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el de-al 111-lea Congres 
al Partidului Muncito
resc Romîn marchează 
luminos intrarea într-o 
nouă etapă a istoriei 
patriei noastre, etapă 
ce ne va- duce spre ma
rele vis al umanității, 
comunismul. Document 
hotărîtor și entuzias- 

mant pentru toți oamenii muncii, 
Raportul Comitetului Central, pre
zentat de tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, trasează sarcinile concrete 
ale desăvîrșirii socialismului în țara 
noastră. însuflețiți de grandioasele 
perspective ce ne stau în față, 
toți oamenii muncii, eroica noastră 
clasă muncitoare, au și trecut de 
pe acum la fapte, la transformarea 
sarcinilor în realități. Scriitorii și ar
tiștii noștri, care și-au manifestat en
tuziasmul lor cetățenesc în paginile 
revistelor și ziarelor, cu prilejul celui 
de-al IlI-lea Congres al P.M.R., au 
în fața lor sarcini de o mare frumu
sețe, pe care sînt hotărîți să le rea
lizeze.

Prima îndatorire ce decurge pentru 
noi, pe planul publicisticii literare, 
este de a oglindi și populariza cu mij
loacele artei, realizarea principalelor 
obiective economice ale planului de 
șase ani. Aceste principale obiective 
economice vor concentra, ca într-un 
focar, realitățile sociale și psihologice, 
relațiile noi dintre oameni, apariția 
și dezvoltarea trăsăturilor morale 
ale omului nou. Firește că toate a- 
cestea se vor manifesta pretutindeni, 
în toate unitățile de muncă de pe 
întreg cuprinsul țării, dar ele se vor 
concentra, vor avea maxima intensi
tate și tipicitate în pozițiile cele mai 
înaintate ale viitorului. Reportajul, 
schița, poezia, piesa într-un act, prin 
însăși natura lor ca specii operative, 
vor avea de îndeplinit un rol social 
deosebit de util, dezvoltîndu-se în ace
lași timp artisticește prin evidențierea 
la maximum a potentelor implicate fn 
formula lor artistică. La obiectivele 
centrale ale planului economic vor fi 
cele mai înalte temperaturi psihice, 
acele temperaturi prielnic*  dezvoltării 
conștiinței noi.

Dar nu numai iile „operative, ci
și romaa

1 111'
.’ .T

rămîne principala condiție a dezvol
tării talentului, legea obiectivă a crea
ției artistice. De aceea ar fi greșit 
să ne închipuim că legătura cu prin
cipalele șantiere ale desăvîrșirii socia
lismului ar fi o sarcină exclusiv a re
porterilor și, în general, că între re
porter și romancier ar exista o deose
bire esențială. Reportajul constituie 
doar primul contact nemijlocit, opera
tiv, cu realitatea și e probabil că 
tocmai această legătură să constituie 
fondul de experiență al viitorului ro
man. In orice caz, e clar că viitoarele 
romane, romanele acestei etape, vor 
crește numai din experiența de viață, 
obiectivă și subiectivă, pe care scriito
rii o vor avea din bătălia pentru cons
truirea și desăvîrșirea construirii so
cialismului. Este necesar deci de a ne 
concentra încă de pe acum întreaga 
atenție asupra principalelor obiective 
ale acestei etape istorice, pentru a pu
tea crea opere demne de efortul eroic 
al poporului nostru.

Cunoașterea vieții constituie o pro
blemă simplă în aparență, dar de
osebit de complexă în realitate. Rămîn 
de analizat cele mai adecvate forme 
concrete pentru scriitori. Un lucru e 
clar — și el apare din tot ce s-a scris 
pe această temă: cunoașterea aprofun
dată și multilaterală a vieții necesită 
nu numai identificarea cu aspirațiile 
celor ce construiesc socialismul, ci și o 
participare activă, practică Ia reali
zarea acestor obiective. Scriitorul nu 
este, nu poate fi, un simplu specta
tor care privește cu „simpatie" efor
turile eroilor săi, ci ei se integrează 
— într-o formă specifică — acestui 
efort. Cunoașterea vieții, acest adevăr 
de bază al creației artistice, a fost 
formulat, cu deosebită claritate în 
documentul fundamental al Congresu
lui, Raportul Comitetului Central, pre
zentat de tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. Raportul subliniază că sar
cina principală a scriitorilor și artiști
lor este aceea „de a făuri opere la 
•nivelul înaltelor exigențe artistice și 
ideologice ale partidului și poporului". 
Printre condițiile principale necesare 
realizării acestei sarcini de onoare se 
află aceea a cunoașterii vieții socia
liste: „Se cere îndeosebi — se spune 
în Raport — cunoașterea aprofundată 
a realităților, studierea lor îndelungată, 
contactul viu, permanent, al artistu-

„Sudorul de țevi" (Bicaz)

evizionîsf, detectat și distrus 'de Ia 
rimele lui încercări de eroziune. La 
hemarea partidului, critica noastră 

știut să învingă orice semne de 
idepărtare de la funcția ei socială 
ctivă, să biruie cursele burgheze ale 
nalizelor formale, ale istoriografiei 
■hivistice, apolitice, ale speculațiilor 
lozofarde, rupte de realitatea efecti- 
ă și să ia atitudine hotărîtă împo- 
iva tendințelor liberaliste și obiecti- 
Iste de preluare în bloc a moștenirii 
ecutului și de judecare profesorală, 
ră pasiune partinică, a literaturii 

mastre noi. Deșteptată la vreme 
intr-o euforie apologetică, critica 
oastră și-a dovedit de asemenea 

virulența judecății ei de valoare, spo- 
rindu-și simțul de răspundere față de 
creația artistică. Peisajul criticii lite
rare romînești de azi 
viu, fără îndoială cu 
lipsuri dar și cu forțe 
distrugă, rînd pe rînd, 
îndepărta de popor pe 
scriitor.

In pregătirea ei permanentă pentru 
a riposta la manifestări dușmănoase 
ca și la erori .și confuzii, critica 
noastră nil se poate considera situată 
pe o poziție defensivă, nici pe una 
de contraatac. Ofensiva trebuie să-i 
aparțină continuu. Atacul împotriva 
ideologiei burgheze și a influențelor 
ei — conștiente sau nu — trebuie 
să-l privim ca o luptă neîncetată 
pînă la victoria finală-

De aceea, nu e suficient să ne ce
rem promptitudine în ripostă (deși 
mai avem și în acest sens destule 
de făcut I). E vorba de a ne judeca 
sever și exigent, pe noi înșine, de a 
ne depăși mereu, pentru a opune 
ideologiei literare a trecutului un front 
critic solid, partinic, fără fisuri ideo
logice și științifice. Așa cum ne în- 

■ vață partidul, să milităm în mod 
consecvent pentru triumful deplin al 
ideologiei marxiste, pentru eviden
țierea superiorității criticii noastre 
literare asupra celei burgheze, pentru 
dezvăluirea caracterului antiștiinți fie 
al esteticii și criticii burgheze.

Pe diferite trepte de generalizare 
teoretică, avem sarcina să consolidăm 
fundamentul criticii noastre literare 
ca estetică marxist-leninistă în ac
țiune. In primul rînd este încă insu
ficientă contribuția noastră la dezvol
tarea esteticii 
cuțiile noastre 
încă anemice 
fi mai intensă 
dezbaterea unor probleme de supremă 
importanță teoretică. Criticii noștri 
și-au adus contribuția meritorie la 

discuția generală asupra realismului 
socialist, combătînd riguros și știin
țific atacurile revizioniste. ~ 
bleme speciale, ca acelea ale defi
nirii categoriei de metodă sau 
precizării sferei naționale a realis
mului, atît de aprins și rodnic dez
bătute în presa sovietică, au rămas 
pînă acum la periferia interesului 
nostru, cel puțin după situația pe care 
o prezintă paginile publicațiilor noa
stre literare. Este impresionantă bi
bliografia scrierilor sovietice celor 
mai recente pe teme estetice. Aflăm, 
de pildă, că apare o lucrare masivă 
de peste 200 de pagini cu titlul: „Pro
bleme de analiză și critică literară" 
în Editura Academiei de Științe a 
U-R.S.S. de N. I- Pruțkov. A apărut 
lucrarea lui G. Leonidze „Unitate și 
diversitate", de peste 500 de pagini, 
despre diferențierea națională a 
realismului socialist în cadrul unității 
de concepție și metodă. O carte de 
N. Șamota se intitulează „Artistul și 
poporul" și tratează problemele con
ținutului și formei actuale a litera
turii sub raportul caracterului ei popu
lar partinic. Asemenea cărți ar trebui 
traduse, dezbătute și recenzate mai 
des. Fără îndoială o rpbrică perma
nentă, profundă și competentă, nu 
doar informativă, în toate revistele 
noastre, ne-ar pune mai eficient în 
curentul ideilor cu circulație intensă 
în frontul esteticii marxist-leniniste 
internaționale.

Nu sînt valorificate destul nici 
turile efective ale esteticienilor 
criticilor noștri, izolate în cadt-ul 
colective de catedre sau ale 
institute de cercetări științifice, 
știe, probabil, că în țara noastră 
elaborate cursuri de estetică, de 
rie literară, de introducere în 
ratură. In sesiuni științifice sînt 
zenta’e comunicări pe importante 
teme teoretice. Colective de tineri 
cercetători pregătesc lucrări în același 
sens In jurul tuturor acestora se 
poartă discuții critice, se aduc elogii 
și obiecții, se evidențiază contribuții 
originale și se combat compilațiile.. 
Cum se reflectă toate acestea în pa
ginile revistelor noastre pentru a 
dezvolta într-adevăr gîndirea estetică 
marxist-leninistă? E încă o inerție a 
multora dintre noi. care nu poate 
decît să frîneze reala participare a 
criticii literare romînești pe tărîmul 
principal al luptei de clasă în etapa 
actuală, pe tărîmul afirmării superio-
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Schimbările de natură politică și 
economică au dus și la schimbări 
fundamentale în conștiința oamenilor, 
în felul lor de a privi viața și rela
țiile dintre oameni. Construind uzine 
și hidrocentrale, omul muncii și-a 
format în același timp o nouă con
cepție asupra vieții, și-a îmbogățit 
raza sentimentelor. Construind uzine 
și hidrocentrale, omul muncii și-a 
format în același timp o nouă viață 
sufletească, pe alte dimensiuni, in
comparabil mai înalte. Ideologia cla
sei muncitoare departe de a sărăci 
sufletește omul, cum încearcă să de
monstreze zadarnic ideologii literatu
rii burgheze, îl ridică pe om la 
treapta cea mai înaltă a sentimente
lor. Aceste importante schimbări în 
morala și în conștiința oamenilor sînt 
oglindite și în Raportul C.C al 
PM.R., prezentat de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej la Congresul al IlI-lea 
al Partidului: „A luat naștere și se 
dezvoltă tot mai mult o morală nouă, 
socialistă, o nouă atitudine față 
muncă, față de bunurile obștești 
îndatoririle sociale, noi relații de 
tr-ajutorare tovărășească între cei 
muncesc".

Aceste schimbări fundamentale 
conștiința oamenilor, care au fost sub
liniate la cel de al IlI-lea Congres 
al Partidului, trebuie să constituie 
temele viitoarelor noastre cărți. 
Despre o morală nouă socialistă, 
despre o nouă atitudine față de mun
că, despre noile relații între oameni 
trebuie să vorbim în cărțile noastre.

Activitatea umană care oglindește 
în modul cel mai exact conștiința so
cialistă este munca. Munca în cadrul 
relațiilor socialiste dă omului posibi
litatea de a-și întregi personalitatea, 
de a-și mări raza sentimentelor. Dar 
noi scriitorii am făcut încă puțin 
pentru a reda aspectele fundamentale 
ale muncii socialiste, unii dintre noi 
mai cred și astăzi că munca este o 
temă aridă, nesemnificativă din punct 
de vedere literar. Dar munca îi con
feră omului adevărată noblețe, în ca
drul muncii omul își poate dezvolta 
pe deplin personalitatea. Scriitorul 
filistin care se ascunde la adăpostul 
„valorilor eterne", e dispus să nu dea 
muncii sensul ei major, considerînd 
că munca nu are repercusiuni asupra 
vieții interioare a omului. Cei care 
susțin această teorie pe deplin falsă nu 
înțeleg multiplele consecințe pe care 
le are munca asupra întregii vieți 
spirituale. La unii dintre scriitorii 
noștri mal există încă oarecare timi
ditate în a recunoaște unele adevăruri

fundamentale ale relațiilor socialiste, 
cum ar fi și cel al importanței mun. 
cii în viața omului. Dacă un aseme
nea scriitor află că relațiile dintre 
oameni se pot schimba numai datori
tă divergențelor de concepție asupra 
muncii, el se grăbește să ia o atitudi
ne ironică susținînd că „viața e mai 
complexă". '
complexă, dar tocmai complexitatea 
și adevărul vieții ne arată că părerile 
despre muncă ajută omului să-și 
schimbe și să-și înnobileze în întregi
me concepțiile asupra vieții. Ideolo
gia burgheză caută să prezinte auto
nom sentimentele oamenilor, ca și 
cum între concepțiile politice ale oa
menilor și concepțiile lor asupra vie
ții personale nu ar exista nici o le
gătură. Literatura burgheză susține 
că omul se poate realiza numai în
tr-o singură direcție, noi susținem că 
este posibilă împlinirea tuturor aspi
rațiilor omenești. Nu puține romane 
occidentale urmăresc realizarea unila
terală a omului; de cele mai multe ori 
această realizare unilaterală se reduce 
la realizarea erotică. Literatura bur
gheză s-a grăbit să proclame acest 
punct de vedere, deoarece viața îl 
dezminte în mod brutal. Deși nu reu
șesc să tragă concluzii și să explice 
fenomenul, ei recunosc că pînă la ur
mă, aceste povești romantice sînt mă
cinate de meschinărie. Sînt măcinate 
de meschinărie, deoarece nepartici- 
pînd la ansamblul manifestărilor vieții, 
eroii nu mai au cu ce să-și alimen
teze sentimentele, înțeleg într-o fru
moasă zi de mai că nu mai au ce 
să-și spună în șoaptă... Cine nu are 
ce spune cu glas tare nu are nici 
ce spune în șoaptă...

Susținînd interdependența senti
mentelor, literatura realismului socia
list nu face decît să îmbogățească 
și să înnobileze sentimentele, să de
monstreze că armonia personalității 
umane este posibilă.

Scriitorii care privesc sceptici Im
portanța muncii în relațiile dintre oa
meni nu fac decît să sprijine indirect 
persistența a ceea ce este meschin și 
precar. Subapreciind importanța mun
cii în relațiile dintre oameni, ei nu 
fac decît să-și demonstreze încrederea 
în tot ce e trecător, neesențial.

Cine urmărește cît de cît literatura 
burgheză occidentală este uimit în 
primul rînd de mediocritatea preocu
părilor eroilor. Dramele și bucuriile

Memoria popoarelor lumii nu e 
scurtă și nici nu sînt mulți ani de 
cînd trupe imperialiste au atacat 
Egiptul, au debarcat în Liban, au 
coborît din avioane în Iordania. S-au 
ridicat atunci contra unor popoare 
mici, uriașe forțe imperialiste înar
mate pînă-n dinți, s-au pus în mișcare 
port-avioane, tancuri, mitraliere auto
mate, tot ce a creat o „civilizație" 
înnebunită de gustul jafului- Dar totul 
a trebuit să se retragă în fața celei 
mal mari puteri — Voința popoarelor 
lumii, care a învins.

Alt val de nebunie agresivă e pe 
cale să se dezlănțuie acum, pipăind 
tn diverse puncte ale globului pă- 
mîntesc, unde s-ar mai putea jefui 
fără risc și cum s-ar putea renaște 
viața „ferice" de altădată, in Con
go, tn Cuba, tn Italia, colonialismul 
și fascismul ridică iarăși capul, iese 
la drum. La fel de înarmați, la fel 
de cruzi.

Și iarăși face zid împotrivă, voința 
puternică a popoarelor lumii, noua 
lor conștiință după care aseme
nea piraterii nu mai sînt cu 
putință, nu se mai pot îngă
dui. Opinia publică mondială con
damnă agresiunea belgiană susținută 
de S.U-A. și Germania occidentală. 
A condamnat-o și Consiliul de secu
ritate a Organizației Națiunilor Uni
te. S-a ridicat în contra-i uriașa for
ță a Uniunii Sovietice, țările lagăru
lui socialist, iubitprii de pace de pre
tutindeni.

Astăzi există în lume o nouă con
cepție asupra vieții și raporturilor In
ternaționale dintre state, o opinie pu
blică a popoarelor a cărei tărie poate 
pune capăt agresiunii. Această forță 
morală cuprinde nu numai poporul 
sovietic și popoarele socialiste, dar și 
toate popoarele Asiei și Africii, toate 
popoarele de curînd eliberate prin 
puterea acestei forțe, șl popoarele 
țărilor capitaliste, oamenii muncii, 
oamenii de bună credință, oamenii 
obișnuiți. Nu este astfel lipsit de 
semnificație faptul că miniștrii bel
gieni Schrywer și Van der Meersch, 
la întoarcerea lor din Congo, au fost 
huiduiți de mulțimea din Bruxelles.

Poporul belgian, care a suferit el 
însuși în repetate rînduri silnicia 
străină, nu poate fi decît alături 
de popoarele care înfierează agre
siunea criminală organizată de guver
nanții săi, marionete ale monopoluri
lor ce se susțin din exploatarea colo
nială.

Vtnt de libertate a suflat deasupra 
bogatelor întinderi nesfîrșite ale Afri
cii, peste Nigeria, peste Madagascar, 
peste Mali, peste Togo. Vîntul isto
riei mătură ca nisipul din pămîntu- 
rile neumblate și pustiurile fără ca
păt, pe imperialiști, pe colonialiști. 
Vîntul acesta a trecut mări și oceane. 
Suflul lui bate nu numai în Africa, 
dar în Asia de sud, tn America La
tină. Lung este catalogul coloniilor 
care s-au eliberat sau care luptă încă 
pentru eliberare- Harta lumii se 
schimbă văzind cu ochii. In locul 
sclavilor apar popoare conștiente, 
care vor să-și ia soarta tn propriile 
lor mîinl, vor să folosească pentru 
ele, pentru robii de altădată bogă
țiile naturale ale țărilor lor, aspiră 
să beneficieze de toate marile reali
zări ale științei și tehnicii, pentru a Șl 
asigura o viață omenească, pentru 
a-și construi o viață nouă.

Actul de agresiune contra Con- 
go-ului, de curînd eliberat e. în fondt

Domostene BOTEZ
(Continuare în pag. 6)
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Pasionanta misiune a reportajului
șa cum se arată tn 
Raportul prezentat de 
tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Con
gresul al 111-lea al 
Partidului, dezvoltarea 
literaturii noastre rea- 
list-soCiatiste este con
diționată de legătura 
strînsă a scriitorului

cu viața nouă. „Se cere îndeosebi ou- 
noașterea aprofundată a realităților, 
se spune în Raport, studierea lor în
delungată, contactul viu, permanent 
al artistului cu oamenii muncii — 
viitori eroi ai operelor sale".

Ca gen literar operativ, reportajul 
receptează deja primele semne ale 
grandioasei dezvoltări economice a 
țării prevăzută de Congresul Partidu
lui pentru următorii 6 șl 15 ani. Vii
toarele construcții socialiste, noile 
centre industriale lărgesc considera
bil zona obișnuită a reportajului și 
o dată cu asta perspectivele progre
sului său artistic.

★
Auzim din ce în ce mai rar acel» 

voci sceptice care, Umilind reportajul 
La o funcție strict ziaristică, îi a- 
cordau un rost efemer, izolîndu-l de 
sfera literaturii adevărate. Dimpotri
vă. Se vorbește astăzi frecvent de o 
artă a reportajului, de procedee și 
stiluri reportericești, de reportajul- 
portret, reportajul-narațiune sau re
portajul liric. Citind reportajele ac
tuale, ne-am obișnuit să asociem inte
resului documentar, interesul artistic.

Răspuns
Criticul L. Gavriliu a avut ideea 

foarte bună de a pleca la Ro
man, la laminor, printre oame
nii care muncesc acolo. Impre
siile sale au apărut în ,.Gazeta 
literară“, închegate într-un por
tret reușit, consacrat unui tova
răș de la laminor, comunistul 
Pericle Varduca. Am citit cu 
plăcere acel portret și n-am fost 
scandalizat că L. Gavriliu a scris 
despre Varduca altfel decît am 
scris eu, cam în același timp, la 
„Luceafărul* 1. Nu o dată am scris 
despre aceiași oameni cunoscuți 
și de Victor Vîntu și de Simion 
Pop și de Eugen Mândrie și de Ni- 
colae Țic - și, desigur, de fie
care dată, eroii noștri comuni, 
văzuți de ochi diferiți, se deose
beau, ceea ce nu e rău de loc, 
după părerea mea. Esențialul 
sint trăsăturile fundamentale re
liefate și nu amănuntele tempe
ramentale sau controversele a- 
supra unor date pe care chiar 
eroii, în modestia lor firească, 
nu le oferă cu xlgoarea unor 
istorici ’literari. Iată însă că L. 
Gavriliu (vezi „Scrisul bănă
țean" nr. 6/1960) e uimit șl ener
vat că Varduca descris de mine 
e febril, cînd lui, același Var
duca i-a apărut liniștit... că 
Varduca descris de mine folo
sește cuvinte pe care el nu le-a 
auzit din gura aceluiași... că 
interpretarea unor date biogra
fice nu corespunde întocmai, în 
portretele noastre. Nu înțeleg 
de xoc enervarea lui L. Gavriliu. 
Ce sînt eroii reportajelor noa
stre ? Niște statui încremenite, 
supuse unei aceleiași optici ? 
Sau oameni supuși vieții cloco
titoare din jur, în care fiecare 
se reliefează divers și multila
teral ? Esențialul a fost spus 
atît în portretul meu cît și în 
cel al lui Gavriliu : Varduca e 
un -muncitor devotat, 
un 
vriliu l-a surprins într-o zi foar
te liniștită, iar eu în emoția fe
brilă a unei plecări la Bucu
rești - asta-i „altă căciulă”, 
după cum se exprimă criticul. 
Trăsătura fundamentală nu ne-a 
scăpat însă niciunuia: încă o dată, 
nu^ văd nici un motiv de ener
vare în fața diversității vieții și 
a surprizelor pe care le oferă 
fiecărui reporter. Să sperăm că 
mergînd din ce în ce mai des 
„pe teren“, L. Gavriliu va în
țelege $1 acest aspect...

RADU COSASU

entuziast, 
om dintr-o bucată. Că Ga-

provincie este 
mai cuprlnzA- 
și realizărilor 
din regiunea 

bănățean"

©
O misiune Importantă a revis

telor literare din 
reflectarea - tot 
toare - a vieții 
oamenilor muncii
respectivă. ,,Scrisul 
nr. 6 reia rubrica de reportaje 
„Oameni și locuri din Banat“ 
care, îndeplinind un astfel de 
scop, trebuie menținută și dez
voltată. Semnalăm reportajul lui 
Titel Sorin - bine scris - des
pre fabrica de mobilă de lingă 
Caransebeș, iar „însemnările dm 
pustă“ de Kuban Endre aduc 
date edificatoare despre viața 
nouă a țăranilor muncitori uniți 
în gospodăria agricolă colectivă 
„Flacăra Roșie“-Varias.

In nr. 6/1960 al revistei,,Steaua", 
Maria Banuș publică un vibrant 
poem - „Intîlnirea* 4 - in care 
evocarea autobiografică (e vor 
ba de perioada sumbră a răz
boiului antisovietic), concepută 
într-un stil lipsit total de osten
tație imagistică, cu formulări 
nude, aproape prozaice, capătă 
largi semnificații simbolice. For
ța de atracție exercitată asupra 
poetei de iuniea proletară e SU' 
gerată prin imaginea de un li
rism dens și tandru a mîinllor 
trudite ale muncitorului: „Re
văd, pe aceeași masă. în fața 
lor, / două mâini cu unghii cioc
nite, diforme, / două miini, ca 
două magnete mari, cenușii, I 
cu pilitura de fier și cărbune / 
pătrunsă adine. în toate crăpă
turile pielii* 4... „Pentru totdea
una / mâinile albe de școlăriță, 1 
cu unghiile roase, / cu degetul 
pătat de cerneală, / și sufletul 
meu neliniștit ca o porumbă 
lovită, / și-au găsit adăpostul șl 
pacea / în miinile mari însem
nate de fier și cărbune, / ce 
s-au deschis și m-au primit / 
sub streașină largă*.

Nu preferința pentru scrisul „frumos" 
ne îndeamnă, ci necesitatea de a des
coperi în faptul concret, selectai de 
reporter, semnificațiile cele mai inalte, 
esența realității descrise, pe care nu
mai generalizarea artistică o poate 
pune in valoare cu expresivitate.

Mai ales în ultimii ani, reportajul 
a dobindi.t la noi o dezvoltare deose
bită pentru care stau mărturie, atît 
numeroasele cărți apărute, cit și (mai 
ales) diferențierea unor stiluri repor
tericești bine definite. Urmînd stră
lucita tradiție bogziană, depășind sta
diul preluării ei formale, necreatoare, 
reportajul nou cunoaște acum treapta 
maturizării.

Eflorescența actuală a reportajului 
își găsește explicația dialectică in 
condițiile propice oferite de epoca prin 
care trecem. Dinamismul vieții con
temporane, ritmul avintat al construi
rii socialismului reclamă o reflectare 
literară vie. Captivați de peisajul 
țării în transformare revoluționară, 
sezisînd nenumăratele aspecte ale re
înnoirii generale, năzuind să le con
semneze operativ, scriitorii noștri se 
adresează reportajului. Experiența re
portericească pregătește marile cărți 
viitoare care vor sintetiza imaginea 
amplă a acestor zile.

★
Intre celelalte genuri literare, re

portajul are menirea, el in primul rind, 
să recepteze din realitate fiecare 
vibrație a noului. Prin natura sa, re
portajul îl aduce pe scriitor in legă
tură nemijlocită cu viața cotidiană, 
îl poartă pe fiecare front al bătăliei 
pentru socialism. Familiarizați cu ma
rile șantiere, cunoscind îndeaproape 
viața gospodăriilor agricole colective 
Și de stat, reporterii noștri au urmă
rit cu pasiune complexul prefacerilor 
revoluționare de pe întreg cuprinsul 
patriei, lată de ce o antologie a re
portajului actual, ca acea editată re
cent de E.S.P.L.A. sub titlul „Te slă
vim, (ară nouă I" va reuni aceste iti- 
nerarii străbătute, înfățișind cititoru
lui o imagine cuprinzătoare a Romi- 
niei în plină construcție socialistă.

Cartea este impunătoare chiar și 
prin faptul că in paginile ei este 
prezent aproape întregul front scriito
ricesc. Alături de Tudor Arghezi, Geo 
Bogza, G. Călinescu, semnează 
reportaje numeroși uiți scriitori con
temporani — prozatori, poeți, critici 
sau eseiști, ca Eugen Barbu, Andrei 
Băleanu, Victor Birlcideanu, Eusebiu 
Camilar, Const. Chiriță, Victor De- 
leanu, Sergiu Fărcășan, Al. I. Chilia, 
D. Ignea, Ion Istrati, Horia Liman, 
Nagy Istvan, Veronica Porumbacu, 
C. Prisnea, Sutei Andrâs, Nicuță Tă- 
nase, Dragoș Vicol, Petru Vintilă, 
Victor Virîtu, Haralumb Zincă și cei 
mai activi dintre reporterii generației 
tinere ca Traian Coșovei, loan 
Grigorescu, Corneliu Leu, Eugen 
Mândrie, K Nicorovici, Ilie Purcariu, 
Romulus Rusan, Pop Simion, Ni- 
colae Țic și alții.

Desigur, in antologie se întretaie 
numeroase stiluri particulare a căror 
analiză ar duce la concluzii intere
sante. Vom încerca să o facem în
tr-un articol viitor. Socotirii mai In- 
tti utilă desprinderea cîtorva note

comune majorității autorilor și care, 
tocmai prin aceasta, ar indica, cre
dem, unele trăsături definitorii pen
tru stadiul reportajului lactual.

★

In multe din reportajele înserate 
in culegere, materialul de fapte este 
orînduit polemic. Aplecat asupra as
pectelor contemporane, reporterul nă
zuiește să le ilumineze din toate un
ghiurile și pentru aceasta recurge 
adesea la confruntarea trecut-prezent. 
Astfel, reportajele despre Moldova 
socialistă, din necesitatea contrastu
lui edificator, reînvie tablouri din 
trecut. Evocind imaginea tir gurilor 
mizerabile, unde nu se intîmpla nici
odată nimic („Amintiri și descoperiri" 
de Eugen Mândrie, „Reportajul de 
ta Birlad" de Ion Istrati) a lașului 
agonic, condamnat de burghezie la 
o stingere fără glorie („Tinerețea 
bătrînului oraș" de D. Ignea), re
portajele vor reliefa cu și mai multă 
forță superioritatea epocii noastre.

înnoirea socialistă a țării se evi
dențiază strălucit prin tehnica con
trastului care stimulează gama va
riată a mijloacelor literare. In repor
tajul lui Tudor Arghezi despre Gri- 

■ vița Roșie, paralela cu trecutul stir- 
nește inepuizabila sa vervă pamfle
tară. Chipurile foștilor patroni, indus
triași, conducători ai statului bur
ghez, readuse in memorie, dezlănțuie 
cascade polemice. Șarja argheziană 
are insă acum un rost constructiv 
căci stigmatizarea trecutului se face 
în vederea afirmării noului căruia 
poetul-reporter îi descoperă semnifi
cațiile profunde: „Dar aici (la Gri- 
vița n. n.) nu e numai atît imens și 
grandios aspect al strădaniilor de 
muncă ci și o răspîntie de ciocnire 
a două civilizații, capitalistă și so
cialistă, căci e vorba de o civilizație 
nouă, nu doar de o continuare trans
formată, civilizația socialistă".

★

Confruntarea cu vechiul, de pe po
zițiile actualității, decurge dintr-o 
nouă înțelegere a misiunii reporteri
cești. Cultul culorilor stridente, al 
pitorescului excesiv, specific vechilor 
reportaje care împănau presa burghe
ză urmărind cele mai multe, să edul
coreze o realitate aspră, ne apare 
astăzi caduc. Există in reportajele 
noi o tendință de respingere netă a 
convenționalului, de evitare a scene
lor pitorești, formulată uneori progra
matic ca in aceste rinduri de Al. I. 
Ghilia: „Incontestabil, în aparență 
totul a rămas la fel ca-ntotdeauna : 
stepa mohorîtă, prăbușită sub cerul 
fumegos de toamnă, întinderi nesfir- 
șite de porumb și, din loc în loc, 
negre în pîclele depărtării, vechile 
morminte ale regilor sciți...

...Dar in toate acestea, In însuși 
miezul vieții întregii regiuni, s-a pe
trecut ceva miraculos, profund șî tul
burător... Proprietatea individuală a 
căzut. Dobrogea a fost în întregime 
colectivizată". („Reportaj dobrogean").

Așadar, misiunea reporterului con
temporan țintește, în primul rind, 
descifrarea procesului social-economic, 
esența lui sub orice aparență.

Ideea de „senzațional", marota jur
nalisticii burgheze, capătă și ea, po
trivit noilor împrejurări sociale, valori 
deosebite. Ca specie literară, repor
tajul „de senzație", care etala im
pudic. și adeseori infidel evenimente 
de răsunet in perioada dintre cele 
două războaie mondiale (aproape fără 
excepție crime amoroase, spargeri 
sau escrocherii de mare anvergură), 
a sucombat odată cu moravurile care-l 
întrețineau.

