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SUB STEAGUL INVINCIBIL 
AL MARXISM-LENINISMULUI *>

Porturi dunărene

Comuniștii.
menilor muncii din țara 
au primit cu cel mai viu interes 
Declarația partidelor comuniste și 
muncitorești, adoptată la Consfă

tuirea de la Moscova. Pe bună 
dreptate ei văd în acest document 
o strălucită expresie a forței iără 
precedent a mișcării comuniste mon
diale, a principialității și maturității 
ei ideologice sub steagul marxism- 
leninismului.

Prin amploarea participării, ca și 
prin importanța problemelor discu
tate, Consfătuirea de la Moscova re
prezintă o întîlnire internațională d<’ 
însemnătate istorică în dezvoltarea 
mișcării comuniste internaționale, în 
destinele și lupta popoarelor lumii 
pentru pace și socialism. Ea a reunit 
pe reprezentanții a 81 de partide, 
fiind cea mai largă consfătuire in- 

v temațională, de la apariția mișcă
rii muncitorești. In acest for al 
mișcării comuniste mondiale a avut 
loc o dezbatere marxist-leninistă 
amplă și fundamentată a 'celor mai 
esențiale probleme ale contempora
neității, a principalelor sarcini care 
stau în fața partidelor comuniste și 
muncitorești din țările socialiste, cît 
și a celor' din țările capitaliste și din 
țările coloniale și dependente, au fost 
examinate multi later al căile rezol
vării acestora potrivit intereselor vi
tale ale tuturor popoarelor.

Democratismul profund ce a ca
racterizat întreaga desfășurare a 
discuțiilor, deplina egalitate, contri
buția adusă de fiecare partid au asi
gurat elaborarea unui document de 
uriașă însemnătate teoretică și prac
tică — Declarația Consfătuirii — care 
constituie rodul ‘ înțelepciunii colective 
a tuturor partidelor comuniste și 
muncitorești, întruchipează generali
zarea bogatei experiențe revoluțio
nare a mișcării comuniste mondiale. 
Bazată pe adevărurile generale de 
nestrămutat ale marxism-leninismu- 
lui și străbătută de suflul marxis
mului creator, de suflul Viu al leni
nismului, Declarația dă o orientare 
clară tuturor partidelor comuniste 
și muncitorești, constituie un în
dreptar sigur al luptei lor pentru 
pace, independență națională, demo
crație și socialism, îmbogățește cu 
teze noi și concluzii de excepționa
lă însemnătate tezaurul gîndirii re
voluționare, reprezintă o valoroasă 
dezvoltare a marxism-leninismului.

La Consfătuirea de la Moscova, 
partidele comuniste și muncitorești 
și-au reafirmat în mod unanim fi
delitatea față de Declarația și Ma
nifestul Păcii adoptate în noiembrie 
1957, au relevat deplina confirmare 
a ideilor acestora de către eveni
mentele din răstimpul ce a trecut, 
Justețea orientării dată mișcării co
muniste de aceste documente.

Subliniind că principalul conținuți 
al dezvoltării mondiale contempora
ne îl constituie procesul de trecere 
a omenirii de la capitalism la so
cialism, început de Revoluția din 
Octombrie, Declarația recentei Con
sfătuiri de la Moscova dă o carac
terizare științifică epocii noastre, ca 
epocă a luptei celor două sisteme 
socia'e opuse, a revoluțiilor so
cialiste și a revoluțiilor de elibe
rare națională, a prăbușirii imperia
lismului, a lichidării sistemului colo
nial, epoca trecerii pe calea socialis
mului a noi și noi popoare, a, trium
fului socialismului și comunismului 
pe scară mondială. Principala trăsă
tură distinctivă a timpurilor 
stre constă în 
cia’ist mondial 
torul hotârîtor 
lății omenești.

Stabilirea caracteristicilor epocii 
nu este o problemă de ordin ab
stract, ci are o considerabilă însem
nătate principială și practică; forța 
caracterizării cuprinse în Declarație 
rezidă în faptul că ea pornește de 
la luarea în considerare a marilor 
schimbări petrecute în lume, arată 
căile evoluției acesteia și precizează 
forțele sociale care determină mer
sul evenimentelor, ajutînd partidele 
comuniste șă-și stabilească în mod 
științific obiectivele de luptă și să-și 
elaboreze o tactică și strategie co
respunzătoare.

Făcînd o analiză multilaterală a 
capitalismului contemporan, Consfă
tuirea de la Moscova a arătat că în 
prezent, în dezvoltarea crizei gene
rale a capitalismului a început o e- 
tapă nouă. In ciuda născocirilor min
cinoase ale ideologilor burghezi, ale 
reformiștilor și revizioniștilor despre

masele largi ale oa- 
noastră .

așa-zisa „regenerare" a capitalismu
lui, acesta a trecut într-o fază ire
mediabilă a declinului și descompu
nerii, putrezirea sa manifestîndu-se 
cel m,ai puternic în principala țară 
imperialistă, S.U.A. Se ascut contra
dicțiile capitalismului atît pe plan 
național cît și internațional. Se des
fășoară o gigantică luptă între for
țele muncii și ale capitalului, are loc 
prăbușirea sistemului colonial, po
poarele se ridică tot mai hotărît la 
lupta împotriva imperialismului, în
deosebi împotriva imperialismului a- 
merican, cel mai mare exploatator 
internațional, jandarmul și reazimul 
principal al reacțiunii mondiale. Lup
ta popoarelor care construiesc socia
lismul și comunismul, mișcarea re
voluționară a clasei muncitoare din 
țările capitaliste, lupta de eliberare 
națională a popoarelor asuprite, miș
cările general-democratice, toate a- 
ceste forțe mari ale contempora
neității avînd în centrul lor clasa 
muncitoare internațională, se con
topesc într-un singur torent care 
macină și distruge sistemul impe
rialist mondial.

Trebuie subliniat în mod deosebit, 
ca o trăsătură specifică a acestei noi 
etape a crizei generale a capitalis
mului, faptul că ea a apărut nu -în 
legătură cu un război mondial, ci în 
condițiile întrecerii dintre cele două 
sisteme și schimbării tot mai mari a 
raportului de forțe în favoarea so
cialismului, ale luptei cu succes â 
popoarelor pentru înfăptuirea și con
solidarea coexistenței pașnice.

Intr-un puternic contrast cu situa
ția din lumea capitalistă, sistemul 
mondial socialist prezintă tabloul 
unei societăți în plină înflorire a 
tuturor forțelor și resurselor sale. 
Etapa nouă în care a pășit sistemul 
socialist mondial se caracterizează 
prin construcția desfășurată a co
munismului în Uniunea Sovietică, 
prin făurirea cu succes a bazelor 
socialismului în celelalte țări socia
liste, dintre care unele au trecut la 
construcția societății sbcialiste dezvol
tate, prin faptul că în toate țările 
socialiste au fost lichidate posibilită
țile social-economice de restaurare a 
capitalismului. Oamenilor muncii 
țara noastră, ca și din celelalte 
ale familiei țărilor socialiste, le 
piră o profundă satisfacție și 
credere aprecierea Consfătuirii 
privire la asigurarea victoriei depli
ne a socialismului pe ansamblul în
tregului lagăr socialist.

Realizările strălucite ale Uniunii 
Sovietice în înfăptuirea grandiosului 
plan septenal, minunatele sale vic
torii în dezvoltarea vertiginoasă a 
economiei, în domeniul științei, teh
nicii și culturii, rezultatele celorlalte 
țări socialiste, revoluționează con
știința oamenilor muncii din țările 
capitaliste, îi însuflețesc în lupta lor. 
Acum, cînd socialismul apare nu nu
mai ca o teorie, ci e întruchipat în
tr-un sistem social-economic mondial, 
se confirmă cu o nouă forță preve
derea leninistă că țările socialismu
lui victorios exercită prin construcția 
economică 
dezvoltării

Condiția 
opera de 
este stricta 
creatoare a principiilor generale, uni
versal valabile. ale construcției socia
liste, neadmiterea oricărei abateri de 
la aceste principii, a oricărei exa
gerări a rolului particularităților na
ționale, cît și a ignorării acestora. 
Acest adevăr este confirmat și de ex
periența proprie a țării noastre; toc
mai pe această bază în țara noastră 
a învins socialismul, forțele de pro
ducție cunosc o creștere continuă, e- 
conomia națională se caracterizează 
prin echilibru și stabilitate, printr-o 
dezvoltare sănătoasă, continuu ascen
dentă. In lumina concluziilor trase de 
consfătuire în problemele construcției 
socialiste apare și mai clar că par
tidul nostru s-a orientat just acor- 
dînd atenția primordială industria
lizării socialiste și concentrînd efor
turile poporului spre crearea bazei 
tehnico-materiale a noii orînduiri, or- 
ganizînd transformarea socialistă 
a agriculturii pe baza aplicării în
vățămintelor planului cooperatist le
ninist și a continuei întăriri a alian
ței muncitorești-țărănești, îngrijîn- 
du-se neobosit de introducerea perse, 
verentă a tehnicii noi, înaintate, de 
creșterea productivității muncii, 
pectarea principiilor cointeresării 
teriale și ridicarea conștiinței 
tice a maselor.

Experiența țărilor socialiste, 
libere, suverane și egale în drepturi, 
arată că cea mai importantă condiție

din 
țări 
ins- 
în- 
ctt

principiala înrîurire asupra 
revoluției mondiale, 
esențială a succeselor în 
făurire a noii orînduiri 

respectare și aplicare

internațională a succeselor lor sînt 
relațiile de colaborare și intr-ajuto
rare frățească statornicite între ele și, 
în primul rînd, ajutorul frățesc al 
Uniunii Sovietice Partidul nostru, 
întregul popor romîn, ca și popoare
le celorlalte țări socialiste, văd în 
uriașul sprijin pe care Uniunea So
vietică îl acordă tuturor țărilor la
gărului socialist o pildă vie a inter
naționalismului proletar, un factor 
esențial al progreselor pe calea so
cialismului. Pentru fiecare țară so
cialistă sînt de o considerabilă im
portanță folosirea merilor avantaje 
care decurg din transformarea eco
nomiei socialiste într-o economie cu 
caracter mondial, perfecționarea con
tinuă a diviziunii internaționale a 
muncii prin coordonarea planurilor) 
specializarea și cooperarea în pro
ducție liber consimț:te și reciproc >i- 
vantajoase, în interesul dezvoltării 
rapide a fiecărei țări în parte și a 
lagărului socialist în totalitatea sa.

La Consfătuirea de Ia Moscova 
partidele comuniste 
rești și-au exprimat în unanimi
tate hotărîrea de a întări necon
tenit unitatea și coeziunea lagă
rului socialist — vlăstarul principal 
al clasei muncitoare din lumea în
treagă. Partidele comuniste și mun
citorești din aceste țări, conștiente 
de răspunderea lor istorică față de 
soarta propriului popor, față de miș
carea muncitorească internațională și 
de destinele întregii omeniri, păzesc 
ca lumina ochilor unitatea lagărului 
socialist, izvorul principal al forței 
fiecărei țări socialiste, chezășia apă
rării păcii și puternică forță motrice 
a progresului social în lumea în
treagă.

Alături de celelalte partide fră
țești, partidul nostru consideră că 
promovarea unei politici internațio
naliste, educarea oamenilor muncii în 
spiritul îmbinării patriotismului so
cialist cu internaționalismul proletar, 
lupta împotriva naționalismului bur
ghez sub orice formă de manifestare 
răspund necesităților consolidării re
lațiilor frățești și prieteniei dintre 
țările socialiste, intereselor vițale ale 
fiecărui popor și ale cauzei socialis
mului în lumea întreagă.

In lucrările Consfătuirii de Ia Mos
cova un lec central l-au ocupat pro
blemele apărării păcii, ca sarcina 
primordială și cea mai arzătoare a 
zilelor noastre. Consfătuirea a prile
juit o înaltă apreciere a sipiritului 
de răspundere al comuniștilor pentru 
destinele omenirii, a vădit fermitatea 
neabătută cu care partidele comu
niste țin în mâinile lor steagul luptei 
pentru pace. Mișcarea comunistă s-a 
arătat din nou la înălțimea încre
derii popoarelor.

Ața cum se subliniază în Declara
ție, „comuniștii văd misiunea lor 
istorică nu numai în înlăturarea ex
ploatării și mizeriei pe scară mon
dială și în eliminarea pentru totdea
una din viața societății omenești a 
posibilității oricărui război, dar și în 
izbăvirea omenirii încă în epoca ac
tuală de coșmarul unui nou război 
mondial. Partidele comuniste din 
toate țările vor consacra realizării a- 
cestei mărețe misiuni istorice toate 
forțele și toată energia lor".

Convingerea partidelor comuniste 
că există posibilitatea pretotîmpinării 
războiului mondial nu pornește de 
la ignorarea naturi” agresive a impe
rialismului, care se menține neschim
bată. Faptele arată că imperialiștii
— și în primul rînd imperialismul 
american, principala forță a agresiunii
— duc o politică de 
războiului, perseverează 
înarmărilor, în special 
termonucleare, încearcă 
creeze focare de război, 
lumea în catastrofa 
mondial. Dar, așa cum au subliniat 
în repetate rînduri partidele comu
niste și cum au confirmat fapte bine 
cunoscute ale vieții internaționale, 
imperialismului și planurilor sale a- 
gresive li se opun forțe uriașe, în 
frunte cu lagărul socialist, capabile 
să zăgăzuiască războiul, să zădărni
cească încercările agresorilor impe
rialiști de a împinge omenirea într-o 
nouă conflagrație mondială, să ducă 
o luptă eficace împotriva războaielor 
locale dezlănțuite de imperialiști. E- 
voluția mai departe a raportului de 
forțe, accentuarea continuă a superio
rității forțelor socialismului și păcii, 
perspectiva transformării acesteia în
tr-o superioritate absolută vor crea 
posibilitatea reală ca, încă înainte 
de victoria deplină a socialismului 
pe întregul glob pâmîntesc, războiul

ri muncito

Nu știu de ce călcîndu-oă azi caldarîmul 
Gîndesc la anii de grea robie turcească ? 
Gîndesc la anii pe care i-au supt ventuza boierească ; 
Uneori, privind stampele vechi ale porturilor 
Vedeam în tuș, lîngă profilul coastei 
Catargele larg legănate ca niște mari metronoame 
Măsurînd ritmul Daturilor, simfonia DÎntului,
Sau desenate ca o nesfîrșire de cruci 
Legănate în necurmate procesiuni gle durerii.
Dar veacurile au trecut și azi umblînd pe cheiurile 

noastre
Nu mai văd sacii fantomă suind în monom, 
Pornind pe pasarele și coborînd în cale, 
Și nu mai sînt spinări ce gîrbovesc sub saci.
Sub saci suind în cale și coborînd în cale 
Nu sînt hamalii morții din porturi dunărene, 
Nu sînt înfometafii Brăilei stînd sub bice 
Nu-s gălățeni cu noduri pe ceafă stînd sub gloanțe 
Cînd, răzvrătiți, cerură un colt de cer albastru. 
Sau pîinea ca o umbră de-amurg mucegăită.
Nu sînt robii Galaților și ai Brăilei!
Trec fără nervi și geamăt, lungi benzile rulante,
Trec fără umilințe, fără sînge,
E o șosea măruntă insensibilă
A bucuriei egale ritmată de amintiri dureroase, 
A oaselor și-a cărnei suferinde.
A umilinței îngropată-n vreme, 
Trec numai pe valuri poate, umbra — umbra 
Hamalilor care suiră milioane de tone de jale 
Urcînd monom și frînți în unghi
Adesea, unii dînd ca vite la tăiere, în genunchi, 
Urcînd gemînd și asudînd
Către același destin al carboavei tocite,
Muncite tantalic, 
Căzînd înfometați într-un somn animalic 
Cu unghiul lor de carne, de umilinți și oase. 
Tantal a fost o plăsmuire a vechilor oameni, 
Dar ei au fost Dii, trăiau în aceste cetăți ale Dunării. 
Dar iată, sînt răzbunați. Vițeii de aur au fost 

răsturnați.
lată, mîini de oțel, degete mari de oțel 
înalță tone, plimbă poveri la mari înălțimi.
Cu grația cu care o femeie duce de fundă un pachet, 
Un foarte ușurel pachet, cu spume și cu valuri de 

' dantele,
Și e în docuri și la cheiuri noaptea 
Unde-au fost oglindite umbre-ncpvoiate, 
O unduire legănată
Un vals de unde și de stele.

Radu BOUREANU

Pămtnt de veche civilizație, 
coasta dobrogeană e menită 
civilizației

După secole de întuneric o- 
toman și decenii de indolență 
burgheză, iată renașterea.

Intr-un tempo rapid, locali
tățile de pe țărmul Mării Ne
gre cunosc înflorirea.

Ne-a venit sub condei cu- 
vîntul înflorire: vom spune că 
la „Vasile Roaită" și la „Efo
rie" au fost sădite milioane de 
flori: petunii și regina nopții, 
cîmpuri întregi, in centrul oră
șelului, îmbălsămează aerul, 
amesteeîndu-și parfumul cu 
miresmele venite din larg ale 
algelor marine.

S-au ridicat hoteluri, cămine 
culturale, biblioteci, case de 
locuit, restaurante, cazinouri, 
sanatorii, teatre în aer liber. 
S-a adus apă de la Constanța. 
S-au netezit drumurile. Mii și 
mii de străini vin să ne vizi
teze și pleacă îneîntați de fru
musețea peisajului și de ospi- 
talitatep romînească.

