltă „In ceasul al 12-lea" și s-a 
apucat de „Poveste..." vrînd să ter
mine spectacolul înaintea MHAT-ului. 
Er.a dreptul său, pentru că piesa 
fusese scrisă pentru „Vahtangov".

Intr-o lună și jumătate spectacolul 
era pus la punct și la 22 decembrie 
a avut loc premiera. Despre specta
col nu voi mai vorbi, pentru că ați 
avut prilejul să-l vedeți. La Bucu
rești au trebuit modificate decorurile 
din pricina condițiilor scenice, dar în 
general spectatorul bucureștean și-a 
făcut, probabil, impresia cuvenită 
despre acest spectacol deosebit.

MHAT-ul mai repdtă încă. In ceea 
ce privește Teatrul „Maiakovski", aici 
a avut loc o istorie, care nu mai are 
cjecît o legătură pur tehnică cu piesa 
mea, o istorie pe care aș vrea totuși 
să v-o povestesc, ea ilustrînd o cali
tate admirabilă, necesară a marilor 
noștri oameni de teatru, o calitate 
fără de care omul nu are dreptul să 
se ocupe de artă: dragostea, pasiu
nea pentru ceea ce face, pasiunea 
pentrp tot ceea ce creează.

...Intr-o dimineață, la o o-ră neobiș
nuită, foarte matinală, m-a chemat la 
telefon Ohiopkov și mi-a spus cu as
prime:

— Uite ce-i: ți-am citit piesa! Eu 
am să pun în scenă piesa asta. In 
curînd împlinesc 60 de ani. Eu m-am 
născut la Irkutsk. Am tot dreptul să 
pun piesa în scenă. Spectacolul acesta 
va aduna în el tot ceea ce am încer
cat să fac și am făcut în 30 de ani 
de activitate în teatru.

Am încercat să-l conving să renunțe 
la idee. Teatrul „Maiakovski" ar fi 
fost al treilea teatru moscovit care 
juca „Poveste din Irkutsk".

Ohiopkov nu mi-a răspuns nimic 
și a pus receptorul în furcă.

Pe urmă n-am mai știut nimic 
de vreo două săpțămîni. După 
săpțămîni, Stein „omul casei" 
„Maiakovski" mi s-a plîns:

— Ce-au pățit cei de la teatru că 
nu mă lasă să intru înăuntru ? Au 
spus că rdpetă... „Antigona".

După încă vreo săptămână mi s-au 
plîns, amuzați și alți vizitatori frec- 
yenți și îndrăgostiți ai Teatrului 
„Maiakovski" că li s-a tăiat accesul 
în teatru, că teatrul repetă la ore ne
obișnuite, dimineața de la 8 și seara 
după spectacol „Antigona".

Pentru această „Antigonă", Ohiop
kov, socotind că nu are în teatru o 
artistă tînără potrivită pentru rolul... 
Valiei, a adus-o pe Mizeri de la Tea
trul „Sovremennik", o artistă foarte 
talentată și, tntr-adevăr, potrivită 
pentru rol.

din

timp 
două 

la

Scenă din spectacolul „Poveste din Irkutsk", Ui Teatrul „Vahtangov*.

De vorbă cu lulia Borisova

Insfîrșit, amănunte hazlii s-ar mai 
putea da.

Am să spun cum a realizat specta
colul. Aș vrea să repet însă că el s-a 
născut <din marea pasiune a lui 
Ohiopkov pentru teatru, a artistului 
mereu îndrăgostit de arta sa.

In spectacolul lui Ohiopkov este 
foarte interesant corul, eare suge
rează, de fapt, prezența spectatori
lor în spectacol. La ridicarea corti
nei, artiștii corului stau pe locurile 
din față, în sală, și înțelegi că nu 
sînt spectatori numai după ce încep 
să intervină în desfășurarea piesei.

Este bine jucat rolul lui Serghei 
(Marțevici). Spectatorul se obișnuiește 
atât de mult cu prezența lui în scenă, 
începe să țină la el, să-l urmărească 
cu dragoste în tot ceea ce face, încât 
se bucură văzîndu-1, după scena îne
cului, reapărînd în cor.

Acest lucru mi-a sugerat o replică, 
pe care am găsit-o asistînd la re
petiția spectacolului. La sfîrșit, din 
cor, Senghei rostește: „Drum bun, 
Viktor 1“

Foarte interesant și accentuat este 
realizat rolul Larisei la Teatrul „Ma
iakovski". Tema aceasta a vieții care 
a trecut pe lîngă om fără să-l bucure, 
fără să-l încălzească, emoția de a 
descoperi în inimă atîta putere de 
dragoste și atîta dorință de dragoste 
— este subliniată în spectacolul lui 
Ohiopkov în chip tulburător.

încă un spectacol care mi-a plăcut 
foarte mult: cel din București. Spu
neam unor tovarăși că dramaturgii 
sînt oameni cusurgii, că de cele mai 
multe ori găsesc că spectacolele le-au 
făcut praf piesa. Vă rog să mă cre
deți că spectacolul bucureștean mi-a 
plăcut cu adevărat.

Marcela Russu joacă foarte bine- 
Poate nu-i chiar o fată din Irkutsk, 
este o Valie mai europeană, dar a- 
ceasta nu numai că nu strică spec
tacolului, ci îi dă trăsături general- 
umane pe care spectatorul bucureș
tean le înțelege mai bine-

Despre Emanioil Petruț (Viktor) 
nu-mi vine să cred că nu a trăit 
cîțiva ani la Irkutsk, pe malul Anga
rei (fără știrea teatrului, probabil). 
Poate că ar trebui puțin altfel distri
buite accentele rolului. Viktor nu 
simte prăbușirea imediat după refu
zul Valiei. Mai tîrziu doar, văzînd 
căminul fericit al Valiei cu Senghei, 
văzînd transformarea Valiei, el spune: 
„Mi s-a întunecat viața".

de Serdiuk, de Ro
de Zina, etc., de la 
care mi-au plăcut

Nu mai vorbesc 
dik, de Lapcenko, 
Teatrul Național 
foarte mult.