Pentru slujitorul artei socialiste, 
faptul relevabil nu este cel ieșit din 
comun prin bizarerie sau monstruozi
tate ci tocmai cel care, avind paloare 
de tipicitate, exprimă strălucit conți
nutul nou, profund umanist al vieții 
actuale. Că o simplă țărancă naște 
intr-o maternitate din capitală, bene
ficiind de cuceririle civilizației, iată 
un lucru — obișnuit astăzi — insă 
demn de consemnat în anale. „De 
fapt sint martorul unui mare eveni
ment, notează Eugen Barbu într-un 
reportaj despre viața nocturnă a 
Bucureștiului, țăranca Ioana Pavel 
naște in acestă maternitate ultramo
dernă, în glacialitaiea acestor ziduri 
de marmură, fără dureri, asistată de 
doi medici, un ziarist și două surori 
de serviciu"

Pentru omul de azi, eroismul este 
legat de muncă, faptele excepționale 
de construirea socialismului, lată de 
ce, prima șarjă a unui nou furnal 
hunedorean poate constitui subiectul 
unui reportaj „senzațional" : „De cînd 
s-a dat sfoară in țară că marele agre
gat va scoate prima șarjă, o sumede
nie de gazetari din localitate și din 
capitală, de la toate ziarele centrale, 
de la revistele ilustrate, reporteri de 
radio, corespondenți agerpres, cine- 
matografiști, — o caravană întreagă 
și-au făcui apariția la Hunedoara, în 
vederea memorabilului eveniment". 
(„Prima șarjă" de V. Nicorovici).

ic

Antologia „Te slăvim, țară nouă" 
ne propune să urmărim evoluția re
portajului in epoca noastră și sub 
alt aspect caracteristic. Deși legut, 
dintre speciile prozei în cea mai 
mare măsură, de actualitatea ime
diată, de prezent, reportajul capătă 
astăzi tot mai mult o perspectivă 
deschisă. Se degajă din reportajele 
noastre despre actualitate sentimen
tul din ce in ce mai sigur al apropie
rii viitorului. In numai cițiva ani, 
plăsmuirile arhitectului visător imagi
nat de G. Călinescu au prins ființă. 
Scriitorul este îndreptățit să constate 
cu legitimă satisfacție; „Ceea ce-i 
curios, (dar pentru noi, de fapt, care 
credem in socialism e perfect inteli
gibil) este că visele arhitectului s-au 
adeverit... Cartierul de lingă lac, piața 
gării, piața Palatului Republicii, sta
ția maritimă, nu sint utopii. Privesc 
înfăptuirile de la Eforie și cele de la 
Vasile Roaită și-mi zic că arhitectul 
meu a citit bine in viitor".

Înțelegerea «.Iară, partinică, a legi
lor dezvoltării sociale, dă reportajului 
putința prospecției în viitor.

G. DIMISIANU

ION BANUTA: „La hotarul dintre lumi.11

Ion Bănuță este un scriitor care își adună la 
mari intervale de timp recolta lirică, între coper*  
file unui 
exigenței 
riozitâții 
este un 
continuă 
munte. Șl, la această comparație, ne duce chiar 
unul din versurile sale : „Viața noastră e ca rîul", 
spune poetul, respingînd frumusețea lacului „încre
menit" care „de veacuri" bate zadarnic în „margi
nea rotundă". Această poezie („Lacul și rîul") 
care caraoterizează în mod simbolic structura sa 
poetică ne ajută să ne apropiem de explicarea ori
ginalității lui Ion Bănuță. Așa cum s-a observat 
(vezi articolul publicat de Vasile Nicolescu în „Lu
ceafărul") Ion Bănuță are un acut simț al evoluției 
istoriei. Volumuil de față ne recomandă un poet 
care vede fenomenele vieții în perspectivă istorică, 
in necontenita lor devenire cauzală. Dar poetul nu 
este numai un rememorativ al unor momente dis
parate ale trecutului. „Istoria, prieteni, se oglin- 
dește-n noi", afirmă undeva Ion Bănuță și acest 
vers al său ne explică de ce atunci cînd poetul 
evocă momente din trecutul îndepărtat sau apro
piat, nu o face în mod cronicăresc, rigid. El trece 
istoria prin filtrul personalității și afectivității sale. 
Cu vibrația proprie temperamentului său, ei trans
figurează artistic momente istorice care l-au impre
sionat în mod deosebit, pe care le-a trăit sau le 
trăiește retrospectiv. „Ârgeșean, de pe la Grui", 
poetul stă de vorbă cu Moș Ion Roată, cu senti
mentul că îi este „nepot" istețului deputat din di
vanul ad-hoc. „Aude" glasul bătrînului și îi istori
sește la rîndu-i, firesc și respectuos. împlinirea 
visului de acum o sută de ani. Trecut și prezent 
se contopesc în viziunea originală a poetului care 
aruncă o punte de legătură între două veacuri, toc
mai datorită faptului că „simte" și „vede" istoria 
in continuitatea ei, în devenirea ei permanentă, și 
nu ca ceva disparat, izolat, încremenit. Același 
tumult sufletesc îl face pe Ion Bănuță ca atunci 
cînd privirile i se opresc asupra epocilor întune
cate ale trecutului, să izbucnească vehement și ne
cruțător. Atunci, își anunță de la început inten
țiile și din două versuri creionează contururile 
tabloului sumbru, însă tot în aceeași modalitate de 
colocviu familiar cu cititorul: „îndărăt vă port, 
prieteni, / Gătre vremi de dezmățare." Constatările 
unei vizite la castelul Peleș unde a stat „trufaș", 
„Karol, domnitorul" sînt expresia mâniei populare, 
de aceea poetul le dă glas direct, fără ocol: „Zac 
in sala fără nume — / arme vechi și ruginite / 
...Lipsă-s coasele străbune / In răscoale înroșite." 
Din aceeași perspectivă, a actualității, poetul aouză 
alt moment tragic al istoriei: Buchenwald ui. Mer- 
gînd pe locurile unde altădată au fost trimiși la 
moarte mii și mii de oameni, el se revoltă, dar nu 
se lasă copleșit de tristețe. Posibilitatea de recon
stituire atît de veridică prin intermediul poeziei 
este proprie lui Ion Bănuță, pentru că el trăiește

volum. 0 primă dovadă a modestiei și 
sate și în același timp un indiciu al se*  
cu care privește munca literară. Bănuță 
entuziast, un temperament dinamic, în 
căutare, năvalnic, asemeni unui rtu de

și participă la fiecare moment și episod ce va fi 
transpus în vers. De aici această capacitate emoțio
nală a poeziei sale, acel tumult de sinceritate. 
Peisajul, detaliile de atmosferă se pierd sau sînt 
prezente numai atunci cînd spun ceva despre tra
gediile petrecute pe acele locuri. O păpușă care-și 
„caută fetița" prilejuiește o poezie de reală emoție, 
in care masacrul aipare în toată cutremurătoarea-i 
bestialitate.

Din aceeași perioadă istorică a Buchenwaldului e 
..Cetatea tăcerii", loc în care poetul-luptător a sufe
rit, cunoscând „luminile limpezi ale ochilor/oare-au 
zburat peste gratii, / peste zări, / și s-au înge
mănat cu cerul albastru, imens," și „lanțurile 
care-au ruginit, / în carnea mușcată, / salbă roșia
tică pe șiragul oaselor albeAtmosfera de 
groază din închisorile fasciste, represiunea împo
triva comuniștilor întemnițați, eroismul acestor fii 
ai poporului, dîrzenia ou oare au înfruntat teroarea 
și au pregătit făurirea cetății „luminii" sînt sur
prinse de Ion Bănuță în pagini de poezie auten
tică, dramatică, impresionantă prin frumusețea și 
simplitatea gravă a imaginilor. Trecînd „hotarul 
dintre lumi" adică în istoria actuală a tării, Ion 
Bănuță vede și paginile viitorului nostru, fn poezia 
sa trăiește entuziasmul maselor, bucuria unui po
por liber, încrezător în mersul lui înainte (vezi în 
acest sens poeziile „Toate steagurile roșii", „De
monstrație" etc.). In același timp, Ion Bănuță de
finește mai precis arta sa poetică și dezbate în 
lucrări cu teme generale probleme ale evoluției po
porului nostru în drum spre socialism („Cetatea 
soarelui" etc.). Poeziile lui Ion Bănuță, inspirate 
din cea mai vie actualitate, sînt adevărate explozii 
de bucurie și entuziasm, temperamentul său liric 
fremătător și pasionat, despre care vorbeam la în
ceput, nedesmințindu-se. De aceea am fi poate sur
prinși să citim acele grațioase piese de virtuozitate 
reunite de ciclul „In pervazul larg al serii". Ele 
nu contravin personalității poetului, deoarece fiecare 
dintre ele conțin o mișcare și un dramatism de-a 
dreptul remarcabil. In orice caz, așa cum subli
nia și maestrul Tudor Arghezi în cuvîntul intro
ductiv ce însoțește acest volum, „La hotarul dintre 
lumi" ne recomandă un poet caracterizat de o 
„sensibilitate pe cît de gingașă pe atît de bărbă
tească". „Sensibilitatea" sa gingașă a dat aceste 
catrene din care cîteva se cer neapărat citate: 
„Risipitoarea", „Oare cine e de vină î“, „De ce s-a 
copt caisul ?“ „Fata mea cu păr bălai".

Desigur, o lectură atentă relevă, în unele din 
poeziile volumului, concluzii didactice, necerute de 
logica poeziei, unele versuri prozaice, distonante în 
ansamblul atît de migălos lucrat, cît și anumite 
strole în care anecdoticul este expus direct, fără 
a fi transfigurat artistic („Avemeul"). Dar toate 
aceste observații nu impietează asupra substanței 
unei cărți de poezie autentică, scrisă de un poet 
combatant, situat ferm pe pozițiile de luptă pentru 
desăvârșirea construirii socialismului.

Vaier» RiPEANU

curma a apărut la Editura tinere-

Comentariile lui Arghezi consacrate 
fenomenului artistic constituie un re
zervor bogat de informare chiar în 
vederea definirii particularităților 
creației sale literare. Ne interesează 
opiniile declarate, programatice, fiind
că ele sugerează și mobilurile liricii 
argheziene. Criticul cară interpretea
ză textele literare, dibulndu-le intenția 
și sensul, poate, în acest caz, Să re
nunțe la prelungite considerații mar
ginale, evidența și pregnanța tabletei 
lui Arghezi scut!ndu-l adesea de 
adăugiți explicative. Optărri deci pen
tru operația de reconstituire, prin 
selecție, a aprecierilor sale despre 
artă, aprecieri concludente pentru 
orientarea realistă și democratică a 
poeții,ui. Tabletele de cronicar ocupă 
un loc însemnat in publicistica ar
gheziană ; de aceea vom cere permi
siunea de a ne ocupa, în articolul 
următor, de trăsăturile artei jurna
listice. Consideram că acest volum 
este o apariție editorială de prim 
rang și zăbovirea în cercetarea ia 
obiect reprezintă o obligație a cri
ticii noastre marxiste, care în uitima 
vreme a depus eforturi serioase pen
tru revalorificarea în spirit științific 
a operei argheziene.

a) Condiția artistului în capita
lism. Din Arghezî-pamfletarul sînt 
strînse acele scrieri care se referă la 
obtuzitatea burgheziei în fața artei. 
Aversiunea pen.ru orînduirea trecu
tului, pentru normele ei de existență, 
se întinde pe întreaga publicistică 
arghez-enă. Aici, în tabletele dedi
cate artei, se arată fără echivoc 
imposibilitatea împăcării omului de 
talent cu o societate opacă la frumos, 
guvernată numai de interes mercan
til. O imagine a tragediei artei în 
capitalism se desemnează în pateti
ce.e portrete despre mari creatori ro- 
mîni (Caragiale, Eminescu, Luchian 
etc.). „Talentul și valoarea te ajută 
mai adeseori să mori de foame și 
candoare" — conchide Arghezi. Cel 
care a scris pagini de o violență 
sarcastică teribilă împotriva moravu
rilor burgheze a prevăzut înfiorat 
soarta artei intr-un mediu ostil orică
rei devoțiuni oneste, ostil idealurilor 
înalt umaniste. Povețele sint adre
sate, după experiența acumulată, pro 
moțiilor tinere. Nu poți comunica cu 
anturajul dezonorant. Trebuie 
sfărîmi iluziile, dacă 
privești cu sînge rece 
spectacolul decăderii, 
tru ce este o datorie
închide ermetic și rigid în insul tău 
și fără cruțare să rupi, rînd pe rînd 
măștile surîzătoare și mulțumite, în 
dosul cărora izbutește viermele și 
colcăie stricăciunea".

Pentru Arghezi, arta întreținută

să-ți
le mai ai. să 

și să condamni 
„Și iată pen

să te poți

Ue curma a apărut la Edit Ufa tinere
tului volumul de nuvele „Inttlnitea din 

pămîrituri" de Marin Preda

Pentru Arghezi, arta întreținută de 
oficialitatea vremii era o paradă a 
neputinței și a imposturii. Demon
strația e limpede în enunțul ei final : 
talentul se irosește în saloanele lu
xoase unde dirijează gustul stîlcit. 
Dovezile sînt strînse. Dosarul este 
completat. Care sînt învinuirile ? Ex- 
ponenții burgheziei nu au venerația 
artei, ei umilesc talentele și distrug 
valorile naționale.

Intr-un articol scris de curînd, ta
bloul retrospectiv apare sintetic, cu 
culori apăsate de indignare: „Acum 
vreo 60 de ani, toata aria romînească

zăcea amorțită în letargia pe care o 
dădea impulsului de afirmare și ză
mislire anestezicul indiferenței și lă
comia unei minorități organizată pe 
ban și lipsită de merite, lipsită de 
probleme, de credințe, fie și greșite, 
și chiar de iluzii și revetie".

Rapoftul între burghezie și talent, 
raport între trudă creatoare și diges
tie : „Acum vreo 60 de ani, meșterii 
artelor supărau prin existența lor di
gestiile marilor elefanți". Opera de 
vâioarei respectînd adevărul vieții, 
năstrînd un caracter defnncratic, stîn- 
ienea tabieturile mfecertaților. Artico
lele lui Arghezi despre arta în epoca 
socialistă arată împlinirea unui ideal, 
satisfacția dărîmării unor idoli falși 
și respingători.

bl Arghezi tradiționalist, Arghezi 
modernist ? Este interesant să rele
văm acum atitudinea scriitorului față 
de direcții literare reacționare, care 
caracterizau orientarea artei înainte 
de Eliberare. Această atitudine — și 
faptul necesită sublinieri — devine 
adesea rezultatul evaluării tendințe
lor social-economice, specifice zonei 
literare respective.

De multe ori. critica din trecut a 
încercat să-l afilieze pe Arghezi cu
rentelor artistice retrograde, voind ca 
personalitatea Iui să dea prestigiu 
defilării de inepții și banalități agre
sive. Trebuie să remarcăm din nou 
că pentru Arghezi nu erau de nepă
truns interesele materiale care ali
mentau feluritele invazii literare. De 
pildă, amenințarea tradiționalismului. 
Cu un ochi scrutător, ei descifrează mo- 
biiurile politice ale curtoaziei față 
de colectivitatea rurală : „Țăranul, pe 
care ciocoiul l-a numit o brută, ia în 
ochii naționalistului profetic înfățișa
rea unui animal oare trebuie adaptat, 
la civilizație pe încetul. Dintr-o idee, 
ca din tutun, anume părți nu sînt 
pentru țăran."

Ceremonialul tradiționalismului se 
sprijinea pe 
omului simplu. Prin reducția la uni
versul rudimentar, în cercul instincte
lor și totodată al idilelor inofensive, 
se urmărea încremenirea raporturilor 
existente, stăvilirea oricărei mișcări 
sociale pogresiste. Diversiunea rurală 
ascundea gravele plăgi din viața pă
turilor împilate: „Cu țăranul rămîne 
cîrciumarul. Și pelagră ici, tubercu
loză colo, sifilis între ele. Satul are 
12 ministere la București. Idealul 
consistă în a-ți iubi puternic poporul 
in fiece zi, cu cdndiția să nu-1 vez> 
niciodată."

înfiorătoare priveliște, pe care Ar
ghezi o reproduce, pregătind nimici
torul rechizitoriu : „Fericire cu bube, 
cu mortalitate, cu praf în gură, fără 
apă, fără baie, fără cămin sănătos, 
fără pat. ............................
literar."

Merită, 
analiză a 
precierea unui curent „țărănesc" 
consideră că „îndată ce i se ghicește 
un suflet, țăranul devine supărător."

Se cere o cercetare aprofundată a 
relațiilor dintre opera argheziană și 
curentele literare retrograde, ca tra
diționalismul. Trebuie demonstrat, de 
exemplu, că Arghezi n-a fost un ad
versar al tehnicii perfecționate și al

civilizației, că poezia lui nu aderă 
vreodată la misticismul doctrinar și 
că, de asemenea, respingerea tradi
ționalismului nu-l împinge spre exer
ciții moderniste. Căci Arghezi rămîne 
un inamic al noutății fără idee, un 
inamic al evaziunilor din realitatea 
socială și națională. Există numeroa
se argumente în acest sens. Critica 
noastră marxistă are datoria să opu
nă o imagine riguros științifică inter
pretărilor deformate din trecut. Re
cent, Dumitru Micu, într-un amplu ar
ticol în „Viața romînească", dezvol- 
tînd observații cuprinse în lucrarea 
monografică despre Tudor Arghezi a 
lui Ov. S. Crohmălniceanu, efectuea
ză o interesantă cercetare în spirit 
științific a raporturilor dintre auto
rul „Florilor de mucigai" și curentele 
literare burgheze. Opera lui Arghezi 
trebuie privită ca un protest la cli
șeele artei decadente.

După ce am menționat reacția poe
tului față de tradiționalism, să invo
căm și un exemplu din „Tablete de 
cronicar" cu privire la ostilitatea față 
de simbolism și mai tîrziu față de 
elucubrațiile moderniste. Extragem, 
din usturătoarea recenzie despre ver
surile lui Minulescu : „Ca să fii poet, 
ajunge, desigur, să debitezi cuvinte și 
să le înșiri în oarecare direcție. Și 
ca să fii ‘■imbolist, cîteva marchize, 
ceva trene lungi, castele și cavaleri; 
un volum galben purtat în buzunar, 
o masivă doză de nerozie".

c) Despre martiraj în munca lite
rară. De ce revine cu insistență Ar
ghezi asupra destinului tragic al ar-

scrisul. Se poate observa, de-a lun
gul carierei sale literare, îndîrjirea 
cu care se luptă scriitorul cu tenta
țiile ușurinței în exprimare, ale lu
crului meșteșugăresc, făcut tn serie, 
fără inimă. Solemnitatea creației im
plică exigență, exigență a ideii și a 
expresiei. Nimic nu-1 irită mai rău pe 
neiertătorul pamfletar decît scrisul 
comis ca o sfidare a răspunderii' 
„Dar fără o severă inspecție a pro
priului său vocabular și a căilor de 
comunicație ale unui text, pe care 
îți face plăcerea să-l s.emnezi cu ma
juscule groase, a seri nu mai în
semnează atît de mult a seri și sea
mănă mai repede cu a te afla în 
treabă pe albul inefabil al hîrtiei."

Din tabletele argheziene aflăm afi
nitățile de creație ale scriitorului 
care a străbătut atîtea etape contra
dictorii în literatura romînă. Perma
nent își afirmă antipatia pentru ma
culatura care epatează prin volum 
și senzație, dar care se arată a fi o cru
dă nulitate la proba analizei ideilor. 
Necesitatea conținutului în artă, a aco
peririi formei prin idee, devine un 
leit-motiv în profesiunile sale de 
credință.

Nu este locul aici pentru o expu
nere a concepțiilor estetice arghe
ziene, mai ales că materialele strînse 
în volumul „Tablete de cronicar" 
sînt neîndestulătoare și că, în orice 
caz, ar trebui să apelăm și la păre
rile exprimate chiar în poezie. Ne 
mărginim doar la notarea cîtorva 
preferințe, pe care în special table
tele le relevă.

ideea desconsiderării

Țăranul e dobitocul nostru

elogii această consecventă 
determinării sociale în a- 

care

TUDOR ARGH17I
„Tablete de cronicarII atunci loviturile demire

care Arghezi întîmpină în- 
pe 
arta

„zarzavagiii" literelor? 
e frivolitate i-a fost

tei în orînduirea burgheză ? Este lim
pede că autorul „Testamentului" atri
buie scrisului o gravitate ce aparține 
adevărului și sincerității. Cu senti
mente mărunte, vandabile, creația se 
usucă. A face artă este o profesiune 
anevoioasă, mai ales că după crite
riile lumii mondene, însoțitorii ei 
sînt foametea și suferința. Rodul 
încercărilor este Iarăși transmis tînă- 
rului scriitor. Nu trebuie să renunți. 
Te vor ispiti facilitățile, un mod de 
a dezerta și de a te împăca într-un 
fel cu mediocritatea. „A seri curățel 
e o modalitate de a seri, diminutivă 
și acceptabilă, ca a fi drăguț. Sînt 
intr-adevăr scriitori drăguți și e un 
scris, drăguț. Dar a seri pur și sim
plu e ceva cu totul grav, peste toate 
sensurile de vocabular." Debutantul 
lansat intempestiv, iluzionat de glo
rie, trebuie să știe că — deși îi 
displace sfatul solemn — „A seri e 
a face din nou și într-altfel tot ce 
fusese indiscutabil făcut și bine 
făcut."

De la o înțelegere înaltă a sensu
lui literaturii pleacă disprețul lui Ar
ghezi pentru cei care cochetează cu

De pildă, înclinația spre expresia 
densă, concentrată, fără risipă de 
artificii (accentuînd mereu necesita
tea densității în conținut) : „Și sîn- 
tem încredințați că tot metoda strîm 
gerii copacului întreg într-o sămîntă 
minusculă, desprinsă toamna dintre 
frunzele pierdute, e mai artistică 
și mai compatibilă cu varietatea în
țelesului."

Apoi credința că talentul nu răz
bește în abulie. Chiar dacă este un 
chin continuu, chiar dacă implică 
părăsirea unor plăceri incompatibile 
cu apostolatul creației, poezia scrisă 
în torturi îți aduce pînă la urmă 
bucuriile cele mai mari: „începutul 
talentului e stăruința crîncenă și 
îndârjită, răbdătoare, entuziastă și 
cinstită, cazna tenace de toate zilele, 
pentru 'atingerea unui punct cît mai 
înalt și mai pur, în emoție, în dra
goste și sinceritate, punct pe care, 
cînd se înalță în luna mai, în zenit, 
albma îl cunoaște... 
llețiriiel te ține 
viteaz;.."

în toate sfaturile
tului, regăsim îndemnul către efortul

E zborul însu- 
teafăr, tînăr și

adresate tinere-

rezistînd privațiunilor, impu- 
i^aprioric de alegerea profesiei. Re
marcăm așadar, încă o dată, cît de 
opusă era concepția lui Arghezi asu
pra artei, formulei jocului, a dexte
rităților simpatice. Poetul arborează 
„meticuloasa trebuință de ordine". 
Și spunem arborează fiindcă noțiunea 
de organizare prin muncă, prin stă
ruință, ajunge o deviză a creației.

Prin modestia cu care își mărturi
sește veșnica panică de debutant, pa
nică hărăzită să-1 acompanieze to-ată 
viața, ghicim stima față de cuvîntul 
tipărit. Stima față de omul care 
citește.

Să ne 
spadă cu 
totdeauna 
Ideea că
odioasă. Numai fiindcă scrisul are o 
semnificație majoră socială trebuie 
îndurate asperitățile inerente. Tocmai 
publicistul care a compus în fiecare 
zi un articol de gazetă destăinui? 
martirajul scrisului: „Nimic nu-i 
pentru mine lesnicios. Sînt blestemat 
să stărui acolo unde altul fluieră și 
trece. Dacă nu stau neclintit, pana, 
cea mai ușoară dintre scule. îmi 
ajunge grea ca un bolovan de 
plumb."

„Tabletele de cronicar" pot fi de
numite un manual de muncă literară 
practică.

d) Siluete literare. La lectura ta
bletelor despre creatori, ne impresio
nează venerația lui Arghezi față de 
talentele autentice. Perspicacitatea 
lucidului comentator nu poate fi les
ne derutată. De la începuturi, Ar
ghezi a intuit valoarea iul Luchian 
sau Brincuși. Cît despre referirile 
pioase la Caragiale sau Eminescu, 
ele atestă orientarea sa realistă în. 
tr-o perioadă cînd moștenirea clasi
cilor era discreditată de grimasa 
modernismului. Apreciem însă nu nu
mai intuiția valorilor, ci și obiecti
vitatea și profunzimea unor carac
terizări. In stil metaforic, Arghezi

face critică Ht< 
țlală.

S-a încercat în critică definirea 
sentimentalismului Iui Topîrceanu. 
cenzurat de ironie. Mult mai înainte, 
Arghezi găsea originea comicului 1» 
Topîrceanu într-o amărăciune expusă 
prin refracție •

„Inteligent ca puțini oameni a’ 
condeiului și manuscrisului, Topir- 
ceanu din nobilă și discretă ținută 
nu și-a împărtășit sensibilitatea deci! 
filtrată și bătînd într-o nuanță voită 
și a dat amărăciunii și deziluziei 
ironie și sarcasm. Intre cîteva cu 
vinte, neîndeajuns stăpînite de disci
plina voinței, transpare un oftat. Of 
tatul vine de departe, frânt în pan» 
lui."

Pătrunzătoare sînt analizele ero
ticii eminesciene. „In Eminescu <*  
dragoste și durere de dragoste. De
cepția continuă în dragoste influen
țează toată inspirația lui de senti
ment". Arghezi nu omite pendularea 
romantică, contrastul între extaz Și 
anatemă, căci undeva cei doi roman
tici se interferează : „Poetul se regâ 
sește intact într-alt punct de por
nire, opus, în harul sarcasmului și 
al lepădării" Dar preciziunile de or
din general sînt nuanțate, delimi- 
tîndu-se finele conture: „Dragostea 
lui Eminescu e mai cu seamă seu 
zuală, o dragoste pribeagă de pasiu 
ne." De aci explicația caracterului 
ei intens și de scurtă durată, oroa
rea de statornicie și de stabilitate 
nomadismul amoros.

Despre subtilitatea satirei caragia- 
iiene, aplicată, cu mijloace specifice, 
contondente, la monștri sociali, Ar
ghezi zice: „Caragiale face dantelă 
cu coada bastonului, ca să zic așa, 
și parfume cu miasme."

Prin înalta valoare ideologică șl 
literară, tabletele lui Arghezi sînt 
un moment de culme în arta publi
cisticii romînești. Dar anticipăm ast
fel tema cronicii viitoare.

S. DAMIAN
T

pen.ru


„De mult doream să scriu 
despre unii dintre oamenii pe 
care i-am cunoscut, despre 
unele evenimente la care am 
partfcippt sau al căror martor 
am fost; nu odată însă am 
părăsit această idee, fie silit 
de împrejurări, fie cuprins de 
îndoieli: — voi izbirii oare să 
redau chipul omului,: o imagine 
ale cărei culori ax*  pălit cu

0
acă voi spune că în 
anul 1911 am făcut 
cunoștință ' cu un poet 
cu chipul blajin, gîn- 
ditor, cu părul ondulat 
și cu gesturi distrate, 
— întreaga lui ființă 
trăda o natură visă
toare — că la el cli
pele de veselie gălă
gioasă erau succedate de altele de 

o adîncă tristețe, că pe atunci, cartea 
lui, publicată de editura „decadentă" 
„Grif" constituia obiectul unor dis
cuții vii în cercurile literare, «ă 
Briusov îl lăuda peste tot pe „proas
pătul debutant", exprimîndu-și îngri
jorarea : va izbuti să se mențină pe 
înălțimea cucerită și de acolo să 
găsească drumul în'ainte? —- e puțin 
probabil că cineva va ghici la cine 
mă refer- Iar dacă voi cita cîteva 
versuri, care mi s-au întipărit bine 
în minte, ca, de pildă: „De ce ai tre- 
sărit, iarbă / Te-a' speriat oare 
coarda arcului f / E atît de fierbinte 
sîngele prepeliței, / de îți scuturi
brocartul ?“ ; se vor găsi doar câțiva 
iubitori de poezie sau cercetători
pedanți care-și vor da seama că este 
vorba de A. N. Tolstoi. In mintea 
mea, însă, chipul acestui Tolstoi a 
rămas neșters...

In autobiografia sa, scrisă tîrziu, 
Alexei Nikolaevici spunea despre 
volumul său „Dincolo de rîurile al
bastre" : „Nu îl reneg nici pînă în 
ziua de astăzi". Nu numai versurile 
scrise în 1911 de mina autorului lui 
„Petru I", ci poetul însuși era de pe 
atunci matur ; acel Alexei Nikolaevici 
pe care mulți nu și-l amintesc decît 
ca un bărbat voluminos, cu chelie, 
obișnuit să-și ascundă unele trăsă
turi, iar altele să le sublinieze osten
tativ. E suficient să-ți arunci privirea 
peste amintirile publicate de oamenii 
care l-au întîlnit în anii '30 ca să 
devină limpede la ce mă refer: a- 
ceste amintiri au colorit diferit dar în 
ele apare mereu Alexei Nikolaevici 
căruia îi plăcea să mănînce cu poftă, 
să povestească cu poftă, să rîdă cu 
pojță făcînd, între două hohote de rîs, 
afirmații profunde, dar niciodată nu 
apare ■ artistul.

Iuri Oleșa povestește despre prima sa 
întâlnire cu Tolstoi, în toamna anului 
1918: „Ca să se amuze și să-și amuze 
prietenii, interpretează rolul cuiva. Al 
cui ? Nu cumva al lui Pierre Bezuhov? 
Se prea poate 1 Dar poate ne demon
strează cum trebuie să fi arătat unul 
din acei moșieri ciudați, cunoscuți 
din scrierile lui ?“ Nu. Alexei Niko
laevici îl interpreta deseori (și trebuie 
să recunosc — admirabil —) pe 
însuși Alexei Nikolaevici, personaj 
creat de artist.

Gînd l-am cunoscut eu, acest 
„proaspăt debutant" era un scriitor 
popular: povestirile lui despre „ciu- 
dații" din Ținutul de dincolo de volga 
âtrăseseră dintr-odată atenția asupra 
lui. In el se întruneau toate trăsă
turile lui Tolstoi, așa cum avea să 
fie la maturitate: fața care mai tîrziu 
va apărea creată pentru a servi drept 
model desenatorului în cărbune, în 
tinerețe necesita culorile acuarelei. 
Aceasta nu-i o lege obligatorie a 
naturii: unii oameni devin mai se. 
nini, se destind spre amurgul vieții, 
cu anii mai pierd ceva din asprimea 
inițială, din încordare, din stîngăcie. 
Alexei Nikolaevici, dimpotrivă, în 
tinerețe era mult mai blind, mai 
nostalgic, dacă vreți, și ce-i esențial 
nu știa (sau nu voia) să-și îngră
dească lumea interioară de oamenii 
cu care venea în contact. 

K1K0LA1 ALEXANDR0V1CI SOKOLOV. „Trecerea fluviului la Kiev"

scurgere» vremii ? Sâ mă în
cred oare în memorie ? A venit 
totuși timpul să scriu această 
carte — nu mai pot tărăgăna" 
— așa își începe Ilya Ehren
burg noua sa operă „Oameni, 
ani, vieți".

Reproducem mai jos un frag
ment publicat recent în pagi
nile revistei „Literatumaia 
gazeta".

Nu-mi amintesc cine m-a dus în 
caș» lui Tolstoi, Voloșin mi se pare 
sau poate pictorul Dosekin. Alexei 
Nikolaevici a fost la Paris în anul 
1911, apoi în primăvara anului 1913. 
In timpul uneia din aceste călătorii 
a locuit împreună cu soția sa, picto
rița Sofia Isaakovna la o pensiune 
pe strada d’Assas. Alături de pen
siune se afla cafeneaua „Closerie de 
Lilas", unde eu îmi petreceam ziua 
întreagă scriind. I-am prezentat lui 
Tolstoi tot felul de personalități ale 
localului : pe „prințul poeților", pe 
futuriștii italieni, pe pictorul norve
gian Diriks, In timpul războiului, la 
Moscova, Alexei Nikolaevici a scris 
un eseu despre Paris, în care a- 
raintea de „Closerie de Lilas" : „Pe 
malul stîng, cu triată pasiunea proprie 
francezilor, cu bărbăția și măreția 
mizeriei, poeții, prozatorii și ziariștii 
au apărat libertatea de creație, inde
pendența, iar în vechea cîrciumioară 
de sub castani-.., veți zări oricând, 
printr-un geam, pe inserat, un om 
înalt, cărunt, cu înfățișare de wicking 
împreună cu o doamnă, cîndva su
perbă, acum cu părul nins. Sînt pic
torul norvegian și soția lui. Trăiesc 
de douăzeci de ani la Paris și în 
fiecare zi se duc și se odihnesc sub 
castani..."