Thalassa e multicoloră : alba
stru de diamant, verde de sma
rald, violet de ametistă, argint 
lunar, incendii crepusculare... 
Hotelurile moderne, hrana a- 
bundentă, plățile însorite, nă
molul, oferă oaspeților noștri 
o odihnă plăcută, o încintare 
permanentă și, pe deasupra, 
vindecarea racilelor cuibărite-n 
oase.

Acum vreo 50—60 de ani, 
un romin bolnav de reumatism 
a consultat pe un celebru spe
cialist parizian.

— Știu eu ce țt-ar trebui 
d-tale 1 i-a răspuns savantul 
francez. Dar ești capabil să 
faci un drum de trei zile, cu 
trenul ?

— Fac și o săptămînă, dacă 
‘e vorba să mă vindec...

— Atunci du-te în Romînia.. 
In provincia Dobrogea, pe ma
lul Mării Negre, există o 
calitate numită Tekirghiol, 
cărei nămol face minuni, 
zici, te duci intr-acolo?

— Mă duc, cum să nu, mai 
ales că eu sînt prefectul jude
țului Constanța, iar Tekir- 
ghiolul se află în administrația 
mea! răspunse pacientul ro-

mln, care nu-și cunoștea bogă
țiile pămlntuluj. natal.

Acum, cu mijloacele de tran
sport moderne, cu înlesnirile 
pe care le fac întreprinderile 
de voiaj, putem călători, vedea 
și admira splendoarea priveliș- 
telor naturale și realizările u- 
luitoare care s-au făcut sub re
gimul puterii populare.

★
Mangalia... Cea mai frumoa

să plajă din lume I
Să nu vi se pară exagerată 

această afirmație ! Orașul nou, 
ou edificii moderne, care s-a 
clădit într-un an, doi pe locul 
vechei Mangalii îi va întări 
renumele străvechi. Farmecul 
localității vine, în primul rînd, 
din poziția ei geografică; pri
vește răsăritul. Spre deosebi
re de plățile occidentale, care 
întorc spatele soarelui, coasta 
dobrogeană, și, în prelungire, 
coasta bulgară, văd soarele și 
luna din primele clipe ale ivi
rii lor.

In al doilea rînd e bogăția 
nisipului fin, a plăjii care îna
intează submarin, departe, în 
pantă dulce, atlt de dulce pi
cioarelor. Golful Mangaliei e 
ferit de izbitura Dunării și, 
astfel, apa rămîne pură, nu e 
tulburată de nisipul răscolit.

Cele mai multe plăți euro
pene începînd cu vestita Coa- 
sta-de-azur — expiră la un 
metru, doi de continent, podite 
cu pietriș, cu pietre colțuroase, 
ostile tălpii omenești... Poftim 
de te mai scaldă, poftim 
mai prăjește, tolănit pe 
dișul zgrunțuros l

★

de te 
prun-

orașulIn antichitatea elenă, < , '
de azi se numea Callatis. Unii 

numele Mangalia 
turcescul mangal, 

lemn. Această 
se pare trasă

lo
rd

Ce

Profi 11 li [teologic șa etic
al tinerei generații

socotesc că 
vine de la 
cărbuni de i 
mologie mi 
păr.

Socotesc, 
„Mangalia" i 
deformație a 
lia, cu care 
vali numeau 
mint.

Pancalia : 
ruri, cea universal frumoasă și 
bună. Rădăcina cai (de unde 
Și calitate) Insemnînd in gre
cește frumos, bun, ales.

După mai bine de două mii 
de ani, in 1916, ocupanții ger
mani au ridicat și au dus cu 
ei lăzi peste lăzi, vagoane în
tregi de statui, capiteluri, frip
turi de coloane, monezi, statu- 
iete vase de ceramică vesti
gii elocvente- ale unui trecut 
glorios.

Astăzi tot se mai dezgroapă 
comori din epocile defuncte. 
Vechea și ilustra cetate rena
ște. Ocupația macedoneană, ro
mană, bizantină și turcească a 
luat sfîrșit. Năvălitorii bar
bari s-au dus cum au venit. 0 
civilizație nouă, a oamenilor 
noștri liberi, înflorește azi aco
lo, nesflnjenifă, în epoca socia
lismului. Și toată această nouă 
civilizație e scăldată, e aureo
lată de strălucirea unei lumini 
pe care anticii n-au cunoscut-o: 
electricitatea.

eti-
de

cămai curînd, 
este o derivație, o 

cuvintului Panca- 
bizantinii medie- 
acest fericit pă-

cea plină de da-

Articolul de față ar vrea, în preaj
ma conferinței pe țară a tinerilor 
scriitori, să sugereze coordonatele 
unei probleme dintre cele mai actua
le. E vorba, în primul rînd, de pro
filul ideologic și etic al tinerei gene
rații scriitoricești și de răspunsurile 
ce ne revin în legătură cu creșterea 
ei.

Cînd vorbim de „tînăra generație" 
ca de un tot relativ omogen, ne re
ferim Ia condițiile concret istorice ale 
revoluției noastre culturale, ale pro
cesului de făurire și consolidare a 
unității noastre moral politice. Numai 
în aceste condiții generația poate a- 
vea, în ansamblu, o anumită „bio-, 
grafie" comună — esențială și re-' 
prezentativa — de mare interes nu 
numai pentru istoriografie ci și — 
sau în primul rînd — pentru îndru
marea eficientă și promovarea valo
rilor autentice menite să asigure con
tinuitatea și progresul viitor al lite
raturii noastre noi.

Dar... ce înțelegem prin generația 
tînără ? In frontul unic al generații
lor scriitoricești de azi, strlnse în 
jurul steagului partidului, „tineretul” 
e numeros și... de diferite vîrste. 
(Cutare poet sau poetă poartă veș
nic eticheta „tînăr scriitor"...) In rea
litate, cei 16 ani de la 23 August 
1944, cu efervescența lor revoluțio
nară, au condesat istoria mai multor 
generații succesive. Cîțiva ani în 
plus sau în minus avuți în 1944, sau 
în 1948, diferențiază puternic o vîrstă 
de alta, în epoca marilor prefaceri 
pe care le trăim.

Cine are azi 40 de ani a avut, în 
1944, 24! Contemporanii neuitaților 
ani de luptă de la 
la victoria deplină 
cialiste, știu bine ce 
tineretul condus de 
care avea și 24 de 
și chiar mai puțin.

sfîșiată de 
de lumină 
ziasm proaspăt, conservat pur și 
întreg în anii anteriori care nu-i dă
duseră posibilitatea liberei desfășu
rări. Eram de-o vîrstă, chiar cu un 
deceniu diferență între noi, pentru 
că fusesem cu toții lipsiți de cea 
mai frumoasă vîrstă, de adolescență. 
O trăiam atunci cu toții deopotrivă, 
în rîndurile mobilizate de partid — 
trăiam o adolescență nouă și inega
labilă, pe care n-au cunoscut-o înain
tașii și pentru care ne vor invidia 
succesorii. Poezia, proza, dramatur
gia, critica acestei generații poartă 
pecetea anilor el hotărîtori. Cine le 
judecă în afara istoriei extraordinare 
a autorilor lor rămîne opac în fața 
mărturiei pe care o aduc posterității. 
Trăsăturile esențiale ale realismului 
socialist au țîșnit, vii, incandescente, 
în acei ani și în cea mai mare mă
sură tocmai din pasiunea militantă 
a tinerei generații răscolite de revo
luție și înregimentată activ în rîndu
rile ei. Tematica majoră a actuali
tății, eroul pozitiv al zilelor noastre, 
perspectiva revoluționară, caracterul 
intens mobilizator, partinic, al litera
turii făceau parte organică din ființa 
creatoare a acestei generații care 
avea de lichidat un trecut dureros și 
de construit o viață nouă.

Cu cîțiva ani mai tineri, scriitorii 
care aveau să-și cînte uluitoarea 
vîrstă de două decenii prin 1955— 
1956 mai erau, în 1944, copii. Pentru 
aceștia trecutul istoric vremurile în
tunecate ale regimului burghezo-mo- 
șieresc, înseamnă amintirea, nedes
lușită și apăsătoare, a unui univers 
infantil sfîrtecat de coșmarul răz
boiului și al foametei. Intre un poet 
adolescent în 1344 și unul care intra 
în adolescență abia peste cîțiva ani 
se conturau hotarele unei generații 
diferite. Viața celui din urmă aparți
nea în primul rînd viitorului în 
transformare revoluționară, făurit

război și fascism, însetați 
și dreptate, cu un entu-

sub ochii săi. Ceea ce pentru o gene
rație abia diferențiată cronologic era 
țel și căutare, pentru cealaliă era 
singura realitate în mers, dramatică 
și magnifică. La cea mai mare inten
sitate. universul acestei generații se 
dezvăluie, artistic și ideologic, în 
poezia lui Nicolae Labiș, de ia aceea 
a războiului întrezărit în amintire, 
elementar ca o stihie dușmană, pînă 
la aceea a morții căprioarei, și de la 
primele iubiri, închinate partidului, 
pînă la lupta cu inerția, act de ma
turizare partinică. O poezie politică 
în esența ei, mărturisind concepțiile 
filozofice și etice, credințele, frărnîn- 
tările și năzuințele active ale tine
reții crescute de partid de la cei din
ții pași și formate o dată cu însăși 
patria socialistă. Noua „generație 
tînără" a pășit în literatură pe tere
nul pregătit de cea.altă generație, a 
debutat pe cînd cealaltă Începea să 
se maturizeze, a devenit martora și 
participanta luptei pentru selectarea 
valorilor, pentru desăvîrșirea artis
tică a creației. Noua generație s-a 
bucurat de alte condiții decît cealal
tă. Intrată în arenă cînd revoluția 
culturală ' . , , ' : r| .
o dată cu victoria politică a clasei 
muncitoare și cu Trecerea la construi
rea bazei economice a socialismului, 
noua generație a putut să se 
con’sacre pe îndelete artei și stu
diului, a cunoscut un progres calita
tiv de care au avut parte mai puțin 
ceilalți, dinainte, la vîrstă lor afiaț'i 
încă pe baricade. Noua generație avea 
să-și verifice în primul rînd prin crea
ție puterea formației lor de utemiști. 
Cei mai buni dintre ei au trecut cu 
succes această verificare. ripostînd 
energic Ia presiunea și influențele 
străinei Creația lor e actuală și mi
litantă în esență, trecînd de la exte
rior la interior, la dezvăluirea trăiri
lor lăuntrice cele mai intense ale 
tînăruîul constructor ai socialismu
lui.
rații 
tica ei, predominant militantă, anga
jată

Victor EFTIMIU

(Continuare în pag. 6)
Despre universul acestei gene- 
vorbește în mare măsură tema-

*) Articol apărut în „Scînteia" nr. 
5010 din 7 decembrie 1960.

res- 
ma- 
poli-

no a* 
aceea că sistemul so- 
se transformă în Șac
al- dezvoltării socie-

trecuse pe primul plan,

țări

MIRCEA ȘTEFANESCU

CKISTEA GROSU

Drumul
schiță de Nicolae Velea (pag. 5)

Siqueiros
poezie de Paul Eluard (pag. 8)

Patosul simplității
reportai de Gica luteș (pag. 5)

pregătire a 
în cursa 

a înarmării 
mereu să 

să împingă 
unui incendiu

23 August pînă 
a revoluției so- 
însemna, atunci, 
partid, tineretul 
ani, și 18 și 15 

Diferențele de 
vîrstă, în aceste' limite, nu existau. 
Veneau cu toții cu o adolescență

„Colectiiizarea agriculturii

în aspectele majore ale actuali
tății. Nimeni nu poate afirma infe
rioritatea poeziei erotice și nici unul 
dintre poeții reprezentativi ai acestei 
generații n-a fost îndemnat vreodată

Savin BRATU
(Continuare în pag. 2)

IN ACEST ND MAE



GAZETA LITERARĂ

Cadranul 
■Impiit&țit

Elogiind simplitatea, Ion Po
topit, în recenzia sa din „Scrisul 
D&nățean*  nr. 10 despre nume
rele 5 și 6 ale revistei „Steaua", 
se exprimă cu o mare simpli
tate. Poeziile comentate „comu
nică pregnant', „o prospețime 
pregnantă", „profund contempo
rană" și cu „un sens profund". 
Recenzentul ar vrea insă să dis
pară „un hieratism care-șl dă 
mina cu un fel de ură panteis- 
tlcă", în așa fel încît „inima 
să-și numere bătăile egale pe 
cadranul simplității'.

Autorul se mai Întreabă : „De 
ce norii fulgerînd se aseamănă 
eu niște scoarțe cerebrale?" - șl 
nu poate Înțelege de loo ima
ginea.

O, sfîntă simplitate I

Consfătuire
a „Gazetei literare1* 
cu cititorii

In ziua de 2 decembrie a.c. a 
avut ioc la Oradea o consfătuire 
a „Gazetei literare11 cu cititorii 
săi. Cu acest prilej au citit din 
operele lor scriitorii Szemler Fe

renc, Radu Boureanu, AI. Miro- 
dan, Teodor Mazilu, Nicolae Ve- 
lea.

La întrebările cititorilor a răs
puns V. Mîndra, redactor-șef ad
junct al „Gazetei literare".

MARIA CONSTANTIN iiDligada tinerelor fef

(Din „Expoziția anuală de grafică”)

P. SĂLCUDEANU: 

„Iubește ziua de mîine“

Dacă aspectele transformării socia
liste a agriculturii au fost mai pe 
larg dezbătute In literatură, ele au 
fost consemnate tn special in momen
tul formării gospodăriilor colective. 
Profilul de azi al satului rominesc 
depășește insă cu mult această fază. 
Consolidarea formelor socialiste de 
cooperație, prefacerea vechei mentali
tăți individualiste, noua conștiință a 
țăranului, beneficiind de bunăstarea 
generală, preocupat de interesele ob
știi — caracterizează acum fizionomia 
lumii rurale. Relațiile noi între oa
meni, specifice numai socialismului, 
s-au instaurat definitiv în viața sa
tului. Ne bucură faptul că în volumul 
de povestiri al lui Petre Sălcudeanu 
întllnim aceste preocupări, orientarea 
tinărului scriitor către aspectele con 
temporane fiind binevenită.

Prima nuvelă, care dă și titlul vo
lumului este de fapt o povestire de
spre oamenii care caută fericirea. In 
viața nouă a gospodăriei răbufnesc 
Ir,că vechi mentalități,' persistă o vre
me spiritul de mic proprietar, și toa
te acestea trebuiesc înlăturate pentru 
asigurarea prosperității colective. 
Prin politica dusă de președintele gos
podăriei, Vasile Barbu, unii colecti
viști neglijează dezvoltarea în an
samblu a producției agricole și se 
preocupă de probleme periferice, de 
interes particular. Datoriile mari față 
de bancă și uneltirile dușmănoase ale 
chiaburilor amenință stabilitatea gos
podăriei. Conștiința socialistă a majo
rității țăranilor e însă mai puternică 
decit manevrele ostile. Pe Ion Suștă- 
ruțu, principalul reprezentant al opi 
niei masei, amintirea umilințelor tre
cutului îl întărește în hotărîrea de a 
lupta necruțător pentru apărarea idei
lor socialiste. Răfuiala cu ' chiaburul 
Racosă și discuțiile purtate cu oame
nii din sat, la descoperirea vinovați- 
lor — slnt descrise cu multă vigoare 
realistă. Capacitatea de reconstituire 
palpitantă a desfășurării evenimente

lor, motivarea exactă a caracterelor 
reprezintă însușiri prețioase ale auto
rului. Reproșăm totuși scriitorului pre
zentarea cam lineară a figurii secreta
rului de partid Marin Ghimbuțan. Deși 
situat in planul secund al acțiunii, un 
plus de energie și inițiativă l-ar a- 
propia de realizarea excelentă « per
sonajului Ion Suștăruțu.

Aptitudinea de a reliefa resortul 
moral tn comportarea eroilor este evi
dentă și tn schițele lui Sălcudeanu, 
deși economia textului ridică mai 
multe dificultăți. Se remarcă selecta- 
'ea reușită a detaliilor care înlesnesc 
definirea laconică a personajelor. In 
același cadru țărănesc („Flori de muș
cată", „Viață irosită", .„Vreau să tră
iesc") sau în condițiile grele ale lup
tei comuniștilor în ilegalitate („Tre
nul de zero patruzeci și unu", „Roșu 
pe alb"), autorul se preocupă de via
ța oamenilor simpli, de năzuințele 
lor. Intimplările din actualitate poar
tă pecetea înnoirii socialiste. O țăran
că, altădată închistată într-o viață 
letargică, așteaptă acum întoarcerea 
țiului plecat la studii în Uniunea Ser 
vietică. Mușcatele roșii prinse în 
strînsu'ra palmei sugerează bucuria 
mamei. Intr-o altă schiță Toader cio
banul, lovit mișelește de chiaburi, în
fruntă moartea cu un curaj de luptă 
tor. Din aceste pagini străbate opti
mismul eroic al vremurilor Revolu
ției. Semnalăm procedeele realiste de 
narațiune, însușirea tradiției prozei 
ardelenești, prin excelență epică, pu- 
gtind accent pe fapte. Nota lirică este 
susținută de elementul biografia in
tercalat în narațiunea obiectivă, su- 
gerînd prezența continuă a autoru
lui.

Sînziana POP

AL. MITRU:

„Legendele Olimpului“

După G. Popa-Lisseanu, Al. Mitru 
ne dă o a doua mitologie romînească 
destinată tineretului. Inițiativa este u- 
tilă și totodată prețioasă dacă luăm

tn considerație timpul scurs de la apa
riția primei mitologii și aspectul arhai
zant al acesteia.