Serghei (Matei 
general reușit dar prea grav. Cîteva 

pildă în scena din 
Lar mai lumina.
Olteanu) este mai 
piesă Larisa începe

Alexandru) este în

note de umor (de 
fața maternități)

Larisa (Draga 
puțin izbutită. In r _ 
să-l iubească sincer pe Serdiuk, des- 
coperindu-i calitățile omenești, și 
dragostea ei nu are nimic ușuratic, 
deși întîlnindu-1 pe Serdiuk, se dez
văluie în ea un optimism și o vioi
ciune necunoscute înainte. Larisa de 
la „Național" însă este prea insistentă, 
prea joacă de parcă ar vrea să-l 
„agațe" pe Serdiuk, să-l facă să o 
'a de nevastă. ’Asta np corespunde 
rolului Larisei.

Consider ca o foarte fericită trăsătu
ră a spectacolului din București îmbi
narea admirabilă a două mari talente 
și personalități: a regizorului — Radu 
Beligan și a pictorului scenograf — 
Jules Perahim. Radu Beligan a im
primat spectacolului mpltă poezie, i-a 
dat o formă laconică, contemporană.

Asupra cîtorva inexactități (inter
pretare, costume, etc-) am discutat cu 
colectivul Teatrului Național.

îmi pare rău că mă despart de 
spectacolul Naționalului. Aș ruga de 
aceea colectivul teatrului să vină la 
Moscova. L-aș reîntâlni cu nespusă 
plăcere.

Alexei ARBUZOV

îmi realizez 
supărați, dar

pus în 
evităm o 
încercăm

în- 
în-
un

Ni s-a părut că un interviu cu 
lulia Borisova va fi un lucru foarte 
delicat și dificil. La conferința de 
presă cu colectivul Teatrului „Vahtan
gov", în ziua sosirii la București, 
Borisova spusese :

— Mă întrebați cum 
rolurile pe scenă. Nu vă 
nu vă pot răspunde.

Declarația, care ne-a 
curcătură ne-a făcut să 
trebare similară și să 
atac... pieziș :

— Am dori să vă întrebăm ceva 
despre preferințele d-voastră în ceea 
ce privește rolurile pe care le inter
pretați, dar după conferința de presă...

— O, a răspuns Borisova, zâmbind, 
întrebați ce doriți și-am să vă răs
pund 1 (Facem o paranteză: dece, 
cînd este vorba de un artist, un inter
viu nu-i poațe reproduce vocea ? Bo
risova are o voce expresivă, pronun
ță nuanțat, ai chiar impresia că nu 
vorbește, ci cîntă și fiecare cuvînt 
capătă o profundă semnificație, o sub
liniere care îl face viu, frumos). Des
pre rolurile pe care le prefer î Sînt 

, roiurile care corespund aspirațiilor mele 
în artă. Cu fiecare rol nou, cu fier 
care ieșire în scenă vreau să dovedesc 
că omul este tot ce poațe fi mai mi
nunat pe părnînt. Oricât ar fi de frumoasă 
muzica, muzica a fost compusă de 
om: oricât de complicată ar fi con
strucția spuțnikului, sputnikul a fost 
construit de om. Nu înseamnă oare 
aceasta că omul este cea mai fru
moasă și nțai complexă ființă de pe 
părnînt ? Sfnt fericită că profesiunea 
mea îmi dă posibilitatea să șțudjez și 
să exprim omul. Trebuie numai să știi 
să înțelegi ce e mai frumos în om și 
să știi să creșți în el ce ește mai 
frumos. Sînt fericită că rolul Valiei 
din „Poveste din Irkutsk" mi-a dat 
posibilitatea să afirm încăodată acest 
lucru. Tema lui Alexei Arbuzov s-a 
împletit în chip minunat cu aspirații
le mele.

Valia este un caracter frumos, dar 
împrejurările i-au înăbușit pornirile. 
Valia este un om cu o biografie grea, 
complicată, un om închis — nici prie
tenei sale cele mai bune nu i se 
dezvăluie — un om care n-are încre
dere în oameni. 11 întâi nește pe Viktor 
care n-o înțelege și nu încearcă s-o 
înțeleagă. Ii întîlnește apoi pe Serghei, 
singurul care o înțelege. Și ce fru-

Interprefi ai piesei „Poveste din Irkutsk** (Teatrul „Vahtangov")

desene de SILVAN

N. S. PLOTNIKOV,
al poporului al R.S.F S.R., în 

rolul lui Serdiuk

KOROVINA.
a R.S.F.S.R., în 
Larlsei

LIUBIMOV,
artist emerit al R.S.F.S.R., în rolul lui uriistă emerită 

Viktor Boitov

musețe se dezvăluie în om, atunci cînd 
cineva observă în el ceea ce este 
cu adevărat frumos. De aceea mun
ca de pregătire a rolului Valiei 
m-a încălzit. I-am spus lui Alexei 
Nikoiaevipi Arbuzov:

— Chiar dacă n-am să joc bine ro
iul acesta, el mi-a adus o uriașă mul
țumire.

— Ați putea să ne povestiți cîte 
ceva despre modul cum v-ați pregă
tit rolul din „Poveste din Irkutsk"?

— Am început prin a o căuta pe 
Valia în viața do toate zileie. Pentru 
mine ește exfirem de important să văd 
în viață pe cineva care seamănă cu 
eroina pe care o voi interpreta. Evi
dent, n-o poți îqtîlni acum pe Nasta- 
sia Filipovna („Idiotul"). Dar ceva 
din caracterul ei, unele trăsături, le 
poți întîlni. Pe Valia am creat-o din 
amintiri, din întâlniri întâmplătoare. 
Mi-am adus aminte că am cunoscut o 
fetiță, o fată de vreo 16 ani, cam 
răsfățată, cu un fel de a vorbi foarte 
ciudat, cu o voce foarte stridentă, în
tr-un fel sacadat. Și-am înțeles, de
odată, că în prima parte a piesei, 
Valia trebuie să vorbească în felul 
acesta strident, sacadat, provocator.

Trebuia să știu cum se poartă Va
lia, care îi este mersul, cum se miș
că în general. Știam că o fată ca 
Valia — indicația este și în piesă, și 
e foarte exactă — își petrece o bună 
parte din timp la dans. M-am îm
brăcat într-o zi într-o roohie simplă, 
mi-am strîns părul și m-am dus la 
„dans" Ia un club de Ia marginea 
Moscovei.