El iubea Parisul și l-a înțeles de 
la prima privire: „Parisul, întotdea
una învăluit de o ceață transparentă, 
albăstrie, cenușiu, uniform, cu clădiri 
care seamănă între ele, cu mansarde, 
cu cupolele bisericilor și arcurile de 
triumf, brăzdat și încins de bulevar
dele înverzite"... „Toată ziua, neobo
sit, uriașul oraș trăiește, pulsează, 
pînă și noaptea este scăldat în lumi
nă; dar nu oboseală simți hoinărind 
toată ziua prin el, ci o tristețe seni
nă, tăcută. Simți că moartea a fost 
aici înțeleasă și că frumusețea trista 
a vieții este iubită"... ,,E bătrîn, în
grozitor de bătrîn. Parisul. îmi place 
mai ales în zilele cețoase- Nenumă
rate contururi de acoperișuri semi
circulare de gresie din care privesc 
la cerul învăluit în pîclă ochiurile 
mansardelor. Iar mai sus — coșuri, 
coșuri, coșuri, fîșii de fum- Ceața e 
străvezie, orașul se aseamănă unui 
crîng alcătuit din umbre albastre"...

Cneva luni înainte de a muri, A- 
lexei Nikolaevici îmi spunea că după 
terminarea războiului va pleca la Pa
ris pentru un an, își va găsi o lo
cuință undeva, pe malul Senei, și va 
scrie un roman. Țin minte vorbele 
lui: „Parisul te dispune la artă". 
Omul , ciudat, care după I. K. Oleșa 
îl interpreta pe eroul ridicol din 
„Ținutul de dincolo de Volga", 
la Paris riu s-a simțit nici
odată turist: nu se uita jur-împrejur, 
nu se entuziasma, nu manifesta in
dignare, ci se integra dintr-odată în 
viața orașului, uneori îl cuprindea 
nostalgia, dar și în nostalgia aceasta 
era fericit. (Nu vorbesc de anii în 
care a fost constrîns să stea la Pa
ris, cînd îl obseda dorul de Rusia pe 
care o părăsise. Eu am mai scris că 
în emigrație atmosfera devine speci
fică, cu totul alta decît cea obișnui
tă. In scrisoarea către mama sa, cînd 
avea 14 ani, Tolstoi cita vechiul cîn. 
tec popular: „Of, of, of, greu e lui 
Afoniușka, pe oămîntul său, fără 
maica sa". La Paris, emigrant fiind, 
a scris o povestire „Starea sufleteas
că a lui N- N. Burov" și a luat ca 
motto versurile : „Of, of, of, greu e lui 
Afoniușka pe pămînt străin"... Nu 
poate fi exprimată mai bine starea 
omului smuls din pămîntul natal).

1 cunoșteam bine pe 
acel Tolstoi pe care 
l-a pictat P. P. Kon- 
cialovski — fața se 
confundă cu natura 
moarta, omul cu viața 
de toate zilele. Aș 
vrea însă sâ vorbesc 
de Tolstoi care s-a de
dicat artei. Cuvintele 

lui „Parisul te dispune la artă" nu 
erau întâmplătoare. Ca un adevărat 
artist se îndoia întotdeauna de sine, 
era nemulțumit, se chinuia căutând 
forma cea mai potrivită pentru ceea 
ce voia să exprime. Vorbea despre 
aceasta deseori, chiar și în anii ma
turității, dar în discuțiile cu tinerii 
scriitori se străduia să-i facă să se
țină de lucru; nu găsea necesar să îm
părtășească prea multora necazul, 
nemulțumirea, orele chinuitoare In 
care iși recitea cu tulburare și în
grijorare cele scrise în ajun- De cîte 
ori mi-a spus: „Ilya, pricepi — 
scriu și s-ar pâre» că e bine, apoi 
însă văd, pricepi tu, că-i mizerabil..." 
La începutul anului 1941 a apărut 
într-o noua ediție nuvela lui „Emi- 
granții" (în prima ediție „Aurul ne- 
gru“); nuvela mi se părea neizbuti
tă, cu Tolstoi însă n-am vorbit nici
odată despre asta; el mi-a dăruit o 
carte cu dedicația: „Lui Ilya Ehren. 
burg — o nuvela foarte nedesăvîrși- 
tă și aproximativă. Dar, prietene, im
portante sînt rezultatele definitive 
ale vieții artistului. Tu înțelegi asta". 
Folosea deseori cuvîntul „aproxima
tiv" ca o acuzație. Spunea despre o 
pînză în care ceva nu-i plăcea sau 
despre un vers: „e aproximativ".

Voise cîndva să studieze pictura, a 
renunțat însă repede. Cînd am făcut 
cunoștință cu el, vorbea despre ta
blouri cu pasiune: probabil era și 
influența Sofiei Isaakovna, care era 
pictoriță, dar Tolstoi avea darul de 
a pătrunde natura, chipurile, obiec
tele. Avea relații cu maeștrii ciopli
tori în lemn, legători de cărți, turnă
tori, cu aceia care stăpîni pe mește
șug, erau îndrăgostiți de munca lor, 
dovedeau fantezie. In autobiografia 
sa, el povestește cît l-au impresionat 
în tinerețe versurile lui Henri de 
Regnier în traducerea lui Voloșin: 
„M-au frapat imaginile lui cizelate". 
Henri de Regnier n-a fost cine știe 
ce mare poet, știa însă să scrie și 
l-a impresionat pe Tolstoi cu măies
tria sa.

Alexei Nikolaevici mai scria că 
vrînd să cunoască caracterul popular 
al graiului, a învățat de la A. M. 
Remizov, Viaceslav Ivanov, Voloșin. 
încă înainte de această, în tinerețe, 
a nimerit în celebrul „turn" al lui 
Viaceslav lvanov. Voloșin mi-a po
vestit o istorioară hazlie de pe vre
mea cînd Tolstoi încerca să-și însu
șească ideile și vocabularul simboliș
tilor. La Berlin l-a întîlnit pe Andrei 
Belii care i-a împuiat capul cu nu 
știu ce chestii despre antroposofie. 
Pe Belîi era în general greu să-l în
țelegi și de-a dreptul imposibil cînd 
îți explica filozofia sa încîlcită. Gu- 
rînd după aceasta în „turn" veni vor
ba despre Blavatskaia, despre Stei
ner. Tolstoi a vrut să arate că nici 
el nu-i un profan oarecare și așa, 
din senin, a trîntit: „Mie mi s-a po
vestit la Berlin că acum egiptenii se 
reîncarnează". Toți izbucniră în rîs, 
iar Tolstoi îngheță de groază. Mulți 
ani mai tîrziu, l-am întrebat pe A- 
lexei Nikolaevici, dacă nu cumva 
Max născocise istoria cu egiptenii. 
Tolstoi începu să rîdă: „Știi, am 
scrîntit-o rău atunci..."

Discuțiile, reîncarnarea, anarhis
mul mistic, căutarea lui dumnezeu, 
senzația pieirii inevitabile, toate a- 
cestea nu se potriveau de fel naturii 
lui Tolstoi. După ce își însuși ce 
ciezu necesar din măiestria simboliș
tilor, găsindu-și propriile sale teme 
se despărți de ei (cu Voloșin cortti- 
nuă să fie prieten); și-a bătut joc de 
„decadenți" în schițe, apoi în trilo
gie. lata însă că ne întoarcem îm
preună de la Harkov la Moscova, în 
decembrie 1943. Pe vremea aceea tre
nurile mergeau foarte încet. Tolstoi 
și cu mine ocupasem un comparti
ment; în alte compartimente călăto
reau K- Simonov și niște ziariști 

străini. Aproape tot drumul, Tolstoi 
și-a depănat amintirile din trecut; se 
pare că voia să facă în două zile 
ceea ce încerc eu să fac acum: să 
pătrundă tîlcul vieții lui de pînă a- 
lunci.

Ceru să fie chemat în. compartiment 
K. Simonov și-i explică mult, pe în
delete, că trebuie să intri în lăcașul 
artei cu evlavie, așa cura s-a urcai 
și el cîndva în „turn".

Apoi începu să vorbească despre 
Blok. In romanul „Surorile" există 
un poet decadent Bessonov ; mulți au 
văzut în el caricatura lui Blok. Tol
stoi spusese, fără, să precizeze, că a 
vrut să-și bată joc de „maimuțele 
care îl înconjurau pe Blok". Nu 
încape îndoiala că, inconștient, 
el i-a împrumutat lui Bessonov 
unele din trăsăturile lui Blok; 
mai tîrziu, mi-a mărturisit chiar el 
asta, spunînd c-a făcut-o fără vreo 
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intenție rea ; l-am crezut. Psihologia 
creației, întâmplările neplăcute prin 
care au trecut diferiți scriitori (este 
suficient să ne amintim de cearta 
lui Levitan cu Cehov, după publica
rea 'schiței „Zvăpăiata") dovedesc că 
unele trăsături, fapte, cuvinte ale o- 
mului real, pot intra în acel amal
gam pe care noi îl numim „persona- 
jul romanului"; iar scriitorul deseori 
nu-și dă seama unde se termină a- 
mintirile și unde începe munca de 
creație. Ideea că în Bessonov au fost 
recunoscute unele trăsături ale lui 
Blok era' chinuitoare pentru Alexei 
Nikolaevici. Mi-a povestit cum s-a 
întîlnit cu Blok în timpul războiului, 
că Blok, era foarte uman; apoi tăcu 
iar spre seară începu să recite frîn- 
turi din versurile lui Blok.

începea deseori să recite versuri 
și, întotdeauna, pe neașteptate. îmi 
amintesc o noapte de decembrie, în 
anul 1917, la Moscova. Mergeam în 
grup prin mijlocul drumului spre 
Nikitskie Vorota — ne întorceam de 
la Kara-Murza, avocat și prieten al 
scriitorilor, care locuia lîngă Cistîie 
Prudî; vorbeam despre bandiți, des
pre conacele incendiate, despre greu, 
tățile vieții. Alexei Nikolaevici po
vesti o anecdotă lipsită de sare; a- 
poi se opri brusc și spuse: „Ascul
tă !-.. Trebuie să mă chinui multă 
vreme ca să pot fi liniștită și ferici
tă"... Erau versuri dintr-o poezie de 
N. V. Krandievskaia.»

In vara anului 1940 m-am întors 
de la Paris la Moscova. Tolstoi mă 
chemă la telefon : „Ilya, vino la mine 
la vilă" — vila lui era la Bobriha. 
(înainte de aceasta fuseserăm mulți 
ani certați, nici măcar nu ne vor
beam. Odată, la Leningrad, zărin. 
du-mă într-o tutungerie, îi șopti so
ției mele: „Spune-i că tutunul acela 
e mizerabil, uite din care trebuie să 
cumpere"... Oricît mi-am bătut capul, 
nu mi-am putut aminti de ce ne cer
tasem- Am întrebat-o pe soția lui 
Alexei Nikolaevici, gîndindu-mă că 
poate i-a spus ei cauza discordiei 
dintre noi. Ludmila Ilinicina răspun
se că e puțin probabil ca Tolstoi 
să-și aducă aminte ce se petrecuse. 
Cred că aceasta explică foarte bine 
caracterul relațiilor dintre noi). La 
vilă, Tolstoi mi-a dat să beau vin 
de Bourgogne: „Tu știi ce bei ? A- 
cesta e elixir l“. M-a pus să-i poves. 
tesc despre Franța, povestirea fu bi
neînțeles tristă. Apoi am citit ver
suri scrise la Paris, după sosirea 
nemților. I-a atras atenția un vers 
pe care l-a repetat de cîteva ori: 
„O artă posomorită ca un ora".

olstoi era un povesti
tor admirabil; mii de 
oameni își amintesc 
pînă în ziua de astăzi 
diferitele istorioare la 
care el a ținut toată 
viața : despre bucătă
reasa pe care o vă. 
zuse, în copilărie, ser
vind supa în oala de

noapte, sau despre diaconul care și-a 
umplut gura cu bile de biliard. As- 
cultindu-1 vorbind puteai crede că 
scrie foarte ușor. De . fapt însă scria 
chinuindu-se, lucra nopți în șir, co- 
ractînd, Iuînd-o de la capăt, uneori 
aruneînd la coș cele scrise': „Ințe. 
legi, nu iese nimic. E mizerabil

In tinerețe îl pasiona în tehnica li
terară intriga, acțiunea ce lua în
torsături neașteptate pentru cititor. 
Uneori nota, alteori memora cîte o 
întîmplare povestită de cineva: ase
menea întîmplări formau apoi obiec
tul vreunei povestiri. Așa a luat naș
tere povestirea „Misionarul" (în pri
ma ediție se numea: „Orice sac își 
găsește petecul"). La Paris erau des
tul de mulți oameni deveniți, din în. 
tîmplare, emigranțî. Printre ei se a- 
fla un cizmar care luase parte în 
1905 la o răscoală soldățească. 11 
chema Osipov. Se însurase cu o fran
țuzoaică și, de bine de rău, își ducea 
viața, dar era și el un Afoniușka, 
căruia îi era greu să trăiască pe pă
mînt străin: căzuse de aceea în pa
tima beției. Pe urină începu să-l roa
dă un gînd: de ce adică fiul lui e 
catolic? Se duse la biserica rusească 
de pe strada Da-rue, se căină. El 
rugă pe preot să-i boteze copilul 
după credința pravoslavnică. Preotul, 
înduioșat pînă la lacrimi, nu numai 
că săvîrși ritualul, ba îi și dădu lui 
Osipov 20 de franci. Osipov nu cre
dea nici în dumnezeul catolic, nici în 
cel ortodox, luă însă cei 20 de franci 
și îi bău- După o lună, cînd îl apucă 
iarăși melancolia, neavînd bani de 
rachiu, merse la preotul catolic, îi 
povesti că pravoslavnicii l-au tras pe 
sfoară și îl rugă „să-l mîne pe băiaj 
înapoi la catolici". I-am povestit lui 
Alexei Tolstoi istoria cu cizmarul;
a rîs pînă n-a mai putut și a notat 
ceva în carnet. Expresia „să-l mine", 
care i-a plăcut din capul locului, a 
rămas în schiță; Tolstoi însă ampli
fică anecdota — eroul schiței nu este
numai un om amărît, suferind de 
patima beției, ci și un șmecher care 
„își mînă" copiii cu toptanul și-l 
șantajează pe autorul povestirii.

Nu odată. Alexei Nikolaevici mi-a 
spus că deseori povestirile lui se 
nasc „naiba știe din ce"; dintr-o is
torioară povestită de cineva cu zece 
ani în urmă, dintr-o vorbă de duh. 
Mi-am amintit de plimbările noastre 
nocturne în prima iarnă după revo
luție. Tolstoi mă convingea să-l con
duc pînă acasă, pe Molceanovka, 
pentru că, spunea el, înfățișarea mea 
ii va înspăimînta pe bandiți. (Nu-mi 
amintesc cum eram înbrăcat pe vre
mea aceea, țin minte doar că pe A- 
lexei Nikolaevici îl amuza căciula 
mea înaltă, semănînd cu o camilafcă. 
Acum vreo cîțiva ani mi-a fost â- 
dusă copia unei fotografii: Alexei 
Nikolaevici cu mine, iar pe verso 
scrisul lui Tolstoi: „Bulevardul 
Tverskoi, iunie 1918“; Alexei Niko
laevici e îmbrăcat într-un maio văr
gat de marinar, iar eu am pe cap o 
pălărie foarte înaltă de cowboy mexi
can). Tolstoi mă botezase: „diavol 
împuțit".

Curînd după aceasta scrise o po
vestire „Diavolul împuțit", despre un 
scriitor mistic și un berbec, Scriito
rul nu semăna de loc cu mine, iar 
căciula lui era joasă, rotundă. Dia
volul împuțit nu era scriitorul, ci 
berbecul; totuși povestirea s-a născut 
in clipa în care Tolstoi, privindu-mă, 
mi-a spus: „Ilya, tu știi cine ești ? 
Ești un diavol împuțit- De tine fuge, 
ca de dracu, orice bandit".

Lucra nu ca uri arhitect ci, mai 
degjabă, ca un sculptor. S-a lăsat 
curînd de alcătuirea planurilor pen
tru romanele sau povestirile sale; 
cîteodată, începînd să scrie, nu știa 
ce va fi mai departe; deseori îmi 
spunea că nu știe care va fi soarta 
eroului, nu știe nici măcar ce se va 
petrece cu el în pagina următoare — 
eroii căpătau viață încetul cu înce
tul, se conturau și ei înșiși indicau 
apoi autorului cursul acțiunii. (A- 
ceasta se referă la perioada de ma
turitate a lui Tolstoi).

Există scriitori-filozofi. Alexei Ni- 
kolaevici era scriitor-artist. Nu rare
ori omul vrea cu tot dinadinsul 
să facă ceea ce nu-i este propriu. îmi 
amintesc că odată, în-tinerețe, Alexei 
Nikolaevici și-a bătut capul o mulți
me de vreme ca să scrie un aforism 
pe o carte pe care voia să o dă
ruiască și n-a izbutit.

Transmitea uimitor de exact ceea 
ce voia, în imagin’, în narațiune, nu 
putea însă gîndi abstract; se termi
nau întotdeauna cu un eșec încercă
rile de a introduce în schiță sau în 

*nuvelă fraze cu caracter general, de
clarativ. Nu putea fi desprins de sti
hia artei, așa cum nu ppate fi silit 
un pește să trăiască pe uscat. Cărțile 
lui cele mai desăvîrșite „Ținutul de 
dincolo de Volga", „Copilăria lui 
Nikita" și, bineînțeles, „Petru 1“ evo
luează liber, scriitorul nu este stân
jenit de intrigă, el povestește; mai 
ales e plin de forță acolo unde po
vestirea lui e legală de realitate, de 
rădăcini, fie acestea propria lui' co. 
pilărie sau istoria Rusiei, în care el 
se simțea la îndemînă, ca în odăile 
propriei sale locuințe.

rin ideile sale era un 
reprezentant al nobilei 
intelectualități ruse. 
(Aceasta nu înseamnă 
determinarea profesiei, 
ci un fenomen istoric; 
nu degeaba- în voca
bularul limbilor apu
sene a intrat cuvîntul

„Ball Bill..." (clădirea aceasta a fost 
apoi demolată). Familia Tolstoi mer
gea uneori acolo. O dată a invitat-o 
la dans pe Sofia Isaakovna un ne
gru : ea l-a prezentat soțului. Lui 
Alexei Nikolaevici i-a plăcut negrul 
și l-a invitat la masă, la pensiune. 
Intre locatarii pensiunii era un ame
rican; văzînd că familia Tolstoi adu
ce în sufragerie un negru, se înfurie. 
Alexei Nikolaevici începu să explice 
cu naivitate că negrul este un om 
foarte cult, ba spuse chiar că e 
cneaz. Americanul nu voi să știe de 
nimic:. „La noi cnezi d-ăștia curăță 
cizme..." Tolstoi se enervă și-l zvîrli 
pe american pe scări în jos, de la 
etajul doi, în vaietele gazdei dar și 
în exclamațiile aprobatoare ale loca, 
tarilor francezi.

Deseori îl vizita poeta Liza Kuz
mina-Karavaeva din Petersburg, vor
bea de dreptate, de dragostea față 
de om, de dumnezeu. Soarta ei fu mai 
apoi neobișnuită. Plecînd la Paris, 
a născut o fetiță, apoi s-a călugărit; 
la mînăstire și-a luat numele de Ma
ria. Fiica ei crescu și deveni comu
nistă. Cînd a sosit Tolstoi ]a Paris, 
fata l-a rugat s-o ajute să plece în 
Uniunea Sovietică. In timpul răz
boiului maica Maria a devenit una 
din eroinele Rezistenței. Nemții au 
trimis-o la Ravensbruck. Cînd a ve
nit rîndul unui nou grup de condam
nați care erau trimiși în camera de 
gazare, maica Maria s-a așezat în 
coloană în locul unei tinere fete so

vietice. In iarna de care vorbesc. 
Liza l-a molipsit pe Tolstoi cu neli
niștea sa permanentă.

El vedea lașitatea filistinilor, mes
chinăria acuzațiilor, rîdea de alții, 
dar nici el nu știa ce să facă. îmi 
arătă o dată tăblița de aramă pe 
ușă : „Conte A. N. Tolstoi" și izbucni 
în rîs, bătîndu-și joc de sine însuși: 
„Pentru unii conte, pentru alții ce
tățean".

„Doamna Koșke a spus servindu-i 
prințului indian’ prînzul — „ce peș
te I" — povestea el rîzînd la masă. 
Apoi, vorbind cu un tinerel socialist- 
revoluționar de stînga, se posomori. 
Așa s-a născut povestirea „Caritate “; 
Tolstoi a scris mai tîrziu, că aceasta 
a fost prima lui încercare'de a-șibate 
joc de intelectualii liberali; n-a a- 
dăugat că știa să rîdă și de propriile 
sale confuzii.

In primăvara anului 1921 am ve
nit la Paris. Tolstoi a invitat, în 
cinstea mea, cîțiva oaspeți: pe Bu
nin, Teffl, Zaițev. Tolstoi și_ Natalia 
Vasilievna s-au bucurat văzîndu-mă. 
Bunin era iritat, mă întrerupea cînd 
povesteam despre Moscova, declarînd 
că el nu mai poate sta de vorbă de
cît cu oameni de același rang cu el 
și în cele din urmă plecă. Alexei Ni
kolaevici era buimăcit: „Pricepi — 
nu se mai poate înțelege nimic". Cu
rînd după aceasta poliția franceză 
m-a expulzat din Paris-

L-am întîlnit apoi pe Alexei Niko
laevici la Berlin; știa că în curînd 
se va întoarce în Rusia. In articolele 
despre el, se pomenește de „alătura
rea treptată" la ideile revoluției. Mie 
mi se pare că lucrul acesta a fost 
mai simplu, și totodată mai compli
cat. Două pasiuni au existat în omul 
acesta: dragostea pentru poporul 
său și dragostea pentru artă. A sim
țit mai degrabă, decît a înțeles-.în 
mod rațional, că nu poate scrie în 
dfara Rusiei. Iar poporul și-l iubea 
într-o asemenea măsură, îneît s-a cer
tat nu numai cu prietenii săi, ci și 
cu parte din ființa sa ; credea în popor 
și era convins că trebuia să meargă 
pe făgașul pe care a pornit.

Douăzeci de ani mai tîrziu, într-o 
perioadă foarte grea, ne întîlneam 
deseori, într-o perioadă în care nu 
era suficientă rațiunea, erau nece
sare dragostea și credința. Se spu
nea că optimismul lui înăscut îl apă
ră de melancolie; nu era așa: și în 
anul 1913 și în 1918 l-am văzut pe 
Alexei Nikolaevici nu numai amărît, 
ci uneori disperat (aceasta nu-1 îm
piedica, firește, să glumească, să 
rîdă, să scornească anecdote). In 
vara cumplită a anului 1942, își 
păstră însă tăria sufletească; el stătea 
solid pe pămîntul său, fusese izbăvit 
de ceea ce îi repugna în mod deose
bit — de îndoieli, de necesitatea de 
a căuta o ieșire, de senzația singu
rătății.

In anii din urmă se simțea atras 
de prieteniile din trecut. Deseori se 
întâlnea cu Alexei Alexeevicj Igna
tiev și cu soția lui, Natalia Vladimi
rovna. Despre Ignatiev voi povesti 
cînd voi ajunge la primul război 
mondial. Tolstoi ținea la el: viața 
lor avea ceva comun — aniîndoi se 
alăturaseră revoluției venind din altă 
Rusie, din cea veche. II vizitau pe 
Tolstoi, V. G. Lidin, P. P- Koncia- 
lovski, doctorul V. S. Galkin, S. M. 
Mihoels. Tolstoi lucra cu înfrigurare 
la partea a treia a romanului „Pe
tru I". In toamna' anului 1944 se îm
bolnăvise : am venit la el, se încrun
tă încercând să glumească, apoi se 
ânvioră deodată, începu să vorbească 
despre munca sa: „Am terminat ca
pitolul cinci... Petru al meu e iarăși 
viu..." Se lupta cu bărbăție împotriva 
morții și-l susținea nu atît vitalitatea 
cît pasiunea sa artistică.

e Ziua Armatei Roșii 
la Spiridovka era re
cepție. Ne simțeam cu 
toții bine: se apropia 
deznodămîntul. Deoda
tă prin săli trecu un 
murmur: „A murit
Tolstoi",.. Știam cu 
toții că era foarte bol

mondial. Vis-â-vis de „Closerie de 
Lilas" era o imensă sală de dans:

rus „intelighenție").
Am să povestesc de prima ciocnire 

a lui Tolstoi cu rasismul, cu mult 
înaintea celui de-al doilea război

nav, totuși ni se păru 
absurd, nedrept, lipsit de sens, în
grozitor să fi murit. îmi spusese fl
data, așa într-o doară: „Ilya, tu tre
buie să-mi fii recunoscător pînă la 
moarte — eu te-am învățat Să fu
mezi pipă..." Mă gândesc într-adevăr 
la el cu profundă recunoștință. Nu 
m-a învățat nimic — numai să fu
mez pipă m-a învățat... Era cu nouă 
ani mai bătrîn decît mine, niciodată
însă nu l-am considerat mai bătrîn.
Nu mă învăța, mă bucura cu arta sa, 
cu delicatețea-! sufletească, ascunsă 
uneori sub o mască de veselie, cu 
setea lui de viață, cu devotamentul 
său față de prieteni, de popor, de 
artă. S-a format înaintea revoluției 
și a găsit în el puterea să pășească 
într-un alt secol, a fost alături de 
Rusia în anul 1942. Privindu-i capul 
masiv, greu, simțeam: omul acesta 
ține minte totul, dar memoria nu l-a 
copleșit, nu i-a înnăbușit receptivitatea. 
Ii sânt recunoscător că l-am întîlnit 
în perioada calmă, liniștită a anului 
1911 și că am fost la el acasă, la 
10 ianuarie 1945, cîijd își sărbătorea 
ziua de naștere — cu șase săptămîni 
înaintea morții; îi sînt recunoscător 
că timp de treizeci și cinci de ani 
am știut că trăiește, se agită, rîde 
și scrie, — scrie de dimineață pînă 
noaptea și scrie astfel îneît ți se 
oprește răsuflarea citindu-i fraza de
săvârșită.

In romînește de
Margareta ȘIPOȘ

k
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Hunedoară“

pentru muzica de

că da. De data aceasta 
spectacole într-o sală mult 
La cererea publicului am 

și o reprezentație cu „Fîn- 
1“ care inițial nu

Uzina oocsochimicd din cadrul Combinatului metalurgia Hunedoara

Interviu
la 20 metri înălțime

Andrei Bizdi- 
de partid 
obișnuita

sputiem, o generație 
tuitori.

— Cum lucrați la
— Bine, răspunde

întreagă de ni-

rog, un 
remarcat

pe 
in

M-am adresat lui 
deanu, organizatorul grupei 
de la șantierul 2 montaj, cu 
rugăminte a reporterului:

— Recomandați-mi, vă 
muncitor fruntaș care s-a
în aceste zile. I ntenționez să scrin un 
reportaj general despre Hunedoara în 
Care, cUm e și firesc, ar fi bine să 
se reflecte mutica constructorilor.

— Avem muiți fruntași — răspilrise 
celălalt. Dar pentru ceea ce vă inte
resează pe d-voastră, cel mai potri
vit este Becze Balint. E șeful unei 
echipe de ni tui tori ; spre deosebire de 
alții care lucrează pe locuri de mun
că limitate, nituitorii execută lucrări 
în toată oțelăria. Vorbind despre ei, 
veți putea da o imagine de ansam
blu a muncii șantierului nostru.

Crezînd că nu m-a>m convins 
deplin, Andrei Bizdideanu aruncă 
cumpănă argumentul hotărîtor :

— In aceste zile nituitorii au obți
nut rezultate foarte bune. Dacă 
vreți să stați de vorbă cu ei, trebuie 
să urcărfi siis, pe calea de rhlare a 
macaralei.

Această discuție a avut loc pe plat
forma metalică ' a noii oțelării de la 
Hunedoara, în curs de construcție. Ca 
să ajungem pînă la nituitofi, ca'te lu
crau pe o imensă grindă metalică, ce 
străbate, la 20 de metri înălțime hala 
oțelăriei, a trebuit să urcăm pe o 
scară metalică, așezată perfect ver
tical.

Am ajuns sus, mai întîi călăuza 
mea apoi eu. Și astfel m-am pome
nit deodată într-un univers perceput 
dintr-un unghi neobișnuit. Dedesubt 
era o forfotă neîntreruptă de men
tori, zidari, instalatori, care lucrau la 
construcția uriașului cuptor Martin de 
400 tone, întîiul de această mărime 
în țară. Deasupra, umbiînd pe stin
ghii subțiri, mohtorii așezau tăblii 
metalice. Fulgere violete, bubuituri 
asurzitoare veneau spre mine din toa
te punctele cardinale ale halei uriașe. 
Grinda metalică pe care mă urcasem 
trecea ca im viaduct deasupra unei 
prăpăstii sau unei cascade. Mi se 
părea prea îngustă că să mă fetească 
de eventualitatea unei căderi și prea 
fragilă să mă susțină. Mai ales că, 
de cîte ori trecea macaraua, grinda 
se cutremura din toate încheieturile 
ej metalice. Impresii cu totul perso
nale, fiindcă pe lingă mine treceau 
Oameni în salopete, cu naturalețea pie
tonului pe trotuarul unui bulevard. 
M-am uitat cu coada ochiului la în
soțitorul meu, încercînd să surprind 
pe fața lui un eventual zîmbet mali
țios, deoarece bănuiam că, făcîndu-mă 

să 
pu- 
de- 
se
Ș'

înălțimea asta ? 
Becze. Sîntem 

șase inși în echipă. Unul stă la forjă 
și încinge niturile, altul dă niturile 
la contragii. Contragiii stau sub 
grindă, pe schelă, iar nituitorii de
asupra. Cînd riituim lateral trebuie 
stea doi la ciocan, ca să țină 
frîu presiunea aerului comprimat.

— Iți place meseria asta ?
— Dacă nu-mi plăcea n-o făceam.
— Și cum iți petreci titepul liber? 
— In ianuarie mi-am cumpărat o 

motocicletă Jawa de 125. Duminica 
p'ec în excursie cu soția, la Geoagiu, 
ia pescuit. Am fost și ia Cluj cînd a 
jucat „Corviuui"...

Și în această privință Becze e un 
reprezentant al Hunedoarei noi, pen
tru care dezvoltarea orașului și a 
țării întregi a creat un trai din ce 
in ce mai bun, mai plin de bucurii 
și de satisfacții.

La sfîrșitul acestei sourte convor
biri. am remarcat, referindu-mă la 
noile construcții ce urmează să se 
ridice la Hunedoara :

— O să fie ceva de lucru in acești 
ani 1

— Fără îndoială — reluă Bizdidea
nu. Insă acum înaintăm într-un ritm 
mult mai rapid ca în trecut. Ani că
pătat experiență. Luyrăm cu mijloace 
mecanizate, macarale, irolii mecanice. 
Dacă reușim să menținem acest ritm 
și pe viitor, atunci e sigur că vom 
termina construcțiile proiectate îna
inte de termen.

Oamenii Hunedoarei s-au obișnuit 
cu construcjiile grandioase și au că
pătat încredere in puterile lor. 
ceasta constituie de asemeni o 
tură majoră a caracterului lor.

„ ’ m iii cele: om‘

să 
în

Și a- 
trăsă-

Hune-

cern, în zece ore. Un lucru e clar 
însă, chiar pentru un neinițiat în ma
terie, care nu se ghidează decît după 
criteriile logicii elementare, că între
gul efort pentru îmbunătățirea acestui 
indice constă în scurtarea timpului 
de elaborare a șarjei sau în mărirea 
cantității de produs obținut, datorită 
perfecționării procesului tehnologic.