Al. Mitru nu transcrie miturile zei
lor olimpici printr-o relatare seacă, di
dacticistă. Legendele Elladei devin po
vestiri cu personaje credibile care dia
loghează manifesttnd pasiuni și senti
mente autentic umane. Selectarea mituri
lor s-a făcut după importanța lor etică 
și estetică. Izvoarele folosite sînt ca 
de obicei marii autori ai antichității: 
Hesiod cu „Teogonia" sa, Homer, Vir- 
giliu.

Firește, tntr-o versiune a mitologiei 
nu poate fi vorba de invenție epică, ci 
de organizarea și prelucrarea izvoarelor 
folosite. Procedeul ales de Al. Mitru 
este, am spune, „micromonografia" prin 
care urmărește să evidențieze trăsături
le caracteristice fiecărui zeu. Cruzi
mea lui Zeus este subliniată prin pe
depsirea lui Prometeu, perfidia Iul A- 
res prin uciderea lui Adonis, vtnătorul 
'ndrăgit de Afrodita.

Adresîndu-se cititorilor de vîrstă șco
lară, autorul a căutat modalități speci
fice de expresie. Miturile sînt redate 
tn proză ritmată-, frazele reprezintă în
sumarea a 7—8 versuri iambice. Deși 
fiecare din acestea este departe de me
trul antic, se obțin totuși inflexiuni me
lodice adecvate mitului în genere și 
basmului. Portretele zeilor sînt adeseori 
Dregnante pictural.

Autorul subliniază și sensurile so
ciale ale miturilor. Prometeu nu este 
numai eroic, el reprezintă năzuința u 
manității spre progres și jertfele ne
cesare pentru atingerea acestuia. Chinu
rile lui Promoteu sînt alinate de con
știința fericirii oamenilor cărora el le-a 
adus focul. In sfîrșit, adnotările fiecărui 
capitol lărgesc orizontul școlarului, im- 
primtndu-i totodată viziunea materia
listă tn ce privește originea miturilor 
antice.

l-am reproșa autorului numai, pe a- 
locuri, excesul de autohtonizare prin fo
losirea unor formule ca: „fîrtații” lui 
Cronos", „frățînele în vîrstă”, „pristavu- 
lui Zeus. Hermes".

Cristina LUCIAN

MARIA ARSENE:

„Vremuri fi semne"

Maria Arsene este atras cu predi
lecție de oamenii simpli, își apropie 
dramele lor. Mediul pe care îl inves
tighează este, prin natura sa, pito
resc, acțiunea povestirilor, în marea 
majoritate, petreeîndu-se într-o ma
hala dintr-un orășel dunărean, în 
epoca dintre cele două războaie mon
diale. In povestirile lui apar adesea 
comuniștii, aspecte din lupta lor ile
gală, evenimente care au pregătit ac
tul revoluționar de la 23 August.

Scrisă în 1938, schița „Citește-o" 
este un mic poem în proză despre 
apariția „Scînteii"în condițiile ilegali, 
tații. In 1943 Maria Arsene scria des
pre sabotajele împotriva nemților, 
organizate de partizani („In zori11) 
sau despre întîlnirea plină de spe
ranță și bucurie cu ostașii sovietici 
(„întîlnirea"). Cartea conține și po
vestiri inspirate din actualitate. Vom 
aminti dintre ele bucata „Mai erau 
patru"... pentru simplitatea și uma
nismul ei. Chipul muncitorului con
temporan, om modest dar intransi
gent, adevărat constructor al socia
lismului, capătă în povestire valoare 
de simbol.

Paginile volumului „Vremuri și 
semne11 însumează o bună parte din 
lucrările povestitorului. Deși scrise 
la intervale de timp foarte mari, este 
de notat că stilul rămîne același, dra
matic, nervos, transparent pînă h 
limită. Așteptăm apariția unor noi 
povestiri ale lui Maria Arsene, în care 
comuniștii, gîndurile și faptele oame
nilor construcției socialiste să fie fi
nalizate pe larg, individualizate.

Tudor ROTARU

ILIE CONSTANTIN
„Vîntul cutreieră apele”

Ridicîndu-se dintre zecile de debu- 
tanți care au asaltat cerul poeziei în 
ultimii ani, llie Constantin s-a de
tașat net (este aici și meritul revistei 

„Contemporanul"), impunînda-se printre 
cei mal buni poeți ai promoției care 
a urmat tragicei prăbușiri a lui Ni
colae Labiș. Poezia lui llie Constantin 
este poezia unui tînăr fără sfieli, si
gur de sine, de mijloacele sale și de 
viitor. E o poezie a certitudinii, a ținui 
viitor privit cu calm și încredere, o poe
zie fără înlățări delirante și prăbușiri, 
într-un univers clar, în care materia 
există, bine conturată, într-o lume plină 
de culori și miresme plăcute. E o poe
zie a marilor spații, nelimitate, în 
care omul se deplasează în toate 
direcțiile, spre lună, spre pirosferă, 
cu o viteză uluitoare, ca-n vis. Sînt, 
desigur, sentimentele unei generații 
noi, crescută în societatea noastră 
rațională, în societatea socialistă a 
tuturor posibilităților. Solicitat intr-o 
egală măsură de natură și de peisa
jul citadin, încercîndu-se cu rîvnă 
fertilă în peisaj sau în poezia cetă
țenească, Hie Constantin nu și-a de
finit încă un univers poetic specific, 
original, o vibrație particulară la anu
mite teme, situații umane etc.

La nici 22 de ani, llie Constantin 
se dovedește stăpîn pe mijloacel- sale 
și deși așa-numita măiestrie e o 
chestiune de timp, de cultură și de 
exercițiu, se poate observa, la acest

prim volum încă, o pricepere tehnică 
pe care o menționăm în pofida pre
judecății vîrstei. De altfel, poetul își 
afirmă vîrsta cu o liniște delicată.

„Noaptea asta stelele-au ieșit 
Mai la suprafață pe sub prova Luni1. 
Curg șiroaie plopii către infinit, 
Spumegă tăcut și verde prunii. 
Douăzeci de ani, douăzeci, atît I 
Gîndurile tale hoinăresc departe..."

(„Douăzeci de ani11).
Nu-mi place însă cînd poetul 

își compară generația cu un 
etaj („Mi-e generația etaj / In 
schela roșie-a Comunii"), ceea ce e 
lipsit de măreție și de perspectivă. 
Dar, în general, autorul se mișcă 
într-un univers de certitudini (în acest 
sens, titlul plachetei e înșelător, su- 
gerînd o lume fluidă și incertă). Pă- 
mîntul e solid sub picioare:

„Iarba sub călcîie freamătă supus, 
Luminos e aerul și tare,
Drumul ca un far a izbucnit în su 
Așternîndu-ți lumea la picioare".

(pag. 14).

Faptul că am accentuat pe cer
titudine și pe soliditatea lucrurilor 
nu trebuie să ne facă să credem că 
ar fi vorba, aici, de o lume încreme
nită. Sensul viitorului e una din cer
titudini, mai bine: una din coordona
tele realității. Cifrele de control ale 
planului îi apar realizate, în mate
rialitatea lor, schela devine simbol

iar poetul vede construcția care abia 
a prins a se înălța. Pe locul sterp 
odată, unde de abia s-au adunat con
structorii, aceștia văd în focul, în 
Jurul căruia s-au strîns să se încăl
zească, văd în flăcările lui, construc
ția viitoare:

„...Privim la focul tînăr, nesupus, 
Cum stăruie cutremurat în sus. 
Orașul alb care va fi se-arată 
In flacăra prin vreascuri spintecată, 
Uzine sună-n ramura ce arde
Și poduri se arcuiesc și bulevarde..."

(„început de șantier")

In general nu-mi prea plac arti
colele înțesate de citate, dar fiind 
vorba de primul volum al unui tînăr. 
cred că e necesar ca prezentarea să 
fie bine susținută de versuri semni
ficative. Sentimentul viitorului e trăit 
colectiv și personal în patria socia
listă: „Curate zori, cu ape viorii, / Cu 
ploi de raze peste zare, / Mi-au sfî 
șiat întîia oară pleoapa / Și-n zba 
terea aceea cea dintîi, / O vîrstă s a 
deschis, un ciclu / De zile și de nopți 
de ierni și veri". („O vîrstă s-a des 
chis"). Chiar melancolia, în acest con 
text, pare o pauză între două certitu
dini, de vreme ce toamna, clasica 
tristețe a căderii frunzelor, nu con
stituie decît un pretext pentru afir
marea încrederii în primăvară care, 
sigur, va veni („Dialectică").

Așa-numitul sentiment al naturii 
nu-i este, spuneam, străin lui llie Con
stantin. Grația cam leșinată din „O 
floare" e compensată prin delicateța 
sigură a unei alte poezii („Mestea
căn"). Un „1907“ (ce pare text la 
un tablou de Băncilă) ne asigură a- 
supra calităților de pastelist prin su
gestie ale poetului. E un peisaj so
cial, fără gratuitatea naturii, în care 
descifrăm cumplita dramă a țărănimii 
romîne. Un alt peisaj social și dina
mic, actual acesta, dovedește con
centrarea mijloacelor. Oamenii su
pun natura, iar drumul, barat de 
un munte, devine liber prin efortul

de Paul GEORGESCU
tinerilor brigadieri: „Brigadierii ti
neri îi arată / Cu braț stăruitor de 
tîrnăcoape, / Sensul visat prin munte, 
drept aproape, / Tunelul ars în piatra 
detunată". („Tunelul"). De aceeași 
structură, corectă dar fără vibrație, 
este o altă poezie, „Barajul de la 
Bistrița". In locul simbolului sugerat

apare uneori alegoria brutală sau 
versificarea unor idei ce s-ar putea 
transcrie, cu mici modificări, în proză 
sau ar putea constitui un articol. 
Poet adevărat, llie Constantin nu are 
ce căuta pe acest drum vicinal al poe
ziei, versificația cu alegorie la coadă, 
drum de altfel destul de aglomerat. 
Și fiindcă e vorba de natură, fără să 
dau sfaturi doctoral și fără, de loc I,

0 CARTE PE SflPTAMIHfl
TRAIAN COȘOVEI:

„S e
Reporter pasionat, de școală bogziană, dar 

fără a-și înfeuda prin această filiație propria sa 
personalitate artistică, Traian Coșovei are, ca șl 
maestrul său, darul (demn de invidie) al eufo
riei. Este o predispoziție irezistibilă, prin prizma 
căreia realitatea nu se valorifică decît în dimen
siunile ei monumentale și eroice. Șansa de a trăi 
tocmai în zilele epopeice ale genezei socialismu
lui, de a contempla cu proprii săi ochi peisajul 
mereu schimbător al patriei noastre, alimentează 
ou prisosință vocația sa euforică.

Realitatea apare în reportajele lui Traian Coșo- 
vei ca un uriaș ecran pe care se proiectează 
energia creatoare a oamenilor muncii. Din Deltă 
pînă în Bucegi. de pe țărmurile mării și pe ma
rea fertilă a Bărăganului, oriunde îl duc pașii, 
reporterul caută imaginile patetice ale construc
ției. Natura sălbatecă și neîmblînzită, de-o parte, 
și efortul omului care caută s-o supună pentru 
a-i da forma palpabilă a viselor sale, de cealaltă 
sînt coordonatele pe care își fixează investigația 
Victoriile omului sînt cu atît mai semnificative 
cu cit efortul său se concentrează împotriva unei 
naturi mereu recalcitrante, mereu în opoziție. 
Peisajul este surprins în formele sale telurice, 
într-o permanentă dezlănțuire energetică, animat 
parcă de o viață misterioasă și ostilă pe care 
reporterul o intuiește cu o remarcabilă acuitate : 
„Există fără nici un fel de îndoială în aceste 
locuri imense, încremenite, o putere. O anumitl 
forță ajungea și se furișa în mine... Simțeam în 
aerul fierbinte, neclintit, pe care ÎJ respiram, un 
conflict, o încordare uriașă".

Nămolurile negre și încinse ale Deltei, adevărat 
Leviathan populat cu larve neverosimile și turme 
sălbăticite, munții abrupți, bîntuiți de violența ele
mentelor, marea convulsionată de viaturi și cu- 
renți, cîmpia arzătoare și monotonă ca un înce
put de lume — acesta e peisajul spectaculos 
în care se desfășoară bătălia. Chiar și rarele mo
mente de calm sînt aparente și gestează în ele 
noi răbufniri. Fie că-l vorba de fertilizarea tere
nurilor din Deltă, de împădurirea nisipurilor do
brogene, de peștele ademenit prin savante îndi
guiri sau de galeriile săpate pentru a scoate Ifi 
lumină bogățiile subterane și a le transforma în 
mii de tractoare, într-un cuvînt de orice act d« 
voință menit să supuie natura șl s-o prefacă, 
peste tot descoperi uriașa forță creatoare a omu
lui. Și aceasta, adeseori, în îndeletnicirile apa
rent banale aia vieții eotidiene și- cu o simplitate

m n u I din larg” 
lipsită de emfază, sub care deslușești însă încor
dări de oțel. Tenacitatea cu care își duce la bun 
sfîrșit umila sa muncă îi conferă gardagiului 
Deliman, proporții și prestigiu de erou. Deși tră
iește ca un Robinson în singurătatea Deltei, 
omul acesta care izgonește gunoaiele apei șl 
drege gardurile gîriei este, în ciuda aparenței 
sale rebarbative, un civilizat și un civilizator 
pentru că se simte responsabil și poartă în el 
sensul colectiv al muncii efectuate. Asemenea 
Iui sînt milioane. Unii dintre ei, abia treziți Ia 
viață, pînă mai ieri încă nediferențiațj în învăl
mășeala elementară a naturii, au dobîndit abia 
în anii noștri deplina lor identitate umană. In 
felul în care proaspătul miner din Hercinici se 
lasă cu pieptul pe ciocanul pneumatic, reporterul 
mai recunoaște gestul ancestral cu care fostul 
țăran obișnuia să apese coarnele plugului primi
tiv. Fiecare dintre acești oameni deosebiți prin 
ocupație și temperament relevă înfățișarea morală 
a tuturor celorlalți, identifieîndu-se într-un tip 
unic: eroul muncii socialiste. Perspectiva crea
toare a existenței lor îi unifică într-un invincibil 
monolit. Bucuria pescarilor după muncă rezultă 
din faptul că „au reușit, s-au dovedit vrednici" 
dînd astfel Omului putința de-a se afirma, de-a 
învăța „să învingă și să se învingă".

Printr-o dialectică firească, rodul acestui efort 
colectiv dezvoltă și mai mult valorile umane 
într-un climat din ce în ce mai favorabil. Între
bată cum se simte într-o confortabilă vilă de pe 
litoral, tînăra muncitoare de Ia „ Ernst Thălmann" 
răspunde: „Te simți alt om. Te schimbi cu totul". 

Preocupat să surprindă aceste aspecte ale rea
lității noastre, Traian Coșovei a știut și unde 
să meargă și ce să aleagă. Capacitatea de a dis
cerne semnificativul și de a-1 îmbrăca în imagini 
artistice este o calitate evidentă a prozei, sale 
Ea nu exclude însă unele lungimi și reveniri \are. 
tăiate, ar concentra mai muit faptele relatate;,^ 
nu exclude de asemeni nici tentația reporterului 
spre grandilocvență. Entuziasmul insuficient con- 

jtrolat tinde uneori să degenereze într-o dilatație 
verbală care păgubește semnificația relatărilor 
sau a personajelor. E un > risc pe care, de atîfea 
ori, în alte cărți, reporterul, cum s-a mai arătat, 
n-a știut să-l evite și de care, nici acum nu 
ține seama. Volum masiv, cu caracter oarecum 
antologic, „Semnul din larg" (Ed. tineretului) 
este o apariție binevenită.

Modest MORARIU

DROCSAY. IMRIi ..Șarjă experimentală la Uzinele 23 August"

să subestimez poezia naturii, l-aș ve
dea mai bine pe tînărul orășan Hie 
Constantin dăruindu-ne o poezie a 
peisajului industrial și citadin decît 
refăcînd ceea ce, mari poeți ai tutu
ror secolelor au făcut destul de bine. 
Așadar, eu aș fi pentru „Tunelul". 
Cred, de altfel — și, evident, nu sînt 
singurul care cred așa ceva — că un 
poet, astăzi, de oriunde, cu atît mai 
mult dacă are convingeri comuniste, 
nu poate avea aceeași vribație, aceeași 
sensibilitate și cu atît mai mult a- 
ceeași viziune a naturii ca un poet 
din alte vremi, chiar — să zicem — 
din primele decenii ale secolului a- 
cesta. Și nu oare, îndeosebi, de la 
cei mai tineri putem aștepta o viziune 
inedită, a noastră, asupra naturii ?

Tn poeziile lui Hie Constantin găsim 
adesea imagini sugestive. Cităm, la 
întîmplare : „iar morții noștri, umbre 
reci de plumb, / cu pași de ger se-aud 
pe lingă noi..." („Trei motive home
rice", pag. 25). Și Penelopa, care, în 
halucinația ei singuratecă, vede ima
ginea bărbatului ei, ca pe a unui erou 
intrat în legendă: „Și-n prima noa
stră îmbrățișare / pe țărm, / nu-mi 
vor aluneca mîinile / în rouă de sin
ge / de pe pieptul tău de bronz ?“ 
(idem). Sau, din același, foarte fru
mos poem, marea în furtună: ....O,
umerii cutremurați ai mării / se-nalță 
tragic înspre cer și cad..." (pag. 24). 
Sau, încă, imaginea straturilor sub- 
pămîntene de cărbune t

„în adîncuri de vîrste și stîncă 
arde-n neguri apa adîncă 
a cărbunelui de peste ere, 
neagră, aprită-n cădere".