— Și nu v-a recunoscut nimeni ?
— Nu, nu, nici o grijă, — zâmbește 

Borisova — între Nastasia Filipovna 
și viitoarea Valie care a venit la dans 
era o deosebire prea mare.

Am dansat, m-am uitat la fetele de 
acolo, am văzut cum se îmbracă, cum 
se poartă.... și cum se poartă băieții 
cu ele. Să nu vă închipuiți că e ceva 
rău în. asta, dar tînărul cu care am 
dansat eu toată seara, cînd s-a dus 
în fumoar să-și aprindă o țigară, m-a 
luat de mină, m-a așezat într-un colț 
și mi-a spus :

— Stai aici, nu te mișca, altfel o 
încasezi.

Semăna cu Viktor din piesă.
Sau alt episod.
Pregăteam scenele care se petrec 

după moartea lui Serghei... Și mi-am 
amintit de un prieten. Un regizor 
căruia îi murise de aurind singurul 
fiu. L-am înfîlnit pe stradă la două 
săpțămîni după înmormîntarea fiului 
său. Aș fi vrut să-i spun ceva care 
șă-1 mîngîie și nu puteam găsi nici un 
cuvînt potrivit. Iar el a început să 
vorbească cu mine foarte simplu, a- 
jutîndu-mi să frec peste momentul 
acesta greu. M-a întrebat unde mi-am 
petrecut vacanța, mi-a spus că arăt 
minunat, că e foarte bine că-mi place 
să înot... Și-am înțeles că Valla tre
buie să se poarte tot așa după moar
tea Iul Serghei. Durerea este atît de 
mare îneît ea nu poate fi în nici un 
fel exprimată.

De aceea, la întrebările lui Ser
diuk, Valia răspunde simplu, egal: 
Cînd izbutești să descoperi într-un 
om frumosul, frumosul se dezvăluie 
la infinit. Valia a învins chiar și cea 
mai mare durere.

Așa am lucrat la rolul Valiei. 
Când pregăteam rolul din „Idiotul" 
m-a ajutat foarte mult Rembrandt. 
Zile întregi l-am privit tablourile.

După părerea mea, Dostoievski și 
Rembrandt sînt doi artiști care au 
multe trăsături comune, în împleti
rea dintre umbre și lumini, și în 
contrastul dintre umbre și lumini.

In „Două surori" am un rol de 
fetișcană absolventă a școlii medii. 
Zile întregi am umblat la școală, am 
stat în bancă și am luat notițe.

Actorul 
mare de 
observate 
absoarbă 
ca să fie

Toate
de bucătărie actoricească. De obser
vat, de povestit și de mimat poate ob
serva, povesti și mima exprșșiv orice 
om.

Ceea ce se petrece cu actorul pe 
scenă însă, atunci cînd se află în 
fața partenerului, atunci cînd joacă 
în fața spectatorului, ceea ce realizea
ză actorul pe scenă, poate face nu
mai actorul. La asta mă .refeream 
cînd spuneam că nu totul se poate 
reda în cuvinte.

— Ne permiteți și întrebarea tradi
țională, dar care, vă rog să credeți, 
ascunde un sincer interes : ce planuri 
de viitor aveți ?

— Atîta timp cît voi trăi și voi 
juca, voi susține același lucru: că 
omul este minunat. Voi dovedi asta 
chișr dacă, prin absurd, va trebui să 
joc rolul unui gangster.

Voi dovedi că omul se naște minu
nat și dacă devine ticălos, vino
vate sînt împrejurările.

Cea mai nobilă orînduire este aceea

care crește oameni nobili, minunați.
In cele mai umbrite laturi ale ca

racterului omenesc 
căuta lumina.

Sînt sigură că 
drăgostit de viață, 
este actorul.

Și vreau să nu 
la Teatrul 
depît la oricare altul pentru că e un 
teatru tînăr, un teatru inovator. In 
secolul în care se lansează sputnikul 
și se operează bolile de inimă, teatrul 
trebuie să fje altfel decît cel tradi
țional și actorul trebuie să joace în
tr-un chip nou. In Teatrul „Vahtan
gov" sînt strîns legate conținutul 
profund și expresivitatea cea țnai 
înaltă.

Sînt mîndră că sînt artistă a Tea
trului „Vahtangov" pentru că el îl 
ajută pe actor să fie cu adevărat con
temporan.

eu caut și voi

omul cel mai îh’ 
de frumos, uman.

stau pe loc. Țin 
„Vahtangov" mai mult

M, ȘIPOȘ

Un spectacol
de neuitat

trebuie să aibă un bagaj 
lucruri adunate din viață, 
și asimilate. El trebuie să 
totul ca un burete pentru 
viu și veridic pe scenă, 

acestea sînt însă chestlun

iesa Iul Alexei Arbuzov 
Poveste din Irkutsk 
este acum cunoscută 
la noi și nu numai 
cunoscută, ci șl îndră
gită pentru marea și 
înduioșăloarea umanita
te, pentru perspectivele 
de ordin etic și civic 
ce le deschide specta

torului nostru. Poveste din Irkutsk 
este o dramă, cu fundal optimist, căci 
în ea triumfă conștiința nouă, comu
nistă, care modelează pe oameni și 
le slujește drept călăuză sigură în 
viață. Am spune chiar că principala 
calitate a acestei noi lucrări drama
tice a lui Alexei Arbuzov ștă in ca
pacitatea ei de a desluși trăsăturile 
omului nou, ale constructorului co
munismului, de a lumina calea pe 
care oamenii sovietici pășesc 
tii, deschizători ai 
istoria omenirii.

Am văzut acum 
te din Irkutsk, în 
vului pentru care 
către autor: Teatrul Academic de Stai 
din Moscova ,,B. Vahtangov". A fost 
o șepră în care nu am asistat la un 
spectacol, ci am fast părtași ai unei 
povești adevărate, care ie interesează 
pentru că. este și a ta în egală mă
sură, te ține încordai căci în fiecare 
episod al ei simți că se dezbate ceva 
ce te privește și pe tine, ale cărei pro
bleme sînt ale tale, și1 ale tuturor 
acelora ce trăiesc și făuresc o viață 
șl o lume nouă.