Nu ține de obiectul acestui reportaj 
să se expună mai amănunțit diferite 
procedee și măsuri de ordin tehnic 
luate de hunedoreni pentru conținu:1, 
ridicare a indicilor de utilizare Ia fur
nale și oțefării, — deși o asemenea 
încercare n-ar fi lipsită de un interes, 
chiar pasionant, pentru cititorul neini
țiat în siderurgie. Vreau să atrag 
atenția numai asupra faptului că me
seria de siderurg nu presupune repe
tare mecanică a unor procedee învă
țate pentru totdeauna, ci o continuă 
iuptă. cu focul, cu timpul, cu materia 
metalică incandescentă, un permanent 
act de creație, de căutări, de noi so
luții. Asemenea procese adînci și com-

la vechea profesiune nu l-a părăsit. 
Trăia cu speranța că în noua oțelă
rie aflată atunci în curs de construc
ție, munca la cuptoarele moderne și 
automatizate, cerînd un efort mai re
dus, îi va permite să-și reia postul 
de prim-topitor.

In momentul < 
este ceea ce a < 
iarăși o echipă 
că nici la noile 
nu e exclus cu 
prim-topițori mai 
că măi ager pe 
cînd e vorbă de 
tehnicd-economice .... ____ ,
lărie, Iulian Ispas este printre cei din 
frunte. O bună pregătire tehnică, o 
minuțioasă organizare a echipei, o 
permanentă preocupare pentru califi
carea tuturor oamenilor, constituie la 
un loc acel ansamblu de măsuri, prin 
care echipa lui iulian Ispas obține 
rezultate excelente. La ăceast? se' a- 
daugă entuziasmul permanent al prim- 
topitorului, care insuflă celorlalți, prin

de față, Iulian Ispas 
dorit să fie. Conduce 

de oțelari. E drept 
cuptoare efortul fizic 
desăvârșire. Sîrif alți 
robuști, care se miș- 
lîngă cuptor. Insă, 

: a judeca rezultatele 
: ale muncii din oțe-

opereta „Sylvia" șl fiecare cuplet era 
răsplătit cu aplauze la scenă1 des
chisă. Să spun drept, acum cîțiva ani, 
cînd nu exista încă sală, cînd turnee
le teatrale nu se opreau la Hunedoa
ra, cînd orașul era încă plin de praf 
și noroi, cu greu mi-aș fi închipuit 
cum va arăta un spectacol de operă 
la Hunedoara. Acum totul mi se pare 
firesc. Chiar și faptul că opera de la 
Timișoara a deplasat aici, pe timp de 
o săptămînă, un colectiv de 220 de 
oameni, ca să dea spectacole seară 
de seară cu „Vînt de libertate", „Syl
via", „Lucia de Lamermoor", „Tînăra 
Gardă" și „Fîntîna din Bacoisarai". In- 
tr-o pauză, profitînd de întîlnirea cu Mi
hai Tulea, directorul-adjunct al ope
rei și cu regizoarea Maria Banii, le- 
am luat în fugă un scurt interviu.

— Acesta e primul turneu pe care-1 
întreprindeți la Hunedoara?

— Nicidecum, îmi răspunde Mihai 
Tulea. Am mai fost aici și anul tre
cut, cînd am prezentat „Traviata" 
„Trubadurul", „Lăsați-mă să cînt" și 
.■Văduva veselă".

Dacă e așa, v-aș ruga să-mi spu
neți dacă ați observat de la un tur
neu la altul, o creștere a interesului 
hunedorenii or 
operă ?

-- Cred 
prezentate 
mai mare, 
programat 
tina din Baecisarai' 
fusese prevăzută în program și care 
este primul spectacol de balet la Hu
nedoara.

— Am descoperit ingineri și tehni
cieni, adaugă regizoarea Maria Banu, 
care mi-au mărturisit că au început 
să-și alcătuiască discoteci, după ce 
au vizionat spectacolele noastre. 
Chiar o operă grea cum e „Lucia de 
Lamermoor" a cunoscut un serios 
aflux de public, deși in zilele cînd 
se juca, muiți hunedoreni au plecat 
la Expoziția sovietică de la Bucu
rești sau la meciul de fotbal de la 
Arad... (Ulterior, relativ la această 
chestiune, directorul clubului muncito
resc de la Hunedoara, în perfectă cu
noștință de cauză, fiind localnic, ml-a 
relatat că dintre acei muncitori care 
au venit pentru prima dată la operă, 
muiți au fost așa de plăcut impre
sionați, inert au spus că „nu nlai 
scapă nici tin spectacol de acum în
colo". Că unele secții, cum e lami
norul de 650 mm. au arătat un inte
res deosebit. Biletele s-au vîndut pe 
bază de liste.

focuri portocalii și violete, cu fulgere 
de lumină, Hunedoara cînta cu mi
riade de sunete metalice jur împre
jurul nostru. Tovarășul meu selecta 
imaginile auditive care-i comunicau 
impresii nepercepute de mine și-l în
demnau să le reia, să le fredoneze, 
să le transforme în melodii muzicale, 
pe care le nota apoi pe o bucata de 
hîrtie aibă. Era „carnetul său de re
porter". Privind figura lui surîzătoa- 
re, inspirată, eram sigur că în acele 
clipe, Hunedoara cu tot universul ei 
de flăcări, de oameni, de visuri, de 
bucurii și de drame omeriești pbsibiie, 
capătă sens și expresie, în melodiile 
pe care și le murmura în surdină... 
A doua zi dimineața, cînd l-am căutat 
pe compozitor în camera lui, mi-a 
cîntat melodia unui marș închinat 
siderurgiștilor hunedoreni, în care am 
recunoscut inflexiuni din sunetele pe 
care le ascultasem împreună în noap
tea precedentă.

■■Am erescat cu tine,

să urc la această înălțime, vroia 
mă pună la încercare. Dar n-am 
tut duce pînă la capăt această 
ducție psihologică, fiindcă celălalt 
duse înainte pe puntea metalică 
peste cîteva clipe mă pomenii în față 
cu un bărbat tînăr, scund, viguros, 
îmbrăcat într-o salopetă cenușie. în
fățișarea lui emana siguranță și for
ță. Era nituitorul Becze Baiint.

Ne-am așezat lingă un stilp verti
cal, pe o grămăjoară de plăcuțe me
talice, — un fel de bancă improvi
zată. Discuția s-a referit la chestiuni 
esențiale. Nu era nici timpul și nici 
locul să tăifăsuim pe îndelete.

Mai întîi cîteva date personale. 
Vîrsta, 34 de ani, originar din R.A.M., 
de zece arii la Hunedoara, în cursul 
cărora a bătut nituri la furnalele 
6 și 6, la oțelăria electrică, la bateria 
a ll-a a cocsCriei, la cuptorul 3 de 
la noua oțelărie, macaralele purtate 
de Ia Pestiș și bluming. Membru de 
partid.

Aveam în față un hunedorean obiș
nuit, unul din acele cadre de bază 
care a crescut și s-a maturizat odată 
cu construcția combinatului siderur
gic.

— Ce oameni aveți în echipă î
— Tineri, de curînd calificați. In 

ianuarie, echipa mea s-a despărțit în 
două. Numai eu și ajutorul meu sîn
tem mai vechi. Ceilalți patru au în
vățat meseria „din mers", caiifîcîn- 
du-se Ia focul de muncă.

Șl acest mod de formare a unor noi 
echipe de muncă, printr-urf fel de sci- 
ziparitate a colectivelor mai vechi, ca 
un proces de continuă regenerare, de 
permanentă infuzie cu forțe tinere, 
proaspete, constituie de asemeni Un 
fenomen specifi*:  realităților hunedo- 
rene.

— Acesta e un lucru obișnuit la 
noi — mă lămurește Andrei Bizdidea
nu, caro asistă la discuție. Șefii celor
lalte echipe de nituitofi fruntași, a lui 
Fr. Banto, Becze Ludovic și Beretzki 
Ludovenic, care lucrează pe șantie
rul nostru, provin toți din echipa lui 
Becze Balint.

Astfel și prin această particulari
tate, Becze Balint e un hunedorean 
tipic. în cei zece ani, el n-a nituit 
numai armături metalice colosale, ci a 
iarraat, cred d » l «agera! en>

Nu se poate vorbi despre 
doara acestor zile fără o refetire la 
cealaltă cetate siderurgică, Reșița cu 
care se află într-o strîtisă întrecere. 
Emulația stirnită între cele două com
binate naște dorința de a lucra mai 
bine, de a descoperi noi rezerve și-un 
interes pentru rezultateie obținute, care 
cuprinde secții și colective întregi, 
Anul trecut, întrecerea a fost cîștigată 
de Hunedoara. Deși au tămas la în
ceput în urmă, hunedorenii, printr-Un 
spor de stăruință și de organizare, au 
reușit să recupereze handicapul și să 
se plaseze in frunte. După ultimele 
rezultate obținute, atît de un combi
nat, cit și de celălalt, anul acesta, 
tot Hunedoara e pe locul întîi.

Dar pînă ța sfîrșitul anului mai e 
încă destul tinip. Va reuși oare Re
șița să o ia înainte Hunedoarei ? 
Aceasta este lătura spectaculoasă a 
competiției care frapează la prima ve
dere. Insă nu este și aspectul cel mai 
esențial. Fiindcă aici, ca în orice 
întrecere socialistă pontează nu atît 
rezultatul acumulat prin puncte, ci 
fa,pui că ambii parteneri au reușit 
să-și perfecționeze încontinuu mun
ca, să ridice neîncetat indicii tehnici 
și economici, să livreze mii de tone 
de fontă, de oțel, de îantiirate peste 
plan, care au devenit tractoare, ma
șini, turle de foraj, contribuind ast
fel la continua dezvoltare a industriei 
noastre socialiste. Dacă li se sfiune 
hunedorenifor că au cîștîgat întrece
rea fiiîidcă sînt mai tineri și au mai 
mult elan, ei protestează. Și pe bună 
dreptate: „Nu sîntem de acord că ne 
caracterizează' numai elanul, — pre
cizează ei. Pe lingă eian însă, sau 
chiar înaintea acestuia, în ordinea 
importanței, trebuie specificat că noi 
ăte reușit să stăpînim tehnica nouă 
și sa obținem indici de utilizară a a- 
gregatelot din ce în ce mai ridicați. 
Și aceasta presupune o permanentă 
ridicare a calificării oamenilor, lupta 
împotriva conservatorismului și a ru
tinei".

„indicele de utilizare" este ....____
tehnică despre care s-a scris cei mai 
mult în presă în legătură cu 
siderurgică. De ce? Fiindcă 
țiunea cea mai caracteristică, 
cea mai generală și totodată 
concretă, prin prisma căreia 
caracteriza producția, bună 
a unui agregat, dînd posibilitatea să 
se facă comparații și să 
depista astfel succesele 
în urmă. t)acă vreți, 
utilizare" este unitatea 
fel de etalon, care se 
luarea în considerație a trei factori 
volumul agregatului, timpul elaborării 
șarjei și cantitatea- de produse ob
ținută. Din acest calcul rezultă 
precise, mai mari sau mai 
de unitate, 
o comparație, 
cuptor de 
elaborează 
opt ore și 
tone, car*

noțiunea

industria 
este no- 
noțiunea 
cea mai 
se poate 
sa<u rea,

se poată 
sau rămînerile 

„indicele de 
de măsură, un 

obține prin

cifre 
mici ■ 
facă 

un 
care

mai mari
care permit să se 

de pildă, între
60 de tone de oțel,
— să zicem — o șarjă în 
un alt cuptor, de 100 de 

elaborează o șarjă, *ă  &

„Sporul producției de oțel va fi obți
nut în principal prin dezvoltarea oțelă
riei de la Hunedoara și construirea de 
noi cuptoare electrice. Oțelarii vor tre
bui să sporească productivitatea cup
toarelor Martin, îrt medie cu 40 la sută 
față de anul 1959, să-și însușească și să 
eitindă producția de noi tipuri de oțe
luri pentru rulmenți, pentru industria 
electrotehnică, producția de oțeluri in
oxidabile pentru utilaje chimice și pe
troliere, concentrîndu-și eforturile pentru 
îmbunătățirea calității oțelului, în vede
rea reducerii greutății mașinilor, a con
strucțiilor metalice și economisirii meta
lului.

îmbunătățirea calității oțelulu 
rea reducerii

plicate, pasionante, subsists de fapt 
în spatele expresiei seci și laconice, 
cum e „îmbunătățirea indicelui de 
utilizare". Spunînd acestea nu fac1 
decît să parafrazez un adevăr gene
ral care se repetă foarte des că „în 
spatele cifrelor și noțiunilor tehnice 
trebuie să vedem glodurile, năzuințele 
oamenilor". Și că prin urmare, de 
cîte ori citiți în ziare că siderurgiștii 
de la Hunedoara au obținut succese 
în îmbunătățirea indicelui de utilizare 
cu cîteva procente Ia sută, să știfi că 
aceasta înseamnă, în primul rîncf, că 
au crescut și s-au maturizat oamenii 
Hunedoarei, devenind mai bine cali

ficați, mai conștienți de rostul lor în 
societate. In spatele fiecărui indice 
tehnico-economic stă indicele hotărî
tor, cel mai important, indicele-om.

Referindu-mă la oțeia-rul Iulian Is
pas, de pildă, vreau tocmai să sub
liniez acest adevăr enunțat mai sus. 
Blond, cu ochi albaștri, el rid are 
acea înfățișare aspră și bărbătească 
pe care o caută foto-reporterii ca să 
exprime firea omului aflat în lupta 
permanentă cu focUl. Și totuși, chiar 
și trăsăturile delicate pot caracteriza 
înfățișarea unui oțelar, mai ales a 
unui oleiar nou, care lucrează la a- 
gregate moderne, pentru a supune 
materia incandescentă, nu atît cît forța 
brațelor, cit cu agerimea gîndirii.

Iulian Ispas e un oțelar din voca
ție. El n-a venit la oțelărie din in- 
tîmplâre, . ca să cîștige pur și simplu 
un salariu. A vrut să fie oțelar și a 
luptat ca să devind oțelar. Așa cum 
altul, care știe că are talent de. pic
tor sau de actor, luptă să-și realizeze 
vocația. E un mod nou de a privi 
profesiunea, de heînțefes pentru Un 
ifrancitor aflat într-o întreprindere ca
pitalistă, însă cît se poate de firesc 
pentru un membru al unei societăți 
Socialiste, în care munca a devenit 
o chestiune de cinste, de eroism, de 
afirmare a personalității omenești.

Puțini știu că Iulian Ispas a sufe
rit, cîndva, un accident, în urma că
ruia nu mai putea face față unor 
eforturi fizice mai grele, Căzînd, în 
timp ce încerca să se urce într-un ca
mion, își fracturase ambele picioare 
Altul în locul lui s-ar fi mulțumit 
poate cu o meserie mai ușoară. El 
insă dorea să fie oțelar. Și nu un 
oțelar oarecare, ci un oțelar bun, 
fruntaș. La oțelăria veche a Hunedoa
rei era nevoie totuși de oameni mai 
robuști, rezistenți la efort, lzbindu-se 
de greutăți, a avut un 
descurajare 
Turzii. Nu 
doara; s-a 
să rămîie 
cuptoarelor
caragiu. Insă gândul de « m intoaxco

moment de 
la Cimpia 
însă Hune- 
oțelărie. Ca 

focul 
ma

și a plecat 
a putut uita 
întors tot la 

mai departe lingă
de oțel, s-a calificat

Sectorul de laminoare vd fi dezvoltat 
pentru asigurarea prelucrării oțelurilor și 
lărgirea sortimentelor de laminate.

Anul atesta va începe îa Hunedoara 
construirea unei noi secții de laminoare 
de sîrmă, profile ușoare, mijlocii și benzi 
cu o capacitate de circa 1.000.000 tone 
pe an, care va intra în funcțiune treptat 
în anii 1961 și 1962 și va satisface ne
cesitățile economiei la aceste produse 
pe o perioadă de 5-6 ani“.

fn acești ăni, Hunedoara a ri
dicat, din imensul ei mătefial liman, 
nu numai cadre de înaltă tehnicitate, 
dar și rtdmeroăse tinere talente în 
cele măi diverse domenii ale activită
ții artistice. E și acesta un semn, 
poate cei mai caracteristic, ai pătrun
derii frumosului în vidța de fiecare 
zi a oamenilor Simpli, fenomen spe
cific, aș zice cu caracter legic, pen
tru etapa actuală, matură, de cons
trucție ă socialismului în țara noastră.

Acum cîteva zile, yehind cu trenul 
de la Simerîa spre Hunedoara, rn-am 
întîlnit cu un tînăr actor amator de 
la Teatrul Muncitoresc, (de profesie 
tehnlciari), care se întorcea de la Pe
troșani, unde se prezentase la Uh 
concurs, în vederea angajării la Tea
trul de Stat. După cite îmi spunea, se 
prezentase onorabil, juriu! s-a arătat 
de acord cu admiterea lui, sub rezer
va aprobării Ministerului Culturii, 
deoarece tînărul nu e Uh absolvent al 
unui institut de arta. Are însă zeci 
de examene date la „școala vieții" Ca 
Unui care, de la înființarea teatfdlui 
de amatori hunedorean, din 1955 și 
pînă astăzi, a jucat în toate piesele 
puse îrt scenă, interpretînd roluri de 
primă importanță. Lă despărțire mi-a 
spus: — Mi-ar plăcea să ajung un 
actor adevărat. Și peste cîțiva ani. 
dacă se va face un teatru ia Hune
doara, ăș putea să mă întorc în acest 
oraș, fiindcă l-am îndrăgit.

Recent a apărut o culegere de lu
crări literare, editată de Casa regio
nală de creație, intitulată sugestiv : 
„Am crescut cu tine. Hunedoara". 
Printre cei care publică, membri ai 
cercurilor literare din regiune, sînt și 
cîțiva tineri hunedofeni, elevi, mun
citori sau ziariști, care s-au afirmat 
in viața literară a orașului siderurgic: 
Mircea Eriescn, Mircăa Neagu, Victor 
Niță, Mircea Tuță, Catinca Spătarii, 
în numele acestei generații noi, izvo- 
rîte din tumultul Hunedoarei, foarte 
tânărul poet, elev încă 
die, Victor Niță, scrie 
tipice pentru tineretul

fost descoperită șl cultivată încă din 
momentul cînd însușirile sale pentru 
desen șl pictură apăruseră ca un mu
gure fraged, perceptibil numai de un 
ochi cunoscător. Descoperit de niște 
studențl de la Institutul de artă plas
tică, care, veniți într-o documentare Ia 
Hunedoara, l-au „folosit" ca model, 
a fost îndrumat de ei către cercul 
de artă plastică al combinatului, unde 
a primit primele noțiuni de desen și 
pictură. Pe atunci avea numai Hani. 
I s-a dus vestea în tot orașul ca de 
un „copil-minune". S-a scris despre 
el și în ziarul local. Hunedorenii au 
un deosebit interes pentru tot ce e 
nou, chiar sub aspectul senzaționalu
lui; și o asemenea întîmplare nu-I 
putea lăsa indiferenți. Desigur că 
afirmarea sa e o consecință ă 
unei înzestrări native, dar nu e 
mai puțin adevărat că grija, dra
gostea, intetesul celor din jur, au 
constituit condiția majoră a rapidei 
lui dezvoltări. In ciuda „celebrității" 
sale, Gheorghe Cociitu e un băiat 
modest, liniștit, înclinat către studiu 
și lectură, care-și pregătește conștiin
cios lecțiile, ia parte la activitatea 
obștească a școlii . și a organizației 
de U.T.M., ca responsabil ai unui co
lectiv profesional și ca redactor teh
nic ăl gazetei satirice „AriciUl". Și pe 
lingă toate acestea se ocupă sistema
tic șl stăruitor de pictură, tn acești 
ăni i-a interesat în special peisajul in
dustrial. Combinatul siderurgic îl 
rtferă nenumărate surse de înSpifiiție. 
li plac mai ales imaginile din amurg, 
cînd soarele crepuscular îmbracă a- 
gregatele de fier, aburii și finitul, 
într-un văl roșiatic sau violet. In 
ultima vrente însă, în urma unui exa
men interior, s-a hotărît să se pre
ocupe de portretistică. Mai itinlt, vrea 
să lucreze la un tablou de compoziție, 
care să reprezinte Un grup de elevi 
angajați într-o convorbire aiprinsă, 
scenă inspirată de o întîmplare ob
servată în propria Iui clasă, care s-a 
petrecut într-o luni dimineață, cînd 
colegii săi alt obiceiul să discute e- 
venimhntele sportive de duminică, jri 
toamna acestui an, Cociitu intențio
nează să plece la Școală medie de 
arte plastice din București. în cin
stea acestui eveniment, vrea să facă 
lin tablou care să înfățișeze elabo
rarea unei șarje la furnal îri mo
mentul îri care fonta scoate aburi 
aureolați de lumină.

Hunedoara
anului 1*360

la școala me- 
aceste versuri 
hunedorean:

Am crescut
odată cu schelele ____
— săbii de foc înfipte-n cer — 
odată cu tine Hunedoara
odată cu freamătul tău de fier —

zvelte

(Din Raportul C.C. al P.M.R. 
prezentat de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej la Congresul 
al lll-lea al P.M.R.)

vorbă și exemplul său personal, do
rința de a munci cît mai bine.

iulian Ispas e și responsabilul bri
găzii artistice de agitație din oțelă-' 
ria nouă. Ii place să ciute și să dan
seze. Scrie și poezii. In tbate e vor
ba de oțel sau despre oțelari. lată o 
strofă în care descrie momentul cul
minant al muncii unui oțelar, elabo
rarea șarjei:

Un fluviu de

Aidoma unei

oțel

fiare

Furia tot crescândă 
împroașcă împrejur

s-aruncă-ntr-o 
cascadă, 

fantastice pe-o 
pradă, 

a marilor torente 
steluțe 
incandescente.

Dar Iulian ispas nu se consideră 
scrise dintr-un 

constituie doar un 
mai frumos de a-și

poet. Versurile sale, 
imbold interior, 
mod deosebit, 
exprima dragostea nețărmurită pentru 
munca celor care luptă cu focul, pen
tru oțelari.

Succsele hunedorenilor se explică 
prin această continuă creștere și ma
turizare a „indicelui-om". Reicent, fur- 
naliștii hunedoreni, luînd în d'scuție 
proiectul de Directive al celui de al 
lll-lea Congres al Partidului, și-au 
luat angajamentul să depășească cu 
15—20 la sută, prevederile conținute 
în aceste directive privind creșterea 
productivității agregatelor. Pe ce se 
bazează această inițiativă îndrăzneață? 
Tocmai pe experiența cîștigată de ei, 
in anii din urmă, datorită căreia pro
ducția secției l-a de furnale a crescut 
cu 60 la sută, iar producția secției a 
I l-a a sporit anual cu 17—18 la sută. 
Aceasta le dă siguranța că și în vii
tor pe baza aplicării unor procedee 
tehnice înamtste, vor putea, în ace
lași ritm, dacă nu chiar măi recede, 
să facă să crească producția. Hune
dorenii au devenit stăpîni, pe tehnica 
nouă și-i poruncesc să se supună vo
inței lor.

Hunedoara aprecsază 
frumosul

Venind într-o după-amiază la di
rectorul tehnic al combinatului am 
întîlnit in biroul său pe inginerii-șeîi 
de secții îmbrăcați în haine de sărbă
toare. Semnificația acestei ținute nu 
era greu de explicat. In seara aceea 
era un spectacol de operă la Clubul 
muncitoresc și desigur că interți" 
nau să-| vizioneze după terminarea 
ședinței. Nu m-am înșelat. I-am în
tîlnit pe toți, peste cîteva ceasuri, in 
șuvoiul ce se îndrepta spre clădirea 
noului club. Toate cele 1200 de locuri 
erau ocupate. Publicul, în haine ele
gante, extrem de receptiv la cele ce 
se petrec pe scenă, exuberant și gene
ros in aplauze. în acea seară se juca

— Ce relații s-au stabilit între ar
tiști și publicul hunedorean în cursul 
acestor turnee ?

— Foarte bune, prietenești. Ne-a 
impresionat reacția caldă și promptă 
a sălii. Artiștii noștri, profitînd de 
șederea Ia Hunedoara, au vizitat com
binații! siderurgic. Am trecut din sec
ție în secție, întovărășiți de un ghid 
care ne-a dat explicații. La furnale 
am văzut o șarjă de fontă. Pentru 
muncitorii din combinat am dat în- 
tt-o sîmbătă după-amiază un con
cert de arii și cîntece. Am prezentai 
fragmente de balet. în genere, vrem 
să spunem, că apreciem munca im
portantă, plină de abnegație, a side
rurgiștilor hunedoreni, și ca atare ne
am străduit să ne prezentăm și noi 
cît rnai bine. Am venit aici cu deco
rurile pe care le-am folosit la opera 
din Timișoara. în repertoriul turneu
lui am introdus spectacolele cele mai 
noi prezentate anul acesta în pre
mieră.

Hunedoara de astăzi prețuiește mu
zica, arta, își deschide larg sufletul 
și inima pentru a înțelege și a iubi 
frumosul. Dar nu numai atît. La rîn- 
dul său, orașul coloșilor de fier este 
o vastă sursă de frumos, de inspira
ție pentru artă și muzică. Astă pri
măvară m-am întîlnit la Hunedoara 
cu un compozitor, venit de la Bucu
rești cu gîndul să scrie o lucrare mai 
amplă. Intr-o noapte m-am oferit, ca 
unul ce cunosc mai bine locurile, să-l * 
conduc prin combinatul siderurgic. In 
imperiul focului veșnic, noaptea are 
un farmec deosebit, trezește cu totul 
alte impresii plastice și auditive. în
tunericul scoate în evidență nuanțele 
imperceptibile de culoare și reliefează 
sunetele. în noaptea aceea m-am 
convins, de astădată în mod nemijlo
cit, că fiecare artist are felul său de 
documentare cerut de domeniul de 
artă pe care-l practică. Pe tovarășul 
meu, compozitorul, îl preocupau mai 
puțin jocurile nuanțate ale flăcărilor. 
Probabil că fîlfîirea unei jerbe in
candescente e mult mai greu de tra
dus în melodie. La uzina cocso-chi- 
mică însă, cel pe care-1 însoțeam a 
dever.it extrem de receptiv. L-a cap
tivat mai întîi sunetul metalic al ma
șinii electrice care deplasîndu-se fă
cea să se lovească de o bară de oțel 
un sistem de ciocănașe metalice, care 
sunau înalt și melodios ca un clopo
țel. Mai apoi, în partea cealaltă a 
bateriei, l-a frapat sunetul surd, sa
cadat al malurilor de la mașina de 
șarjare. Și în sfîrșit, cînd am urcai
Pe 
te 
la 
ca
cert simfonic. Hunedoara sclipea eu

Și nu mă știu
să fi purtat pe buze-alt cînt, 
dftcît luminile-ți strînse-n voal 

imens, 
si pulsul furnalelor tale.

Lă 16 ani, elev în clasa a 8-a (ac
tualmente promovat desigur într-a 
9-a) Gheorghe CoclitU, fiul unui sim
plu mecanic de la uziba cOcso-chifnică, 
este un pictor care, după ce a parti
cipat la expoziția de artă plastică a 
orașului Hunedoara (1956) a fost 
distins cu premiul III pentru lucra
rea „O stradă din orașul nostru", la 
prima bienală a artiștilor amatori din 
București (1958). Intr-o altă Hune
doară decît cea socialistă, e mai mult 
ca sigur că acest adolescent talentat 
s-ar fi pierdut în anonimat. In con
dițiile de astăzi însă, vocația sa a

Cred că cea mai evidentă concluzie 
care se degajă din această suită hu- 
nedoreană, este că orașul siderurgiș- 
tilor a intrat într-o nouă etapă, su
perioară, a dezvoltării sale, care se 
caracterizează atît printr-o abordare 
mai competentă a problemelor tehni- 
co-economice de către oamenii din 
combinat, cit și printr-o îmbogățire 
heîncetată în cele mai diverse do
menii ale vieții orașului însuși; 
care se manifestă și într-o activitate 
culturală mult mai amplă și în lăr
girea sferei de interese și preocupări 
a fiecărui hunedorean. Orașul de as
tăzi nu seamăriă cu cel de acum doi 
ani și cu atît mai puțin cu cel din 
anul 1956, pe care l-am cunoscut pe 
parcursul unui popas mai îndelungat.

Tot ce se ridica pe atunci nou și 
năvalnic, împins înainte de legile 
istorice ale socialismului, acum s-a 
consolidat, s-a generalizat, eliminind 
aspectele haotice și contradictorii 
care constituiau pe atunci una din 
caracteristicile vieții hunedorene. Hu
nedoara socialistă și-a impus caden
ța în toate sectoarele de activitate, a 
construit agregate moderne și a ri
dicat oameni noi, transformîndu-se 
radical ea însăși în toiul acestei bă
tălii. Și acum, Ia începutul acestei 
noi etape istorice, în care intră în
treaga țară pe drumul indicat de 
Congresul al IJI-lea al Partidului, 
orașul siderurgiștilor, căruia I s-au 
încredințat sarcini de primă impor
tanță, pășește mai departe, in prime
le rînduri ale revoluției socialiste, 
spre desăvîrșirea ei.

Vasile NiCOROVICI

clădirea depozitului acoperit, toa- 
aceste sunete disparate, se adunau 
un loc, se chemau, se încrucișau, 
instrumentele într-un imens con- „Eroul Muncii Socialiste Ștefan Tripja" Foto SAMUEL STEINER
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care

La G.A.S. Asan-Aga, regiunea București, secerișul se face cu mijloace mecanizate.
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multe combine.

Șade cu noi în 
țăranii-conducă-

materia- 
deocam- 
Modelu

se poate 
chiar a-

ochii, 
g’rfne

RIU NOI
jur, cît vezi cu 
mare vastă de 

și ctictiruzfe unduiește 
larg către marginile 
zării. Plopii Timișorii 
parc-ar fi catargele unui 
port îndepărtat. Un vînt 
domol mișcă lin valurile 
unui lan de aur, pe care 
plutește o navă argin

tie. Zbaturile ei roșii bat repede, apa, 
care freamătă neliniștită sub soare. 
Marea albastră e departe; stropul ei 
e sărat. Aici, în inima pustei bănă
țene stropul e dulce și miroase a pită 
abia scoasă din cuptor. îmi vîr mîna 
pînă-n cot în apă aspră cu luciu de 
aramă. Stropii mi se' preling printre 
degete, Grîul din Banat e dulce și aro
mat, în adevăr I

în jurul meu, cîțiva bâmeni comen
tează :

— E grîu frumos I
— Szep I
— Are asigurată atîta și-atîta greu

tate liectolițrică.
— Szap 1 Szep I Frumos I Frumos I 
Oamenii sînt: președintele gospodă

riei colective „Petofi Sândolr" din 
Dumbrăvița, președintele sfatului co
munal, inginerul agronom și ălți cîțiva. 
Gali Dezideriu și Kisspal Ludovic, spre 
exemplu, și-au lăsat pe cîteva clipe se- 
cerătoarea-lfegătoare trasă de cai, la 
care lucrează, ca să vadă grîul cel 
nou. Prefiră și ei printre degete gră
unțele tari, aurii și pe fața lor plutește 
o lumină de emoție și de bucurie.

— Szep I Szep I
Degetele lor sînt noduroase, puter

nice, degete zdravene de truditori ai 
pămîntului, dar ele simt pesemne o 
înfiorare duioasă cînd ating aurul cel 
nou al belșugului. E-același fior cu 
care mîngiie obrajii copiilor dragi. 
După aceea, amîndoi se îndreaptă tă
cuți, cu pași hotărîți spre secerătoarea- 
legătoare care-i așteaptă, ca să-și reia 
munca cu un elan proaspăt. Caii lu- 
cioși, ca sculptați în marmoră neagră, 
se încordează în hamuri. Roțile mari 
încep să se învîrtească. Din loc în loc 
mașina azvîrle snopii tăiați din lan 
și legați strîns la mijloc ca niște fete 
în cordoane cochete.