(„Cărbuni", pag. 37).

O imagine a țărmului marin r

„Aș vrea să văd din nou, seînteietoare, 
Nisipurile care cad și suie, 
Linia țărmului tăiată-n soare 
De valurile de mătase amăruie".

Ne oprim aici cu exemplele care ar 
fi putut fi, evident, Înmulțite. Versuri 
slabe, imagini calpe ? Desigur, sînt... 
Așa, Hie Constantin scrie: „Vîrtejul 
centrifug tot mal aproape, / De ier
buri și țărînă mă apleacă; “ (pag. 
18). Trebuia nu centrifug ci centripet. 
„Rînduri pentru copil11 (pag. 80) și 
.Copaci11 (pag. 811 sînt poezii proaste, 
de meditație facilă: 1) orice copil e 
o secțiune verticală în vîrsta omenirii 
șl 2) oamenii au învățat poziția ver

ticală de la copaci... Crlspant 1 Firește, 
poetul trebuie să fie atent (și revis
tele, șl editurile I) la versurile proaste, 
Incorecte, etc., dar cu riscul de a-mi 
scandaliza anumițl colegi, trebuie să 
spun că măsura unul poet nu o dau 
versurile sale proaste, ci poeziile bune, 
o dă durabilitatea izbutirilor șl Înăl
țimea lor.

Din acest volum, fără prăbușiri, cu 
realizări tn cel mai rău caz onorabile 
șl cu destule poezii realmente bune, 
se detașează net un poem care e mai 
mult decît o izbutire, fiindcă dă su
gestia adîncrmii poetului și a posi
bilității sale de a se Îndrepta spre 
marea pofezie care e de idei. Ne refe
rim la suita „Trei motive homerice". 
Aici alternează „Glasul Penelopei", 
„Glasul lui Ulisse11 șl „Glasul mut al 
tovarășilor lui Ulisse". Fără a fi un 
episod dramatic tn versuri, Încruci
șarea oarbă a glasurilor lui Ulisse 
și al Penelopei, în ceața anilor, emo
ționează. Scris cu gravă emoție re
ținută, poemul aduce ceva nou, nu 
atît In interpretarea Penelopei (care 
este, firește, simbolul liniștii, al că
minului și în ultimă Instanță al pa
triei părăsite), cît al motivului sire
nelor. Ce aude Ulisse cînd, legat de 
catarg, ascultă glasul sirenelor ? Este 
zvonul cruzimilor războiului, zbaterea 
tinereții risipite. Imaginea războiului 
este aceea care îl determină pe Ulisse 
să ordone întoarcerea tn patrie i

„De douăzeci de ani ne porți pe mări 
și tinereții noastre i-au căzut 
petalele pe puntea grea de lemn 
sau pe însîngeratele cîmpii.
Și noi eram iubiți I Ne-ai despărțit 
de fii, soții, de tinerețea noastra 
și mulți s-au risipit sub zări străine",

zic matrozii (pag. 24).
Suita lui llie Constantin e un poem 

pentru pace, grav, de o emoție con
centrată, cu o interpretare originală.

Poet al vremii noastre, printre cei 
mai buni ai generației sale, llie Con
stantin mai are de străbătut drumul 
greu al profunzimii, pentru a se afla 
în planul marii poezii. Indemînarea 
sa nu trebuie să devină ușurință, iar 
posibilitățile sale de pelsagist să nu-i 
reducă posibilitățile la aceea de a 
vedea lucrurile din afară, să devină 
adică un poet al conștiinței socialiste, 
al gîndirii și sensibilității noastre. Să 
nu-mi ia poetul asprimea în nume de 
rău: cu cei foarte înzestrați, n-avem 
voie să fim indulgenți.

Profilul 
ideologic și etic 

al tinerei generații
(.Urmare din pag. 1)

să ocolească această temă eternă. 
Dar e Interesant de subliniat cît de 
redusă este greutatea specifică a 
acestei teme fn poezia prin excelență .1 
lirică a celor mai talentați soli ai 
generației — de la Nicolae Labiș 
pînă la Gheorghe Tomozei, a! cărui 
recent volum „Steaua polară" poate 
fi considerat tipic pentru tema
tica profundă a acestei vîrste în isto
ria literaturii noastre. Generația Iul 
Labiș are febra sublimă a unui secol 
unic în istoria omenirii, a secolului 
comunismului, al eliberării popoarelor 
de robie, al cuceririi cosmosului.

Cu ailți cîțiva ani mai tîrziu, au 
început să intre tn literatură cei ce 
au astăzi, ceva mai mult decît însăți 
virata patriei noastre noi. Sînt tinerii 
pentru care trecutul istoric nu e cu
noscut decît din cărți și din povesti
ri. Pentru ei, realitatea noastră so
cialistă, dobîndită cu sînge de multe 
generații luptătoare, e dată. In ea au 
deschis ochii înțelegerii. Au fost pio
nieri, ați intrat tn U.T.M. Ce înseam
nă capitalism, exploatare, „democra
ție" burgheză etc... își închipuie 
după studiu. Sînt ai lumii noi, prima 
ei generație. Intr-un fel, au psiholo
gia Poliei din „Pădurea rusească" 
a lui Leonov, cu precizarea că res
turile lumii vechi sînt mai prezente 
în jurul lor. Sînt, vorbind metaforic, 
fără istorie proprie, înscrisă în tru
pul și sufletul lor, ca Oneștii: lăs
tare ale socialismului.

De această cea mai tînără genera
ție scriitoricească, poeți, prozatori, 
dramaturgi și critici pășind curajos 
în literatură cu cei 17 sau 20 sau 22 
de ani ai lor, cred că ar trebui să 
se ocupe în mare măsură conferința 
pe țară. Acestei generații i se oferă 
totul. Tot ce a trebuit să fie cucerit 
de către înaintașii cu cîțiva ani mal 
în vîrstă intră în zestrea ei Inițială. 
Reprezentanții ei n-au fost ucenici 
exploatați, supuși foametei și Înjosi
rilor, siliți „să fure meseria"; n-au 
fost flăcăuași de la țară, robind pe 
moșii străine, de la o vîrstă fragedă; 
n-au fost umili băieți de prăvălie, bă
tuți de patroni; n-au fost școlari zdren
țăroși și desculți, abia izbutind să 
învețe carte; n-au fost copii arătați 
cu degetul de alții răsfăfați și sătui, 
n-au simțit pe pielea lor discrimină
rile sociale, naționale sau rasiale. 
Suferințele și umilințele trăite altă 
dată de noi constituie pentru ei un 
avut de care sînt lipsiți. Au, în 
schimb, bucuria și demnitatea pri
mei generații care, tn țara noastră, 
nu cunoaște decît socialismul. Au 
conștiința răspunderii lor istorice, a 
sarcinilor lor obștești, cu prezența 
cărora au crescut, ca pionieri și ca 
utemiști. Dacă socotesc că ei, în 
primul rînd, trebuie să stea în aten
ția noastră, e pentru că lor trebuie 
să li se creeze toate condițiile pentru 
a-i face demni să ducă mal departe 
torța aprinsă de înaintași, pentru a 
le compensa prin cea mai intensă 
educație comunistă organizată, per
manentă și eficientă, absența trecu
tului Istoric de la sine educativ.

Această cea mai tînără generație 
a și dezvăluit talente remarcabile, de 
la Cezar Baltag, care a depășit 20 
de ani, pînă la Ana Blandiana, care 
are abia 18 (Poezia în mod firesc, 
e tărîmul principal de manifestare 
artistică a vîrstei). Succesele ei sînt 
evidente. Au fost și vor fi mereu 
puse fn lumină, valorificate din plin. 
Recenta colecție a „Luceafărului", cu 
volume de Nicolae Velca. llie Con
stantin, Cezar Baltag, Nichita Stă- 
nescu, e elocventă. Ceea ce trebuie să 
ne atragă atenția deopotrivă, sau 
în mai mare măsură, e perspectiva 
de dezvoltare a acestei generații, 
formarea profilului ei ideologic și 
etic. E vorba de un aspect pe care-1 
consider primordial și pe care mă 
simt dator să-l reliefez în speranța 
că prietenii tnai tineri, inclusiv cei 
ce sînt încă studenți, mă vor înțelege 
bine.

—T- Savin BRATU
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Generației de poeți care are azi 
între 20 și 30 de ani, flagelul 
fascismuiui și războiul le-au 

însemnat copilăria sau adolescenta ; 
splendida auroră a Comunei ce se 
apropie revarsă asupra tinereții lor 

o lumină paradisiacă.
Intre aceste două extreme cu un 

maxim răsunet afectiv se înscrie dru
mul dificil și glorios străbătut de po
porul nostru, sub conducerea parti
dului, pentru făurirea unei societăți 
noi, a unui om nou. Poeții străbat a- 
cest drum, împreună cu întreaga co
lectivitate muncitoare, încercînd să 
înscrie, în graficul sensibil, dinamic 
a| versurilor, esența mișcării revolu
ționare a epocii lor, profilul sufletesc 
ăl unui nou erou liric.

Faptul că istoricele izbînzi dobîn- 
dite de țara noastră în construirea 
socialismului apar astăzi cu străluci
toare evidență, faptul că etapa de 
cristalizare a succeselor, de culegere 
a roadelor, coincide cu anii tinereții 
lor, nu e lipsit de consecințe — po
zitive dar Uneori și negative — la 
unii dintre tinerii poeți.

Lucrul acesta mi-apare deosebit de 
pregnant în poezia lui Nichita Stă- 
nescu. “

Relieful plusurilor și minusurilor e 
cu atît mai expresiv cu cît avem de-a 
face cu un talent remarcabil, la care 
aurita mediocritate nu intervine spre 
a netezi și estompa neajunsurile.

Există în poezia lui Nichita Stă- 
nescu o plenitudine, o bucurie de a 
trăi exprimată în explozii lirice ce 
urcă pînă pe culmile beatitudine!. Vi
ziunea e plastică, deobicei grandioa
să. Poetul se înveșmîntă în faldurile 
largi ale mitului antic. Ritmul e sus
ținut ca o galopadă.

Iată-1 „in nuce", reflectat în acea
stă toarte reprezentativă — pentru e- 
iapa lui actuală — „Călărire în zori“ :

Soarele rupe orizontul în două. 
Tăria își năruie sfîrșitele-i carcere. 
Sulițe-albastre, fără întoarcere, 
privirile mi le-azvîrl, pe-amîndouă, 
să-l întîmpine fericite și grave 
Calul meu saltă pe două potcoave. 
Ave, maree-a luminilor, ave I

Exultanta bucurie de a trăi, magni
fica revărsare de forțe a tinereții se 
identifică nu o dată cu sentimentul de 
plenitudine și de forță a lumii socia
liste, iubitoare de pace, pe care nici 
o putere a trecutului nu o poate a- 
bate din calea sa :

Teme-te I 
mîinile noastre 
mîngîie porumbeii.
Teme-te 1 
sub mîinile noastre 
cresc noile orașe ca mareele 
sub tună.

(„Unui fascist")
De-ar voi să mai renască, 
dați-i criptele să pască, 
bruna stafie și cobe 
s-o strivim, izbind în tobe

(„Dans pe tobe")
Sub fiecare talpă țin cîte-o cetate 

veche.
Cîte-o cetate nouă cresc sub fiecare 

palmă.
(„Gîntec")

Hiperbolizarea eroului liric, gesti
culația romantică apar firești în ase
menea poezii, ca o proiectare a rea
lului proces de creștere impetuoasă, 
de justificată încredere în sine a lu
mii noi, socialiste:

Mă ridic în centrul rotirilor de vultur! 
și azuria boltă o împodobesc 
cu strigătul meu liniștit.

(„O viziune a Păcii")

M-am întrebat însă citind și reci
tind o poezie ca „Amfion construc
torul", bine reliefată prin organiza
rea viziunii plastice, de unde vine im
presia de bizar, frizînd grotescul, pe 
care ți-o provoacă, simultan cu una 
de forță și expresivitate.

Mi se pare că am găsit răspunsul 
într-o insuficientă pătrundere a esen
ței fenomenului descris, concretizată 
în echivocul și confuzia simbolurilor 
vehiculate. In tînărul ce-și așteaptă 
iubita în zori :

pe cîmpul unde-n vechime zeii 
n-au trecut decît călări,

Sălășluiește, captivă, o uriașă ener
gie cosmică. Ea se dezlănțuie în 
cursul poemului, într-o desfășurare de 
simboluri ale forței brutale, telurice i 
pantere, Iei, delfini, condori.

Prin parafrazarea mitului heleti, a- 
ceste forțe se prefac în zidiri: via
ducte și poduri, terasamente și di
guri, cetăți și creneluri.

Imaginea construcțiilor ce răsar 
din marea forță a dragostei proiectea
ză fantezia noastră în afara sferei e- 
rotice, în viața socială. Aici însă în
cepe să acționeze supărător și deru
tant echivocul simbolurilor: dragoste
— dragoste erotică; forțe sociale
— forțe telurice.

Dacă poezia ar fi fost un limpede 
și categoric imn al tinereții, al prea

,,Copil din Maramureș*'

plinului vieții, n-ar fi întîmpinat re
zistența gîndirii și a sensibilității 
noastre.

Așa cum se prezintă însă, în mitul 
lui Amfion, actualizat de poet, cetă
țile care se-nalță de la sine prin ma
gia transformatoare a dragostei, nu 
ne sugerează uriașul proces al mun
cii constructive — entuziastă și strîns 
organizată, planificată și condusă de 
către partid spre un clar țel umanist.

Un singur element al procesului : 
forța impetuoasă, irezistibilă — des
prinsă metafizic dm canavaua între
gului ; izolată de trăsătura ei defi
nitorie care e conștiința social-poli- 
tică, reprezentarea ei prin simboluri 
ale forțelor brute, telurice, deformea
ză realitatea și derutează pe cititor.

M-am oprit mai îndelung Ia ana
liza poeziei „Amfion constructorul" 
pentru că ea îmi apare caracteristică, 
atît pentru marile posibilități de con
cretizare plastică a ideii poetice, cît 
și pentru limitele actuale de pătrun
dere a vieții contemporane, ce se mai 
fac simțite în activitatea tînărului 
poet.

O mai intimă și mai complexă cu
noaștere a vieții în desfășurarea ei 
dialectică, un mai îndelung și mai 
atent popas ai privirii asupra cîm- 
purilor reale de bătălie, unde se cioc
nesc marile forțe reale ale vieții con
temporane, ar da ochiului de vizionar 
al iui Nichita Stănescu o profunzime 
care acum, adeseori, îi lipsește.

Idilismul în poezie se prezintă în 
1960 altfel decît ' acum un deceniu: 
e mai subtil, mai rafinat, mai puțin 
brutal. Dar nu mai puțin primejdios.

Luate în sine și în parte, multe din 
poeziile scrise azi de tineri au certe 
calități, ținînd și de emoția autentică 
și de șlefuire formală.

Dar luată în ansamblu, poezia uno
ra dintre cei mai dotați tineri vă
dește o lunecare la suprafața netedă 
a realității, cu sclipiri de gheață și de 
oglindă, o beție, mai puțin de cuvinte, 
cit de imagini luminiscente, proiec
tate din îndepărtarea mirifică a vii
torului.

Frumoase, adevărate, romantic re
voluționare în sine și în parte, ele 
duc, prin multiplicarea manieristă la 
o sărăcire a universului spiritual, tu
multuos și complex al omului de azi, 
constructor al lumii comuniste.

Că nu e vorba de o anumită tră
sătură individuală, de o predispoziție 
romantic-solară, la Nichita Stănescu, 
o arată dramatismul concentrat și 
profund, economia și varietatea de 
mijloace poetice cu care el ne evocă, 
într-o suită de poezii, universul sfă- 
rîmat al copilăriei, tragedia războiu
lui reflectată prin sufletul copilului:

Ai scăpat creta din mînă
și ușa bătută în scîndurf s-a dat de 

perete :
Cerul s-a arătat pieziș, 
acoperit de păianjeni 
care mîncau copiii uciși.

Cineva ți-a dus departe 
zidurile

și gutuiul
și scara... 

(„Sfîrșit de joacă")

Copilărie, netrăită minune, 
îți izbiră pămîntul cizmele brune, 
basmele tale și anii 
otrăviți cu sunete stranii...

(„Cînd soarele viu")

Ar merita să fie citate din această 
răscolitoare serie: „Joc cu avioane", 
„Pădure arsă", „Pe cîmpul de piatră".

Pendulînd între cei doi poli cu ma
ximă rezonanță afectivă: copilăria 
tragică și viziunea mirifică a Păcii, 
a Comunei, Nichita Stănescu înve
derează de pe acum o remarcabilă 
stăpînire a mijloacelor de expresie — 
diferențiate, adecvate ideii poetice 
centrale t de la totala despuiere și 

simplitate a imaginii, Ia mișcarea 
expresivă, tîltîitoare, generoasă.

Comparațiile, metaforele sînt ade
seori inedite, pline de ecouri :

Orașele vor crește-n cercuri 
și deșerturile Ie vom duce pe umeri 
cum duci un sicriu sărac la cimitir...

(„Internaționala") 
Strigătul rotitor al sirenei 
acoperă palatul stăpînilor 
și palatele se turtesc și se subție 
pe caldarîme, 
ca monezile vechi, puse de copii 
sub roțile trenurilor...