Ii revine regizorului Evghenii 
monov meritul de a fi știut să creeze 
acestui spectacol climatul autentic în 
care pot trăi și se pot dezvălui cu 
tot universul gîndirii șl simțirii lor, 
eroii de pe malurile Angarei, eroi ai 
societății comuniste. Am fost de față 
la un spectacol în care regia șl sce
nografia (Sumbatișvili) au dovedit o 
calitate de prim ordin: discreția, 
creîndu-i actorului condițiile optime de 
a se desfășura nestingherit, nici de 
o prezență ostentativă și de fiecare 
clipă a regizorului și nici de cea a 
unui decor copleșitor. Evghenii Simo
nov a pornit de la ideea de a da prin 
Poveste din Irkutsk o adevărată lec
ție de viață comunistă, în care bri
gada de constructori apare nu ca o 
comuniune îniimplăloare, ci o fami
lie spirituală, unită printr-o conștiință 
șl ideal comun, factor ce determină 
climatul moral șl civic în care ea 
trăiește. Colectivul acesta este astfel 
un model de conștiință umană, la care 
se ajunge în comunism. Lucrul acesta 
Evghenii Simonov l-a urmărit ca pe 
o idee călăuzitoare șl a reușit să-l 
facă să plutească deasupra spectaco
lului regizat de el. Inrîurirea pe care 
colectivul o are asupra membrilor 
săi, apare de aceea nu ca o normă 
abstractă șl imperativă, ci, dimpo
trivă, ca un adevăr general consim
țit, ridicat la rangul de principiu 
elementar de viață al unui comunist.

Evghenii Simonov a înțeles de a- 
semenea să imprime Poveștii din Ir
kutsk o desfășurare în care să pre
valeze autenticitatea, în care să se 
simtă puternic că pe scenă apar oa
menii noi, oameni de azi, în care să 
distingem lesne chipurile atît de pline 
de personalitate și, totodată, aiit de 
puternic grupate laolaltă în marea

unei noi
cei din
ers in

Poves- 
colecti-

cîteva seri 
realizarea 
a fost scrisă de

familie a făuritorilor comunismului. 
Pe alt plan insă, urmărind o tipizare 
cit se poate de adîncă și complexă, 
el a aout grifa și tactul de a lăsa 
libertate actorilor să meargă spre îm
plinirea portretelor acelor eroi care 
l-au animai pe Arbuzov cînd a scris 
această piesă. De aceea interprefii au 
trăit șl au umplut spațiul scenic — 
de care încet, încet s-au desprins, și 
odată cu ei șl noi — făând să 
freamăte de emoție șl fraternitate pen
tru ei, sufletul spectatorului poposit 
șl el printre harnicii constructori si- 
berieni.

Au cunoscut-o șl au înțeles-o aci 
pe Valia, căreia unii i-au spus „fîșr 
neața". Așa era la începutul piesei, 
cînd această trăsătură devenea poate 
pentru o clipă dominantă în caracte
rizarea personajului. De la această 
primă caracteristică și Rină la Valia 
ce lucrează în locul soțului ei iri 
brigadă, pe un gigantic escavptor 
este o cale lungă, plină de semnifi
cații, sensuri largi umane, pilduitoare 
și dramatice, este de fapt, însăși piesa. 
(De aceea, ni se pare atît de potrivită 
ideea scenografului care a reținut ca 
element dominant un drum ce străbate 
scena, căpătînd prin unghiurile dife
rite din care este privit și prin ane
xarea unor elemente strict funcționale 
șl de mare sugestie, valorile noi șl 
adecvate momentelor desfășurării dra
matice').

De obicei, cronicile dramatice devin 
stereotipe atunci cînd se opresc la 
capitolul interpretare. Ni s-ar părea 
o minimalizare să spunem despre lu
lia Borisova, de pildă, că ea a in- 

cu măiestrie rolul Valiei. 
nu a interpretat, ci a fost 
fost acea tînără pe care 

a înttlnit-o poate, cu fră- 
năzuințele și problemele ei,

terpretat 
Borisova 
Valia, a 
Arbuzov 
mîntările, 
în călătoriile saie prin Siberia. Bori
sova^ știe să fie gingașe și dură tot
odată, șl nu într-un mod superficial. 
Clipele de reală deznădejde, ea le 
îmbracă într-un văl de discreție, și 
le conferă o mai puternică interiori
zare. Poți citi în glasul ei, atît de 
frumos timbrat, durerea ascunsă, dar 
si adîncă, și bucuria neexaltată, deși 
fără margini. Borisova este o actriță 
de o deosebită înzestrare, este un ta
lent. matur șl original. O cunoscusem 
înainte s-o vedem pe scenă șl cu 
sinceritatea ei mare care este a ade
văr aților creatori, și-a destăinuit o 
stinghereală. O stăpînea o mare e- 
moție în privința apariției pentru pri
ma oară în fața spectatorilor noștri. 
Se întreba dacă va izbuti să ajungă 
la sufletul lor. Borisova a ajuns la 
el, l-a copleșit de-a lungul Poveștii 
din Irkutsk șl a rămas în adincul 
lui, acolo unde fiecare își îngăduie 
să păstreze comorile cele mai de 
preț. Și, alături de ea, vom păstra 
cu toții chipul luminos, adine și ferm, 
încrezător în viața cea nouă care l-a 
dăltuit, pe al lui Serghei (AL Uha- 
nov), pe al lui Serdiuk (N. S. Plot
nikov) ca șl pe al tuturor interpre
telor pe care nu-i cităm din dorința 
de a nu face o formală înșiruire de 
nume, dar cărora le sîntem îndatorați, 
pentru spectacolul șl momentele de 
reală emoție artistică pe care ni le-au 
prilejuit.

Mircea ALEXANDRESCU
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PACEA: bunul cel mai de preț

La Asociația de prietenie Austria-U.R.S.S. De la stînga la dreapta : Cancelarul federal J. Raab, N. S. Hrușciov, 
Dr. Hugo Glaser, președintele Asociației, Nina Hrușciova, Elena Hrușciova.

mal potrivite pentru soluționarea în
cheierii tratatului de pace cu Ger
mania constituie o confirmare stră
lucită a unei politici comprehensive, 
dar în același timp neabătute și fer
me, în slujba păcii.