— Ei, dar ce-i cu combina aia de 
mișcă așa de încet ? întreabă nemul
țumit președintele gospodăriei, privind 
atent spre una din navele argintii care 
s-a oprit în lan, în apropiere de mar
ginea unei pădurici stufoase de cîmpie.

— Prea se poartă cu ea ca și c-o 
mireasă I observă cineva în glumă.

— Acolo-i grîul lăsat și se-n- 
fundă combina, d-aia trebuie să 
fie cu luare-aminte I explică liniș
tit brigadierul Karnyaszki Ștefan, un 
barbat lat în umeri, negricios, cu salo
peta pătată de ulei. E muncitor la 
ȘMT-Freidorf (de unde vin mașinile) 
dar locuiește de mulți ani în sat. E 
legat de sat și-n strădania lui de a 
asigura bunul mers al mașinilor de 
care răspunde se simte această.

Dar combina a pornit mai departe 
și-n curînd se apropie de noi. Se lea
gănă alene, ca un grăsun leneș. In 
urmă locul rămîne ca tuns. O mică 
uzină pe roate, care taie, treeră și în
carcă sacii. O conduce tractoristul și 
combainernl Vichente Stoiți, candidat 
de partid, care explică și el că în ade
văr în acel loc de lîngă pădurice grîul 
este lăsat. Pînă să se descarce sacii 
dolofani, el coboară de la volan ca 
să verifice motorul. Ciocănește și pi
păie piesete fierbinți și ascultă atent 
glasul aspru al motorului. E și el de
dici, din sat, căsătorit, cu trei copii. 
Romîni și maghiari înfrățiți, culeg ro
dul pămîntului și-al muncii unite pen
tru o viață mai bună și un viitor fe
ricit.

La gospodăria agricolă colectivă 
„Petofi Sandor" secerișul e în toi. Se
ceriș nou, secerișul timpului nostru, 
cînd mașinile — din ce în ce mai 
multe mașini trimise de muncitorii din 
uzine — vin în ajutorul țăranului co
lectivist, făcîndu-i munca mai ușoară. 
Conducerea gospodăriei s-a pregătit din 
timp pentru recoltare, căci campania 
trebuie începută și dusă cu toate for
țele. Nici o zi nu-i voie să se piardă 
Un bun gospodar știe aceasta foarte 
bine. Cele 
păioase au 
me. Orzul 
gime, în 
gospodăriei. Mai înainte, pe cînd ne 
pregăteam să venim la cîmp, plecase 
ultimul transport către baza de predare. 
Căra unul din cele patru autocami- 
Roe ai« goapod^rW I

peste 500 de hectare cu 
fost secerate în scurtă vre- 
a și fost predat în între- 
conformitate cu obligațiile

■
■

■■

iito

S-a lucrat din zori pînă seara cu 
trei combine, cu șapte secerători-le- 
gători fie trase de tractor ,fie de cai 
și — pentru a asigura recoltarea la 
timp și fără pierderi — 35—40 de co
lectiviști au ieșit zilnic la secerat cu 
coasele.

— Joi terminăm și cu grîul, mă 
informează mîndru președintele.

Timpul nu poate aștepta în agricul
tură. Colectiviștii de la Dumbrăvița nu 
l-au lăsat să aștepte. Au căutat să i-o 
ia îndinte. Munca a fost astfel orga
nizată ca să nu se piardă nici un 
minut. Dezmiriștitul se face imediat. 
Pe tractoare lucrează două schimburi: 
unul de zi, altul de noapte. Locurile 
de pe care s-ă recoltat Orzul au și 
fost arăte și însărtiîrrfate cu porumb- 
siloz.

— Pamîntul și mașinile trebuie să 
dea cît mai mult. Dar și oamenii 1

Seceriș bănățean * * 

II aud pe Bajkai Sandor și-i dau 
dreptate. Acolo tinde gospodarul e pri
ceput așa se întîmplă I Bajkai Sandor
e președinte de patru ani. Colectiviștii 
din Dumbrăvița n-au greșit cînd i-ati 
acordat încrederea lor. Bărbatul acesta 
de statură mijlocie, mușchiulos, cu uri 
început de chelie acoperită cu fire rare 
de păr, a învățat repede cum se face 
agricultură în socialism, deși la în
ceput se temuse că nu va putea face 
față. înconjurat de un colectiv de oa
meni pricepuți, bazîndu-se pe vredni
cia țăranilor din Dumbrăvița, el a 
tradus în fapte planuri îndrăznețe, dar 
chibzuite temeinic, gospodărește.

La cotărci a început să soseas
că grîul. O echipă de femei lucra de 
zor la selector. Printre ele și Marga
reta Bacso, colectivistă vrednică. Cu o 
lopată de lemn ea împinge boabele 
trecute prin mașină la locul destinat 
depozitarii. E o femeie slăbuță, vîn- 
joasă însă, cu ochi vii. De trei ani 
s-a mutat cu familia sa în 
Și-a cumpărat între timp 
radio și bicicletă.

— Âm o fetiță de II 
silitoare. învață bine. A 
carte de premiu, acum cînd s-a 
minat școala...

E mîndră Margareta Bacso de 
îndeplinit în viață I Anul trecut, 
preună cu 
zile-muncă, 
acum peste 
mită.

La aria

casă nouă, 
aparat de

ani. Elevă 
primit și-o 

ter-

ce-a 
îm-
620
de-

bărbatul ei, a făcut 
Anul acesta are încă 
220 Zile-tnuncă. E mulțu-

de treer întâlnim o altă 
colectivistă vrednică, pe Csikota Mar
gareta — o fată mlădie de douăzeci de 
ani, cu pantaloni lungi de pînza, cu

MaatMsta V «silica Migeaau din G-A&. Jir. Patru Grota", comuna Ulmeni, raionul Oltenița, la recoltatul inului.

bluză galbenă și cu ochelari de pro
tecție pe față. Aici e mult praf ameste
cat cu pleavă, plutind ca niște pînze 
scuturate într-una în vînt. împreună cu 
mama ei, deputată în Sfatul popular 
comunal, Csikota Margareta s-a mu
tat în casă nouă. Și-a cumpărat anul 
trecut mobilă de la Timișoara, pentru 
că e fată de măritat și nu mai are 
mult pîn-o juca la nuntă. O să-i stea 
bine mireasă. Ghicesc aceasta după 
băsmăluța roșie, care-i leagă cochet 
părul. De departe seamănă cu o floare 
roșie de mac.

Convorbirea noastră e întreruptă de 
un sunet metalic, scurt, ca de clopot. 
Cineva bate într-o șină de fier, dînd 
semnalul de schimbare a echipelor de 
la batoză. Colectivistul Emil Radu, 

♦care explicase pînă atunci ceva pre
ședintelui, se urcă în grabă pe batoză. 
Peste o clipă îl văd cu furca în mînă, 
hrănind sîrguincios mașina flămîndă 
cu snopi de mătasă. Praful plutește 
gros deasupra iureșului avîntat al 
muncii. Grîul curge în sac prin guri 
rotunde, formînd niște coloane subțiri, 
de culoarea aramei. Sacii plini se 
stivuiesc apoi alături de batoză. In 
umbra girezii înalte, cei din echipa 
ieșită din schimb mănîncă tihnit. In 
înalțuri 
vătăi.

soarele de prînz arde în vil

★
Dumbrăvița, de sub poala Ti- 
păstrează peste veac, scumpă.

ii din 1848, poetul a trecut 
uniformă militară; și o fi

Satul 
mrșorii, 
amintirea marelui poet revoluționar Pe- 
tdîi Sandor. Cîndva, în anii de furtună 
ai revoluției din 1848, 
pe-aici în s :
privit cu ochi de șoim cetatea asediată 
de armata lui Bem. Nu numai monu
mentul durat în piatră cinstește me
moria înflăcăratului cîntăreț al liber
tății, ci și gospodăria agricolă colec
tivă, care-i poarta cu mîndrie numele 
și unde muncesc înfrățiți pentru tot
deauna romîni și maghiari, fini arunc 
ochii peste cîmpiat înfierbîntată și deo
sebesc în depărtare plopii și coșurile 
de fabrici ale Timișorii de astăzi. îmi 
răsuna în memorie, versurile ca tăiate 
In granit:

Copac să fiu, cu trăsnet în tulpină. 
Furtuni sa-1 zvîrle-afâr’ din rădăcină; 
O stîîică grea să fiu, dirt munte-n vale 
Cutremurul în tunet s-o prăvale...
Și cînd mulțimile din jur
Răbdarea și-o vor arde-n rug.
Năvalnic și cu steagul roȘu — pară, 
Lozinca vor striga din țară-n țară: 
„A lumii libertate!"

La gospodăria agricolă colectivă 
„Petofi Șandor” 
ceriș nou adună 
mare al patriei

din Dumbrăvița, se- 
belșug din veacul cel 
noastre I

Mircea ȘERBANESCU

pe agronomul 
(sau cum se 
„Dumitrov”) :

uza-voda. Ședința Co
mandamentului de recol
tat. E ora 7 dimineața. 
Pe șosea, în fața sfatului 
—aliniate ca-n fața unei 
ambasade, în zile de 
protocol — GAZ-ul de la 
G.A.C. „Dimitrov”, un 
camion, șarete, căruțe. 
Intr-un birou, marele

stat major al secerișului : președintele 
sfatului, Gherghina Cojocaru, Florea 
Ion și Aur Baicu — președinții celor 
trei colective din raza comunei ; doi 
agronomi și un tehnician, instructorul 
de partid Ion Neagu și — emoționată, 
pătrunsă de atmosferă solemnă și de 
gravitatea cuvântului ^comandament” 
~ eu. E prima mea zi de drumeție în 
Bărăgan șl totul mă cheamă în prima 
linie a luptei pentru recoltare: grînele 
grozave ■— de. mult n-am mai avut 
asemenea lanuri — și oamenii cuprinși 
de febra acestui iulie plin.

Aud aripile timpului undeva în 
urmă. Mai repede treieră combinele, 
mai repede strîngem noi grînele, mai 
iute ni-e visul când prefirăm întge 
palme grîul — primul grîu.

lată, în birou, pendula bate grav, 
măsurat, imperturbabil — timpul. Dar 
aici, într-o jumătate de oră — numai 
jumătate — s-au spus lucruri care ar 
putea să umple ore întregi.

Cele trei gospodării colective : „Gh. 
Dimitrov". „1 Mai” și „Filimon Sir- 
bu” au de recoltat împreună 3661 de 
ha. Grîul în primid rând. Apoi orzul, 
rapița, muștarul, mazărea. Recolta e bo
gată: nu ajung camioanele care cară 
grîul, nu sînt saci de ajuns, nu sînt ma
gazii destule. Dar combinele, dar bato
zele, tractoarele? Mai multe mașini, mai 
multe tractoare, mai 
Încă, încă mașini !

Socialismul' e aici; ! 
biroul acăsta în care 
tori analizează, decid.

★
Azi l-am cunoscut 

gospodăriei „Dimitrov" 
spune aici, simplu, — 
e un tînăr ars de soare, robust — aș 
zice mai degrabă solid — și — păcat!
— pu prea vorbăreț.

Am fost o jumătate de zi Ia combi
nele care au intrat în lanurile de grîu 
dinspre drumul subțire. Am sfărâmat în 
dinți primele boabe de grîu — arămii, 
făinoase, călduțe.

Agronomul ride. Vn râs de ușurare: 
după atîtea ploi, în sfârșit, pot Secera 
combinele !

Am mers mult — pînă-n hotarul cu 
Cacomeanca și Ivăneștii, cu Indepen
dența și Ștefan-Vodă. GAZ-ul abia se 
vede dintre grâu și porumburi, dintre 
floarea soarelui și dughie;

Peste tot se seceră, se cosește, se strîn-

— Vezi să nu calci ciocârliile — râde 
agronomul, desvelindu'-și dinții albi, 
in fața roșie de soare.

A spus-o în glumă șoferului. Dar pe. 
mine mă impresionează asta și simt 
că aș putea să scriu poezie. Cerul și 
pământul Bărăganului sînt puzderie de 
ciocârlii — cîntec și lumină amețitoare, 
amețitoare...

încolo e Borcea. Sclipăt albastru — 
lunar și mirific; dincolo, G.A.S. „Parti
zanul" (Oare Triță mai are mult de 
recoltat? Are să mai țină mult com
binele, ori mai trimite și încoace? — 
zice agronomul de la „Dimitrov”)

In partea cealaltă grîul comunei Ca
comeanca, Au ieșit secerătorii să facă 
primele cărări — prin grîu — combi
nelor care trebuie să se arate dintr-o 
clipă într-alta; prin grîul de culoarea 
aramei — ce foșnet uscat, aspru, are !
— își fac loc bărbații, cu cămășile albe, 
lungi, scoase peste izmene, cu pălării 
negre, decolorate de soare. Se aud coa
sele ritmic și ritmic se apleacă, spre 
brazdă, cosașii.

Azi au intrat primele combine în 
lanuri. Unele sole, cultivate cu grîul 
soiul „Bulgaria 301" — au dat și peste 
3000 de kg. Ia ha. Agronomul a devenit 
vorbăreț, GAZ-ul ne duce mai departe, 
pe drumul subțire. Pletele fetei mor
gana fîlfîie despletită între pelinul mă
runt-argintiu, câre se lea'gănă 
BărăgaPuhli.

★
Brigada 6 de tractoriști — 

Cuza-vodă. Tabără de cîmp. 
mitru' DrUmtea — bucătarul 
darul taberei—pregătește mâncarea pen
tru băieți. Tot dumnealui a rînduit bu
cătăria de lucește lună, a făcut grădina 
în jurul vagonului-dormitor, răsădind 
roșii, ardei și crăițe, a văruit pietrele 
și nuielușele îndoite, care închipuie 
gardul grădinii. Totul e rînduit aici 

pe zarea

S.M.T.-ul 
Nea Du
și gospn-

— de la bordeiul de carburanți, la po
tecile care șerpuiesc de colo-colo și la 
vasele de bucătărie din vagonul-sufra- 
gerie. Cît vezi cu ochii — lanuri, la
nuri și combine. Rămân miriști pitice, 
galbene, colbuite pe întinderi nesfîrșite. 
Le privești printre pleoape, orbit 
de lumină și simți că ți-i dor.

In vagonul-bucătărie doi tractoriști, 
care au arat astă noapte, joacă șah, 
KD-urile lor așteaptă aliniate lingă li
ziera de salcâmi, să se facă seară, jă 
aburească pămîntul sub lună, să sune 
trișca greerilor: la ceasul acela, vor 
porni din nou desmiriștitul.

Dar acum se aud piesele de șah ță- 
cătiind și-l auzi pe nea Dumitru Drum- 
cea trebăluind la sobă.

Are un costum cu totul inedit : pan
taloni pe picior, ciorapi albi de lină, 
strînși pînă sub genunchi, teniși, o că
mașă cu mînecile suflecate și — cul

mea! — o șapcă largă de ceferist sau 
itebist sau ceva de soiul ăsta, 
acum nu mai seamănă a nimic din 
toate acestea, făcând parte prea mult, 
prea hotărâtor din personalitatea bucă
tarului Dumitru DrUmcea, de la bri
gada 6 de tractoriști. (Adăugați doi 
ochi blânzi, materni, un obraz cam 
neras și pas moale, de gospodină).

înăuntru, în vagon, miroase a moto
rină și a lapte dulce. Bate vîntul. Un 
vînt cald care răsucește vîrtejul de praf 
—- sfredel — și-l duce departe, pe 
drumul subțire, Răhiîn miriștile gal
bene, galbene și simți că ți-i dor.

Inginerul mecanic de la S.M.T., venit 
aici să vadă ce le mai trebuie băieți
lor, cântă,

„D'aolică Leano, mie-mi vine dor de 
ducă"...

Nu Știe cîntecul mai departe. Nici eu 
nu mi-l mai amintesc. Soarele arde, e 
la amiază și aici miroase a lapte dulce 
și-a motorină.

Prin ușa vagonului o văd pe preșe
dinta Gherghina Cojocaru de la G.A.C.

STR
Aici, în fața lanului de grîu al gos

podăriei colective „Bela Brainer" din 
raionul Lehliu, dimensiunile dispar. Și 
din cauză vastității cîmpului (cîteva 
sute de hectare), netulburată de nici 
un punct de raport, și pentru că, din 
pricina căldurii, la o distanță de câți
va zeci de metri razele soarelui încep 
să joace deasupra pămîntului, țesînd 
o pînză densă și luminoasă și închi
puind acel fenomen ciudat care se 
numește „jocul arșiței". Ochiul se 
oprește încînt-at la această pînză ne- 
maîînregistrînd din ce rămâne dincolo 
de ea decît o luminozitate vagă, aurie 
și liniștită. Curînd această frumusețe 
vagă e tulburată — în depărtare apar 
puncte care înlesnesc delimitările. 
Sînt combine și secerători. Cînd se 
apropie, după un timp lung (ele îna
intează încet și grijulii), mă urc pe 
cea dinții. Stau sus pe platformă lin
gă doi tineri colectiviști : Gruia Vasile 
și Dinu Stelian. Stăm în picioare și 
vîrttul ne umflă cămășile. Combina 
înghite cu o lăcomie temperată spi
cele. Cei doi potrivesc sacii la dispo
zitivele de scurgere, pe urmă îi leagă 
și-i aruncă în stingă, pe o rampă. 
Se tace. Apoi cel dinții, un băiat voi
nic, Cu o față bfîndîi, exclamă :

— Ehei, unde e timpul cînd numă- 
rai cu lăbuța fiecare mănunchi de 
spice I

Nu i se răspunde. Dinu își vede de 
sacii lui iar eu mă gîndesc că : înco
voierea asupra pămîntului, aplecarea 
frunții și a umerilor zeci și sute de 
metri pînă cînd începi să vezi alb, 
să-ți țiuie urechile și să-ți vîjîie ca
pul și simți nevoia să te înalți și nu 
trebuie, dacă te ridici te-aj nenorocit, 
simți oboseala, te dor șalele, brațele 
sînt ca bătute și mergi, mergi îna
inte nebunește, cu fruntea și umerii 
aplecați, pînă la capul locului și acolo 
te înalți, te întinzi pe pământ și zaci 
și pe urmă o iei iar de la început; 
prinderea spicelor cu mîna ; retezarea 
eu secerea; lacerea mănunchiului și 
așezarea lui în stînga; formarea din 
12 snopi a unui picior; căratul la 
arie; treieratul, vînturatUl... Toate 
aceste lucrări sînt comprimate numai 
in trei mișcări : potrivirea sacului sub 
dispdz tivul de scurgere, legarea la 
gură cind se umple și aruncarea lui, 
pe rampa din stingă.

Și atunci n-are dreptate Gruia 
sile să se bucure ?

— Ehei, să învie acu’ bătrînii 
tri. să se uite la noi, să ne vază 
muncim. Ce ți s-ar mai minuna...

Are, cum să n-aibă. Totuși, Dinu 
Stelian, un posac cu o față albicioasă 
si severă îl repede cam tăios :

— Vezi că s-a umplut sacul 
dreapta. Las' că la bătrini li-i spune 
tu cum e cu combina cînd te-i duce 
pe la ei. Acu’ vezi-ți de sac.

Combina înaintează agale, schiin- 
bînd liniștită lumina aurie din față 
în saci cu grîu.

în apropiere, lingă o fîntînă, se află 
pichetul de depoz tare a sacilor. Mihai 
Anastasiu, șeful de convoi (un convoi 
înseamnă cîteva autocamioane șj 
citeva căruțe). se vaită tehni
cianului lonescu și secretarului sfa
tului. Gh. Răducu, că nu mai are saci.

Cind s-au mai plins oamenii că nu 
au saci care să cuprindă grîul ’

— Belșug, belșug mare — explică 
șeful convoiului depărlîndti-și explica 
tiv și dezarmat, brațele de trup.

Aceeași vorbă — belșug (adică de 
pe fiecare hectar al celor 400 ha. ale 
gospodăriei — câte aproape 20W kg.

Va-

noș- 
cum

din

„Sarcina principala în domeniul producției agri
cole este sporirea considerabilă a producției de 
cereale, mai ales de grîu și de porumb, deoarece 
de aceasta depinde dezvoltarea tuturor celorlalte 
ramuri ale agriculturii și în special creșterea ani- 
malelor.**

(Din Raportul C.C. al P.M.R. prezentat 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Congresul al Ill-lea al P.M.R.).

„1 Mai" — trecând de colo-colo printre 
combine. Îmi amintesc zîmbetul femeii 
în fața aspră, bronzată și cei doi dinți 
din față adunați cam prea mult unul 
intr-altul. Spune că după „campanie" 
o să-și scoată dinții aceștia urîți și are 
să-și pună alții.

Se aude, în continuare, țăcănitul pie
selor pe tabla de șah, nechezatul cailor

Za fintîna din răscrucea cu lizieră fi 
cîntecul inginerului de la S.M.T.

„D'aolică Leano, mie-mi vine dor de 
duucă...”

Păcat că nu-mi aduc aminte cum e 
cîntecul mai departe.

★

La GM.C.-ul de la Rosefi nu găsești 
decît vreun contabil, adîncit în cifre: 
zile-munrfă, media de grîu la ha., con
strucția noii magazii și prețul 
lelor necesare, cheltuieli — 
dată, la șantierul de irigare 
Roseți-Dichiseni, mă rog, nu 
contesta importanța cifrelor 
tunci cînd (încă) mai miros a birocrație. 
Deci, contabilul e la birou. încolo, 
nici țipenie : oamenii duși în cîmp, 
tractoarele tot acolo, caii — la fel.

„Campania — să 
luție !”.

Prima dată cînd i 
ceasta, semănînd a 
a fost în cîmp, la

știți — e o revo-

am auzit fraza a- 
maximă filozofică, 

i Cuza-vodă. Vuia

grîu și de pe fiecare hectar de orz, — 
2700 kg.) și aceeași plîngere (sacii, 
magaziile, nu ajung sacii și maga
ziile) le-am auzit și la aria gospo
dăriei.

Pe arie miroase plăcut, a grîu nou, 
a motorină și a nădușeală omenească. 
Privită din depărtare, aria are o în
fățișare ciudată. Batoza uriașă și nea
gră înfulecă snopi, cutremurîndu-se de 
efort și parcă înfiorată de plăcere. 
Dumitru lacob și alți doi colectiviști 
care stau sus pe platformă și bagă 
snopi în gura batozei, sînt înegriți de 
praful ieșit din tăciune și, cu ochelarii 
de protecție și pînza de sac în care 
sînt înfășurați, arată ca și cum ar fi 
costumați pentru o petrecere cu măști 
care celebrează bucuria recoltei. Fe
meile care stau în partea cealaltă a 
batozei și trag paiele, au fruntea și 
gura învelite în basmale negre, iar 
ochii Ie sînt acoperiți cu fîșii albe 
de tifon. Așa că și ele par îmbră
cate pentru o sărbătoare deosebită, iar 
mișcările lor măsurate și egale spo
resc impresia de ritual.

Se treieră orzul. Aceeași situație: 
recolta e neașteptat de mare, n-ajung 
sacii și magaziile. Așa că se împart 
avansurile pentru zile-muncă.

învățătorul Mihai Podoleanu, dele
gatul de batoză, un bătrînfl scund, 
subțirel și vesel, șf Vaier Ciulianu, 
magazionerul gospodăriei stau în fața 
dublu-decimalului și prin fața lor se 
perindă colectiviștii.

lată, e rindul 
tru Ciurea. El, 
așează pe cîntar 
ce presupune o 
200 de kgr.

In saci e 
zionerul le 
Femeia se 
pumn-doi de grăunțe 
merge mia...").

— Păi ai aici orz de patru rochii 
noi, ce mai vrei de una ? Se supără 
în glumă magazionerul. Pînă la urmă, 
femeia se înduplecă însă, îi repro
șează lui Vaier:

— Mă, tu ți-ai geșit meseria: 
macist să te fi făcut. Numai ăia 
tăresc așa la țanc.

Dumitru Ciurea ia sacii de pe 
tar și-i așează la o parte. Apoi se 
depărtează nițel de ei, își dă pălăria 
pe ceafă și-i privește bucuros și tul
burat : omușorul i se mișcă neastîm- 
părat în sus și în jos și omul tace 
și nu vede altceva decît sacii.

Curînd treieratul orzului se termi
nă. Mecanicul schimbă sitele batozei 

curăță aria, pen- 
treieratul griului, 
la umbră, lingă 
apropiere, un bă- 
adună pleava de 

colectivistului Dumi- 
ajutat de nevastă, 
trei saci plini, ceea 

cantitate în jurul a

însă mai mult și maga- 
spune să mai deșerte, 
împotrivește („ce, un 

acolo, unde

far- 
cîn-

cîn-

și femeile și copiii 
tru că o să înceapă 
Oamenii se așează 
groapa de fumat. în 
iat de vreo 14 ani 
orz cu o mătură de pelin.

— Mătură bine, Costică, îl sfă- 
■ tulește într-o doară și de prisos Petre 

Dinu, că dacă n-o cureți lună, o să 
ai parte de nevastă urduroasă.

— Nu-1 mai îndemna tu, intervine 
cineva, ăsta cît îl vezi de mic, da-e 
argint viu, te îngroapă în zile-muncă.

— Ce, e ca Pîrvu ? se bagă altul. 
(Pîrvu e un băiat renumit în gospo
dărie pentru că e cam leneș). Eram 
ieri la prășit, la cartofi. M-a lovit 
setea și m-am dus după găleată. 11 
văd pe Pîrvu tolănit la umbră. Pîr- 
vule, zic, unde e mă, găleata aia ? El 
nu se îndură să se scoale într-o rînă 
și să-mi arate cu mîna. Stă pe spate 
și saltă un picior: încolo!

Intr-o parte, văd pe brigadierul

cîmpul de combine, de nechezat, de 
strigăte și tovarășul Predescu, șeful 
secției agricole a raionului Călărași sau 
cum își spune rîzînd „ministrul a- 
griculturii în raion", zicea, muștru- 
luind-o pe tovarășa Gherghina Cojo
caru, președinta :

— Cum, tovarășă, n-ai oameni de- 
ajuns pentru recoltat? Scoate la cîmp 
funcționarii din birouri și brigada 
de meșteri — să pună toți mîna! Păi 
știi dumneata? Campania e revoluție!...

Am fost și la Ceacu și la Călărașii 
Vechi și la Roseți și la Coslogeni și 
încolo, spre Ciocănești și Boșneagu. 
Pretutindeni •— oameni și mașini — 
prin lanurile Bărăganului colectivizat; 
pretutindeni o singură întrebare, după 
bună ziua: Cît mai aveți de recoltat?

„Să Știți, campania de recoltat e re
voluție !"

Revoluție, acest front unit al bătă
liilor pașnice; revoluție, acest marș al 
mașinilor pe pământurile care au cu
noscut altă dată truda plugarului îndoit 
pe seceră și pe snop; revoluție, con
știința că grâul acesta — ca altunde 
oțelul, cărbunii, electricitatea și pe
trolul, înseamnă lupta pentru socia
lism; revoluție, aceste zile-record, lo
turile semănate cu grîu selecționat, so
lele îngrășate prin stropirea din avion, 
grîul irigat, mecanizarea. Răspunderea 
și răsplata.

Revoluție ■— ședințele de comanda
ment la care notăm pe carnetele pline 
de praf și sudoare — președinți de co
lective, agronomi, brigadieri, instructor 
de partid și eu — laolaltă cu ei : 
„Pînă acum, recoltat 691 ha. Planificat 
— 1800 kg. la ha. Realizat — în me
die — 2500 kg. de grîu...

Florența ALBU

ai<a și-mi dau sin- 
de palme. Da' acu’ 
eu, să ne lași la

las mă, cum să vă 
co
pe

Ion Anghel disctrtînd aprins în mij
locul unui grup de flăcăi, lată ce se 
întîmplăse: acum, începîndu-se treie
ratul griului, brigadierul făcuse o 
nouă organizare a oamenilor. Tinerii 
dimprejurul lui erau rude și voiau să 
lucreze toți la un loc, la șira de paie, 
ca să nu se amestece cu alții.

— Mă, vorbea gîtuit de supărare 
Ion Anghel, eu aș vrea conștiința 
omului să fie în așa fel vorbitoare, 
ca el să spuie: a zis nea Onică să 
mă duc acolo, mă duc. Știe el ce 
zice, nu vrea răul brigăzii. Sîntem 
oameni de cuvînt, ce naiba...

— N-am fost eu condițional, nea 
Onică ? e rîtidul lui Ion Dunuță unul 
din flăcăi, să se indigneze. Spune-mi 
cînd n-am fost eu condițional, cînd 
am ieșit din vorba dumitale și eu mă 
duc după baraca 
gur două perechi 
atît te rugai și 
un loc,

— Cum să vă 
las, păi d-aia am intrat noi în 
lectivă, ca să lucrăm tot izolat, 
familii ? Vă duceți unde v-am spus.

Protestele mai urmează un timp, 
însă cînd începe treieratul griului, 
flăcăii trec unde fuseseră repartizați.

Primelor boabe de grîu lj se face 
o primire deosebită. Oamenii stau lîn
gă jgheaburile de scurgere, iau în 
mînă cîte un pumn, îl cercetează cu 
atenție și-și comunică părerile, fiecare 
căutînd să-i convingă pe ceilalți de 
punctul său de vedere.

— Uite, mă, ce curat e, numai 
uite-te la el.

— Și bobu' — uită-te la bob, 
tund, mare.

— Păi dar, de greu, e greu...
Apoj trece fiecare la locul său 

începe munca. Se treieră pînă se 
tunecă. Cînd munca încetează, oame
nii nu pleacă acasă. Se așează, care 
pe lîngă batoză, care pe lîngă groapa 
de fumat. Se aud schimburi de vorbe.

— Azi băturăm nouă’șpe.
Tăcere. Apoi după un timp lung, 

cînd credeai că oamenii uitaseră ce 
vrusese să spună cel care aruncase 
cuvintele astea, cade o întrebare ■ — 
Ce nouă’șpe ?

— Nouă-șpe mii.
Liniște. Apoi iar, tîrziu:
— Nouă’șpe mii ?...
— ...kite de grîu, cît făcurăm...
— A, cît făcurăm azi...
— Aha, păi spune așa... Va să zică 

nouă’șpe mii.
E sfîrșeala aceea plăcută și odihni

toare după isprăvirea lucrului, cînd 
vorbele se spun pînă la jumătate și 
înțelesul lor plutește mult în aer și 
oamenii nu-1 | ' ’ 
nu vor să-l prindă. II lasă să 'plu
tească acolo și-1 primesc încet, bucată 
cu bucată și în asta e un fel de joa-

> îngăduie

ro-

Și 
în-

prind dintr-o dată și nici

și-1 primesc încet, bucată

că, singura joacă pe care o 
oboseala trupului.

Plec cu învățătorul Mihai 
nu. Vorbim despre recoltă și 
el spune:

— Bine că situația internațională 
înclină spre partea păcii.

Cuvintele spuse pe neașteptate m-au 
cam mirat. Apoi mi-atri dat seama că 
erau poate singurele cuvinte care se 
potriveau cu ’iniștea plină de bucurie 
a rodului, a serii acesteia. Și vorbele 
se risipesc printre porumbi care le 
primesc și Ic încuviințează, crescînd și 
pregătindu-și și ei rodul.