(„Sirena 5uf Roaită")

Tonul e reținut, învăluitor și grav în 
poezia de dragoste:
Nimenea-î pe țărmuri, nici un ochi 

într-însuf 
Să mă mai resfrîngă, nu-i deschis 
Si desfac de-a valma, gîndului tot 

strînsul 
Peste cheiul negru, ca un vis în vis 

(„Pînă tîrziu, așteptînd o fată")

Există în harul poetic cu care na
tura l-a înzestrat pe Nichita Stănescu 
și în pregătirea ideologică pe care a 
primit-o, toate premizele unei reali
zări majore: și receptivitate pentru 
ideile și idealurile supreme ale uma
nității, și îndrăzneală creatoare și ca
pacitatea de a trasa viziuni plastice 
cu răsunet profund afectiv și ritmul, 
melodia interioară șl simțul cuvîntu- 
lui propriu.

Pentru ca posibilitățile largi ale ta
lentului său să fie deplin valorificate 
și dezvoltate, Nichita Stănescu nu

YASILE KAZAR
(Din ,,Expoziția anuală de grafică”)

Intre procedee artistice originale și manierism
In articolul anterior cercetam 

rezultatele unei maniere lite
rare ca atracție către împreju

rări ieșite din comun, excepționale. 
Totodată menționam constituirea 
unui interesant și puternic de
tașament de prozatori tineri. De 
fapt, aceste căutări literare sînt 
un semn de vitalitate, o dovadă 
a vigoarei tinerelor talente care, în 
fața bogăției de aspecte și sensuri a 
realității contemporane, se străduie 
să găsească expresia artistică cea 
mai adecvată, cea mai pregnantă. 
Iată pentru ce continuu să analizez 
modalitățile stilistice ori procedeele 
specifice la care apelează tinerii pro
zatori, deoarece acestea ne dau po
sibilitatea să discutăm cîteva din 
problemele de creație pe care le ri
dică zugrăvirea actualității.

Printre schițele apărute în reviste, 
în ultima vreme, se evidențiază cele 
semnate de Radu Cosașu. In primul 
rînd, desigur, pentru că își axează 
subiectele în zonele de maximă im
portanță — șantierele și întreprin
derile industriale — acolo unde ten
siunea vieții noi atinge cea mai înaltă 
frecvență, dînd naștere acelor „ener
gii" de care se ocupa Cosașu în ulti
ma sa carte. Este aceasta o replică 
dată unora din creațiile sale din tre
cut alterate de influențe străine viziunii 
noastre ideologice. Schițele sale dis
cută probleme din viața muncitorilor 
sprijinindu-se pe activitatea pasionată 
de gazetar, în așa fel îneît se ajunge 
să se alterneze creațiile pur beletris
tice cu cele reportericești.

în „Varvara", se transcrie destăi
nuirea pe care o face o utemistă, se
cretarului organizației de partid; în 
„începuturile muzicii", ..Sîmbătă 
seara", „Duminica unui secretar" se 
consemnează discuțiile dintre un re
porter și eroii întîmplărilor, numai că 
figura reporterului este scoasă, re- 
ceptîndu-se numai replicile și argu
mentele celor solicitați (ca în „Du-> 
minica unui secretar": — „Degeaba 
tovarășe, nici nu știu să povestesc, 
nici să compun... A, nu pleca, tova
rășe dragă. Nu te las să pleci... E, 
cum e? Recunoști ?“ etc.) Autorul 
pprcă ar stenografia mărturisirile 
unor oameni cu stare civilă reală, 
dîndu-ne impresia unor lucruri care 
s-au petrecut aidoma în viață. Este o 
manieră care amintește de cea prefe
rată de Camil Petrescu cînd făcea 
apologia jurnalelor de experiență 
proprie, a confesiunilor intime unde 
nu ar exista o organizare sistematică 
a materialului ci una liberă, spontană, 
cu n->sfîrșite divagații, mai apropiată 
de fluiditatea vieții.

Schițele lui Radu Cosașu sînt pline 
de febră, au o tensiune nervoasă ca 
un torent sugrumat, fiind niște spo
vedanii care încep cu ezitări, pentru 

trebuie să uite că procesul de creație 
e un dialog, că la un capăt al firu
lui stă el, iar Ia celălalt capăt ma
rele public, creator și consumator de 
frumos, de idei profunde și clarei re
fractar jocurilor gratuite de imagini, 
cețoaselor exerciții esoterice (cum ar 
fi „Dans cu două mere-n mîini", „Vi
traliu", „Somnul stadionului").

Cavalcada superbă a primei tinereți 
nu ține o veșnicie. Nichita Stănescu 
stă în fața ceasului grav, hotărîtor 
al maturizării sale. Pentru a fi pe 
de-a întregul fructuos, ceasul acesta 
trebuie pregătit, cu simț de răspunde
re și tenacitate.

Poate că la Nichita Stănescu cum
păna în care stă orice poet — pe mu
chia dintre lumea lui lăuntrică șl cea 
exterioară — ar trebui ușor, dar cu 
grijă corectată, în favoarea universu
lui obiectiv.

Ceva, în poezia lui, ne amintește că 
momentul primei izbucniri, cîntat de 
Rainer Maria RilKe în neuitatele ver
suri:

Ce tînăr sînt! M-aș dărui cu-nfiorare 
Oricărui zvon ce calea mi-o aține...

se cere întregit șl depășit; ceva, în 
poezia lui, ne evocă imaginea trasată 
de Eminescu în Scrisoarea lll-a:

„Dară ochiu-nchis afară, înlăuntru se 
deșteaptă...

și cere întoarcerea imaginii, dinlăun
tru în afară,

Maria BANUȘ

a se dezlănțui apoi într-un șir repezit 
de vorbe, iar'în fața momentului fun
damental, oprindu-se din nou — (vezi 
„Varvara"). Sînt istorisiri care curg 
într-un mod aparent nestînjenit și 
învălmășit, păstrînd ceva din căldura 
destăinuirilor.

Radu Cosașu izbutește, astfel să 
învingă unele din greutățile p« care 
le impune, ca să mă exprim așa, forma 
clasică. Intr-adevăr, schițele s,Sîm- 
bătă seara", „Varvara" și „începutu
rile muzicii" alcătuiesc, de fapt, o 
nuvelă în care este vorba de un tînăr 
cu năravuri șmecherești care nime
rește pe un șantier, unde datorită 
comportării pline de tact a secreta
rului organizației de partid și mai ales 
a fetei pe care o iubește, de o cuceri
toare ținută etică, ajunge un om în
treg. Cosașu realizează această nu
velă în trei monologuri. Unul este 
al secretarului organizației de partid 
oare povestește cum acest tînăr 
pleacă din schimb la balul de sîm- 
bătă seară și cum el este nevoit să-l 
înlocuiască, noaptea, pe benă, deși 
nu vede cu un ochi. Celălalt aparține 
Varvarei care explică ce s-a întâm
plat la bal. In sfîrșit, în ultimul mo
nolog, apare ca autor chiar eroul 
acestor peripeții, care ne descrie fi
nalul: cum ambiționat de Varvara 
care apelează Ia despărțiri energice, 
ei ajunge „un om serios".

După cum se dovedește, aceste 
schițe ne captează atenția cuprinzînd 
cîte o întîmplare decisivă. Aceasta 
este valabil și pentru schița ..Dumi
nica unui sepretar", cu toate, că ti
tlul ne-ar face să ne așteptăm la îm
prejurări de ordinul cotidianului. Căci 
secretarul trebuie să răspundă la în
trebarea : care a fost cea mai grea 
zi din viața lui. Cu multă expresivi
tate autorul descrie duminica eroului 
de după prima sa alegere în biroul 
organizației P.M.R; a unui mare șan
tier, cînd variate peripeții ba dau 
aripi încrederii, ba îi măresc temerea 
că nu va face față sarcinii. Este, 
într-un cuvînt, o duminică neobiș
nuită.

Toate aceste situații luminează 
gesturi și concepții din lumea munci
torească și, repet, cu o manieră care 
imprimă dinamism și un patos aparte 
povestirilor.

Sînt însă schițe în care această 
tehnică interesantă se exercită în gol, 
fără să sprijine exprimarea unui con
ținut important de idei. Astfel sînt 
„Noaptea cea mai scurtă" și „Irina 
mea", (apărute în nr. 9 a! „Vieții 
romînești"). Prima schiță are ca 
obiect mutarea unor tineri căsătoriți 
într-un bloc nou. împrejurarea dădea 
prilejul unor sondaje interesante în 
existența acestor eroi — ea este la
borantă, el inginer, provenit din rîn- 
dul muncitorilor. Dar autorul se men

F âră ca profilul său literar 
să se fi conturat pînă acum dis
tinct, Mihai Negulescu 

totuși ca poet, 
colegi de generație,

se de
de cei- 

printr-o

printr-o blîndefe care, fără

osebește 
lalți „ .
anume preferință pentru sunetele deli
cate,
a împiedeca elanurile firești ale vîrstei 
tinere, le conferă un caracter mai aparte, 
refuzindu-le accesul spre spectaculos și 
impunîndu-le, în schimb, o nuanță de 
discreție. Cînd își găsește factura lirică 
proprie, Mihai Negulescu procedează ca 
un pictor care, lucrînd în tehnica paste
lului, ar recurge foarte des (poate chiar 
prea des) la estompă. Marginile se to
pesc una în alta, dar intenția de con
strucție se vădește din ansamblu, care 
are, în lucrările izbutite, puterea de a 
sugera clar, fără echivocuri posibile, 
ideea artistului. Poetul e, în fond, un 
sentimental din familia unui Șt. O. Iosij 
— stabilim aici nu atît o filiație literară, 
cît o înrudire temperamentală. In mo
mentele de răgaz (căci adeseori îl aflăm 
colindînd, neobosit ca un reporter, me
leagurile țării) se complace într-o dulce 
visare: „Robit de-atîtea gînduri, mă las 
în voia ta/ Visare, care dulce mă porți 
pe largi trotuare/ Spuriîndu-mi că odată 
străduța, parcul, va/ Rememora adesea 
aceste versuri care/ Le scriu la masa 
mică, în alb, pe care dorm/ Țigările, 
chibritul, hîrtiile și-o carte, —/ Pe care 
le înșiră, creionul, uniform, / S punînd 
naiv, că-n lume nimic nu ne desparte” 
Starea de spirit cea mai caracteristică 
pentru un astfel de poet e duioșia, care 
dă o precisă coloratură afectivă gestu
rilor sale lirice. Ferită de pericolul ego
centrismului sau al ostentațiilor gratuite,

ține la suprafață. Ascultăm o istorioară 
banală din care reținem: cum eroina 
a închiriat căruciorul de la un pitic 
— care „din cauza infirmității era 
rău" — cum s-a tolănit pe divan, în 
fața blocului, cu comentariul „Știi ce 
bine erai", cum a încercat să-și facă 
gelos soțul, elogiind frumusețea unui 
conferențiar care le vorbise despre 
solstițiul de vară, cum. în sfîrșit, băr
batul „pierzîndu-și capul de fericire", 
se pierde în visuri ca: „în fiecare 
dimineață să sune la ușă o femeie 
care vinde brînză și smîntînă" etc.

„Irina mea" este o povestire mai 
izbutită. Dar tocmai atunci cînd ne-am 
aștepta la situații profund omenești, 
fiind vorba de dragostea unui munci
tor față de o profesoară, autorul mută 
totul în planul unui senzațional facil.

Nu trebuie să credem că la mijloc 
ar fi vorba doar de superficialitate.

Sliluri și tendințe 
în proza tinerilor

Aceste schițe, lipsite în fond de con
flict, ilustrează carența în atitudinea 
față de realitate. Vreau să spun că 
există o anume timiditate la Radu 
Cosașu față de aspectele pe care ie 
îmbracă lupta dintre nou și vechi pe 
șantierele și întreprinderile noastre — 
și nu mi se pare că e concluzia cea 
mai bună pe care trebuie s-o tragă 
din criticele ce i-au fost aduse în 
trecut — care-1 împinge uneori către 
o proză lipsită de conflict, descrip
tivă, ilustrativă.

Dar minunata conștiință socialistă, 
căreia îi face, de atîtea ori, Cosașu 
elogiul în reportaje, nu se evidențiază 
și nu se creează în afara mișcării dia
lectice a realității contemporane. Iată 
de ce pot fi întîlnite cazuri cînd scrii
torul ne surprinde prin lipsa de ati
tudine critică, realistă, față de tar.ele 
personajelor. Bunăoară, obiectiv, des
tăinuirea consemnată în „Irina mea" 
pare a aparține unui om puțin lău
dăros. Chiar eroul pomenește că orga
nizația de partid din fabrică îl criti
case pentru că avea dispreț față de 
cunoștințele teoretice ale inginerilor. 
Desigur că acest cusur nu se rezol
vase automat în urma înscrierii la 
cursul seral și-și pusese pecetea și 
asupra idilei cu profesoara. Dar au
torul nu vede nimic, complăeîndu-se 
în păcatul adulării eroului. (Ca o 
dovadă că acest personaj nu avea 
prea ■■•uite motive să se laude, citez 
remarca pe care o face într-un loc: 
„In 46 — fac o paranteză — vezi

poezia lui Mihai Negulescu se comunică
— atunci cînd e pornită dintr-o emoție 
autentică —, simplu, direct.

• Cu și al ți tineri, M. Negulescu are 
încă proaspătă în memorie perioada co
pilăriei tragice. în decorul sumbru al ru
inelor războiului : „Ce am văzut noi?/ 
Ruină, ruină/ Blesteme, sudalme, bocete, 
fum/ Mame despletite, boli, foamete/ 
Și vînt, vînt” („Jucăriile”). In poemele 
de evocare a copilăriei — ca și în altele
— se vădește o tendință spre lirismul 
„obiectiv”, conceput probabil ca un mij
loc de depășire a înclinărilor sentimen
tale, pe care poetul și le cenzurează. 
Compunerile sale vor folosi acum pe 
larg mijloace descriptive. Alteori, poetul 
va încerca să-și structureze poemul în 
jurul unui nucleu epic. Cu excepția ver
surilor slabe — neutre pînă la anonimat
— atitudinile afective ale autorului, chiar 
indirect, vor fi totuși perceptibile, lată 
de pildă, cum e descrisă sosirea ostași
lor sovietici, în August 1944, în satul 
natal al poetului: „In dimineața cînd 
bălrînii pruni/ trosneau în ramuri grele 
de dulceață, / cînd parcă în așteptarea 
unei minuni/ trezi tu-s-au oamenii cu 
zorii pe față, / cînd Șargul meu coșarul 
a lăsat/ către zăvoi pornind, la pășu« 
nat/ iar dumbrăvioara ca o fată mare/ 
și-a pus în ierbi cercei de rouă și de 
soare —/ printre butași, printre haraci./ 
sosiră în ogradă doi mlădioși cazaci...” 
( „Evocare” ). Orientarea spre un lirism 
„obiectiv" ure avantajul de a ușura poe
tului abordarea unei tematici diverse, 
din unghiul actualității. Străbătînd țara 
în lung și-n lut, el consemnează aspecte 
din vasta operă de construcție care se 
desfășoară pretutindeni. II reține atît 
munca petrolistului („Pe dealurile Pra
hovei'*),  cît și cea a metalurgistului hu- 
nedorean („Apropiere”, „O primăvară", 
„întrepătrunderi”). La Calați, pe locul 
viitorului combinat siderurgic, privește 
„dansul de flăcări al forjelor mari,/ ani
mația de inline*  („Primele zile — Galați 
I960”). II găsim apoi pe malul Dună
rii : „(ii iată, deodată, cum bate luna-n 
val,/ un brîn ușor de umbră învăluie 
barcazul;/ Și parcă-auzi, deasupra, va- 
goane-n ritm egal,/ Frenetice maree de 
fier, de Ia l’alazu”. („Miraj dunărean"). 
Revenit în satul copilăriei, îl bucură li
niștea „timpului împlinit", fără haturi : 
„Nopțile sînt necuprinse; poți să auzi/ 
Cum Ialomița macină stele în unde,/ 
Cum se sfîșie sub duzi/ Dureroase-amin- 
tiri. In totul pătrunde/ O respirație e- 
gală, de cîmp împlinit;/ Om lingă om. 
In noaptea cea largă/ Prima oară satul

dumneata ce expresii am deprins". 
Avem însă muncitori care cunosc ter
meni mult mai complicați și fără a se 
minuna de vocabularul lor). Mai este 
însă ceva: din cauză că în aceste 
schițe, fizionomia spirituală, înaltă, a 
muncitorilor, nu se subliniază prin 
zugrăvirea eforturilor cu care aceștia 
răspund actualei perioade istorice, 
complexe, de desăvîrșire a construc
ției socialismului. Radu Cosașu este 
ispitit să-și împodobească eroii cu 
mici și inutile floricele. Mă refer la 
așa zisele filozofii — am reprodus 
mai sus cîteva — expuse cu dorința 
nobilă de a releva nivelul intelectual 
al eroilor și care de fapt se potrivesc 
unor indivizi veniți din rîndul micii 
burghezii și nu muncitorilor cu gîndi- 
rea lor profundă și de bun simț. Pro
blema este mai dificilă și ar solicita 
un articol special unde să se discute 
și alte cărți care-și propun înfățișarea 
profilului psihologic al muncitorului.

Intorcîndu-ne la aspectul tehnicii li
terare, remarcăm impresia de veridici
tate pe care ne-o lasă schițele axate 
în dramatismul vieții și, pe de alta, 
manierismul țipător al celorlalte. în 
condițiile unor asemenea insuficiențe 
de conținut, povestirea la persoana 
întîi, cu căldura și vioiciunea tonului, 
nu _ mai conferă textului căldura și 
vioiciunea ei, ci, dimpotrivă, amplifică 
impresia de ceva artificial, făcut.