Este îndeobște cunoscut că în zona 
Germaniei occidentale se organizea
ză febril forțele revanșarde, că fas
cismul s-a infiltrat în toate resor
turile aparatului administrativ al Bonn
ului, a devenit sfruntat și ame
nințător. Nimeni nu poate uita și 
nici ierta crimele monstruoase ale 
călăilor hitieriști. Poporul austriac 
care a suferit el însuși dominația 
nazistă, are înaintea ochilor sinistrul 
lagăr de la Mauthausen și monu
mentul de granit înălțat în memoria 
celor sacrificați. Pietrele funerare sînt 
singurele monumente pe care le-a 
lăsat în urma lui fascismul. Sub ele 
zace cenușa milioanelor de ființe o- 
menești masacrate într-un mod în
grozitor. Tristele monumente n-au 

fost ridicate doar pentru a nu se 
șterge din memoria celor vii crimele 
nemaipomenite ale hitleriștilor, ci și 
pentru a mobiliza popoarele să lupte 
ca asemenea bestialități să nu se mai 
repete.

După cum a arătat premierul N. 
S. Hrușciov există o strînsă legătură 
între fascism și promotorii agresiu
nii : „In timpurile noastre este evi
dentă pentru toți legătura care există 
între lupta împotriva reînvierii fas
cismului și lupta pentru menținerea 
păcii pe planeta noastră. Fascismul 
a fost întotdeauna un mijloc de pre
gătire a agresiunii și tovarășul de 
drum inevitabil al acesteia".

BERNARD PAPIER

(Coasta de Fildeș)

Soare al păcii

Afirmația este ilustrată și de ulti
mul război mondial și de procesul

Ești mii de văpăi, 
din mii de stele, 
din mii de lumini 
din toate coifurile lumii, 
din toate speranțele inimilor,

Soare al păcii!

Tu nu te vei mai înălța, 
Soare,

Peste grămezi de cadavre,
Peste guri de tun
Ce-mproașcă moarte,
Peste mădularele oamenilor ce spînzură 

de degetele copacilor.

Recent în revista ,,Literatura 
universală“ din Pekin a apărut 
un articol intitulat „Despre mă
iestria Iul Tudor Arghezi*, sem
nat de M. Beniuc.

în același număr al revistei ș-a 
publicat un ciclu de poezii de 
Tudor Arghezi,

«0
Săptămînalul american Time 

(13 iunie I960) despre filmul 
Aventurile lui Huckleberry Finn, 
recent lansat de studiourile Me- 
tro-Goldwin-Mayer: „Un fUm
deprimant de plat. Majoritatea 
celor mal importante episoade 
ale aventurilor lui Huck sînt dra
stic tăiate sau total omise. Pro
ducătorii au izbutit să elimine 
aproape tot umorul dlntr-dna 
din cele mal amuzante cărți 
scrise de cel mal mare umorist 
al America".

•

„S-a întîmplat ceva groaznic 
în teatrul american. Despre ce 
vremuri scrie, de pildă, Te- 
nessee Williams ? In orice caz, 
nu despre ale mele. Nu pot să 
înțeleg cum au ajuns drama
turgii noștri la convingerea că 
toți sîntem niște disperați care 
rătăcim într-un labirint de cu
vinte indecente. Și, totuși, oa
menii sînt atît de minunați, 
dacă știi să-i înțelegi și să-l 
iubești1* - a declarat cunoscuta 
actriță de teatru și cinema Ka
therine Hepburn unui reporter 
al revistei Newsweek (13 iunie 
1960).

Vizita premierului sovietic N. S. 
Hrușciov în Austria se încadrează 
în acțiunea permanentă și neobosită 
pentru promovarea unei politici de 
coexistență pașnică întreprinsă de 
guvernul Uniunii Sovietice. Necesi
tatea de a se stabili relații de bună 
înțelegere între state a cîștigat o 
sferă foarte largă a opiniei publice 
mondiale. Acest lucru este evident 
în spiritul de rezistență manifestat 
de popoare împotriva celora care jon
glează pe „marginea prăpastiei", 
împoltriva apologeților „forței", ca 
instrument de rezolvare a probleme
lor internaționale,

110 ani de la nașterea 
serinerulul clasic 
Duiear lean Uazou

Nimănui, în afara cercurilor impe
rialiste și militariste, nu-i surîde per
spectiva globului terestru sguduit de 
explozii atomice și a pulverizării mi
lioanelor de oameni. Politica de a- 
gresîune are șanse din ce în ce mai 
puține. Uriașele mișcări ale maselor 
populare chiar în țările dependente 
de Statele Unite au dovedit-o cu 
prisosință. Nicicînd revolta stîrnită 
față de instigatorii unei noi confla
grații nu s-a dezlănțuit cu asemenea 
violență și în asemenea proporții. 
Din această furtună, prestigiul celui 
mai mare stat capitalist a ieșit 
zdrențuit. Este o lecție a cărei sem
nificație are putere de simbol.

Popoarele năzuiesc fierbinte spre 
instaurarea unui climat de respect și 
colaborare reciprocă, spre crearea 
unor condiții de stabilitate în rapor
turile internaționale, într-un cuvînt 
năzuiesc spre pace. Ele nu mai sînt 
dispuse să tolereze uneltirile agre
sive care le amenință securitatea, 
fără să ia o atitudine netă, cura
joasă.

Pacea este cuvîntul care mobilizea
ză astăzi toate forțele active. Așa 
se explică creșterea prestigiului mo
ral al Uniunii Sovietice în lume, ca 
și al întregului lagăr socialist, bucu

ria și căldura cu care a fost întîm- 
pinat pretutindeni premierul sovie
tic, N. S. Hrușciov. Recenta sa vizi
tă în Austria a fost marcată de pri
mirea călduroasă a poporului aus
triac. El este socotit pe drept ca un 
militant energic pentru promovarea 
păcii, apărătorul ei cel mai consec
vent și înflăcărat.

Tocmai de aceea, reafirmând încă 
o dată poziția Uniunii Sovietice, ini
țiativele ei în direcția destinderii, 
șeful guvernului sovietic nu s-a sfiit 
să denunțe cu tărie zădărnicirea tra
tativelor la nivel înalt de către pu
terile occidentale, discuțiile vane și 
ineficace din Comitetul celor zece 
state pentru dezarmare. Aceasta nu 
înseamnă cîtuși de puțin slăbirea e- 
forturilor ci, dimpotrivă, în discursul 
rostit la castelul Hofburg din Vie- 
na, N. S. Hrușciov a ținut să preci
zeze : „Cu toate că conferința la ni
vel înalt a eșuat, guvernul sovietic 
își va baza și pe viitor politica pe 
principiile coexistenței pașnice și va 
lupta pentru rezolvarea problemelor 
internaționale arzătoare pe cale paș
nică, pe calea tratativelor".