Podofea- 
deodată

Nicola® VEkEA



GALINA NIKOLAEVA
GAZETA' LITERARĂ1

* Cu noul său roman, „Bătălie în 
marș", Galina Nikolaeva se situează 
în prelungirea tradiției clasice a ro
manului rus, care se desfășoară pe 
dimensiunile largi ale unei societăți 
și ale unei epoci. Scriitoarea și-a 
conceput romanul ca pe o construc
ție complexă și destul de încăpă
toare ca să intre în ea nu numai 
viața unor oameni, ci a unei țări 
întregi și nu întîmplător și-a ales 
ca axă centrală reorganizarea unei 
uzini de tractoare: punctul de con
fluență al industriei cu agricultura. 
Etapa istorică pe care o reproduce 
artistic romanul Galinei Nikolaeva 
este începutul luptei pentru construi
rea comunismului, efortul unanim și 
titanic al unui popor. Aspecte! 
ticulare, lupta inginerului 
pentru reorganizarea uzinei 
toare de undeva dintr-un 
provincie, care se întîlnește 
duința secretarului raional de partid 
Kurganov pentru redresarea colhozu
rilor din raza sa de activitate, sînt 
încadrate într-un context mai 
sugerat prin evenimente fugar 
țațe, alcătuind însă imaginea 
economice, politice și sociale a 
' Capitolul inițial așază 
perspectivă istorică exactă 
eroului principal Bahirev 
tinuă, în noul său sector 
tate, să lupte cu același

Bătălie în marș“
nerul-șef greoi, 
pare 
țat“,

ie par- 
Bahirev 

de trac- 
oraș de 
cu stră-

larg, 
sch i- 
vieții 
țării, 

într-o
eforturile 

care con- 
de activi- 
patriotism

și devotament pentru comunism, 
asemeni, comunicatul cu- privire 
descoperirea acțiunilor ticăloase 
dușmanului poporului, Beria, care 
sună în roman cu totul fugar 
fără consecințe directe asupra acțiu
nii, în cutia unui aparat de radio, nu 
rămîne fără ecou în cursul acestei 
„bătălii în marș“. în înaintarea sa 
spre comunism, poporul sovietic a 
avut de dat și bătălii hotăritoare îm
potriva unor dușmani ascunși, care 
căutau să împiedice mersul triumfal. 

.Sensul „bătăliei în marș“ se între
gește prin consemnarea demascării 
lui Beria: lupta împotriva uneltirilor 
dușmănoase s-a dat „în marș", în 
■timpul înaintării. Oameni cinstiți, pa- 
trioți devotați, victime ale acțiunilor 
antistatale și antipartinice ale lui 
Beria, cum este Tina, de pildă, și-au 
continuat viața și muncă fără să-și 
piardă încrederea în justețea 
comune și 
socialistă.
/ Ceea ce 
deosebit în 
este tenacitatea oamenilor care atunci 
cînd sînt convinși de utilitatea ac
țiunii lor, nu se 
cît de mari ar 
piuate. Exemplul 
este 
dacă 
care 
său,
întîmpină jignirile ca și victoriile. 
Dar după înțelegerea și aprobarea 
cu care este înconjurat, după recu
noașterea pe care o cucerește, încet 
dar sigur, Bahirev ne apare ca un 
reprezentant al miilor de construc
tori activi, modești și eroici ai co
munismului. Pe Bahirev îl opune de 
la început directorului 
zitatea și rectitudinea 
în timp ce directorul 
cățor, răspîndind în 
optimism facil și neîntemeiat, ingi-

'b

De 
la 

ale 
ră-

dragostea față

impresionează 
cartea Galinei

de
cauzei 
patria

modîn
Nikolaeva

abat din drum, ori- 
fi greutățile întîin- 
inginerului Bahirev 
cele mai uluitoareunul dintre

ne gîndim la stăruința dură pe 
o pune în îndeplinirea țelului 
la modestia naturală cu care

Valgan, serio- 
sa în munca, 
surîde ferme- 

jurul său un

metodic, calculat, a- 
un „hipopotam mo
și nedemn de a fi 
Dar pe măsură ce 

ia cunoștință de pro
blemele uzinei și pe măsură ce se 
ivesc divergențele dintre el și direc
tor, acesta își dă tot mai bine sea
mă că adversarul „politicii valga- 

poate fi nici clintit din 
nici înlăturat cu ușurință, 
se părea la început. Ob- 
Bahirev pare la început 
pretenție donquijotească,

tuturor ca 
, caraghios 

luat în seamă, 
noul inginer-șef

niste“ nu 
ideile sale, 
ața cum i 
stinația lui
unora o
extravagantă, în stare să ducă la 
neîndeplinirea planului de producție. 
Studierea profundă a procesului de

otmnioii

Ba- 
pe 
sa, 
no-

uneiă mai înalte. Astfel, pe 
Bahirev cîștigă nu numai 
colectivului uzinei, dar in
și sprijinul acestuia, care

producție îl asigură insă pe Bahirev 
că dreptatea este de partea lui și, 
în ciuda opoziției directorului, el apli
că în cîteva secții noile principii 
tehnico-organizatorice. Profitînd de 
absența Iui Valgan, reținut în capi
tală, Bahirev Încearcă să extindă 
reorganizarea uzinei, ceea ce duce 
la o stagnare temporară a produc
ției. Prilejul este folosit de Valgan 
ca să ceară destituirea inginerului- 
șef. Umilința și înfrîngerea ar fi 
putut să-l determine în sfîrșît pe 
hirev să părăsească uzina. Dar 
el nu-1 interesează atît persoana 
încit să renunțe la luptă. El are
blețea savantului sau artistului, care 
crede în creația sa cu o înverșunare, 
ridicolă pentru cei ce nu o înțeleg, 
dar necesară și sacră. De aceea, 
Bahirev îi cere învingătorului său 
să-I lase în uzină în funcția de in
giner de schimb, numai să rămînă 
în uzină. Gestul Iul produce o im
presie neașteptată. Oamenii văd în 
e[ nu o ființă care se umilește, ci 
una care trece peste mîndria sa per
sonală de dragul unei cauze obștești, 
cauza producției de tractoare și im
plicit a 
încetul, 
simpatia 
crederea
va fi decisiv în obținerea victoriei. 
Galina Nikolaeva arată astfel că ino
vatorul nu este ipso facto un singu
ratec, care pare celor din jurul său 
un maniac ridicol. însingurarea erou
lui nu este o condiție a succesului, 
ci dimpotrivă: Bahirev obține victo
ria reală, numai după ce reorgani
zarea producției de tractoare devine 
o cauză pe care o înțelege și o 
sprijină întreg colectivul uzinei.

Opoziția dintre Bahirev și Valgan, 
de o semnificație înaltă, este efectul 
principiilor lor diferite, cu privire la 
sensul activității lor. Bahirev are vi
ziunea unui om de stat care înțelege 
să realizeze o producție de tractoare 
modernă, pe baza tehnicii înaintate. 
Valgan este, dimpotrivă, omul suc
ceselor ușoare și de paradă, care nu 
vede dincolo de reușita sa personală 
interesele generale ale industriei so-

cialiste și ale țării. Piesele tractoare
lor sale nu sînt, cum spune Bahirev, 
piese „cinstite". Lucrate la repezeală 
și pe baza unui proces tehnic insu
ficient studiat, aceste piese se vor 
răzbuna curînd, făcînd să rămină pe 
cîmp tractoarele, primejduind cam
pania de însămînțări. Galina Niko
laeva a dezvăluit în Valgan apu
căturile omului activ dar superficial, 
îneîntat de îndeplinirea formală a 
planului și de menținerea unui renu
me, chiar dacă acest lucru înseamnă 
sacrificarea tehnicii înaintate și pro
duse de calitate inferioară. Inovatorul 
talentat și plin de idei, tînărul Ser- 
ghei Sugrobin este menținut de di
rector pe panoul de onoare atît timp 
rît invențiile sale nu sînt aplicate în 
practică, insă de îndată ce aplicarea 
invențiilor lui Sugrobin produce o 
inevitabilă perturbare a planului, cu 
totul provizorie, Valgan acționează 
ca un om, pe 
îl interesează 
revoluționarea

Cînd „linia 
mediabil compromisă, datorită acțiu
nilor conjugate ale lui Bahirev, ale 
lui Ciubasov, secretarul de partid al 
uzinei, ale celui de-al doilea secre
tar al regiunii de partid și ale colec
tivului de muncitori, are loc o șe
dință la Comitetul Central al Par
tidului. in această ședință eforturile 
tuturor celor care au luptat pentru 
reorganizarea producției la tractoare 
pe baze tehnice noi și pe principii 
comuniste de muncă, își dezvăluie 
deodată valoarea lor patriotică și na
țională.

Noul roman al Galinei Nikolaeva 
este un eveniment literar care oglin
dește largile posibilități de sinteză 
șl de generalizare ale romanului rea
list-socialist. Orientarea marxist-leni- 
nistă a scriitoarei i-a dat putința să 
deslușească tendințele directoare ale 
contemporaneității și să scrie, cum 
spune Elsa Triolet, un roman istoric 
a| zilelor noastre. Dar multitudinea 
problemelor pe care Ie conține „Bă
tălie în marș" nu poate fi nici mă
car inventariată într-un spațiu atît 
de redus. Cartea, axată pe antiteza 
Bahirev-Valgan, iasă să se reverse 
din acest conflict central o mulțime 
de acțiuni secundare, care întregesc 
imaginea societății sovietice de azi. 
Viața muncitorilor de la uzina „Oc
tombrie roșu" este bogat reprezen
tată de diverse generații care aduc 
fiecare în cadrul aceluiași spi
rit muncitoresc, specificul vîrstei, 
înțelepciune și entuziasm, pondere și 
energie explozivă. Capitolele închi
nate colhozurilor, deși mai puțin 
bogate, vin să echilibrez? construc
ția roamanului și să-i precizeze ca
racterul de frescă.

Ar fi, firește, interesant de discu
tat aspectele vieții pasionale din ro
man, care păstrează chiar în, ceea 
ce în limbaj puritan, am numi „gre
șeli", puritate și candoare. Dragos
tea lui Bahirev și a Tinei, împiedi
cată de legături matrimoniale sepa
rate, nu are pentru aceasta un ca
racter mai puțin moral. Bahirev și 
Tina s-au căsătorit, socotind în mod 
greșit, dar sincer, că sentimentele 
lor, respectiv pentru Katia și Volo- 
dia, sînt dragoste și în momentul 
cînd întîlnesc dragostea adevărată, 
ei se află prinși în angrenajul unor 
obligații morale și civile foarte pu
ternice. Poate că cei doi îndrăgostiți 
greșesc din nou, renunțînd la dra
gostea lor, deși aprobarea autoarei 
în această privință e evidentă, dar 
sacrificiul ior nu e pentru aceasta 
mai puțin nobil și înălțător.

Cu 
sfera 
care 
zată 
ale realității și, prin aceasta de o 
mare valoare etică și educativă. Spre 
deosebire de romanul occidental care 
cultivă cazul ca atitudine filozofică, 
ințe'egîud prin aceasta că nu e po
sibilă existența nici unui raport con
stant între fenomene, a unei legi, 
literatura real ist-social istă înflorește 
tocmai pe descoperirea generalului in 
diversitatea întâmplărilor particulare. 
Cartea Galinei Nikolaeva prezintă 
un mare interes tocmai pentru că 
luminează aspectele particulare ale 
realității, dindu-le interesul unui ade
văr general, al unei legi, adevărul 
timpului nostru: comunismul.

care foloasele imediate 
mult mai mult decît 
tehnicii.
lui Valgan" este îrc-

„Bătălie în marș" ne aflăm în 
marilor creații contemporane 

dovedesc avîntul literaturii ba- 
pe cunoașterea legilor obiective

Georgeta HORODINCA

6 LitvAwtowu-ai

FLOR1CA IOAN „T ocara și de muncă"

,.Șantier noaptea”PUIA II. MAS1CU1EV1C1

Sînt mai multe luni de cînd a apărut 
la Editura Științifică unul dintre , cele 
mai nerăspîndite monumente ale limbii 
noastre literare din secolul al XVIII-lea. 
Este vorba de „Istoria Țării Romînești 
de la octombrie 1688 pînă la martie 
1717, Cronica Anonimă", ediție întoc
mită de 
grefatul 
cetat din 
textul colaționat și comentat de dîn- 
sul, în cele mai bune condiții știin
țifice. Citisem în anii studenției aceas
tă cronică brîncovenească, în textul din 
Magazinul istoric (1847) al lui Băl- 
cescu și Laurian și păstram o impre
sie deosebită de pe urma întîii lecturi. 
Acum citesc și recitesc iarăși, ca pe 
o povestire fermecătoare, paginile ne
cunoscutului cronicar, minunîndu-mă 
cum de a putut fi atîta vreme descon
siderată opera sa. Ce e drept, cîte un 
istoric literar sagace, ca N. Cartojan, 
o prețuia la justa ei valoare, califi- 
cîhd-o „cea mai obiectivă ca ținută și 
cea mai frumoasă ca factură literară". 
Aș face o rezervă numai asupra obiecti
vitătii. Ce este 
nută“ dacă nu 
sensul deplin al cuvîntului ? Or, auto
rul anonim este un partizan brînco- 
venesc, care și-ar fi scris cea mai mare 
parte a cronicii în timpul vieții dom
nitorului. E greu de presupus că ea 
n-ar fi fosț compusă din dorința și cu 
știința voevodului, ca să nu spun la 
comanda lui. S-a remarcat disproporția 
dintre paginile con’ erate primei păi ,i 
ale domniei brîncovenești, cele mai nu
meroase, și cele rezervate ultimilor 
zece ani, precum și scurtelor domnii 
care au urmat în primii trei ani după 
mazilirea patronului. Este de relevat 
însă că anonimul a rămas credincios 
memoriei stăpînului său, fie că și-a
terminat cronica In 1717 ori în 1739, 
cum credea recentul editor, sincroni- 
zînd redactarea finală cu cucerirea de
finitivă a Azovniui de căire ruși, ori
cum ar fi, faptul că anonimul nu vede 
la Brîncoveanu decît calități, nu este un 
semn de obiectivitate, nici antipatia 
față de partida cantacuzină, ce e 
drept mai temperată decît la Radu Po
pescu. Numele acestuia revine atît de 
des în cursul cronicei, de la primele ei 
pagini, iar rolului său diplomatic i se 
dă atîta extensiune, cît și cuvintelor 
lui, redate întocmai, îneît N. lorga și 
alții i-au atribuit această cronică pînă 
la urmă, chiar după ce s-au găsit 
paginile lacunare, ale domniei brînco- 
venesti, între cele două cronici dinain
te de 1688 și de după 1714. însuși Car. 
tojan ezită în privința atribuirii. In 
primul paragraf al studiului său din 
tascicola a treia a „Istoriei literaturii 
romî.ie vechi" (1945), consideră cro
nica anonimă, dar în ultimele para
grafe nu mai socoate imposibilă pater
nitatea lui Radu Popescu, din perspec
tiva instabilității de caracter a acestuia. 
Procesul atribuirii m-ar duce însă prea 
departe și,, din păcate, nu și la un re
zultat pozitiv. Evident, redactorul ne
cunoscut al cronicei a fost un om al 
lei Brîncoveanu și un prieten atît al 
tui Radu Greceanu, care a redact'd 
cronica oficială a domnitorului, cît ș! 
al lui Radu Popescu, cronicarul oficial

Constantin Grecescu, re- 
meu coleg, care a în- 

vîațâ tocmai cînd apărea

obiectivitatea „ca ți- 
este obiectivitate în

al lui N. Mavrocordat; el s-a folosit 
de textele amicilor săi, pe ruocuri în 
aceleași cuvinte, dar cu o originalitate 
care-1 situează mult deasupra celui din
ții și cel puțin alături de talentatul fiu 
al Brizei.

Dacă așadar obiectivitatea anonimu
lui rămîne discutabilă sau măcar re
lativă, cu totul indiscutabil este ta
lentul său literar. In narațiune, în des
criere și mai ales în dialog, Anonimul 
pune în scenă, cu un talent de drama
turg, cîteva momente istorice relevabile. 
Unui din acestea, scenă mută, este 
umiiirea consimțită a voievodului îna
intea vizirului și a sultanului, în ge
nunchi, cu fruntea în țărînă, ca să-și 
păstreze scaunul cu orice preț. Cartojan 
deducea din reproducerea jalnicului 
spectacol obiectivitatea anonimului. Așa 
ar fi fost dacă el ar fi sezisat și mo
bilul sufletesc : rapacitatea exploatatoa
re. Mai pregnante sînt două scene de 
judecată, una Împotriva unui boier 
hain, Staico, cealaltă, mai pe larg 
desfășurată, împotriva unui Știrbei, 
mare comprădător, pînă la urmă iertat, 
fără ca această culpabilă indulgență a 
domnitorului să fie interpretată în mo
dul cel mai Just, ca un tratament între 
consorți I Domnitorul joacă la rece co
media indignării, în fraze vibrante, șu
ierătoare, parcă reproduse cu fidelitatea 
unei benzi de magnetofon. Neuitată 
este și scena în care generalul austriac 
Heissler, făcut prizonier, respinge in
sultător ironia domnitorului. Dar aceea 
în care anonimul, luîndu-se după o le
gendă răspîndită asupra unei încercări 
de asasinare a lui Petru cel Atare, pune 
în scenă, cu o mare imaginație de 
dramaturg, complotul și fazele lui atît 
de pateticei (cf. pag. 98-102). Unui 
asemenea mare auditiv cum a- fost a- 
nonimul, nu-i sînt necesare nici pre
zența, nici relatarea veridică a unui 
martor ocular, nici reproducerea mai 
tîrzie, „brodată" cu amănunte. Ii e 
suficient un nucleu anecdotic, ca ima
ginația sa scenică să lucreze în voie 
și mîna să transcrie ceea ce îi dictea
ză auzul. Așa âera conformat, cel dintîi 
la noi, neîndoielnic, anonimul brîneo- 
veneso.

Domnitorul atacă ex abrupto în di
van pe clucerul Constantin Știrbei, cu 
reminiscențe ciceroniene: „DAR PINA. 
CIND aceste jafuri să le faci, ducere 
Costandine ? Că de nimică, eu te-am 
rădicat și te-am făcut slugeriu mare, 
comis mare și cluceriu mare, al 6 scaun 
al divanului și te-am miluit și te-am 
ținut credincios. Ai luat județul Dîm- 
boviții, l-ai prădat de n-au rămas ca 
un sat; l-am luat acela și țe-am 
dat Teleormanul și mai rău l-ai făcut. 
Cîte am găsit pe unnă-ți sume de lei 
jăfuite, pentru care te-am suduit in
tr-o vtjeme și te-am urgisit să nu te văz 
în odd. Iar te-am ertat pentru rugăciu
nea altora. Acum iar ai făcut jafuri 
și nedreptate. Știi tu bine că Matei 
Vtodă cel bătrîn și Grigore Vodă și 
Duca Vodă și Șărban Vodă văzînd fap-

t

(Urmare din pag. 1)
for sînt derizorii. Neliniștile lor sînt 
mediocre. Ideologia clasei muncitoare 
a dat o înaltă djmensiune bucuriilor 
și satisfacțiilor omenești. Participarea 
la nobila muncă de construcție a so
cialismului î| ferește pe om de drame 
și bucurii filistine, îl eliberează de 
preocupări mediocre, îi călăuzește în
treaga energie spre gesturile mari și 
adevărate. Creația transfigurează și 
înnobilează omul și eu susțin că a- 
ceste virtuți obținute cu prețul nop
ților albe se exercită apoi în toate 
domeniile vieții. Munca sporește exi
gențele etice ale oamenilor ; sentimen
tele puternice devin pentru cel ce 
muncește o necesitate. Filistinul care 
nu cunoaște tulburarea creației, pa
siunea muncii în folosul întregului 
popor, are și sentimente și năzuințe 
mai mici; frumusețea sufletească nu 
apare în acest caz ca o necesitate; 
lui îi ajunge și mai puțin.

Practica construcției socialiste a 
scos la iveală nu numai înalta capa
citate organizatorică a oamenilor 
muncii, nu numai puterea lor de crea
ție, ci și mari rezerve de noblețe și 
energie sufletească, dragostea pentru 
colectiv, munca dezinteresată, subor
donarea intereselor personale celor 
colective. Această nobilă experiență 
omenească trebuie s-o transformăm în 
pagini emoționante și convingătoare

Cărbuni
Sub părnînt, 

în adine 
maluri se frîng 

detunînd 
și prin piatră, prin lut 
trecem spre-al vremi i-nce put.

Chipuri umane se-apleacă 
peste apa opacă : 

sîngele viu răspunde 
împietritelor unde.

Sub părnînt, în adînc, 
maluri se frîng detunînd.

In adîncuri de vîrste și stîncă 
arde-n neguri apa adîncăi 

a cărbunelui de peste ere, 
neagră, oprită-n cădere,.

Timpul nu oare, 
din adîncuri minerii îl fură,

ca o flacără neagră-n cuptoare, 
îti mișcare spre-nalt și căldură !

llie CONSTANTIN

Născut în apriga furtună
Născut în apriga furtună, 
e crez și flacără și scuti; 
e-o dimineață nesfîrșită 
cînd aurora o-ncunună 
c-un cer de raze învăsctit.

Născut în apriga furtună 
e ritm de salvă despicînd 

stihia nopții întîia oară ; 
e ritm de pași către Comună 
în ritmul soarelui ritmînd.

Născut în apriga furtună 
e-un foc ce mistuie urgii, 

rugina adunată-n suflet 
și-a îndoielii mătrăgună, 
tot putregaiul din vecii.

£

Născut în apriga furtună 
țîșnește-n suflet, curcubeu ; 
e-o cutezanță fără seamăn, 
și-o dăruire, împreună ; 
o undă proaspătă mereu.

ă-
Născut în apriga furtună 
e-o limpezime de cleștar 
și spadă fulgerînd dușmanii; 
e-un com de luptă-n care sună 
nestinsul cîntec proletar.

.... ... „

Născut în apriga furtună 
e crez și flacără și scut;
e rațiunea care~aprinde A 
Și adevărul ce-ncunună 
avîntul nostru renăscut!

Vasile NICOLESCU

tele voastre cele rele și jafurile care 
le făcea neamul vostru cei rău, au bles
temat cine vă va milui și cine vă va 
primi pe slujbe. Și eu am intrat în 
blestemu acelor domni de țe-am dat a- 
tîtea boierii mari și slujbe, iară tu tot 
rău și jăcaș. La Antonie Vodă cînd 
umblași dijmariu, pentru jafurile tale 
ai pățit mare rușine. La Duca Vodă, 
fiind logofăt de visterie, ai făcut iscă
litura vistiernicului celui mare de vreai 
să furi 17 pungi de bani (8500 lei, 
n.n.) și aflîndu-te au vrut să-ți taie 
mîna și să te dea cu catastihul de 
gît legat pen tîrg. Șerban Vodă, pen
tru furtișagurile ce ai făcut din ba
nii cailor, au vrut să te spînzure, cum 
toată boierimea și țara știe de ace
stea. Și acum al îmbătrînit și tot nu 
te lași. Voi să te fac să te înveți!“.

Pagina e magistrală, de o forță ver
bală neobișnuită, chiar desfăcută din 
contextul dramatic întreg. Cum de a 
ajuns cronicarul anonim la o asemenea 
măiestrie, e greu de știut. Era culti
vat, știa greaca, latina și limba tur
cească. Avea umanități, „humaniores 
litterae", dar era și înzestrat cu un 
talent natural, pe care i l-a ascuțit 
redactarea în curs de ani îndelungați, 
— chiar dacă nu treizeci cu toții, — 
șlefuirea.

Aș vrea, în spațiul de care m’l dis
pun, să limpezesc un fenomen stilis
tic : nașterea vorbirii directe. La cro
nicarul anonim, măiestria operează 
pe trei registre. Unul este acela al vor
birii indirecte, precedată de conjuncția 
că: ,,E1 (Dumitrașco paharnicul) n-au 
răspuns alt fără cît zicea că vrea să 
afle cuvinte de la Siaico și să spue 
domnului și să se arate cu slujbe, dar 
în deșărt le zicea, că nu era de a să cre
de, ci mai vîrtos îl ocăria cine auzia cu
vintele acestea ; lui mai cu cinste i-ar 
fi fost să tacă sau să zică că au gre
șit, decît să zică și să mărturiseas
că el că au vrut să facă mozavirie 
(pîră.lnedreaptă), vînzătoriu de oameni" 
(p. 49-50). Exemplul dat e grăitor 
prin bogăția subordonatelor și a co
ordonatelor într-o înlănțuire strictă a 
vorbirii indirecte. Izbitor e însă feno
menul frecvent la cronicarul anonim, 
și pe care-1 voi numi intermediar, anu
me acela al vorbirii indirecte cu con- 
j’uncția că, urmată de vorbirea direc
tă : „s-au Înpreunaî cu acel căpitan 
zicîndu-i că eu iată sînt gata și pur- 
cez, mergi și tu de încalecă și eși la 
marginea iîrgului să ne înpreunăm" 
(pag. 48). Sau : „că zicea că nu-mi tre
buie să-i văz obrazul" (pag. 49). Tre
cerea anonimului de la vorbirea indi
rectă la cea directă se face pe nesimți
te, iar uneori cu întoarcerea finală la 
vorbirea indirectă în corpul aceleeași 
fraze :

„Domnul încă au zis că ascult po
runca, numai cale depărtată fiind de 
la Tîrgoviște, cu aceea s-au făcut oare
ce zăbavă, iar nu va fi nici o lipsă, 
că toate ce va fi porunca înpărăției 
să vor face și s-au rugat să-l erte și 
l-au ertat de aceea", (p. 69). Astăzi 
fraza ar fi corectă cu adaosul unei 
singure litere, ă : ascultă.

Fenomenul e unul de arhafeitate și 
l-au folosit și , la noi recent scriitori 
mari, cu lecturi vechi, sacre șl profane. 
Astfel, în traducerea povestirii auto
biografice a lui Anatole France, „La 
vie en fleur" (In floarea vieții, Biblio
teca pentru toți, 1953, pag’. 156) de 
Tudor Arghezi, citim :

„Mai spunea că: — înainte de a 
iudera o pictură, caută să înțelegi 
ce a voit pictorul", etc.

, Momentul e prematur, ca să fi prac
ticat cronicarul anonim și stilul indi
rect liber. Amicul și emulul lui Radu 
Popescu modulează însă ca nimeni al
tul înaintea lui formele nediferențiate 
ale vorbirii și dialogul.

Șerban CIQCULESCU

Romanul la care lucrez: „Aceste 
zile și aceste nopți" încearcă să dez
văluie tocmai aceste multiple schim
bări petrecute în conștiința oamenilor. 
Zugrăvind cu fidelitate societatea 
noastră, noi nu obținem numai un 
tablou realist, nu creăm numai o 
frescă veridică, ci și o imagine plina 
de poezie a forței și nobleței omului 
care construiește socialismul Dato
rită socialismului, realismul cel mai 
pătrunzător și poezia cea mai înaltă 
nu se mai exclud, nu mai există ca 
zone separate fără posibilitate de co
municare. Poate tocmai de aceea, eu 
cred că artiștii noștri nu trebuie să 
poetizeze realitatea, societatea noastră 
nu are nevoie de acest adaos, ci să în
țeleagă sensurile poetice ale realității. 
Artiștii trecutului transfigurau și chiar 
denaturau cîleodată realitatea în do
rința de a descoperi o undă de poezie; 
noi n-avem nevoie să transfigurăm 
realitatea; noi trebuie numai să în
țelegem și s-o redăm exact. Exacti
tatea în zugrăvirea realistă a socie
tății noastre este sursa cea mai fer
tilă a poeziei. Pe scriitorii noștri nu 
trebuie să-i nedumerească prozaicul 
cuvînt „exactitate". Cu cît vor zu
grăvi cu mai multă exactitate viața 
sufletească a contemporanilor noștri, 
cu cît vor dezvălui cu mai multă 
exactitate noile lor concepții despre 
muncă și viață, cu atît arta lor va fi 
mai aproape de culmile poeziei.

Nu este variat și interesant literar 
ceea ce e morbid și desuet. Noi, scrii
torii realismului socialist trebuie să 
demonstrăm, și realitatea noastră so
cialistă ne ajută în această demon
strație, că tot ce se opune mersului 
înainte al societății nu este numai 
Imoral, ci și plicticos, să demonstrăm 
că frumusețea, diversitatea și intensi
tatea se găsesc în rîndul celora care 
împing înainte societatea-

Temele scriitorului realist-socialist 
sînt inepuizabile, tot așa cum și ine
puizabile sînt posibilitățile omului de 
a-și valorifica ceea ce este înaintat 
in el.

Noi sîntem mai bogați I
Teodor MAZILII

(Urman din pag. 1)

rității esteticii marxiste și #1 corn*  
baterii esteticii burgheze.

In același sens, se cere o mai in
tensă activitate de fundamentare a 
istoriei literare romînești, mai aJes 
acum, cînd este în curs de elpborare 
tratatul Academiei R.P.R. Tînăra 
noastră istorie literară marxist-leni- 
nistă a dobîndit succese importante, 
a pregătit efectiv terenul trainic pen
tru elaborarea unui tratat academic- 
Monografii și studii — multilaterale 
și parțiale — au apărut în ultimii 
ani și sînt în lucru, dovedind în prac
tică superioritatea istoriografiei noa
stre literare față de cea burgheză. 
Aș îndrăzni să spun, totuși, că încă 
ne mai apasă, adesea, unele prejude
căți ale înaintașilor, cu balastul lor 
de concepții anti-științifice. Mai mer
gem, nu o dată, inerți, pe drumul 
consacrat de vechile istorii burgheze. 
Să vedem, de pildă, cît de mult mai 
sîntem, încă, înfeudați mentalității 
istoriografice de altădată, în obișnu
ința comodă de a explica succesiunea 
curentelor literare europene (și ro
mînești 1) după modelul istoriografiei 
franceze, printr-un șir de reacții care 
opun romantismul — clasicismului, par
nasianismul — romantismului etc... 
Istoria literaturii naționale era ade
sea, în trecut, o istorie în care feno
menul literar romînesc, viu și con
cret, determinat social-istoric, era în
ghesuit în patul lui Procust al unor 
scheme preconcepute, de preferință 
de tip francez. Nu ne-am dezbărat încă, 
total, de asemenea, imitații anti-știin- 
țifice, bazate pe criterii anti-științi
fice. Instrumentul materialismului is
toric aplicat la evoluția literaturii na
ționale suferă uneori presiunea remi
niscențelor din epoca 
E regretabil faptul că

burgheză- 
se mai 

vehiculează de preferință exemplele 
ilustre care circulau în vechea istorio
grafie, fără suficient efort de a ne 
completa peisajul literaturii universa
le cu teritorii vaste și adinei ignorate 
de burghezie. Antichitatea este, nu 
o dată, pentru noi, încă exclusiv gre- 
co-latină, — feudalismul, franco-ita- 
lo-german ș.a.m.d. Ignorăm încă lă- 
rîmul luxuriant al culturilor asiatice, 
milenare. Nu sîntem destul de fami
liarizați cu etapele istoriei literaturii 
ruse- Mai sîntem prea puțin inițiați 
în istoria literaturilor vecine și fră
țești. Ne ignorăm, uneori, .și pe noi 
înșine, cu specificul nostru. „Pleiada" 
franceză e mai des amintită în arti
colele unora, pentru 
fază de apărare și 
limbi literare, decît 
rară" din Muntenia, 
terară"-. Un Dimitrie , .
nalitafe monumentală, mai e lăsat de 
tineri pe seama „istoriei literaturii 
vechi", ei interesîndu-se, în ce pri
vește literatura romînă, mai ales de 
la Macedonski încoace. Cîți cunosc 
într-adevăr geniul lui Budai-Deleanu. 
care și-a depășit epoca, reprezentînd 
la cel mai înalt 
nată a poporului

a exemplifica o 
ilustrare a unei 
„Societatea lite- 
decît „Dacia li- 
Cantemir, perso-

Conlinuart

nivel tradiția lumi- 
nostru î
Savin BRATU
tn nr. viitor

Voința popoarelor lumii
(Urmare^ in pag. 1)

un complot al tuturor colonialiștilor 
alungați sau pe cale de a fi alun
gați din colonii. O dovedește compli
citatea Sttate’Jor, Unite ale Americii, 
votul dart agresiunii de către Franjo în 
Consiliul de 'securitate, colaborarea 
militară a Germaniei occidentale. 
Ținta coțmun^S a complotiștilor nu este 
Congo, ci toate coloniile eliberate. 
Țintuiește întoarcerea istoriei înapoi: 
est^ Nigeria, Madagascarul, Togo...

Dar oricît de puternic
“plotul-prin forja militară 

publică a 
de libertate

ar fi corn- 
a copărtași- 

popourelcr, 
va învinge, 

acestei opinii publice a 
Consiliului de securitate 

ga-

lor, opinia 
voința lor
Indignarea 
impus deja
al O.N.U' hotărirea de a cere 
vernului belgian să-și retragă trupele 
de pe teritoriul statului liber și inde
pendent, Congo. Nu e întîmplător că 
această agresiune a fost sincronizată 
cu încercarea de recrudescentă a [as-

clsmulul tn Italia. Fascismul e rudă 
bună cu colonialismul.~El a organizat 
doar marșul asupra 
tn această încercare, 
potrivit și a învins.