în vremea din urmă, s-au ivit dis
cuții pe marginea unui procedeu 
compozițional asemănător folosit de 
Ion Lăncrănjan în „Cordovanii", 
deși romanul n-a fost publicat decît 
fragmentar în presa literară. Interesul 
stîrnit de acest procedeu este justifi
cabil, ținînd seama că se realizează 
un adevărat tur de forță, aproape o 
mie de pagini sînt scrise sub forma 
monologului eroului principal.

Tovarășul M. Qafița, ne îndemna 
într-un articol din „Gazeta literară", 
să ne închipuim cum ar arăta „Pe 
Donul liniștit", povestit de Grigore 
Melehov. Cred că operația ar fi inte
resantă, dar fără vrec valoare practică. 
Autorii folosesc cutare sau cutare tip 
de roman, nu pentru că așa vor ei, 
ci obligați de structura materialului 
de viață. Aici trebuie să se concen
treze discuția: se respectă, sau nu, 
corelația dialectică dintre conținut și 
formă? In cazul „Cordovanilor" dau 
de la început un răspuns pozitiv. 
Autorul are marele merit că ocupîn- 
du-se de o perioadă atît de vastă — 
de la reforma agrară la colectivizarea 
totală a unui raion — găsește acea 
formulă literară care-1 ajută să nu 
cadă_ într-un descriptivism tern, cum 
s-a întîmplat cu unele romane, ci să 
zugrăvească impresionante tablouri 
epice. Cît privește întrebarea : de ce 
eroul-povestitor este tocmai Lae 
Cordovanul, cred că explicația a dat-o 

adoarme împăcat, mulțumit./ Vulpe roșie, 
luna prin porumbiște aleargă/ Și nu ti 
mai dă de sfîrșit...” („Om lingă om”).

Vorbind, la începutul articolului, des
pre „factura poetică" a lui Mihai Negu
lescu, pe care încercam s-o definim, ne 
refeream doar la unele dintre poemele 
sale (uneori numai la fragmente). După 
cum e și firesc, poetul, foarte tînăr, e 
încă în faza căutărilor. Se pot ușor re
cunoaște la el inflexiuni din Arghezi, 
care, neasimilate, fac un efect hibrid: 
„...Toate sînt/ emblemele scrise cu pe-> 
nițe de ani/ deasupra stației vechi, ce» 
nușii./ Gara a văzut prieteni, a văzut 
dușmani./ Odată, poate ne va povesti./ 
Odată te vei gîndi și tu/ Că ai plecat 
și ai fost așteptată;/ Odată vei cobori 
din vagonul de-a doua și nu/ vei cu
noaște peroanele, tată. / Cine sînt 'acești 
flăcăi?/ Cine e bătrîna cu părul nins?” 
(„Gara”). Alteori e imitată topica ar
gheziană : „Dar dăruindu-i forma, n-o 
însoți cu zborul/ Ținîndu-i strîns și-avîn- 
tul în soclu, cu piciorul!/... Uitase, 
poate, steaua trecută pe-o vioară/ In 
stare, ca-ntr-o vrajă, să-î spună țărnii 
zboară”. („Pasărea de lut"). Ecourile 
din Esenin sînt de asemenea distincte, 
într-un poem, altminteri frumos, ca „Drum 
în Bărăgan". Mai gravă însă decît 
faptul că în opera lui de pînă acum se 
pot identifica unele influențe (orice poet 
aflat în perioada formării plătește acest 
tribut) e tentația versificărilor facile, 
convenționale. Dovedind în asemenea pro
ducții o anume stăpînire a tehnicii pro
zodice — care de altfel nu depășește cu 
mult un nivel elementar, decent — poetul 
înșiruie, fără un efort prea mare, versuri, 
lipsite de fior inedit, reci : „Cu orice 
primăvară cîntăm iubirea iar:/ Dar amin
tiri, din neguri, în suflet ard amar./Știm 
și-altă primăvară... nu înfloreau spe
ranțe.../ Din brațele iubitei ne prăvăleam 
sub gloanțe.../ Uitam și înflorirea, și 
liniștea, și jocul.../ In lagăre cernite ne 
cununam cu focul.../ Dar a venit, și ceasul 
de Mai, cînd am învins/ Și cînd sudoarea, 
rece, pe frunți ni s-a prelins/ Știam 
că alte flăcări, s-o-ncingă, nu mai sînt./ 
Că înflori-vor iarăși bujorii pe pămînt., ” 
(„Coloana primăverii"). Alteori, conven
ția ia o înfățișare „veselă și vioaie", 
ca în poezia întitulată „Tren cu briga
dieri”: „Codrul, vatra Bistriței și noi ../ 
Trenul trece pufăind în goană/ cu un 
șuier vesel și vioi/ prin bătrîna gară 
moldoveană./ N-are trenul tihnă și po
pas,/ nu ia-n seamă gările mărunte;/ l-a 
chemat o flamură, un glas,/ sus in 
munte, tot mai sus în munte.” Versuri 
ca acestea contrazic temperamentul ar
tistic al lui Mihai Negulescu, care tre
buie să depășească o anume confuzie 
între „obiectivarea” lirică și anonimatul 
comod. Desigur, nu în raport de astfel 
de poezii vom judeca factura poetului 
care a scris „Seara de aur”, „Cîntec de 
seară", „Enescu", cele zece scurte poeme 
grupate sub titlul „Stanțe de seară”, sau 
„Peceți". Găsim în versurile sale, uneori, 
și mărturii autentice ale unui entuziasm 
juvenil sau ale patosului. I-am cere, însă, 
lui Mihai Negulescu o mai adîncă asi
milare a sensurilor majore ale actuali
tății, în conformitate cu structura talen
tului său. Tendința spre obiectivarea li
rică, intrînd în linia dezvoltării firești 
a poetului, nu trebuie să-l ducă la tra
tarea exterioară a tematicii contempo
rane, așa cum l se mai întîmplă acum.

Matei CALINESCU

tovarășul Qafița, cînd spunea că po
vestirea aparține unui țăran care a 
ajuns la limpezire, care poate să redea 
cu deplină veridicitate meandrele vie
ții sale zbuciumate. Lae Cordovanul 
poate însă să sprijine axa romanului, 
și pentru alt motiv — de care trebuie 
să se țină seama — și anume acela 
că . urmărirea destinului său oferă po
sibilitatea de a ne înfățișa cu expresivi
tate istoria acestor ani. El este adică 
un personaj ..axiologic" așa cum e și 
Melehov în „Pe Donul liniștit" — 
indiferent de. convenția literară adop
tată. Fiind izgonit din casa părintea
scă, Lae duce viața unui țăran sărac 
— devine și slugă — ceea ce îl si
tuează alături de sărăcimea satelor și 
de comuniști, dar provenind dintr-o 
familie de mijlocași, cu cultul iugăru- 
lui de pămînt și avînd o mentalitate 
de un individualism anarhic, trece 
prin mari dileme morale care-1 pro
iectează pînă aproape de tabăra duș 
manului, deci împrejurări care-1 lea
gă de liniile fundamentale ale con
flictului social din această perioadă 
istorică.

Lăncrănjan poate astfel să zugră
vească — și fac precizarea, cu o mare 
forță poetică — toate avatarurile pe 
care le produce pe plan moral spiri
tul micii proprietăți țărănești. Iar 
slăbiciunile, ei bine, acestea apar 
cînd nu se aplică în profunzime pro
cedeul literar adoptat. Mă gîndesc la 
unele capitole generale de meditație 
a eroului, cînd acest țăran este pus. 
de pildă, să facă incursiuni teoretice 
în istoria Ardealului, ori la o anumită 
stîngăcie în redarea aspectelor obiș
nuite din viața satului.

Faptul că aceste creații, pe care 
le-am analizat, suscită vii discuții, 
constituie o dovadă a complexității 
fondului lor de idei, a curajului de 
creație al tinerilor prozatori în des
cifrarea bogatelor semnificații ale vie
ții contemporane. Am stăruit însă și 
asupra deficiențelor, într-un fel po- 
lemizînd cu unii colegi de breaslă care, 
izolînd activitatea cîte unui tînăr 
scriitor, emit asemenea elogii îneît 
nu știu ce vor mai spune cînd cei în 
cauză vor ajunge la maturitatea artei 
lor. Mi se pare că nu acesta este 
tonul cuvenit în preajma consfătuirii 
pe țară a tinerilor scriitori, cînd tre
buie șă se susție dezbateri care să 
sublinieze nu numai izbînzile dar și 
ceea ce mai îndepărtează pe autori 
de clocotul vieții socialiste, în așa 
fel îneît tînăra generație să poată, în 
cadrul frontului literar general, să 
atingă trepte de creație cît mai avan
sate, la nivelul actualei perioade is
torice de desăvîrșire a construcției 
socialiste.

Al. OPREA
Li. / ; COSJ1L.SCU
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tot, 
car-

na

e mult, de mult de 
însemnam intr-un 
nețel următoarele cu
vinte : „Cel care 
arde, fumegă — asta-i 
lege. Așadar trăiască 
flacăra viețiil (Ostrov
ski)". De fapt le trecu
sem nu intr-un carne
țel, ci in adincul ini

mii. Și nu odată ele au răsunat în 
mine ca o chemare a epocii, ca o che
mare la înfăptuirea unor idealuri 
înalte. Atunci, înaintea ochilor îmi 
răsărea chipul lui Pavel Korceaghin.

★
La Moscova, intr-o zi umedă de 

toamnă, pașii m-au dus către casa lui 
de pe ulița Gorki. Veneam să-ț mul
țumesc,

★
Vă mai aduceți aminte de Taia? 

Vă mai aduceți aminte cum a de
scris-o el în „Așa s-a călit oțelul" ? 
„Taia avea optsprezece ani. Nu era 
frumoasă, dar ochii ei mari, căprui, 
sprîncenele subțiri de tip mongol .li
nia frumoasă a nasului și buzele 
proaspete și îndărătnice îi dădeau 
un farmec aparte."

Ea m-a intîmpinat în pragul casei. 
Tot ea mă conduce prin casa lor. Raia 
(Taia) Ostrovskaia I îmi vorbește tn- 
cet și rar, ca și cînd dincolo, în ca
mera sa, el ar continua să lucreze cu
fundat in adtnca-l suferință fizică... 
Iar eu îmi amintesc că s-au ounoscut 
în anul 1926 la Novorosisk, intr-un 
moment greu pentru Nikolai Ostrov
ski. Boala-i cuprindea fără milă tru- 
pu-i tinăr. Și-t tîra In cîrji. Taia nu 
l-a ocolit. S-au împrietenit. Din ziua 
aceea au fost și sînt nedespărțiți.

In anii războiului mi-a fost dat să 
văd multe carnete de comsomoliști 
stropite de singe, străpunse de schije 
și gloanțe, arse de flăcările tancurilor. 
Le asemuiam întotdeauna cu inimile 
celor căzuți și durerea mă copleșea 
pînă la lacrimi.

Aici am văzut și carnetul lui, al 
celui care s-a născut și a trăit în plină 
furtună. Anul primirii în Comsomol 
— 1919. Început de epocă!... In Șe- 
petovka, organizația de tineret se 
compunea din cinci membri. Printre 
aceștia se număra și Nikolai Os
trovski. Două luni mai tlrziu pleca 
voluntar pe front. „Vremurile erau 
de așa natură — tși amintea el peste 
ani Incit odată cu carnetul (l se 
înmîna și o armă cu două sute de 
cartușe".’ Avea numai cincisprezece 
primăveri cind s-a ridicat întru apă
rarea primăverii omenirii. Vedeam în 
carnetul său de comsomolist nu numai 
o inimă de luptător, ci și un steag... 
un steag de luptă al anului 1919. Și 
n-am putut să nu salut cu emoție 
profundă acest stindard al revoluției.

★
Am citit în dese rînduri romanul 

„Așa s-a călit oțelul." De fiecare dată 
glndul mi se oprea îndelung asupra 
unui episod nespus de dramatic — 
clipa cind Pavel Korceaghin, pradă 
unor gîndurl negre, ducea mina la 
revolver. Zbuciumul său mă făcea și 
pe mine să sufăr, Mă surprindeam 
vorbindu-i și îmbărbătindu-l. lată_ și 
de ce mă bucuram ca un copil cînd 
în cele din urmă își spunea: „Ascun- 
de-ți revolverul și nu vorbi nimănui 
de fapta pe care ai vrut s-o săvâr
șești "

Aia. în casa lui, m-am întilmt 
din nou cu acel episod de neuitat. 
De data asta insă, cu cel aflat la iz
voarele cărții.,

Locuia la Novorosisk. Se tîra, în 
cîrji. Glndul că miine sau poimiine 
s-ar fi văzut nevoit să iasă din rîn- 
durile luptătorilor, îl chinuia într-una. 
Lupta cu boala, cu îndoielile, citea, 
frecventa clubul orașului, învăța, nu 
lipsea de la nici o adunare de partid. 
Intr-o seară rece de toamnă, după o 
adunare de partid a simțit că nu mal 
poate să Se ridice de pe scaun. An
chilozase. N-a spus nimănui nimic. 
A așteptat pînă ce toți ceilalți au pă
răsit sala. Apoi, printr-un efort su
praomenesc s-a ridicat și și-a tîrît 
trupul anchilozat și mistuit de dureri 
pînă-n parcul din fața clubului. Nu 

exista durere mai mare pentru un co
munist decît aceea de a se ridica de 
la o adunare a organizației de partid 
și să constate că nu mai poate lupta 
pentru îndeplinirea hotărîrilor ei. A- 
colo, pe bancă, Nikolai Ostrovski, 
omul care primise odată cu carnetul 
și pușca, cel crescut parcă anume să 
înfrunte furtuna, a avut pentru o 
clipă imaginea luptătorului îngenun- 
chiat, în plină bătălie, de boală. A 
dus mîna la revolver... De învins însă 
a învins carnetul, inima, voința de 
comunist. Nu știu, dar mi-ar place 
să știu că atunci s-a născut în mintea 
sa glndul acela minunat și însufleți- 
tor: „Cel care nu arde — fumegă. 
Așadar, trăiască flacăra vieții 1“

Noaptea, ttrziu, un birjar l-a aju
tat să se ridice de pe bancă și l-a aus 
acasă unde Raia îl aștepta neliniș

File dintr-un jurnal de călătorie 
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tită. Ei l-a mărturisit, totuși, gîndul 
care-l încercase, dar și hotărîrea fer
mă de-a trăi mai departe luptînd. O 
iubea...

★
Intr-o zi ctrjele au rămas într-un 

colț; nici ele nu-l mai puteau ajuta, 
Nikolai Ostrovski nu s-a mai putut 
ridica din pat. Avea atunci 23 de ani 
și-i scria unei felcerițe: „Nu e nimic 
rușinos în faptul că trăiesc și unele 
minute de deznădejde. De trei ani 
lupt într-una pentru viață Și de fie
care dată sînt înfrînt și nevoit să bal 
în retragere. Dacă undeva, la baza 
ființei mele n-ar fi acționat atît de 
puternic legea luptei pînă la ultima 
posibilitate, de mult m-aș fi împuș
cat. Numai cei ca mine, care iubesc 
nebunește viața, o părăsesc odată cu 
pierderea ultimei posibilități".

Doborît la pat, începe să citească 
cu ardoare. Fiecare carte îi dezvăluie 
și-l introduce într-un univers necu
noscut. Fiecare carte îl leagă și mai 
mult de viață, îl obligă să trăiască, 
să respire prin paginile el. Bolnav 
fiind, el n-a fost nici o clipă in urma 
vieții, ci mereu în fruntea ei. Oțelul 
începea să se călească.

ir
A fost un revoluționar înnăscut. 

Simțea nevoia de a se dărui. Clipele 
de fericire le găsea în clocotul luptei. 
S-a adresat organizației de partid cu 
rugămintea de a i se încredința con
ducerea unui cerc de politică curentă. 
Rugămintea de a fi numit propagan
dist i-a fost îndeplinită.

Tinerii se adunau cu drag în jurul 
patului său, îi ascultau prelegerile. 
Se despărțeau greu de dtnsul. Ascul
tau cu sufletul la gură amintirile sale 
din anii războiului civil, despre lupta 
Comsomolului. Trăia și respira acum 
nu numai prin paginile cărților ci și 
prin prietenia tinerilor care-l încon
jurau seară de seară.

★
Știa că va orbi, va paraliza, șl boa

la îl va fereca în lanțuri. Totuși pri
vea ziua de miine cu încrederea comu
nistului apt pentru luptă. Socotea că 
trebuie să țină pasul cu desfășurarea 
revoluției. A luat atunci hotărîrea să 
se înscrie la cursurile fără frecvență 
ale Universității comuniste „I. Sverd
lov". învăța cu rîvnă. Raia Ostrov
skaia mi-a povestit: „își făouse uh 
orar de lucru și învățătură. Orarul 
cuprindea «lectura cărților beletristi 
ce», «răspuns scrisorilor», «pregătirea 
politică a Raiei»,, «pregătirea mea 
politică», «plimbare». Și orarul mai 
avea un punct: «timp pierdut». In 
acesț timp pierdut intrau orele de 
masă și de odihnă."

Comuniștii mai în vîrstă l-au încon
jurai cu căldura și prietenia lor revo

luționară. Au fost lingă dtnsul în 
clipele cele mai grele. Iar atunci cînd 
ap aflat că Nikolai Ostrovski ar vrea 
să scrie un roman, l-au îmbărbătat. 
Au simțit că de sub condeiul său vor 
ieși pagini de foc. Prietenia cu co
muniștii în vîrstă a jucat un rol ho- 
tărîtor în viața lui N. Ostrovski. Un
deva, el nota cu recunoștință: „Cînd 
boala m-a doborît la pat, am făcut 
tot ce mi-a fost în patere pentru a 
arăta educatorilor mei, comuniștilor 
în vîrstă, că tînăra generație a cla
sei muncitoare, oricare ar fi condițiile, 
născul Pavel Korceaghin".