Noile propuneri constructive sovie
tice în problema dezarmării, stră
duințele de a se găsi mijloacele cele

care se petrece acum în Germania 
occidentală, unde fascizarea vieții 
publice se desfășoară simultan cu ac
celerarea înarmării, cu declarațiile 
belicoase ale unor vechi criminali de 
război, al căror loc trebuia să fie la 
stîlpul de execuție. Fascismul este 
brațuf drept al imperialismului. El 
trebuie retezat din umăr, înainte de 
a apuca spada.

Ultimele evenimente din Turcia, 
Coreea de Sud și Japonia, au de
monstrat că popoarele pot, la ne
voie, să-și impună voința, să bareze 
calea agresiunii. Este unul din țe
lurile imperioase și importante ale 
momentului de față. Înfăptuirea lui 
cere neapărat vigilență, demascarea 
necruțătoare a instigatorilor la răz
boi, intensificarea acțiunii ofensive 
pentru pace. în această ofensivă 
un rol de seamă îl joacă la
gărul păcii în frunte cu Uniunea So
vietică, în jurul căreia se polarizează 
aspirațiile oamenilor cinstiți din în- 
treaga lume, îndreptate spre cuceri
rea celui mai de preț bun al umani
tății: PACEA!

Ieronim ȘERBU

„Un triumf* (Herald-Tribune), 
„o piesă tulburătoare" (Post), 
„puternică" (World-Telegram), 
„strălucită* (Associated Press) 
- acestea sînt aprecierile presei 
new-yorkeze asupra ultimei lu
crări a lui Arthur Miller, Un 
dușman al poporului, o versiune 
modernă a celebrei drame cu 
același titlu a lui Henrik Ibspn, 
a cărei premieră a avut loc de 
curînd pe Broadway.

REdIIflflSTE

Arta romînească devine din 
ce în ce mai cunoscută în 
U.R.S.S. Recent, Editura Acade
miei de Arte a U.R.S.S. a a- 
nunțat că în curînd va ieși de 
sub tipar traducerea în limba 
rusă a lucrării acad. G. Opres- 
cu intitulată „Arta populară ro
mînească".

Scriitorul comunist Jean Pier
re Chabrcl a obținut pentru an
samblul operei sale, bursa de 
10.000 franci noi oferită de Fun
dația Del Duca.

Cu prilejul împlinirii a 57 de 
ani de la nașterea și 17 ani de 
ia moartea eroului național ceh 
Julius Fucik, s-a instituit un 
premiu care.i poartă numele și 
care va fi decernat pentru ope
re științifice șl de artă deose
bite, pentru creații artistice 
excepționale, activitate în dome
niul educației Ideologice și de 
presă.

Poporul bulgar sa găsește în aju
nul unei mari aniversări. La 10 iulie 
1960 se împlinesc 110 ani de la naș
terea unuia dintre scriitorii de frunte 
ai Bulgariei, Ivan Vazov.

Ivan Vazov și-a consacrat întrea
ga viață cauzei poporului bulgar și 
literaturii bulgare, luptei pentru 
emanciparea națională și socială a 
țării sale.

Moștenirea lăsată de Vazov litera
turii bulgare este uriașă. Ivan Vazov. 
a fost un_ excelent poet, povestitor 
și dramaturg. Înzestrat cu un talent 
multilateral și fecund, Vazov a creat 
o operă ce cuprinde sute de poezii, 
zeci de nuvele și multe romane, po
vestiri și piese de teatru.

Contemporanul unor evenimente de 
importanță hotărîtoare pentru dezvol
tarea patriei sale, scriitorul devine 
rapsodul lor. Cea mai mare parte 
din imensa operă a lui Vazov — cu
legerile de poezii „Steag și liră", 
„Durerile Bulgariei", „Eliberarea", 
numeroase povestiri, ca și celebrul 
roman „Sub jug" — sînt dedicate 
luptei poporului bulgar pentru elibe
rarea națională. Cind, în urma răz
boiului din 1877—1878, Bulgaria este 
eliberată de sub stăpînirea otoma
nă, scriitorul își îndreaptă critica îm
potriva condițiilor sociale ale orin- 
duirii capitaliste. Interesele meschi
ne, politicianismul deșănțat, putre
facția. morală, prăpastia dintre cei ce 
au luptat pentru eliberarea Bulga
riei și burghezie sînt dezvăluite ne
cruțător în ciclurile „Epopeea celor ui
tați", „Poet și inspirație", „Din nou 
lupte,. . lupte necurmate", „Patriotis
mul", „Progresistul" și altele.

Cu mijloace artistice impresio
nante, Vazov creează de 'asemenea 
imaginea cruntei mizerii și asupriri 
în care se găsea țărănimea bulgară 
(„Veniți să ne vedeți").

Ivan Vazov, ca și alți luptători de 
frunte ai Bulgariei, urmăriți de asu
pritorii turci își caută adăpost în 
Romînia. Aici el își continuă activi
tatea revoluționară. Aici el ia con
tact cu viața culturală romînească 
și mai ales cu literatura noastră. 
Vazov i-a prețuit mult pe Bolinti- 
neanu, Alecsandri și alții. (Unul din
tre eroii săi recită din Bolintineanu.) 
Apropierea aceasta spirituală dintre 
marele clasic bulgar și ideile pro
gresiste ale oamenilor de cultură ro- 
mîni contemporani lui Vazov, con
stituie un motiv în plus ca alături de 
poporul frate bulgar să-l sărbătorim 
pe Ivan Vazov, ca pe un mare scri
itor.

Alarmat de popularitatea operei lui 
Mark Twain în Uniunea Sovietică 
ca și în toate celelalte țări ale lagă
rului socialist, „New York Times" a 
încredințat cu mare zgomot profeso
rului Joseph Wood Krutch de la 
universitatea Columbia din New York 
misiunea de a examina „pretențiile 
comuniștilor" asupra acestui mare 
scriitor.