S-a născut azi tn 
umanismului socialist, a principiilor 
pe care Uniunea Sovietică le-a pro
clamat la baza relafiilor internațio
nale noi, o putere de neînvins; puie- 
rea volnfei popoarelor lumii, de a nu 
se mal lăsa tîrîte tn catastrofe mon
diale de aventurile guvernanților ml- 
nuiți pe sfori de interesele odioase ele 
unor clici de afaceriști, benficiari al 
războaielor și nenorocirii mulfimiior.

Urmînd legile obiective ale dezvol
tării societății, istoria condamnă uzi 
categoric și definitiv și colonialismul 
și fascismul Si istoria e scrisă de 
popoare. De la condamnarea rostită 
de ea nu scapi nici cu parașutișii-

Etiopiei. Dar și 
poporul s-a îm-

lume, la căldura

Demojtene BOTEZ
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a vorbește adeseori ai 
respect despre necesi
tatea «instituirii stiluri
lor îrt teatru, Ideea 
unității de expresie, a 
armoniei ți a spiritului 
de ansamblu este, la 
rfndul său, salutată cu 
o explicabilă considera
ție. De fapt, dobîndirea

unui stil de joc se bizuie obligatoriu, 
în teatrul contemporan, pe mișcarea 
unitară a tuturor celor care alcătuiesc 
ceea ce se numește un teatru In epo
ca „monștrilor Sanctificați", stilul în
semna maniera de a spune, grația 
și linia suplă a creației individuale. 
Teatrul modern de idei a cerut însă 
cu necesitate un mod unitar de a 
înțelege textul autorului și de a-1 face 
înțeles publicului. Stilul înseamnă, în 
această perspectivă, modalitatea dis
tinctă de luminare a valorilor dramei 
prinir-un ansamblu de mișcări reve
latoare, aparținînd unui colectiv cre
dincios aceluiași crez artistic. Obține
rea unui corp de interpreți (actori, 
scenografi, muzicieni) care se întîl- 
nesc seară de seară, fără a-și pierde 
propriul glas, pe portativul aceleiași 
game este opera unui îndelung proces 
de formare. Fără această înrudire de 
formație artistică, un grup de artiști 
poate să surprindă publicul prin suc
cese incidentale, dar — în nici un caz 
— printr-o linie constantă de explo
rare a valorilor artistice la un înalt 
nivel.

In ceea ce-i privește pe „vahtango- 
viști", ni se pare interesant să remar
căm că, și în acest caz, procesul de 
elaborare a formației fiecărui actor, 
ca și sinteza chimică a stilului țin nu 
numai de instrucțiunea artistică din 
anii școlii proipriu-zise, dt mai ales 
de modul de a lucra al acestui colec
tiv teatral, la fiecare dintre spectaco
lele sale. Scriind aceste rtnduri ne 
gândim la acele realizări ale teatrului, 
în pregătirea cărora s-au respectat 
principiile de creație ale lui E. B. 
Vafttangov, întrucât acestea n-au ră
mas simple „montări" de piese, de
venind autentice etape progresive în 
drumul unui colectiv artistic înzestrat 
spre culorile și liniile sate proprii, ini
mitabile. Creațiile regizorale ale lui 
Ruben Simonov și, în ultimii ani, cele 
aparținînd lui Evgheni Simonov sânt, 
în această privință, reprezentative.

RUBEN SIMONOV, 
artist al poporului al U.R.S.S., 

regizor principal al teatrului
„~Vahtan.gov"

In ultimele zile ale festivalului
Peste puține zile, cortina aurie a 

festivalului își va strînge faldurile- 
Marea confruntare internațională de 
la Karlovy Vary vă lua sfîrșit prin 
consacrarea unor noi filme care vor 
intra în patrimoniul creației cinema
tografice universale. Și din nou va 
triumfa adevărul că arta este vehi
culul idealurilor celor mai generoase.

Dacă pronosticurile sînt premature 
— acum cînd participanții la compe
tiție nu și-au spus încă ultimul cu- 
vînt și cînd surprizele se ivesc aproa
pe zilnic — .unele aprecieri se pot 
anticipa totuși, fără teama de a fi 
dezmințite de realitate-

In primul rînd, o certitudine întă
rită de însuși rezultatul concursului 
pentru filmul de desen animat și 
păpuși: genul a cîștigat nu numai 
dreptul de cetățenie în republica pe
liculei, ci și un prestigiu incontesta
bil. Nu numai sporul de cantitate, ci 
mai cu seamă aportul de valoare a 
determinat anul acesta, pentru prima 
oară în istoria festivalurilor de la 
Karlovy Vary — acordarea unui pre
miu special. Cu acest prilej, după 
cum se știe, desenul animat romî- 
nesc a strălucit cu deosebire, prin 
prezentarea și premierea filmului lui 
Ion Popescu-Gopo „Homo Sapiens"- 
Juriul, constituit din cineaști sovie
tici,, francezi, germani, italieni, ceho
slovaci, japonezi, canadieni, englezi 
etc. — R.P. Romînă fiind reprezen
tată prin regizorul Victor Iliu, — este 
o garanție a unei înalte exigențe și, 
deci, succesul cinematografiei noastre 
apare cu atît mai remarcabil.

Dacă filmele de marionete s-au 
aflat într-o situație de inferioritate 
atît: din punct de vedere cantitativ 
cît și din acela al calității, desenul 
animat a dovedit nu numai posibili
tăți, ci și progrese excepționale. Uni
tatea desăvîrșită între formă și miș
care, imaginea avînd capacitatea de 
a comunica — prin expresia atît 'de 
popularului său omuleț — 0 idee fi
lozofică generoasă, apropiată aspira
țiilor celor mai înalte ale omenirii, 
iată ce a impus apreciere» juriului,

discul
DISCURI SOVIETICO

Peste cîteva zile se vor putea găsi 
Sn magazinele de specialitate un nou 
șir de discuri sovietice (muzică slm- 
ionică) recent importate. Este util să-l 
informăm din timp despre aceasta pe 
amatorii de discuri, deoarece din lista 
titlurilor se desprind cîteva Înregistrări 
pe care orice dlscofll ar ti lncîntat să 
le aibă în discoteca sa.

Astfel prietenii și admiratorii artei 
interpretative a genialului pianist Svia
toslav Richter vor putea arcuita „Pre
ludiul. Coralul și Fuga" lui Căsar 
Frank in execuția neuitatului nostru 
oaspete. Care, însoțit de Orchestra Sim
fonică din Moscova condusă de Klrill 
Kondrașin, cintă. pe cealaltă față a 
discului, „Variațlunfie simfonice pentru

(III)
Am ataintit în articolele noastre 

precedente despre rolul considerabil pe 
care-1 ocupă în viziunea teatrului 
„Vahtangov" omul, fie că el se află 
pe scenă și atunci actorului i se cu
vin închinate toate celelalte elemente 
ale spectacolului, fie că el se află în 
sală, către spectator îndreptîndu-se 
toate eforturile unei demonstrații în 
care ideile sînt „arătate" la lumina 
procedeelor artei, iar personajele dra
mei sînt „călărite" de interpreți, su
puse dominației unei interpretări in
teligente. Pentru ca aceste teze de 
bază să nu rămînă simple deziderate, 
revin sarcini covîrșitoare metodei de 
lucru a direcției de scenă. Fără să 
încercăm o tratare cuprinzătoare a 
acestei metode, am vrea să desprin
dem din experiența lui E. B. Vahtan
gov unele elemente care atrag stărui
tor atenția. Ne putem referi, de pildă, 
la procedeul „obstacolelor" ridicate 
în calea interpreților, procedeu de a 
cărui valoare principială nu ne putem 
îndoi, Recurgând la acest mijloc, Vah
tangov urmărea, în mod evident, evi
tarea pericolului unei preluări calme 
a textului literar, unei transpuneri pur 
și simplu corecte a virtuților drama
tice ale piesei. Marea scenă a scării 
din „Romeo și Julieta" poate fi ju
cată, ținîndu-te la suprafața textului, 
ca un fermecător episod de amor și 
atît. Ridicînd „obstacole" în calea 
schimbului muzical de replici dintre 
cei doi parteneri, înfigînd „pene" pro
blematice între întrebări și răspunsuri, 
regizorul creează obligația valorificării 
lucide a fiecărei nuanțe, creînd posi
bilitatea adăugirii unor nuanțe supli
mentare care nu sînt prevăzute de 
text, dar se încadrează în spiritul 
dramei.

Se cunoaște exemplul dat de N. M. 
Gorceakov (în cartea sa „Lecțiile de 
regie ale lui Vahtangov") cu privire 
la „obstacolele" materiale născocite de 
Evgheni Bagrationovici la una din 
repetițiile comediei „Jubileul". In 
acest caz aglomerarea spațiului sce
nic cu mobilier i-a obligat pe inter
preți să descopere soluții neașteptate, 
care au venit în sprijinul sarcinilor 
satirice ale spectacolului. Dar, după 
cum se știe, Vahtangov ticluia cu o 
nesfârșită fantezie „obstacole" psiho-

L- V. ȚELIKOVSKA1A, 
artistă emerită a R.S.F.S.R., 

tn rolul Laurel din „Oaspetele 
de piatră"

filmul creat de Gopo. De altfel, fil
mul lui Jiri Brdecka „Pozor" (Aten
țiune),. care militează de asemenea 
împotriva barbariei războinice, a pri
mit la rîtldu-i laurii festivalului și nu 
întâmplător- Criticul revistei „Lite- 
rarni Noviny", subliniind justețea ale
gerii, arată că publicul își îndreaptă 
simpatia nu numai către figura ani
mată de virtuozitatea artistului dese
nator, ci pretinde ca micii eroi să 
urmărească un ideal nobil. Intr-ade
văr, procedeele artistice pot fi va
riate, cum apare evident și în cazul 
celor două filme amintite, dar ceea 
ce conferă prestigiu valorii nu este 
gratuitatea forrriei, ci faptul că ele 
exprimă un înalt conținut de idei.

Este tocmai ceea ce a creat, In ca-

— 5’rin telefon de

drul concursului, un raport de cali
tate care marchează superioritatea 
indiscutabilă a producțiilor prezentate 
de țările socialiste. Aprecierea se de
gajă cu deplină claritate și cu o forță 
de netăgăduit, din însăși desfășura
rea celui de al 12-lea festival. Și nu 
ne referim numai la filmele de de
sen animat, ci și Ia filmele artistice 
de lung metraj.

După cum era de așteptat, la Kar
lovy Vary se confruntă două concep
ții despre artă diametral opuse- Una 
— aceea a unor creatori din occi
dent, care consideră imaginea ca o 
valoare „în sine", a doua, cea a crea
torilor din țările socialismului și a 
unui număr din ce în ce mai mare 
de cineaști din țările capitaliste, care 
văd în artă o formă a conștiinței so
ciale — care înțeleg rolul transforma
tor al artei. Intr-o conferință de presă 
care a dezbătut problemele filmului 
de desen animat, regizori de frunte 
din occident ca Jean Effel (Franța) 
aau Normam Mc Laren (Canada) au

plan șl orchestră" ale aceluiași com
pozitor. Tot Sviatoslav Richter, îm
preună cu Orchestra Simfonică a Ra
diodifuziunii Sovietice, ne dă pe un 
disc de 25 cm. celebra sa interpretare 
a „Concertului nr. 1, pentru pian și 
orchestră" de Serghei Rachmaninov. La 
pupitru se află unul din cel mai ln- 
teresanțl dirijori din Moscova, Kurt 
Sanderling. Același dirijor, de data a- 
ceasta la conducerea Orchestrei Simfo
nice de Stat a U.R.S.S.. îl acompaniază 
pe Richter în execuția , Concertului 
pentru plan șl orchestră de coarde" al 
lui J.S. Bach.

Pe lîngă celelalte discuri cu Interpre
tările lui Sviatoslav Richter ce se află 
în țară, aceste discuri vin să împli
nească spațiul anume lăsat liber în dis
cotecile amatorilor pentru execuțiile 
geniale, unice; de neuitat «le lui Svla- 
tlov Richter.

(• i dlicurl, S fețe. 25 cm 33‘/< ture. 
D 38M-M. D 3543-43, D 2637-38, U.R.S.S.) 

r.rt .. 
logice, nelegate de elementele mate
riale ale scenei. Procedeul „obstacole
lor" nu poate fi confundat cu prac
tica, obișnuită în teatru, a nuanțării 
sensului fiecărei replici, întrucât el’ se 
referă la adăugarea continuă a unor 
elemente teatrale care suplimentează 
indicațiile textului și mai cu seamă 
pentru că aceste „obstacole" privesc 
întreaga interpretare a unuia sau al
tuia din momentele dramei și solicită 
participarea la soluționare a tuturor, 
celor care se află în scenă.

In această ambianță se poate pro
duce, în raport cu clarificarea obiec
tivelor întregului spectacol, trecerea 
muncii actorului de la etapa primă a 
„pornirii de la sine" către etapa sur 
perioară a „pornirii de la personaj" în 
construirea creației. El se desprinde 
astfel de tehnica rudimentară a mo
delării rolului după datele și „șicul" 
său personal și este absorbit de fan
tezia febrilă a întregului colectiv care 
creează, în unghiul descris de viziunea 
limpede a regizorului.

Repetițiile care au pregătit specta
colul istoric cu „Prințesa Turandot" 
s-au caracterizat, după mărturiile con
temporanilor, prin tensiunea continuă 
a căutării în comun a soluțiilor care 
împlineau situațiile sclipitor schițate 
de regizor. In aceste condiții, viziunea 
originală a direcției de scenă deschide, 
printr-o profundă pătrundere în taini
țele textului dramatic, zeci de „curse" 
interpreților. Străduindu-se să le re
zolve, aceștia își amplifică nu numai 
propriile creații, dar descriu apăsat, 
în același timp, conturul unitar al în
tregului spectacol.

Să dăm un exemplu recent. Cele 
trei „mici, tragedii" ale lui Pușkin 
n-au fost supuse de către Evgheni Si
monov unei formule regizorale unice. 
Dincolo de linia cromatică în alb-ne- 
gru care a fost menținută în cele 
trei piese, fiecare dintre ele a fost 
realizată scenic în marginea rezer
velor de înnoire conținute în textul 
literar respectiv. „Cavalerul avar" a 
fost însuflețit în chipul unei lecții vii 
despre drama romantică, în care ele
mentele opuse au fost îngroșate cu 
trăsături energice care, fără să ne 
priveze de frumusețea versului lui 
Pușkin, au accentuat conflictul impla

I. P. LIUBIMOV, 
artist emerit al RS.F.S.R., 

în rolul lui Mozart din „Mozart șl 
Salieri"

vorbit cu mîhnire despre degradarea 
cinematografiei în țările lor și des
pre tendința tot mai accentuată a ar
tiștilor care își respectă profesia, de 
a face coproducții cu studiourile din 
lagărul socialist. S-a dat exemplul 
producătorilor americani care au in
trodus îti filmele animate cele mai 
sălbatice șlagăre de jazz, sub pretextul 
că aceasta ar ajuta la... lecuirea bol
navilor. Și exemplul nu este de loc 
izolat-

Criza cinematografiei occidentale 
este evidentă. Unul din filmele „de 
greutate" ale studiourilor franceze 
„Austerlitz", realizat de Abel Gance 
și bUcurîndu-se de o distribuție se
lectă, nu a satisfăcut speranțele admi
ratorilor creatorului tai „J’accuse", în

la Karlovy Vary —-

ciuda unor secvențe dramatice «are 
amintesc de gloria trecută a celebru
lui regizor. Un alt film, care era 
așteptat cu legitim interes, este „Co. 
mediantul", realizare a studiourilor 
engleze, datorat regizorului Tom Ri
chardson, după cunoscuta piesă a lui 
John Osborne. Curiozitatea era spo
rită de prezența lui Lawrence Olivier 
în fruntea distribuției. Or, marele in
terpret nu a putut salva un film care, 
deși interesant, nu se menține la ni
velul așteptărilor.

Am luat exemplele majore, tocmai 
pentru că ele ilustrează mai bine rea
litatea (și pentru același motiv mi ne 
referim la producțiile prezentate, de 
pildă, de Suedia, Brazilia, Argenti
na, Turcia etc.). In acest sens, în
tâlnirile dintre cineaști în cadrul 
„tribunei libere" organizată la Karlovy 
Vary sînt nu numai deosebit de utile 
pentru schimburile de idei, ci și 
foarte edificatoare. Regizorul suedez 
Fant a vorbit, cu un asemenea pri
lej, despre situația dezastruoasă a ci
nematografiei din patria sa, unde în 
ultimii 3 a,ni sălile au pierdut jumă
tate din numărul spectatorilor. La 
rîndul său. criticul francez Marcel 
Martin a scos în evidență faptul că 
succesele obținute în vremea din 
urmă de unii cineaști parizieni se 
datoresc noii tendințe de a trata cri
tic realitățile contemporane din ță
rile capitaliste. Asemenea succese 
sînt — după părerea sa — filmele „Hi- 
roșima, dragostea mea" și „Nimeni 
nu mai iubește", sau documentarul 
„Eu, negrul". Sîmbătă, la tribuna li
beră, a luat cuvînlul regizorul sovie
tic Serghei Gherasimov, care, oprin- 
du-se mai mult asupra filmului „Ba
lada soldatului", a relevat că marele 
succes de care se bucură acest film 
își are sursa în adîncul lui umanism, 
în ideea dragostei pentru oameni pe 

cabil prin schematizarea declarată a 
caracterelor. „Mozart și Salieri", cea 
mai livrescă piesă din tripticul tra- 
gtc, a căpătat neașteptate aripi prin 
accentuarea opoziției filozofice a ce
lor doi termeni ai dramei. Frivolita
tea tal Mozart a fost astfel trans
pusă în ingenuitatea creatorului de 
valori neperisabile în contrast cu un 
Salieri însingurat, steril și prin ex
celență demonic. în sfîrșit „Oaspetele 
de piatră" a fost reînviat printr-un 
joc pe limita dintre patetic și paro
dic. Ceea ce impresionează în specta
colul celor de la „Vahtangov" este 
însă faptul că dincolo de cele trei 
formule deosebite, a apărut, în fiecare 
dintre ele, într-un mod izbitor, stilul 
unic. Menținîndu-se pe liniile esen
țiale ale școlii vahtangoviste, actorii 
au acceptat firesc ritmul și alura for
mulei de joc potrivite fiecăreia dintre 
piese. A apărut astfel o altă Țelikov- 
skaia, un inedit Liubimov, dar pecetea 
proprie teatrului nu a fost alterată. 
Ea s-a cristalizat și de această dată 
într-o unitate de interpretare ideală 
pusă în slujba ilustrării, în lumină 
nouă, a ideilor vechilor texte ale lui 
Pușkin. Merită să ne amintim de 
finalul neașteptat de grăitor din „Mo
zart și Salieri" în care regia a ridicat 
în fața interpretului rolului negativ 
„obstacolul" nimbului nemuritor al 
geniului ucis. Unda de îndoială din 
versurile ultime rostite de asasin a 
căpătat în consecință amploarea în
țelegerii zădărniciei crimei.

Unitatea de stil, spiritul de ansam
blu au rezultat în acest spectacol ca 
și în alte realizări remarcabile ale 
aceluiași teatru d intr-o viziune co
mună asupra artei scenice, împărtă
șită de toți cei care urmează princi
piile acestui ansamblu viu și veșnic 
tînăr. Ne întrerupem cu regret notele 
noastre aci, cu dorința de a le re
lua cîndva într-o lucrare mai amplă.

Despre teatrul „Vahtangov", ca 
despre oricare teatru care realizează 
pe drumul realismului socialist o tra
iectorie stelară de neconfundat, se cu
vin a fi însemnate pagini numeroase 
și pilduitoare. Despre asemenea tea
tre trebuie vorbit cu mult respect și 
cu sentimentul datoriei de a înțelege 
pînă la capăt chemarea sa către o 
artă cu adevărat nouă.

V. MINDRA

V. A. DUGHIN, 
in rolul lui Alber din „Cavalerul 

avar"

Desene de SILVAN

care o propagă. „Dacă artistul este 
condus de o gîndire sănătoasă — a 
spus vorbitorul — opera lui va re
zista oricărei încercări. Dimpotrivă, 
dacă va căuta forme senzaționale, 
neglijînd conținutul de idei, publicul 
va căsca întotdeauna la filmele lui". 
In discuții s-a ridicat cu putere pro
blema participării cineaștilor, ca și a 
artiștilor în genere, la lupta pentru 
triumful ideilor înaintate, pentru apă
rarea vieții și tezaurului cultural al 
omenirii. „Să sporim numărul celor 
care luptă cinstit împotriva războiu
lui, a spus criticul finlandez Savcen- 
co. Să stimulăm în occident partici
parea la această luptă a oamenilor 
care mai sînt indiferenți față de ac
țiunea noastră". Opinii interesante a 
formulat de asemenea actorul indian 
Babraje Sahni: „Îmi amintesc — a 
declarat el — că în anul 1946 a izbuc
nit între hinduși și musulmani un 
război ațîțat de englezi. Atunci au 
ieșit în stradă artiștii și două mili
oane de oameni li s-au alăturat. Re
zultatul a fost că totul a reintrat în 
normal- Aceasta a dovedit forța de 
care dispune omul de artă. Cred că 
la Karlovy Vary oamenii de artă din 
întreaga lume pot să-și aducă con
tribuția la lupta pentru apărarea 
păcii. Artiștii sînt, de fapt, oameni 
politici".

Este semnificativ că, în cursul fes
tivalului, tocmai filmele al căror con
ținut dovedește un înalt mesaj umanb 
stic au impus atenția specialiștilor și 
au cucerit sufragiile publicului. „Cele 
mai puternice aplauze au răsunat la 
excelentul film de desen animat ro- 
mînesc «Homo Sapiens*",  scrie ziarul 
„Vecerni Praha" încă înaintea decer
nării pretniului- Iar acum, întreaga 
presă cehoslovacă și criticii străini 
au aprecieri elogioase despre „Valu
rile Dunării", producția studioului 
„București". Alături de filmul litua
nian „Eroii vii", filmul sovietic „Se- 
riojka" și pelicula regizorului vest- 
german, Wolfgang Staudte, „Tranda
firi pentru procurorul general" — o 
reușită satiră împotriva fasciștilor 
oblăduiți de Konrad Adenauer — rea
lizarea cinematografiei romînești se 
bucură de o foarte caldă primire. De 
altfel, este evident că țara noastră 
a obținut, la festivalul de la Karlovy 
Vary, un spor de prestigiu remarcabil. 
Posturile de radio și televiziune 
cehoslovace și străine, ziarele, oameni 
de specialitate vorbesc cu mult res
pect despre creațiile lui Ion Popescu- 
Gopo și Liviu Ciulei. Pe de altă 
parte, în juriul Federației internațio
nale a presei cinematografice — care 
va acorda un premiu special — a fost 
numit și criticul romîn. Ion Mihăilea- 
nu. Dovezile de prețuire apar în 
fiecare zi și sînt prilej de bucurie ca 
și stimulente pentru activitatea vii
toare.

Indiferent de rezultatele finale ale 
concursului, tînăra noastră cinema
tografie a pășit înainte, sub semnul 
unei exigențe sporite — chezășie a 
unor noi succese, mereu mai impor 
tarite-

Horia LIMAN
Karlovy Vary. 19 iulie

„Ion Jalea — artist al poporului” Foto HEDK LOFFLER

(Din Expoziția de fotografii artistice ^Patria noastră In plin avîni")

Succese și probleme 
ale artiștilor plastici

Discuția cu sculptorul Ion Jalea 
despre Expoziția de artă plastică, 
deschisă în cinstea celui de al III-lea 
Congres al Partidului, s-a purtat în 
atelier, în mijlocul lucrărilor cele 
mai cunoscute ale artistului. „învă
țătura lui Lenin" ni se pare una 
dintre cele mai reprezentative pentru 
expoziție: prin simbol și sugestie, 
prin realismul imaginii, această lu
crare reușește să înfățișeze procesul 
de pătrundere al ideologiei leniniste 
în conștiința maselor. La cererea 
noastră, maestrul ne conduce în fața 
copiei din atelierul său. Cu o com
poziție clară, realizată prin succe
siunea armonioasă a planurilor, lu
crarea ne apare din nou emoționan
tă prin înaltul climat moral, prin 
mesajul său partinic, mobilizator.

— Am urmărit diferențierea masei 
și în același timp unitatea ei de mo
nolit : grupurile de muncitori, țărani 
și cărturari se string în jurul comu
niștilor ce poartă steagul și cartea 
tai Lenta. Pe fundal sînt schițate 
marile construcții ale socialismului 
în țara noastră. Acestea sînt reali
zările concrete care vorbesc despre 
modul în care oamenii muncii își în
sușesc învățătura marxist-leninistă.

Maestrul Ion Jalea ne vorbește 
apoi cu însuflețire și cu vădită plă
cere despre remarcabilul bilanț al 
activității artiștilor plastici în anii 
regimului de democrație populară, 
expoziția deschisa la Combinatul 
„Casa Scînteii."

— In expoziție sînt strînse și ope
re cunoscute publicului din manifes
tări anterioare — acele opere cu o 
reală valoare artistică, relevată în 
țară cît și în străinătate, și mai ales 
în cadrul expoziției de artă plastică 
a țărilor socialiste, care a avut loc 
la Moscova. Sînt expuse însă și lu
crări noi, făurite în ultimul an. Este, 
mi se pare, o manifestare artistică 
de sinteză, prin care artiștii s-au 
străduit să dovedească cu succese 
reale rezultatul însușirii metodei rea
lismului socialist.

— Ce vi se pare mai semnificativ?
— Felul în care s-a încercat crea

rea chipului omului nou, al comu
nistului. Figurile de muncitori și ță
rani colectiviști exprimă starea de 
fapt a păturilor sociale din țara 
noastră: în trăsăturile lor se citește 
clar dîrzenia, hotărîrea de a lupta 
pînă la capăt și nesfîrșită încredere 
în perspectiva de viitor a țării noa
stre — învățătura tai Lenin cu
prinde masele. Este datoria noastră, 
a artiștilor, să exprimăm transformările 
lăuntrice care duc la formarea omu
lui nou, să reflectăm mediul social 
și politic în care el se formează și 
mai ales chipul acestui om în toată 
complexitatea și frumusețea lui. S-a 
realizat un mare progres și-mi place 
să vorbesc în acest sens despre Baba 
și Ciucurenco. Totuși, artiștii plas
tici mai au încă multe de făcut 
Trebuiesc găsite lucruri noi pe linia 
realismului socialist.

— Ce ne puteți spune despre 
„Partizanii" d-voastră ?

— Ideea mi-a venit plimbîndu-mă 
pe Șoseaua Nordului și evocînd lup
tele grele care s-au dat aci în pe
rioada insurecției de Ia 23 August. 
M-a impresionat faptul că printre 
partizanii activi au fost numeroși 
copii. Am încercat să redau prospe
țimea, simplitatea și, în același timp, 
concentrarea și îngrijorarea micului 
purtător de cartușe care trece de la 
un grup de partizani la altul.

Cadru din filmul „Legea e lege"

Maestrul Ion Jalea vorbește des
pre numeroasele lucrări de pictură, 
grafică și sculptură cu subiecte din 
luptele de la Lupeni și Grivița, răs
coalele țărănești din 1907, ședințele 
de partid din perioada luptei în «le 
galitate.

— Este remarcabilă lucrarea tai 
Irimescu „Lupeni 1929". Emoționea
ză prin firesc și sobrietate. E o bună 
expresie de sculptară. Ași vrea să

De vorbă cu sculptorul
ION J 1 L E A

spun încă o dată, și cu acest prilej, 
că tot ce s-a putut realiza bun în 
artă se datorește, în primul^ rînd, 
grijii partidului care ne asigură con
diții cît se poate de prielnice pen
tru munca de creație. O brigadă de 
șaizeci de pictori, graficieni, sculptori 
au plecat în Dobrogea; alțl șaizeci 
în fabrici, la uzine, sonde și mine, 
în gospodării colective. Ei realizea
ză astfel un dublu țel: mergînd în 
mijlocul oamenilor, cunosc mai bine 
realitatea vieții noi, culeg impresii 
inedite; in același timp ei fac ca

„Legea e lege"
De la „Clochemerle" care a făcut 

prozeliți în multe cinematografii apu
sene (recenta producție R.F.G., „Copiii 
minune" e o excelentă dovadă) pur
ced multe satire, pamflete spirituale la 
adresa micii burghezii provinciale 
mărginite, retrograde, păstrătoare a 
unor tradiții, a unor legi ridicole, ca 
aceea care a inspirat subiectul amu
zantei comedii „Legea e lege". Pre
zența tn distribuție a două capete de 
afiș tn domeniul comediei, Fernandel 
și Foto, ar fi putut împinge coproduc
ția franco-italiană pe o linie facilă în 
privința scenariului. Pe linia unei co
lecții de momente, de numere-pretext 
pentru recitalul virtuoșilor, cum a fost 
demonstrativa „Oaie cu cinci picioa
re". Aici însă dramaturgia e bine în
chegată și cu excepția finalului în 
afara stilului acestui film, el propul
sează idei, nu doar imbolduri motorii 
pentru pantomima consacratului.

In primul rînd — ideea absurdității 
anumitor forme juridice, a interpretării 
lor limitate, birocratice, ce pot aduce 
la un moment dat pe cel mai vajnic 
apărător al legii tn afara ei. Ca orice 
comedie, ea poartă germenul tragic, 
poate excesiv afișai de Fernandel în a 
doua jumătate a acțiunii. Ochii lui 
mari, sinceri și apoși se tulbură prea 
des pentru a nu diminua imaginea sa
tirică a realității. Alunecările melo
dramatice care diminuează oarecum 
virulența demascării aparatului juridic 
burghez țin mai mult de latura vieții 
de familie a vameșului devenit peste 
noapte bigam și cetățean a două țări, 

arta Tor să pătrundă în mase prin 
expoziții organizate în locuri de 
muncă, în fabrici, uzirie și în sate 
îndepărtate. în aceste; expoziții apar 
pentru întîia oară opere originale 
de artă plastică, inspirate chiar din 
locurile respective. In unele sate s-au 
pus chiar bazele unor colecții perma
nente de artă plastică. Cine ar fi 
putut măcar visa asemenea lucruri 
acum 16 ani?

Maestrul Jalea vorbește mai puțin 
despre proiectele sale de viitor, — îl 
preocupă mult perspectivele de dez
voltare ale generației tinere.

— Pregătesc schițe pentru Con
stanța, pentru litoral. Doresc ca lo
curile de odihnă ale oamenilor mun
cii să fie înfrumusețate cu autentice 
opere de artă... Mă preocupă mai 
ales apropiatele expoziții interne ale 
tinerilor. Au fost în centre industria
le și agrare și fără îndoială vor 
aduce multe lucrări valoroase. Raportul 
C.C. al P.M.R. prezentat de tovară
șul Gh. Gheorghiu-Dej la Congresul 
al III-lea al Partidului, perspectivele 
privind dezvoltarea țării noastre fn 
următorii șase ani, vorbesc concret 
și avîntat de viitorul patriei noastre. 
Sîntem chemați la înfăptuirea lui. 
Ne vom strădui ca arta noastră să 
slujească poporul, cauza construirii 
socialismului.