★
Un vechi comunist — Fadneev — 

mărturisește intr-o amintire: „Viața 
lui Nikolai Ostrovski la Moscova, în- 
celpînd din 1930 și pînă în vara anu
lui 1932, constituie una din paginile 

cele mai înflăcărate de luptă ale unui 
comunist care a avut de înfruntat 
greutăți de necrezut în drumul său 
spre victorie. Sînt anii în care s-a 
născut Pavel Korceaghin".

Intr-o noapte de iarnă i-a spus to
varășei sale de viață: „Se pare, dra
ga mea, că a sunat cOasul asaltului". 
Asaltul era cuvîntul cel mai potrivit. 
Din clipa aceea, a început să scrie 
„Așa s-a călit oțelul". Era orb, para
lizat. Doar brațele și degetele îi mai 
ascultau. Scria... Asalta... Rîndurile se 
încălecau dureros. Am văzut cîțeva 
pagini din noaptea fără de sfîrșlt. a 
asaltului. Fiecare literă, fiecare cuvînt 
trădează o mare suferință. Asalt I In
tr-adevăr, fiecare cuvînt aduce cu un 
soldat pornit să cucerească o redută.

Intr-o noapte de zbucium, asemenea 
unui strateg iscusit, a născocit acel 
carton minune — transparentul — 
care l-a ajutat să-și organizeze în 
rînduri drepte marele asalt.

★
Ne putem oare imagina o bucurie 

mai mare ?
1932.
Se aniversează 15 ani de la Marea 

Revoluție Socialistă din Octombrie, 
Printre cărțile apărute, în cinstea eve
nimentului se află și o carte cu un 
titlu ciudat — „Așa s-a călit oțelul", 
semnată de un necunoscut — Nikolai 
Ostrovski, Cartea i-a fost înmtnată 
scriitorului în ziua Marii Sărbători. 
Scriitorul orb și paralizat a ținut 
multă vreme cartea la piept, ca pe un 
copil. Apoi, a prins s-o răsfoiască, 
să-i mlngîie paginile, să tragă în 
piept mirosul cernelii tipografice..

Deodată, degetele sale au simțit 
desenul de pe copertă. I s-a explicat: 
coperta realizată de graficianul Deh- 
terov înfățișează o ramură abia în
mugurită și o baionetă gata s-o apere. 
Scriitorul a zlmbit mulțumit. Ideea 
cărții a fost înțeleasă. Ramura înmu
gurită simboliza tînăra Republică So
vietică, iar baioneta — apărătorii ei.

Și cartea s-a avîntat în lume înăl- 
țind pretutindeni imaginea celor două 
simboluri.

★
Oamenii sovietici i-au înțeles mesa

jul și l-au înconjurat cu o mare dra
goste. Au făcut totul pentru ca el să 
se simtă tot timpul în rîndurile celor 
din linia întîia. A fost ales delegai 
la Conferințele și Congresele Comso
molului, iar în 1936, a fost luat din 
nou în evidența Armatei Sovietice, în 
calitate de corespondent militar, acor- 
dîndu-l-se gradul de comandant de bri
gadă. Ii plăcea să fie îmbrăcat în 
uniformă și nu o dată a rostit emo
ționat: „Mi-e drag livretul ăsta mili
tar pe care-l simt în buzunarul meu".

★
Slntem în camera lui de lucru și 

de suferință. Raia Ostrovskaia aduce 
un disc. „Să-l auzim!" îmi spune: „E 
cuvîntarea rostită la cel de-al IX-lea 
Congres al Comsomolului".

Greier aș de sub fereastră, 
Toată noaptea mi-ai cîntat : 
Poate despre bolta-albastră 
Cu luceafăru-mpărat;

Poate despre luna plină 
Aninată-n măr la geam,
Că mari bulgări de lumină 
Păreau fructele pe ram;

Poate despre dulcea boare 
De miresme, mii și mii, 
Adiind amețitoare
Dinspre coaptele cîmpii;

Niculae STOIAN

Stația primăverii
Tinerilor prieteni de la „23 Augusț“-

Știu clipa
cînd primăvara se apropie de oraș...

Văd trenuri gonind, 
cu compartimentele goale 
(păsările călătoresc pe-acoperișuri) 
și salcîmii galbeni 
își poartă în urma tractoarelor 
umbra subțire.
Văd lunecînd către noi, 
pe cureaua de transmisie a ploii, 
licărire'" de grîu, 
legănare de iarbă — 
cîntecul tău, primăvară.^

Ajunsă la marginea orașului, 
primăvara, fată desculța, 
vă găsește pe voi mai întîi, 
ai uzinelor meșteri 
și voi o purtați printre corolele 
focurilor voastre veșnice 
însuflețind arbori metalici 
și ea, țurțur de stea, 
își oglindește chipul 
în lumina noilor piese desprinse din fier, 
de o desăvîrșită simplitate, 
asemeni firelor de iarbă...

Apoi, vestiților meșteri, 
îi cumpărați fetei desculțe primul bilet de 

tren, 
într-un tren construit de voi, 
îi mîngîiați flacăra părului, neîmblînzită, 
și-o trimiteți, 
seînteietoare, 
spre inima orașului, spre noi.

Uzina voastră e o stație 
din care pleacă-n fiecare clipă 
doar trenurile primăverii noastre.

Gh. TOMOZEI

Toamna
Trec în ei copacii toamna adunată, 
Amorțesc nervurile adîncite-n foi. 
Incîlcit în ramuri vîntul niciodată 
N-o să-ți mai întoarcă frunzele-napoi.

Una cîte una zilele le scuturi.
Cum se zbat desprinse înapoia ta 
Vor așterne iarăși înroșite scuturi
Peste a țărînii palidă tafta.

Dar zvîrlind fierbinte lăncile privirii
Peste depărtate unduiri de timp
Văd în ceasu-acesta, al restituirii 
Vara viitoare — frunții mele nimb.

Lunecă spre creștet fluvii calde-n vine^ 
De trup încleștate-n matca lor fireasca
Veșnic au să urce sevele prin mine
La Zenit, în vîrful alb să odrăslească,

Cezar. BALTAG

Ori de plopul de pe vale, 
Strajă-aici de nu știu cînd 
Lucitoarele lui zale 
Fără de istov sunînd.

Greieraș de sub fereastră, 
Despre multe-i fi cîntat, 
Dar cîntarea ta măiastră 
Mi-aminti neîncetat

Numai de o fată dragă 
Care, ca un meșter faur, 
Depărtările-acum leagă 
Cu-al iubirii pod de aur.

In tăcerea mormîntală a camerei, 
izbucnește năvalnic glasul său. Și 
totul in jurul meu se însuflețește: 
văd aevea flăcările revoluției, aud cin- 
tecele primelor gărzi roșii, uralele ce
lor porniți la atac... Și glasul lui plu
tind deasupra cîmpului de bătălie: 
„Tovarăși, bărbăția se naște în luptă".

★
In camera sa am văzut atîrntnd o 

hartă împunsă de stegulețe colorate. 
M-am apropiat. Spre surprinderea 
mea, am descoperit că era harta Spa
niei din timpul războiului civil. Niko
lai Ostrovski urmărea zilnic desfășu
rarea evenimentelor. Luptele din jurul- 
Madridului au coincis cu ultimele 
clipe ale sale. Se zbătea în ghearele 
morții. Agoniza. In puținele momente 
de luciditate întreba:

— Madridul mai rezistă ?
■ Răspunsul afirmativ îl făcea să 
zimbească mulțumit. Mai întreba:

— Am gemut ?
— Nu.
— Atunci e bine. Înseamnă că 

moartea nu mă poate smulge cu una, 
cu două...

Și cădea din nou pradă agoniei...
★

Declara cîndva: „Dacă o să vi se 
spună că Nikolai Ostrovski a murit, 
să nu credeți pînă ce n-o să vă con
vingeți. Și dacă aceasta se va con
firma, să nu îndrăzniți să spuneți că 
mai putea să trăiască".

Nu poți să nu-(i aduci aminte de 
aceste cuvinte, citind rezultatul au
topsiei: paralizie; orbire; tubercu
loză la ambii plămînl; o lărgire a 
bronhiilor; calculi renali, ceea ce a 
dus la blocarea rinichilor și i-a produs 
moartea... Da, morții i-a trebuit mult 
să ostenească pînă cînd l-a smuls 
din brațele vieții.

★
Și-n ziua tristă a tnmormîntăril, 

inima lui prinse să bată și mai năval
nic. Tipografii au făcut să apară ro
manul „Născuți in furtună". Și toți 
cei care-l conduceau pe ultimul său 
drum, știu că Nikolai Ostrovski tră
iește...

★
Am văzut aici o carte. Pe prima pa

gină am deslușit următoarele cuvinte: 
„împreună cu această carte, comso- 
moliștji și tineretul din unitatea noa
stră au străbătut drumul de la Vi
tebsk pînă-n Prusia Orientală — bîr- 
logul fasciștilor. In luptele cele mai 
grele cartea ne-a fost un tovarăș cre
dincios. Pe coperta cărții, în colțul 
de sus, se zăresc cîteva urme de sin
ge, Ele abia se mai văd, însă nouă 
ne amintesc mereu de soldatul Feo
dor Grigorevici Fedatov, căzut la 11 
decembrie 1944, într-o luptă grea cu 
nemții. In momentul morții lui Feda
tov, romanul se afla în ranița sa. O 
citea în clipele de răgaz și o ferea 
în cele de primejdie. Prin cîte greu
tăți n-a mai trecut și cartea asta!

Locțiitorul șefului direcției politice 
în problemele Comsomolului,

BATIR" 
9r

Am văzut aici și o scrisoare:
„Viața mi s-a înfățișat pustie și 

fără sens. Au început să mă chi
nuiască gînduri negre. Atunci mi-am 
adus aminte că lui Nikolai Ostrovski 
i-a fost mult mai greu. Și mi-am 
spus: «Voi trăi! Așa va fi!»"

Ale cui sînt aceste rînduri? Ale lut 
Alexandru Casianov — invalid de răz
boi. La Stalingrad, într-o bătălie grea, 
a fost mutilat: schijele i-au sfredelit 
fața, pieptul, capul. La 29 de ani, 
pierdea vederea, Și-n momentele cele 
mai grele, inima lui Pavel Korcea
ghin a prins să bată și-n pieptul său. 
„Voi trăi I Așa va fi1“

★
Romanul „Așa s-a călit oțelul" a 

fost tradus în 42 de limbi străine. Pe 
bună dreptate putem însemna: Pave! 
Korceaghin împreună cu fratele său 
mai mare. Pavel Vlasov, străbat lu
mea ca doi neobosiți revoluționari de 
profesie. Și pe unde trec, aduc lumi
na revoluției comuniste, aprind „fla
căra vieții".-

Da, inima lui Pavel Korceaghțij 
continuă să bată... Asculați-o. tema* * 
răși l
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ra bătrână și nu ie
șise niciodată din 
sat. Ea nu spunea 
câți ani are, cînd o 
întrebai răspundea ;

— De cînd m-a fă
cut mama, n-am 
pierdui niciunul.

Și nici în sat nu 
prea fusese văzută

ieșind.. Oamenii știau că n-are rude, 
n-are copii, n-a fost măritată nici
odată, că o cheamă Anica și că i 
se spune, chiar și de cei care erau 
de o vârstă cu ea, — „lea Anica".

Muncise de cînd se știa la conac, 
la Seltea unde îngrijise de păsări. 
După alungarea boierilor, rămăsese 
tot la conac. Aici era acum sediul 
gospodăriei de stat. Ea avea în fun
dul curții o odaie și vedea de 
crescătoria de păsări.

Trăise toată viața printre orătă
nii, avea despre fiecare o părere 
anume și vorbea cu ele într-o 
limbă ciudată, alcătuită de ea.

Despre găini, poate pentru că îi 
erau foarte apropiate și se împie
dica de ele la fiecare pas, nu cre
dea nimic, o lăsau nepăsătoare, 
Și-ar fi dat seama cit ține la ele 
numai dacă i-ar fi lipsit, dar asta 
n-avea cum să se întâmple.

In fiecare an își alegea cîte un 
pui pe care-1 răsfăța, îl deprindea 
să se țle după ea, vorbea cu el 
despre celelalte păsări iar noaptea 
îl culca la ea în odaie,

Curcile nu-i plăceau. Cînd sînt 
mici sînt plăpînde și trebuie să le 
corcolești în toate chipurile, să le 
dai brînză proaspătă, piper, smîn- 
tînă, iar cînd se măresc au o fu
dulie prostească. De aceea ea le 
privea cu dispreț și poate pentru 
că mai toate erau negre, le numea 
„halimane drăcești".

Nici gîștele nu-i plăceau : erau 
gălăgioase, răutăcioase și proaste 
iar în purtarea lor era ceva ne
cinstit și obraznic. Cînd le prinzi 
într-o postată de fasole pe care 
au forfecat-o, ele în loc să fugă 
cum fac găinile, rămîn pe loc sî- 
sîind și întind gîtul liniștitor, cre- 
zînd poate că prin asta își micșo
rează vina. Sau cînd trece un ca
mion ori un tractor, ele în loc să 
se dea la o parte stau în drum, 
întinzînd la fel gîtul și sîsîind de 
parcă ar putea opri, cu înfumurarea 
lor, mersul mașinii. Nu-i plăceau 
gîștele și ea le numea „holii băl- 
țate din lumea albă".

Rațele însă îi plăceau. Se per
pelea de plăcere cînd le vedea cum, 
atunci cînd trece un avion pe sus, 
ele închid un ochi, întorc capul în
tr-o parte și-l petrec cu privirea 
pînă dispare. Sau cum, atunci cînd 
soarele e la amiaz, ele închid la 
fel un ochi și se uită la soare, 
apoi la ea, întrebător, așteptînd să 
li se dea de mîncare. Și rațele îi 
plăceau mai ales pentru că dintre 
toate păsările, ele aveau privirea 
cea mai veselă și își păstrau 
această veselie și după moarte. De 
cîte ori era tăiată o rață, lea Anica 
Ii luă papul, îi desfăcea pleoapele 
și, descoperind aceeași uimire 
blîndă și voioasă în ochii ei, mîi- 
nile începeau să-i tremure de du
rere și supărare, își mușca buzele 
adînc și pleca bombănind. De 
asta, de cîte ori la începutul anu
lui, se făcea planul gospodăriei, ea 
se zbatea ca toate rațele să fie 
contractate și să nu se mai taie 
nieiuna în gospodărie.

Era bătrînă, trecuse în viața ei 
prin atîtea, încît, cînd cineva îi 
spunea cum și de ce s-a îmbolnă
vit unul, cum și de ce a murit 
altul, avînd aerul că povestește ceva 
nemaipomenit, ea era gata să-i po
vestească o sumă de întîmplări 
asemănătoare trăite de ea.

Ciudat era că, deși, datorită ex
perienței, putea încadra tot, își 
păstrase un fel de a se uimi în 
fața celor mai neînsemnate lucruri, 
asemănător cu felul de a se mira 
al copiilor.

O vedeai uneori seara, căutind 
ouăle de plod la lumina unei lumi
nări. Și deodată se întorcea spre 
cel care-i stătea în preajmă și-i 
explica aplecîndu-și capul într-o 
parte, îndoindu-și brațul din cot 
pînă cînd palma ajungea la înăl
țimea umărului și răsfirîndu-și de
getele cu o mișcare înveselitor de 
copilărească :

— Vezi ’mneata ? Are flacăra fi
ravă că și ea e subțire; dacă lu

minarea ar fi mai groasă, și fla
căra ar fi mai mare.

Tocmai de aici, de la această 
bucurie a uimirilor, plecau și ne
cazurile ei. Pentru că încărunțise 
și ea nu putea spune ce e bine și 
ce e rău nu avea o părere stabi
lită despre lucruri sau fapte. Fie
care întîmplare aducea cu alta pe 
care o mai văzuse dar din ea ră
sărea și un colț neștiut care sfișia 
cenușiul liniștitor al lipsei de nou
tate în care ea voia s-o înfășoare. 
Și ea nu putea osîndi sau încu
viința nimic pînă la capăt pentru 
că toate erau noi și ea rămînea în 
fața lor lipsită de apărare.

De cîte ori vedea un tractor sau 
o combină sau altă mașină a gos
podăriei, pe fața ei se așternea o 
înțelegere blîndă, aproape rugă
toare prin care ea voia să spună 
că le încuviințează mașinilor exi
stența, dar în schimbul acestei în
cuviințări, cere îndurare, vrea ca 
ele, mașinile, să nu-i mai dezvăluie

ceva nemaivăzut care s-o tulbure. 
Că ea e bătrînă și nu mai poate, 
tulburările îi mănîncă și puținul 
somn pe care-1 mai are și-i dărîmă 
sănătatea.

Și ea lua toate măsurile pentru 
a se apăra de neliniști.

Cînd îi povesteai ceva intr-ade
văr nemaipomenit, ea asculta ce 
asculta și deodată clătina aproba
tor din cap și spunea :

— Diferite lucruri...
Apoi te urmărea cu o expresie 

a feței așa de încordată încît deși 
părea că-ți soarbe fiecare cuvînt, 
îți dădeai seama că nu te mai 
ascultă, nu mai vrea să te asculte.

Să-i fi spus cele mai cumplite 
întâmplări, mai mult decît un :

— Păi, dar... diferite lucruri... nu 
puteai scoate de la ea.