Interesant e că deși „expertul", 
făcând pe plac comanditarilor săi, 
conclude că așa-zisele pretenții sînt 
pur și simplu „absurde", totuși în 
cursul „argumentației" el este silit 
să recunoască de fapt justețea punc
tului de vedere considerat absurd.

încercând să opună tezelor mar
xiste versiunea unui Mark Twain u- 
morist „pur" (versiune demult pără
sită pînă și de unii critici burghezi, 
ca Roger Asselineau în „The Lite
rary Reputation of Mark Twain", 
Paris 1954), Krutch trebuie să ad
mită că totuși „critica socială există 
și deține un rol important în opera 
lui Twain" și că acesta „rîdea ca 
să-și rețină disprețul și furia". Afir- 
mînd fără dovezi că obiectivul „as
primii lui Twain n-a fost sistemul 
social american, ci natura umană, 
lumea și chiar universul", avocatul 
de circumstanță al Iui „New York 
Times" nu poate ignora „indignarea 
politică și pur morală manifestată de 
Twain față de ceea ce el numea vea
cul aurit (nu de aur n.n.Ț al busi- 
ness-ului american".

, Krutch nu poate trece cu vederea 
peste faptul că, în colaborare cu 
Charles Dudley Warner, Twain a 
scris în 1-873 „vehementa satiră The 
Gilded Age în care, atacând nele
giuita alianță dintre afacerismul pră
dalnic, guvern și biserică", declara 
că „prețul unui membru al comisiilor 
Camerei Reprezentanților sau al Se
natului este de «10.000 de dolari de 
cap», iar acela al președinților aces
tor comisii «ceva mai mare»". In 
continuare, Krutch nu poate dosi fai
moasa scrisoare deschisă adresată 
de Twain în 1869 miliardarului Van- 
derbild, scrisoare care conține astfel 
de apostrofe: „Cît de mîrșav trebuie 
să fie cineva ca să cîștige cît ai 
câștigat d-ta“ și: „Nu mi-aduc amin
te să fi citit vreodată despre d-ta 
ceva despre care n-ar trebui să-ți 
fie rușine". Insfirșit, el nu poate es
camota nici „clara atitudine" a lui 
Twain față de imperialismul ameri
can : „N-avem ce căuta nici în Chi
na, nici în altă țară care nu este a 
noastră".

Pe de altă parte, profesorul che
mat să improvizeze cît mai convin
gător un Mark Twain pe gustul duș
manilor acestuia, citează și alte măr
turii ale scriitorului, aflate la anti
podul intențiilor sale. De exemplu, 
refuzul lui Twain de a felicita pe 
aceia care negociau în 1905 pacea 
dintre Rusia țaristă și Japonia : 
„Rusia era pe cale de a se elibera 
de o sclavie smintită șl intolerabilă; 
nădăjduiam că nu se va încheia pa

cea pînă ce nu va fi asigurată liber
tatea Rusiei". Sau avîntata profesie 
de credință a marelui scriitor: „Se 
spune că sînt un revoluționar, prin 
simpatii, prin naștere, prin educație 
și principii. Sînt întotdeauna de par
tea revoluționarilor, fiindcă n-a exis
tat niciodată o revoluție fără con
diții asupritoare și intolerabile împo
triva cărora omul să se revolte". La 
asemenea probe împotriva „deformă
rilor" comuniste, nu am adăuga de- 
cît încă una poate mai greu de re
produs într-un organ al „nelegiuitei 
alianțe": „Nădăjduiesc că (revolu
ția rusă n.n.j va izbîndi și sînt con
vins că va izbîndi. Socot că guver
narea prin promisiuni deșarte, prin 
minciună, prin înșelătorie și prin mij
locirea satirului, pentru propășirea 
unei singure familii de trîntori și a 
acoliților ei leneși și corupți, a fost 
tolerată în Rusia nespus de mult. Și 
este cazul să sperăm că poporul ei 
indignat care se ridică acum în masă, 
va pune capăt acestei guvernări și 
va instaura în locul ei o Republică". 
(Din salutul lui Mark Twain către 
revoluționarii ruși din 1905). Ce mai 
rămîne atunci din tentativa domnu
lui Krutch ? O spune el singur pre- 
cizînd, fie și pe un ton reticent, că 
astfel de atitudini „par a sprijini 
opinia după care Twain ar fi mani
festat simpatie față de comunism".

A!f ADANIA

Tu nu te vei mai înălța,
Soare,

Peste suspinele muribunzilor, 
peste trupele în tranșee, 
peste gloatele de oameni aruncați pe 

drumuri, 
peste copiii striviți de ură,

Soare al păcii I

Tu ești toate seînteile lumii,
din toate speranțele inimilor,

Soare,
din toate cîntecele, din toate rîsetele laolaltă, 

Soare al păcii!
In romînește de AD. BYCK

PE SAPTÂMlNA

T. I.

O nouă manifestare a mult 
lăudatei libertăți a presei în 
„lumea liberă"; cunoscutul scri
itor și scenarist Georges Arnaud 
a fost condamnat la doi ani în
chisoare pentru publicarea în 
„Paris-Presse" (ziar de dreap
ta) a unui interviu luat profe
sorului F. Jeanson, urmărit de 
poliție pentru colaborare cu 
Frontul de eliberare național 
algerian. In numerele noastre 
trecute am relatat despre cam
pania de protest desfășurată în 
Franța împotriva arestării lui 
Arnaud. Acestei campanii i s-au 
adăugat declarațiile martorilor 
apărării la proces, printre care
oameni atît de diferiți din
punctul de vedere al concepți
ilor politice, ca Sartre, Jean
Bernard Derosne de la „l’Au- 
rore", Pierre Lazareff, directo
rul ziarului „France Soir", scrii
torul Joseph Kessel și alții. Te- 
mîndu-se de reacția opiniei pu
blice, tribunalul militar a fost 
nevoit să pronunțe condamna
rea cu suspendarea executării 
pedepsei.

1906: Maxim Gorki și MarkTwain la „Clubul tinerilor scriitori" din New York.

Zahâr
(David și Goliath)

Se spunea odată că pentru a ur
mări traiectoria imperialismului pe 
glob există o busolă sigură: mirosul 
de petrol. Cuba n-are petrol. II im
portă. Și-l importa la prețuri destul 
de piperate din S.U.A. Contra zahăr. 
Vîndut ieftin, încât destule miliarde 
de dolari se adunau în safeurile din 
Wail Street. Dulceața Cubei se eva
pora undeva, dincolo de hotare, pen
tru ca locuitorii ei să bea din cupa 
amărăciunii.