Adriana ILIESCU

sau — în ultimă instanță — a nici- 
uneia. O soție duioasă și mălăiață, un 
socru mult prea corect agitat, un tată 
necunoscut dar sfătos, prezent în ac
țiune, sini personaje construite în a- 
fara genului comic, personaje care-l 
antrenează și pe Fernandel pe o linie 
inconsecventă de interpretare. Aici — 
deci în scenariu și nu în decupaj 
(cum s-a susținut) — stă deficiența 
de unitate stilistică a filmului lui 
Christian Jaques. Regizorul a exploa
tat cu vervă majoritatea situațiilor co
mice oferite de dramaturgie. Să ne 
amintim doar de scena defilării vame
șului și contrabandistului prin orășelul 
de graniță, tn sunetele unei fanfare 
parodiind irezistibil tradiția devenită 
astăzi demagogie, celebrarea zgomo
toasă a nu știu cărui eveniment is
toric. Scena preia cu succes o moș
tenire valoroasă: comedia cinemato
grafică care a excelat pe acest tărim. 
O linie artificială de graniță separă 
orășelul în care locuiesc în bună ve
cinătate (cu rriici excepții ce fac ha
zul povestirii) francezi și italieni. Ei 
se strigă pe nume, se cunosc de mici, 
beau împreună la hanul celor două 
națiuni, prin bucătăria căruia trece 
hotarul, se căsătoresc între ei și sînt 
prieteni dar... „legea e lege". Un va
meș conștiincios se încăpățînează să-și 
prindă amicul în flagrant delict de 
măruntă contrabandă și de aci o sa
vuroasă parodiere a „strășniciei" legi
lor. Pînă cînd însuși apărătorul lor 
cade victima mecanismului diabolic pe 
care-l invocă tn numele unei probi
tăți profesionale ridicole. Satira are 
Implicații etice și sociale mai pro
funde decît istorioara hazlie a vameșu
lui cu policetățenie. De aceea săge
țile ei sînt îndreptate dramaturgie (șl 
s-ar fi cerut și interpretativ) atît în 
direcția inumanului aparat de stat bur
ghez — și în acest domeniu valoarea 
e incontestabilă — cit și, prin conse
cință, tn direcția acelei „funcționari- 
zări" a individului care în timpul 
slujbei nu mai gîndește, ci aplică for
mal paragrafe prăfuite, ce nu cores
pund relațiilor vii stabilite intre oa
meni. In lupta cu absurditatea, in fil
mul lui Christian Jaques ar fi trebuit 
să învingă rațiunea și nu întîmplarea, 
pentru ca deznodămintul comic să fie 
mai puțin gratuit. In lupta cu prejude
cățile ar fi trebuit să învingă prie
tenia stabilită între cetățenii celor 
două țări, oameni simpli ce nu țin 
seama de bariere formal constituite 
cînd viața lor e atît de identică, apă
sată de aceleași necazuri, pentru ca 
spirituala comedie să se ridice la 
înălțimea unei profunde opere artis
tice, cu un mesaj nobil, mobilizator.

Alic» MANOIU

Vahtan.gov
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JAROȘLAW IWASZKIEWICZ

16 ANI DE UI ELIBERAREA POLONIE!
aur,

Pacea
Nu pa peni tu linul hulubilor, zbor,
/iței tu al aholimpurilor. calm deznodămîrit, 
nici cu fulgerul orbitor.

Pacea pe pămînt.

Clieva însemnări 
asupra lileralorii poloneze

de RYSZAKD MATIJSZEWSKI
principal al li

teraturii progresiste din 
ipoca dintre cele două 
’războaie mondiale era 
(expresia prwted'.ului 
■profund și dramatic 
[împotriva primejdiei 
[războiului, împotriva 
mizeriei din ce în ce 
mai pronunțate a ma

selor populare, împotriva suprimării 
libertăților democratice de către un 
guvern care-și însușise metodele fas
ciste practicate de statele totalitare, 
adică de Germania lui Hitler și Italia 
Jui Mussolini. Cel mai multi din scri
itorii din epoca dintre cele două răz
boaie trăiesc și scriu astăzi printre 
noi, constituind vechea generație a 
scriitorilor epocii noastre contempo
rane.

Să cităm printre aceștia din urmă 
pe Maria Dobrowska, născută în 
1889, autoarea unui excelent roman de 
moravuri întitulat „Nopți și zile", mi- 
iitînd între cele două războaie mon
diale pentru realizarea reformei agra
re care ar fi ameliorat soarta milioa
nelor de țărani.

Să cităm, de asemeni, pe marele 
poet Wladislaw Broniewski, născut în 
1897, cel dinții poet care a legat con
ținutul poeziei sale de lupta revolu
ționară a proletariatului.

Trebuie pomenit, de asemeni, Leon 
Kruczkowski, născut în 1900, scriitor 
care, între cele două războaie, a de
scris evoluția conștiinței ideologice a 
maselor țărănești.

Să cităm. în sfîrșit, doi apărători 
entuziaști ai cauzei păcii, poeții An
toni Slonimski, născut în 1895 și Ja- 
rosiaw Iwaszkiewicz, născut în 1894.

Ultimul război a fost una din ex
periențele cele mai grele în istoria 
poporului polonez. Opt milioane de 
cetățeni ai țării noastre și-au găsit 
moartea în lagărele de concentrare 
și în lupta împotriva ocupantului. In 
cei șase ani de război, cotropitorul 
nu îngăduia să se editeze nici o carte 
în Polonia, suprima școlile secundare 
și superioare, distrugea sistematic în
treaga moștenire a culturii noastre și 
ne jefuia comorile noastre de artă pe 
care le trimitea în străinătate.

Ideea dominantă a operelor unui 
mare număr din scriitorii noștri era, 
și aceasta chiar înainte de război, vi
sul unei Polonii drepte, nepărtinitoa
re și libere de orice exploatare și de 
dominația banului. In cursul anilor 
de război, acest vis ia forma reală 
a luptei pentru o Polonie populară, 
prin alianța cea mai strînsă cu patria 
socialismului, cu Uniunea Sovietică.

Ilustrul poet polonez Julian Tuwim 
(1894—1953) care în această epocă 
emigrase în America, exprimă aceste 
crezuri universale într-un mare poem: 
„Florile poloneze", operă plină de 
nostalgie pentru patria sa și de cre
dință în renașterea ei, ca țară în 
care „dreptul înseamnă totdeauna 
drept și justiția înseamnă justiție", 
ca țară unită printr-o graniță de 
prietenească vecinătate cu marea „na

țiune a celor o sută de națiuni" — 
sovietică-

Numeroși scriitori polonezi care se 
refugiaseră în timpul războiului în 
Uniunea Sovietică au luplat în rîndu- 
rile Armatei Poloneze care se formase 
în U.R.S.S., au cîntat în operele lor 
gloria și eroismul soldatilor noștri 
iuptînd pentru libertate. De asemeni, 
literatura din timpul războiului și a! 
ocupației, ca șl cea a primilor ani de 
după război se înscrie la noi sub sem
nul protestului împotriva crimelor 
fascismului.

Scriitoarea Seweryna Szmaglewska, 
care a fost ținută timp de cinci ani 
în faimosul lagăr de la Auschwitz, 
a scris o carte anexată apoi ca do
cument acuzator la procesul criminali
lor hitleriști, la Niirenberg.

Marea scriitoare poloneză Zofia 
Nalkowska (1885—1954) a strîns un 
material care a servit de bază pen
tru un volum de eseuri întitulat „Me
dalioane", constituind în literatura 
noastră de după război una din cele 
mai puternice acuzări împotriva fas
cismului.

Paginile cele mai zguduitoare din 
literatura poloneză de după război 
au fost consacrate de către scriitorii 
noștri istoriei martiriului colectiv al 
populației evreiești din Polonia. Se 
cuvine să menționăm în această di
recție opera lui Adolf Rudnicki și Jer
zy Andrzejewski ca și a numeroși alți 
scriitori.

O altă sarcină care și-a găsit ex
presia în literatura de după război a 
fost analiza intelectuală a problemelor 
sociale complicate care începuseră să 
se pună în cursul anilor de război și 
care au alcătuit istoria timpului nos
tru.

O astfel de analiză profundă a eve
nimentelor care au acționat asupra 
epocii noastre este dată de una din 
operele ceie mai bune ale literaturii 
noastre de după război, de piesa dra
matică a lui Leon Kruczkowski „Ger
manii".

Noua piesă a lui Kruczkowski, scrisă 
în 1959, „Prima zi de libertate", de
scrie evoluția sentimentelor umani
tare și mecanismul complicat al anta
gonismelor naționale deșteptate chiar 
de hitlerism și, de asemeni, proble
ma limitelor libertății de a-ți alege 
propria atitudine într-un moment care 
necesită o hotărîre imediată.

Problema fascismului și a războiu
lui își află expresia și în numeroase 
romane scrise după război, ca seria 
lui Kazimierz Brandys (născut în 1916) 
întitulată „Intre războaie", sau 
romanul lui Jerzy Andrzejewski (năs
cut în 1911) „Cenușa și diamantul", 
prima lucrare din literatura poloneză de 
după război care zugrăvește tabloul 
cuceririi puterii de către forțele re
voluționare și unul din cele mai mari 
succese ale prozei poloneze de după 
război.

Studiul procesului transformărilor 
sociale din viața Poloniei de azi a 
devenit pentru scriitori o preocupare

Nu se va naște în poiene de flori 
și nu va coborî din curcubee sau cînt, 
din tunete negre sau nori

Dramaturgul Paul, Herbert Tr» 
yef din R.D.G, a, terminat da 
curlnd O piesă închinată vieții 
Iul Karl Marx. Acțiunea piesei 
se desfășoară Ia ~ ~ "
ies șl Londra șl 
evenimentele din 
Berlin. Premiera 
teatrul din Karl 
cadrul celui de 
Muncitoresc de

Paris; Bruxel- 
culminează 
martie 1848 

va avea loc 
. Marx Stadt 
al II-lea Festival 
artă din R.D.G.

cu 
la 
la 
în

Pacea pe pămînt. dln Bratislava se 
film intitulat

Instalația de răcire a straturilor, în vedere» 
bazin de cupru de la

de mare importanță. Tabloul moral 
al omului a cărui viață este exprimată 
de acest proces, constituie o proble
mă pasionantă socială și psihologică, 
într-un mare număr de romane con
temporane (ca, de pildă, în romanul 
lui Igor Newerly „Amintire în celu
loză", în „Cetățenii" lui Kazimierz 
Brandys, etc...)

Poeții noștri care, în timpul celui 
de al doilea război mondial, vedeau 
cu durere spectacolul distrugerii cri
minale a capitalei noastre, trăiesc 
astăzi zilele pline de însuflețire ale 
reconstrucției ei, într-un ritm și entu
ziasm neobișnuite.

Cu tot învățămîntul universal, for
mal obligatoriu, aveam în Polonia di
nainte de război 32% de neștiutori de 
carte. Astăzi analfabetismul a fost în 
întregime lichidat. Aveam înainte de 
război 300.000 elevi de liceu. Astăzi 
avem mai mult de 900.030. In cursul 
ultimului an de război aveam 48.000 
de studenți. Mulți dintre ei, după ter
minarea studiilor, nu găseau de lucru,

începerii exploatării la noul 
Lubin (R.P. Polonă).

în timp ce astăzi avem 130 mii de 
studenți și, cu toate acestea, resimțim 
în numeroase domenii lipsa specialiști
lor. Numărul școlilor superioare s-a 
triplat.

Numărul cărților din bibliotecile 
publice pe locuitor era înainte de răz
boi de 53 de exemplare. Tirajul anual 
al cărților se ridica înainte de război 
la 15-30 milioane exemplare. In cursul 
anilor 1950-1959 el a atins în medie 
aproape 90 milioane exemplare.

In aspirațiile noastre de a face din 
carte pîinea cea de toate zilele a fie
cărui om din Polonia, sîntem departe 
de a fi atins idealul. Dar, încet-încet, 
ne apropiem de ținta pe care ne-am 
fixat-o și avem profunda convingere 
că mergem pe calea cea bună.

Vrem să fim fideli marilor tradiții 
ale literaturii noastre și pe baza 
acestora să creăm opere noi care să 
ajute construirii în Polonia a unei 
vieți mereu mai bune, întăririi cau
zei păcii în lumea întreagă.
i , . (Text prescurtat)

Literatura romină

Din stînca voințelor izvor viu țîșnește
ca sîngele din vene spumegînd
și-n fiecare zori mai cuprinzătoare crește

Pacea pe

Ca flacăra zbucnește ea din muncă, 
din a pașilor severă armonie. 
Răsună peste spații o poruncă :

1 mara —

pămîni.

Pace să f ie!

MALGORZATA HILAR
(R. P. Polonă)

ar fi timpul
să strîngă la subsuoară cărți 
sau să alerge la întîlnire 
sărind treptele, două cîte două.

Palmele ei mici
n-au aplaudat niciodată 
și niciodată
n-au mîngîiat tîmplele iubitului.

Prin ele trec, mașinal,
— obișnuite mișcări de automat 
boabele mătăniilor,

Tinerețea i-e-nfășurată strîns 
în rochia lungă și grea, 
ascunsă de bucurii și de soare.

Ea trece astăzi
cu gîtul țeapăn
prin mijlocul veacului douăzeci.

'Alături ard gherghine, 
fete ridică schelele unei case, 
rîd și plîng,
cad și se ridică din nou,
'dar ea, ca o surdomută, 
nu va auzi niciodată
plînsul copilului ei
și niciodată,
nu va fi prinsă în vîrtejul dansului 
de efervescența pieții.

Tălmăciri de TOMA GEORGE MA1ORESCU.

In studiourile 
lucrează la un 
„Ctntecul întrerupt", o coproduc
ție ceho-gruzlnă. Cei doi regi
zori care conduc lucrările sînt 
N. SanișvRl șt Frantlcek Sastelt

La Sidney a avut loc o con
sfătuire a scriitorilor comuniști 
din Australia,- care a luat In dis
cuție 
faste 
supra 
turti
subliniat scăderea îngrijorătoare 
a numărului de cărți ale scriito
rilor australieni, editate în ulti
mul timp.

problema influentei ne- 
a monopolurilor străine a- 
vlețll culturale șl litera- 

australiene. Conferința a

Răspunsurile 
poet american 
trușnica idee 
telefon, unora__ _________  ____
edituri din New York, întreba
rea ..Spuneți sincer, ați publica 
un poet american care, să spu
nem, încă n-a obținut premiul 
Pulitzer?" :
- Nu. Nu publicăm niciodată 

poezii. („Crown Press").
— Nu. nu publicăm poezii. In 

privința asta avem o atitudine 
fermă (,.Simon & Schuster*).

— Nu. Nu ne interesează decît 
poeții celebri. („Random House").
- Nu. Avem activitate restrîn- 

să. („Dodd, Mead & Co.«).
— Nu. De ce nu trimiteți poe

ziile dvs. în Anglia ? („Citadel 
Press").
- Nu. N-are nici un rost să 

ni le trimiteți. („E .P. Dutton").
— Nu, dar totuși trimitetl-le 

(„Knopf").
— Nu prea 

Brace**).
— Nu. Sîntem o întreprindere 

comercială. Toate acțiunile noa
stre sunt deținute de comer-
cianțl. Regretăm. (,,Henry Hoit").
- Stațt puțin să mă gîndesc’

Da. am publicat pe un poet tî
năr care n-a obținut premiul
Pulitzer. Cînd ? O, acum vreo
trei ani. („Harpers"),
- Pe dracu, nu i („Mc. Graw 

HUI").

primite de un 
care a avut năs- 
de a pune, prin 
din cele mal mari

des. („Harcourt,

lată cum descrie Jacques Las- 
saigne președintele secției fran
ceze a Asociației Internaționale 
a criticilor de artă, atmosfera In 
care au fost decernate premiile 
la Bienala din Veneția, „după 
săptămînl șl zile de intrigi deo
sebit de veninoase care au creat 
la Veneția o atmosferă amintind 
cele mal negative laturi ale fes
tivalurilor cinematografice. Grav 
amestec comercial, crize de sus
ceptibilitate ale vedetelor șl pînă 
la prezența grațioasă a unor 
«starlettes» fotografilndu-se în 
fața tablourilor, nimic nu a 
lipsit..." Lassalgne scrie că. pînă 
la urmă, totul s-a aranjat. C.um ’ 
Prin alte combinații care să nu 
supere pe nimeni șl în special 
vedetele picturii abstracte. Fau- 
trier (Italia) șl Hartung (Franța) 
premlațl de juriu. La asa delibe
rări, așa hotărî ri :

Nici o mirare desigur că — sub 
semnătura lui Thomas Wood - 
arhireacționarul „New York He
rald-Tribune" îl felicită pe sce
naristul șl regizorul Richard 
Brooks pentru totala lipsă de 
scrupule cu care, în filmul „El
mer Gantry" (turnat după cele
brul roman cu același titlu al Iul 
Sinclair Lewis) „a suprimat 
foarte mult din textul cărții șl 
l-a dilu®t considerabil mesajul, 
transformîndu-1 pe acest escroc 
religios într-un tînăr american 
normal, cu o sănătoasă poftă de 
bani, femei si distracții șl fă- 
clnd din el un om mult mal 
cumsecade decît a Intenționat 
Lewis’.

in U.R.S.S

Editura ;.Neues Leben*  din 
Berlin a scos de sub tipar cea 
de a 19-a ediție a romanului 
„Așa s-a călit oțelul" de N. Os
trovski. Subliniind larga răspîn- 
dire a operelor lui N. Ostrovski 
în R.D.G., ziarul „Neues Deut
schland**  conchide că N. Ostrov
ski este unul dintre 
cel mai iubiți de către 
Germaniei socialiste.

scriltoril 
tineretul

C ă 1 u g â r i ț a

5550 de versuri 
argheziene

TUDOR ARGHEZI 
„Izbrannîie stihi”, Moscova 

Goslitizdat 1960

Un volum de înfățișare bibliofilă 
pune la dispoziția cititorilor sovietici 
162 poeme (peste 5550 de versuri) ale 
marelui nostru poet. Imprimat pe ve
lină albă despre care maestrul scria 
cu emoție cîndva, alcătuit și prefațat 
de A. Sadețki. îngrijit de unul din cei 
mai iscusiți traducători arghezieni, I. 
Mirimski, volumul este ilustrat cu in
teresantele gravuri ale pictoriței L. 
Rostovțeva.

Cartea intră în mîna unor cititori a- 
vizați de mai mulți ani asupra fru
museții inedite a versului arghezian 
căci unele tălmăciri au apărut și în di
ferite reviste, și în vasta antologie 
rusă a poeziei romînești. Totuși, a- 
cest volum de „Versuri alese", punînd 
în circulație peste hotarele noastre în- 
tr-o limbă de mare raspîndire univer
sală cele mal frumoase poeme arghe
ziene, într-o prezentare sistematică și 
traduse cu multă grijă, conține destule 
surprize. De la Testament pînă la Psal
mul publicat de poet în „Luceafărul" 
în 1959 nimic nu e scăpat din vedere 
din tot ce constituie opera lirică fun
damentală □ maestrului. Bucuria și re
cunoștința noastră față de alcătuitorii 
și traducătorii cărții sînt cu atît mai 
mari cu cit știm ce greu de tradus în 
altă limbă este Arghezi. Dar volumul 
rus se prezintă, cu foarte rare excep
ții, la un nivel de traducere foarte 
înalt, avînd darul de a comunica u- 
neori pînă și farmecul atît de original 
al sintaxei argheziene, pînă și vraja 
specifică a rimei. Sînt poeme dintre 
acelea unde vibrația lirică și cuvîntul 
așezat în poziții niciodată cunoscute 
altădată, unde împerecherea cuvintelor, 
vecină cu pictura și simfonia, izbește 
prin noutatea ei aparent simplă. Și 
tocmai acestea, atît de legate s-ar pă
rea de limba în care au fost scrise, 
se pot numi în volumul rus printre 
cele mai bune traduceri. Arghezi este 
un poet care nu aparține școlilor șl nu 
are școală în poezia universală. De a- 
ceea un traducător trebuie să mobili
zeze Inteligent toate resursele poetice 
ale limbii respective și să caute căi 
nebătute. Așa au făcut în mare parte 

traducătorii ruși al Iul Arghezi, cău- 
tînd sprijin nu numai în limba lui 
Blok și a lui Esenin, experiență fără 
îndoială folositoare, dar nu îndeajuns 
de apropiată de scop, ci mai ales în 
limba folclorului liric rus, vechi și 
contemporan, atît de bogată în nuanțe 
iar deseori în propria lor capacitate de 
a crea. Iată de ce volumul izbu
tește să înfățișeze în forme demne de 
original cele mai multe din poemele 
marilor cicluri argheziene, cum sînt : 
„Cuvinte potrivite", „Stihuri de seară", 
„1907", „Cîntare omului" și poeme din 
celelalte cicluri, chiar din cele mai di
ficile pentru munca unui traducător, 
cum sînt bunăoară cele din ,.Flori de 
mucigai" sau din „Abecedar". Este de*a  
dreptul uimitor să constați cît de fi
resc sună în rusește, de pildă, poe
mele : Testament, Morgenstimmung, 
Belșug, Arheologie, Dor dur, Caligula, 
Blesteme, Cina, Ion Ion, Har, Flautul 
descîntat, Duduia șl aproape toate poe
mele din Cîntare omului.

Diferențe de nivel există, dar nu sînt 
în volum poeme slab traduse : cele mai 
multe sînt tălmăciri excelente, Testa
mentul se poate numi chiar traducere 
excepțională. Numeroși traducători, 
printre care îndeosebi N. Pavlovici 
(traducătorul Testamentului), Em. Ale- 
fandrova, I. Mirimski, N. Podgoricea- 
nl, A. Golemba, N. Ștefanovici. vădesc 
buna cunoaștere a operei marelui nos
tru poet și voința de a o transmite cît 
mai autentic cititorilor sovietici.

Un studiu despre 
dramaturgia romîneasca

SCRIITORI AI ȚARILOR DE 
DEMOCRAȚIE POPULARA 

Edit, de stat pentru literatură beletris
tică, Moscova 1959

Intr-o carte recentă in care se află 
studii despre Mao Dun, Llu Bai-iui, 
Maria Dobrowska, T. Svatopluk, Fran
tisek Hecko, J6zsef Attila, un amplu 
studiu despre dramaturgia lui M. 
Davidoglu, autor cunoscut în U.R.S.S., 
publică Iurli Kojevnikov.

Studiul este în primul rînd descriptiv^ 
dînd cititorului sovietic o imagine sis
tematică asupra operei dramatice a 
scriitorului nostru, dar făcînd aceasta 
cu grija deosebită ca cititorul studiului 
să-și poată da seama într-adevăr de 

valoarea pieselor discutate, de forța 
mesajului lor social, de calitățile lor 
dramatice.

După o sumă de note biografice și 
de fixare în literatura dramatică a 
țării noastre, I. Kojevnikov se ocupă 
cronologic și amănunțit de toate pie
sele dramaturgului nostru (studiul, 

intitulat ,.Chipul omului nou în dra
maturgia lui M. Davidoglu" ocupă 36 
de pagini compacte). Analizînd „Omul 
din Ceatal" și spunînd că tema omului 
nou din această piesă „a deschis o 
perioadă nouă în dezvoltarea drama
turgiei romînești și a devenit temă de 
bază în creația lui Davidoglu însuși", 
criticul se ocupă de piesele scurte ale 
dramaturgului, îndeosebi de „Flăcăul 
de pe Ceanul-Mare*  pe care le con
sideră .,mai degrabă niște studii în 
domeniul noii teme". Apoi se oprește 
mai mult la „Minerii". „Lucrată 
profund și fundamentată psihologic, 
scrie criticul sovietic, linia Anton - 
Maria este o importantă realizare dra- 
maturgică a lui Davidoglu. Dezvăluind 
conflictul între Anton și Maria, Davi
doglu a arătat mult mai puternic 
decit prin ciocnirea altor personaje 
(Anton - Noe-baci, Anton - Mihaly) 
cum iese învingător umanismul socia
list, cum viața nouă, afirmîndu-se în 
toiul luptei, transformă pe oameni". 
I. Kojevnikov adaugă că „cel mai mare 
merit al dramaturgului a fost crearea 
chipului omului nou, a luptătorului 
conștient pentru socialism".

Despre „Cetatea de foc" se spune în 
studiu că „Davidoglu dezvăluie mai 
puternic decit în piesa precedentă 
psihologia eroilor principali și de aici 
piesa cîștigă din punct de vedere ar
tistic*.  „Tinzînd să arate formarea ca
racterului omului nou, dramaturgul 
atinge cele mai diferite domenii ale 
vieții contemporane. Una din proble
mele importante pe care le ridică este 
situația femeii". Iar mal departe : 
„Astfel, dramaturgul dezvăluie treptat, 
pas cu pas, forța noii societăți care 
se manifestă în atitudinea creatoare 
față de munca liberă, față de morala 
nouă, — forța aceea care unește pe 
toți, bărbați șl femei, înfrățește pe 
muncitori și intelectuali, șterge orice 
diferend național**.

După ce discută calitățile șl defectele 
piesei „Schimbul de onoare**  („drama
turgul și-a construit piesa nu pe în
fruntarea de caractere între Stratulat 
șl Șerban, ci pe juxtapunere în urma 
cărui fapt și figura lui Șerban a ieșit 
statică" ; „lăsînd la o parte faptul că 
în piesă sînt multe personaje e vădită 
încercarea dramaturgului de a da o 
ciocnire între două caractere") I. 
Kojevnikov, re*erindu-se  și la această 
piesă și la următoarea, la „Orașul în 
flăcări", scrie : „Această tendință spre 

un anumit laconism scenic, care ar fi 
putut duce la o tratare psihologică 
aprofundată a tipurilor, apare foarte 
vădit în altă piesă a lui Davidoglu 
în , «Orașul în flăcări»**,  unde 
„opunînd două lumi, Davidoglu dez
văluie evoluția interioară a eroilor 
principali, arată două linii care merg în 
direcții contrare**.

Incheindu-șl studiul, Iurii Kojevnikov 
scrie : „In piesele lui Davidoglu e în
tipărită o întreagă etapă, mare și com
plexă, din lupta de clasă care înso
țește construirea Romînlel socialiste. 
In figurile eroilor săi și-a găsit întru
chipare clasa muncitoare din Romînla, 
creatoarea și stăpîna vieții noi".

28 de nuveliști 
în limba lui Gorki

ANTOLOGIA NUVELEI ROMÎNEȘTI 
Goslitizdat, Moscova 1959

Două volume mari (aproape 1400 de 
pagini) pun la îndemîna cititorilor so
vietici (tiraj : 30.000 ex.), într-o elegantă 
prezentare grafică, 94 nuvele șl schițe, 
alese din operele a 28 scriitori romînl. 
Regăsești aci, în fidele șl îngrijite 
tălmăciri, o muncă harnică și de talent 
care Izbutește, dlferențilnd competent 
temperamente șl stiluri, să arate ci
titorului sovietic stilul lapidar al Iul 
Costache Negruzzi, ritmul grav al 
lui Odohescu, fraza lirică a Iul Dela- 
vrancea; sentimentală a lui Vlahuță, 
aspră a lui Rebreanu, sau fraza tur
nată în metal a lui Geo Bogza. Recu
noști zgîrcenla lui Hagi Tudose, răutatea 
stupidă a Domnului Vucea, glasul ironic 
al „Galbenului" iul Alecsandri, atmos
fera cînd lirică și celest de senină; 
cînd satirică a amintirilor lui Creangă, 
revezi personajele biciuite de rlsul lui 
Caragiale sau pe eroii umani și ferme
cători ai maestrului Mihail Sadoveanu, 
simți toată palpitația ;,Uzinei vii" a Iul 
Sahla.

„Nuvelele șl povestirile romînești, scrie 
în studiul introductiv V. Rozențveig, 
au fost create de munca scriitorilor 
din mai multe generații. In lupta lor 
împotriva literaturii fără conținut, ei 

și-au afirmat șl In formele scurte ale 
prozei literare realismul și caracterul 
popular, respectul și dragostea lor 
față de oameni". Alcătuitorii și cel 21 
de traducători al antologiei apărute la 
Moscova, n-au scăpat din vedere a- 
proape nimic din ce au produs mal 
bun nuvellștii romînl într-o perioadă 
de aproximativ unsprezece decenii. 
Găsim aici pe C. Negruzzi cu Alexan
dru Lăpușneanu, Au mai pățit-o și 
alții, Calipso și Istoria unei plăcinte, 
pe Alecsandri cu Istoria unui galbăn 
și a unei parale, găsim Doamna 
Chiajna de Odobescu. textul integral 
al Amintirilor din copilărie ale lui 
Creangă, Moara cu noroc a lui Slavici, 
un mănunchi abundent din opera lui 
Caragiale (Smotocea și Cotocea, Aren
dașul romin, Leonică Ciupicescu, 
Politică și delicatețe, Răsplata jertfei 
Patriotice, La hanul Iul Mînjoală, Te
legrame, Domnul Goe, Situațiunea, Tren 
de plăcere. Mici economii. Ultima emi
siune. Triumful talentului, Inspecțlune, 
Lanțul slăbiciunilor, Reportaj, Vizită, 
La Peleș), de asemenea, mai multe 
schițe de Vlanuță, Hagi Tudose și 
Domnul Vucea ale lui Delavrancea. 
fragmente din Moș Teacă al lui Bacal- 
bașa, nuvele de C. Hogaș (Părintele 
Ghermănuță și La Pîngărați), Brătescu- 
Voinești (Niculăiță Minciună), I. Bassa- 
rabescu, Al. Cazaban. V. Demetrius, 
N. Dunăreanu, Jean Bart, Emil Gîrleanu 
(Nucul lui Odobac), Gala Galaction 
(Bisericuța din Răzoare ș.a.). Ion 
Agîrbiceanu, Cezar Petrescu, Camil 
Petrescu (Mănușile), Victor Dftimiu 
și alții.

Prezentînd în al doilea 
velistica noastră modernă, 
antologiei au acordat o 
osebită în primul rînd maestrului Mihail 
Sadoveanu (Năluca, Cozma Răcoare, 
Zina lacului Călărașul, Două dureri, 
Panciuc, Codrul, Intîia iubire, Un om 
năcăjit, Bulboana lui Vălinaș), aceasta 
vădindu-se și din grija cu care sînt 
tălmăcite povestirile și din cuvintele 
calde și pline de respect ale autorului 
prefeței pentru marele scriitor în opera 
căruia „chipul țăranului și peisajul sînt 
atît de sudate, pe cît alcătuiesc ace
lași tot poporul și pămîntul lui natal".

Și Rebreanu, prezent cu Ițic Strul 
dezertor și cu alte nuvele este admi
rat pentru „dramatismul și profunzimea 
psihologică din analiza artistică a ca
racterelor".

Al dolleav volum se încheie cu două 
din nuvelele lui Al. Sahia (Șomaj fără 
rasă șl Uzina vie) șl cu trei fragmente 
din opera lui Geo Bogza (Un om a 
trecut munții, In nopțile cu lună 
femeile torc cînepă, Valea Plîngerli).

volum nu- 
alcătultorll 

atenție de-

Lectura în limba rusă a celor două 
volume de nuvele admirabil traduse 
îți dă sentimentul de mîndrie legitimă 
pentru cel douăzeci șl opt de prozatori 
romînl care au intrat în țara lui Cehov 
șl a lui Gorki.

Coperta volumului de versuri
Maria Bănuț, apărut la Editura de stat 
pentru literatură beletristică — Moscova 

1960
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La Bagdad a început : 
publicația blsăptămînală 
salda" (Mesaj). După cum se a- 
rată în primul număr, redacția 
își propune să dezbată de pe 
poziții progresiste - în paginile 
revistei - cele mal Importante 
probleme Ideologice 
care frămîntă opinia 
niană.

să apară 
i „Ar-Rl-

șl culturale 
publică lra-

de 
victime 

Marele savant.

„Vînătoarea 
face noi 
Unite. ______  ______ _
Linus Pauling, laureat al pre
miului Nobel, a fost chemat în 
fața unei sub-oomisii de ancheta 
a senatului S.U.A. „Acuzarea*  t 
a condus campania pentru sem
narea unei petiții împotriva ex
periențelor cu armele atomic.»» 
Dr. L. Pauling a refuzat să-l 
numească pe tinerii savanțl care 
au strîns semnături. „Conștiința, 
a spus el, nu îmi permite să mă 
protejez, sacrlficîndu-i pe acești 
tineri idealiști. M-am decis, deci, 
să nu dau urmare cererii sub
comisiei. Este o chestiune de 
moralitate, de justiție și 
Ktiintâ‘!

vrăjitoare*  
in Statele 

prof, dr

de con-

La Mtinchen va apare 
cînd romanul „Pămînt 
nit**  de M. Șolohov. Aceasta va 
Ii prima edife a cunoscutului 
•"oman în r.f.g.

în cu- 
desțele-
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