Cînd revoluția a pus capăt unei a- 
semenea stări de lucruri și zahărul a 
început să fie dulce și pentru cuba
nezi, unii domni de la Washington au 
devenit acri. Din cînd în cînd câte un 
avion „necunoscut" mai lansa eîte o 
bombă incendiară care ardea ceva 
plantații de zahăr din Cuba, Aseme
nea daruri n-au izbutit să înspăi
mânte micul popor cuban, au izbutit 
doar să-l indigneze.

De cîtva timp, aceiași domni care 
nu pot fi liniștiți la gîndul că pe con
tinentul american a apărut un copil 
minune, au început să tragă de si
rena de alarmă. „S.O.S., S.UA. sînt 
amenințate de Cuba!“. Lupul a în
ceput să urie că e amenințat de miel. 
Cum e posibil, vă veți întreba desi
gur, ca o asemenea țară mică să a- 
menințe coșcogea imperialism yan
keu? Ideile independenței sînt desi
gur de temut — și de asta s-au con
vins Hagerty și Eisenhower în Japo
nia, dar nu despre asta e vorba. Unul 
din acești domni foarte ocupați cu 
bombe atomice, bombardiere, rachete 
și alte asemenea îndeletniciri pașnice,

Nelson Rockefeller, a mers atît de 
departe încât a susținut că e posibil 
ca în Cuba să se instaleze baze mili
tare străine, de unde S.U.A. vor fi 
bombardate atomic fără speranță, doar 
ia o zvîrlitură de băț. Rockefeller nu 
e atît de naiv ca să creadă propria 
sa gogoriță, dar cînd ești hoț îți stă 
bine să strigi: prindeți hoțul 1 El nu 
s-a gîndit la un lucru : alarmîndu-se 
foarte de imaginara prezență a unor 
baze militare străine în apropierea 
S.U.A., a dat o teribilă lovitură de 
bumerang întregii doctrine a Depar
tamentului de Stat care predică de 
dimineață pînă noaptea necesitatea 
bazelor militare americane de-a lun
gul frontierei U.R.S.S.

Toate aceste țipete au un scop pre
cis : să justifice războiul economic pe 
care S.U.A. s-a hotărît să-l poarte 
împotriva Cubei. Prima măsură: o- 
prirea importului de zahăr din Cuba, 
principala furnizoare a zahărului din 
S.U.A. Ca de obicei, precum se vede, 
S.U A. nu se amestecă în treburile in
terne ale altui stat și nu încearcă, fe
rească dumnezeu, să exercite presiuni 
asupra politicii altora.

Calculul domnilor de la Washing
ton seamănă cu al lui Ieremiacu oiș
tea. Blocade economice aie S.U.A. 
față de alte țări au mai fost. La ce-au 
dus am văzut și pe la noi unde he-am 
descurcat cu petrolul și cu altele de 
o mie de ori mai bine decît atunci 
cînd experții străini beau cafele la 
Capșa și dădeau ordine la București. 
Amatori de dulce mai există și alții 
prin lume, oare știu să prețuiască za
hărul la adevărata lui valoare.

E trist, domnilor de la Departa
mentul de Stat, nu mai e chip de 
trăit... Cubanezii nu se mai lasă duși 
cu zăhărelul. Micul David e puternic 
și-l înfruntă pe Goliath.
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Cineastul vest-german Helmut 
Kautner este regizorul unui 
film anti-militarist intitulat 
„Fără trompetiști și trompete". 
In timpul războiului din 1870, 
doi soldați, un francez și un 
german, fac baie într-un rîu 
din apropierea frontului. Dîn- 
du-și seama că sînt adversari, 
cei doi soldați se ceartă, dar 
apoi se împrietenesc. Sună alar
ma. In grabă, cei doi ostași în
curcă uniformele. De aci o suită 
de scene comice, pline de ironie 
la adresa militarismului.

•

La Festivalul internațional al 
filmelor de desen animat de la 
Annecy (Franța) marele premiu 
a fost atribuit regizorului ceh 
Brotislav Pojar pentru filmul 
„Leul și cîntecul".

In activitatea editurii pentru 
literatură străină din Moscova 
un loc deosebit îl ocupă tradu
cerile lucrărilor din țările de 
democrație populară, printre 
care figurează cele din țara 
noastră. Editura a anunțat re
cent că în anul 1960, în afara 
lucrărilor unor istorici șl geo
grafi romîni va publica și o se
rie de opere aparținînd scriito
rilor romîni.

Referitoi la procesele înscena
te în ultima vreme unor pa- 
trioți algerieni, cunoscutul scrii
tor englez Graham Greene a 
adresat o scrisoare deschisă lui 
Andre Malraux - însărcinat cu 
relațiile culturale în guvernul 
lui De Gaulle. Cităm din scrisoare: 
„Nu putem crede că victimele 
torturilor ar putea primi lecții 
de la cei care i-au torturat... Că 
un acuzat este scos din sală, că 
un procuror cere deferirea unui 
avocat al apărării justiției și 
că un inculpat poate cita Vichy 
ca exemplu de justiție - ase
menea incidente furnizează su
biectul ’unei tragi-comedii de un 
insuportabil cinism". In conti
nuare, Greene scrie că „Times", 
„care — sînteți de acord, - nu 
se inspiră de loc din ideologia 
comunistă" reamintea că la 
sfîrșitul anului 1957 Sartre. 
Maurlac, Martin du Gard și 
Malraux ,,au cerut să se facă 
lumină în mod imparțial și cu 
cea mal largă publicitate în pro
blema torturilor. Dvs. sînteți cel 
mai indicat pentru a ne explica 
sensul recentului proces de la 
Alger'-.

„Index translationum" publi
cat recent de UNESCO conține 
date asupra traducerilor efectua
te în 1958. Ca și în 1957 în 
frunte se află Lenin (209). Ur
mează N. S. Hrușciov (161),
apoi Shakespeare (127), Jules 
Verne (109), Tolstoi (106), Dos- 
toievski (103), Gorki (97), Balzac 
(77), Engels (75), etc.
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