Atunci cînd se afla în fața unei 
împrejurări sau a unui lucru ne
obișnuit, ea se liniștea spunînd:

— Cît trăiești, multe le vezi, 
multe le-auzi, multe le pățești...

Și se depărta împăcată și demnă.
Lumina electrică (gospodăria 

avea un dinam), o tulburase la în
ceput groaznic pentru că n-o pri
cepea. Stătuse seri de-a rîndul în 
cabina Strungărașului, (acesta era 
electricianul gospodăriei dar pen
tru că lucrase la început la un 
strung și era scund — i se spunea 
Strungărașul), — îl descușuse cu 
binișorul dar nu putuse să dea de 
meșteșugul luminii.

De aceea seara, de cîte ori răsu
cea comutatorul în odaia ei. spu
nea :

— Cît trăiești multe le vezi, 
multe le auzi...

Privea becul cu o uimire așa de 
adînc respectuoasă și spunea cu
vintele negreșit în fiecare seară, 
cu un așa fior încît ți se părea 
că rostește o rugăciune.

Și dacă ea, în loc de tractor 
spunea, „trotor" iar pentru penici
lină, contractare, și altele avea de
numirile ei, de fiecare dată altele, 
care de care mai ciudate, n-o fă
cea așa cum credeau cei mai mulți, 
ca să provoace rîsul și în rostirile 
ei nu era nici unda aceea de bat- 
jocură și neîncredere nițel răută
cioasă pe care o au bătrînii cînd
vorbesc de lucrurile noi pe care 
nu le mai înțeleg ; vorbea așa pen
tru a da să se înțeleagă că între 
ea și ceea ce se vede și se pe
trece acum în sat e o legătură 
anume,., ascunsă, numai a ei.

Stima ei, plecată din prevedere, 
— era o măsură de apărare — 
pentru tot ce părea neobișnuit și 
nou, mergea, uneori atît de departe, 
încît chiar lucrurilor pe care cei 
mai mulți le găseau fără noimă, 
ea le afla rositul și se împăca cu 
ele. Cînd Mișu lui Turbățel, vi
zitiul gospodăriei — „conductorul- 

Desene de EUGEN M1HĂESCU
hipo" cum își zicea e, de cînd își 
citise fișa de încadrare, — spunea 
că într-o dimineață la ora de gim
nastică de la radio, a văzut-o pe 
lea Amica făcînd exerciții lîngă 
difuzorul din holul sediului, — oa
menii rîdeau și o necăjeau pe bă
trînă cu toate că nu prea credeau 
ce spunea Turbățel, Iar ea ridica 
din umeri fără să adeverească, sau 
să se împotrivească celor spuse de 
el. Totuși s-ar putea să fie foarte 
adevărat. Ea ascultînd vocea crai
nicei de la radio, s-o fi mirat că 
de ce-o fi mai trebuind să te des- 
morțești dacă alergi toată ziua 
„hi-ncoa, hi-ncolo, după una, după 
alta". Dar dacă așa s-a hotărît, 
trebuie că e ceva și cu asta. Dar 
ce ? întrebarea o fi tulburat-o și 
lăsînd-o nedeslegată, ar fi sîcîit-o 
toată ziua. Așa că se apucase să-și 
miște oasele bătrîne cum poruncea 
difuzorul. Și-și apleca brațele și 
capul pînă la pămînt, ca să afle 
rostul exercițiilor de dimineață sau 
să se împace cu ele, supunîndu-li-se.

O dată venise la gospodărie un 
reporter de la ziarul regional. Era 
un băiat tînăr cu niște coșuri mă
runte împrejurul nasului. Ea îl vă
zuse de dimineață plimbîndu-se 
prin curte, vorbind stînjenit și ro
șind cu oamenii și bălăbănindu-și 
mâinile de parcă ar fi vrut, cu miș
carea asta a lor, să risipească stîn- 
jenirea pe care o simțea așezîn- 
du-se între el și cel cu care vor
bea. Pe la amiaz venise și la ea 
în curtea păsărilor încurcîndu-se 
printre orătănii și ținînd mîinile 
în părți, de parcă ar fi plutit. Cînd 
îl văzuse așa neîndemînatec, lea 
Anichii i se păruse că băiat ’-’ o fi 
astfel, pentru că nu-și află rostul, 
toți muncesc, numai el se plimbă 
cu un carnețel de la unul la altul, 
încurcîndu-i.

Cînd el se apropiase, ea îl în- 
tîmpinase astfel:

— Ce umbli așa împiedicat 
maică ? Las’ că și tălică ai o că
dere. Scrii, eu mai aflu ce fac 
unli-alții din lumea albă, ei citesc 
ce mai e pe la noi, ce vorbim noi... 
Ia stai acilea. Și începuse să vor
bească blînd cu el, vrute și ne
vrute, văzute și nevăzute.

•Dar cel mai frumos era s-o fi 
văzut pe lea Anica atunci cînd 
amenința întunericul și oamenii se 
întorceau de la muncă. Ea îi privea 
pe toți, își așternea capul pe umă
rul stîng și spunea alintîndu-i cu 
privirea :

— Care cu „trotorul", care cu vi
tele, care cu ogrăzile...

Atunci obrazul ei încrețit se ne
tezea și se înfrumuseța de fericire 
că toți aveau un rost și ea putea 
înțelege și îngădui acest rost. Iar 
cel care se nimerea pe aproape și-i' 
privea fața era năpădit și el de 
fericire și de bucurie pentru fie
care lucru ce cădea sub ochii bă
trânei. Și i se părea că luna și 
stelele și pămîntul sînt așezate așa

cum sînt, ca să găsească lea Anica 
rostul acestei așezări și să se 
bucure de el.

Intr-o zi, milițianul, care pusese 
prinsoare cu cineva că lea Anica 
n-are mai mult de șaizeci de ani, 
îi ceru buletinul. Ea îl căută și i-1 
aduse și atunci se constată că actul 
expirase de doi ani. Tîrșe îi puse 
în vedere bătrînei să lase tot și să 
se ducă neapărat la raion să-l 
schimbe.

Așa că într-o vineri ea porni la 
Argeș. De fapt ea mai fusese odată 
la oraș cînd era o nagodă de fată 
de 5—6 ani. Se îmbolnăvise și pă
rinții o aduseseră aici, la doctor, 
într-o căruță cu boi. In timp ce ei 
se duseseră după doctor pe ea o 
lăsaseră în căruță, la locul de de
jugat din spatele halelor de carne. 
Stătuse aproape un ceas cu zidu
rile în față și, în frigurile bolii, 
albeața lor fripsese ochii și stă
ruise mult, pînă acum, în amin
tirea ei.

De mică și pînă acum închipui
rile ei despre străinătăți se bizuiau 
pe amintirea acestor ziduri și de 
aceea de cîte ori vorbea despre 
locuri sau oameni străini, ea cu
prindea totul în vorba „lume albă".

Porni spre oraș pe jos, de dimi
neață, după ce potolise păsările. 
Pe la dealul Clocoticiului se po
meni alături cu Țuflică un cățeluș 
care se aciuise pe lîngă ea de 
cîteva luni. Cățelul zburda vesel, 
alerga după lăcuste sau rămînea 
clipe întregi, pironit de mirare în 
fața cîte unei tufe din care zburda
o mierlă. Lea Anica se căznea să 
se înveselească urmărindu-1 — ast
fel uita de neliniștea întîlnirii în 
orașul pe care o simțea crescîn- 
du-i în suflet. Uneori însă, la vreo 
mișcare mai naivă a cățelului se 
bucura nesilit și spunea adresîn- 
du-se vreunui stejar, parcă invi- 
tîndu-1 și pe el să se bucure și să 
nu-și rida sau să-l judece aspru 
pe cățel:

— Dobitoc crud și el... Ce să 
știe ?

Cînd spre prînz ajunseră la 
oraș, cățelul își pierdu veselia, 
băgă limba în gură, închise gura, 
trase coada între picioare și se ți
nea aproape de bătrînă, mîngîin- 
du-i piciorul cu blana. Lea Anica 
se simți puternică, în stare să-l 
ocrotească și duioșia care o cu
prinse îi risipi teama vederii ora
șului.

La intrarea în oraș se afla uzina 
electrică. Ea, după ce citi firma, 
iuți pasul fără să se mai uite la 
clădire. (Am mai spus, lumina 
electrică o speria pentru că nu-i 
aflase meșteșugul). Urma apoi o 
linie îngustă de cale ferată pe care 
tocmai atunci trecea un tren mic, 
un fel de mocănifă care căra lem
ne din munte. Ea îl privi fără frică 
și fără curiozitate: la gospodărie 
era o linie de decovil și cu ce 
mai știa ea, cu ce mai văzuse pe 
la vagonete, socotea că aflase des
tul despre tren.

Trecu mai departe. începuse căl
dura și ea văzu niște oameni adu
nați în fața unui centru de răco
ritoare. Se așeză la coadă iar cînd 
îi veni rîndul, întinse banii fără 
să spună nimic pentru că nu știa 
ce se dă. I se întinse o sticlă cu 
suc, ea îl bău și după aceea ridică 
dreapta în sus, aprobator încuviin- 
țîndu-i existența :

— Bun !
Și mai ceru o sticlă.
Apoi plecă pe trotuar oprindu-se 

din cînd în cînd la cîte o vitrină. 
Insă în treacăt, ca nu cumva să 
vadă vreun obiect pe care să nu 
și-l poată explica, și s-o tulbure. 
Totuși, cu toate prevederile luate, 
într-un loc ochii ei se lipiră de un 
lucru care i se păru ciudat. Se 
mai uită un timp la el cu mânie 
și răutate, apoi intră în magazin 
și întrebă supărată cît face. Cum 
costa numai zece lei, îl cumpără 
și-l înfundă cocoloșindu-1 în papor- 
niță, parcă răzbunîndu-se pe el 

Era un abajur.
Pe urmă nu se mai uită de loc 

la vitrine. Se apropia de inima 
orașului. Mergea printre clădirile 
mari și pe față i se vedea o admi
rație și o bucurie cuviincioasă prin 
care mărturisea că toate lucrurile 
care o înconjoară dacă sînt așa, 
înseamnă că așa trebuie să fie, 
n-au de ce să se rușineze pentru 
că sînt ciudate, ea se împacă cu 
ele. Se împacă dar nici ele să nu 
se arate dușmănoase. Mergea și ți 
se părea că în fața și în spatele 
ei se rostogolesc valuri de bucurie 
și bunătate.

Ajunse la miliția raională și 
își schimbă buletinul în fața unui 
ghișeu unde un sergent glumi prie
tenos în legătură cu vîrsta ei. Iar 
lea Anica rămase mulțumită de 
răspunsul pe care-1 dase: „Anul, 
ca banul mamă, — se duce".

Plecă de aici cu și mai mult 
curaj și încredere. începu să pri
vească din nou vitrinele zăbovind 

de data asta mult timp în fața 
lor, Cînd vedea ceva necunoscut, 
îi arunca o privire cam de sus, 
îngăduitoare și blîndă, șe depărta 
repede și spunea liniștitor, ca de 
obicei:

— Diferite lucruri...
Curînd impresiile o obosiră și ea 

simți nevoia să le judece și să se 
odihnească, Se așeză într-un loc 
mai tihpit pe trotuar ca și cum 
s-ar fi așezat pe buza șoselei. Se 
gîndi o bucată la ce văzuse și 
apoi adormi. Cățelul se tolăni ală
turi. Peste vreun ceas, un ceas și 
ceva, o trezi un milițian. Ea se 
frecă la ochi, își dădu seama unde 
se află, sări speriată în picioare 
și-i întinse milițianului buletinul. 
Acesta îl citi, o îndemnă să se 
ducă acasă și-i spuse că-i arată el 
drumul. Lea Anica mergea alături 
și după ce se desfăcu bine din 
somn începu să-i cerceteze un colț 
al vestonului cu degetele;

— Subțire, de vară, — constată 
ea. Mai merseră un timp în tăcere. 
Apoi ea îl cuprinse pe milițian 
într-o privire și spuse ;

— Și vezi, vara purtați haine 
deschise, albe că astea apără de 
dogoare. Iarna, uite să vezi’mneata 
că vă dă haine închise că aduc 
căldură.

Milițianul tăcea și asta o cam 
supăra :

— Poate crezi că-ți minț eu ?...
Milițianul își potrivi încurcai 

curelele. Lea Anica le privi cam 
mirată și fără prietenie :

— Și aveți și curele. De, trebuie 
și ele —■ mai agăți un pistol, mai 
una alta.. Trebuie, trebuie și ele.
— continuă ea cu un glas deose
bit de convins cu care vorbea toc
mai despre lucrurile de care nu 
era convinsă.

Milițianul rîse și -pentru că ajun
seseră de mult pe strada ce răs
pundea la drumul ce dpcea spre 
sat, o bătu ocrotitor pe spinare și-i 
spuse pe unde să apuce.

Lea Anica merse un timp pe 
stradă, apoi se opri amintindu-și 
că are de făcut niște cumpărături. 
Intră într-un „magazin mixt" și 
ceru o pgreche de bocanci. In timp 
ce vînzătoarea, o femeie între două 
vîrste, lega cutia în care erau bo
cancii, lea Anica puse deodată 
palma pe mâna ei și spuse:

— Dumneata ai copil la depăr
tare, în armată sau în școli,

Vînzătoarea o privi uimită.
— Am, în armată, da de unde 

știi ?
■— Am eu semnele mele, se zgîrci 

bătrînă în lămuriri. Dar pentru 
că vînzătoarea o privi și mai ui- 
piită, ea se înduplecă:

— Vezi, cînd plimbași sfoara și 
legași ochiul la nod, l-ai mîngîiat, 
nodul, cu deștele și ți-a fugit pe 
obraz dor de mamă ce trimite 
pachet la copii.

Luă bocancii, îi înfundă în pa- 
porniță, apoi începu să se plimbe 
prin fața rafturilor.

~ Aveți și dril, gj „diagonal ma
rinăresc" de ăsta e și la noi la 
cooperativă, de ce moartea i-o fi 
zicînd așa ? Și pînză de saci, — 
începu ea să-i explice vânzătoarei 
ce are în rafturi. Se opri în fața 
unei stambe închise.

— E stambă neagră bună pen
tru soacre să poarte doliu după 
nurori. Ia măsoară-mi de-o fustă. 
In timp ce vînzătoarea așeza me
trul deasupra stambei, lea Anica 
glumi :

— Să nu’ntinzi de stambă mamă, 
că-ți întinde dumnezeu zilele...

— Pă dacă mi le-ntinde, întind 
și eu, rîse vînzătoarea, măsurând 
exact.

Lea Anica băgă și stamba în pa- 
pomiță și se îndreptă spre ușă, 
Cînd era să iasă, vînzătoarea, cu
cerită, o opri :

— Auzi, ia mai rămîi. Și eu 
stau la doi kilometrii de oraș, la 
țară, în Valea Danului. Ne-au venit 
niște bocanci mai buni pentru țară, 
„monolit", au pielea mai prinsă de 
tălpi și se răfuiesc mai bine cu 
apa și pietrele. De ăștia am luat 
și eu, ia și dumneata.

Lea Anica schimbă bocancii și 
cînd ajunse la ușă, îi scoase din 
papomiță și-i explică Iui Țuflică,
— el sta afară:

— Are și ’mneai la fel...
Porni cu pas săltat și vesel pe 

strada ce răspundea la drumul ce 
ducea în sat.

Și cu toate că soarele sta să 
apună și casele, copacii și dealu
rile aveau umbre lungi, mie îmi 
place să-mi închipui că soarele e 
în crucea prânzului și lucrurile au 
umbre mici sau n-au de loc, și o 
întâmpinau pe lea Anica limpezi, 
calde și blînde.

SIMON A V AS1L1U-CHINTILĂ „La barajul Hidrocentralei Bicax”
(Din ..Expoziția anuală de zr.afică")

Aspect din atelierul de vagoane- cisterne, la Uzinele „23 August" din Capitală

•ATOSUL
Tănase Ștefan lucrează în secția de 

vagoane a Uzinelor „23 August" tn- 
tr-o brigadă de tineri fruntași în în
trecerea socialistă. Chipul lui deschis 
și sincer, privirea vie, inteligentă și 
vorba dulce moldovenească îl îndeam
nă pe reporterul copleșit de dimensiu
nile locului de muncă, să-i caute 
fără înttrziere prietenia. Așa se simte 
mai în siguranță, devine volubil... Co
loșii impresionând de fier capătă con
tururi, reporterul începe să deosebească 
un șasiu de scheletul unei cabine de 
cisternă-

Chiar vacarmul copleșitor al halei 
capătă glasuri distincte, aproape mu
zicale, cînd ți se explică că bătălia 
împotriva zgomotului a ciștigat o a- 
semenea victorie : 80% reducere. Pă- 
căniiul asurzitor, epuizant al dălților 
pneumatice și pericolul scînteielor vio
lacee ale electrozilor au încetat de a 
mai fl o dilemă supărătoare. Printre 
numeroasele operațiuni de asamblare 
a vagoarielor-cisternă cu piese tur
nate, care vin aici de la raboteză 
operațiunea meșteșugărească de la ca- 
zangerie, crăițuitul cu dălțile pneuma
tice, a fost înlocuită cu sudura auto
mată și semiautomată.

Inovația aceasta aparține tinerilor 
ingineri Gheorghe Maior și Iulius l.u- 
pescu. Sfătuindu-se și cu maistrul lă
cătuș, comunistul Ion Neagoe în pro
blema înlocuirii acetilenei cu gazul 
metan in operația de tăiere semiau
tomată a buteliilor rezervoarelor pen
tru aparataj de frînă la vagoanele 
cisternă, noul procedeu a arătat că 
tablele tăiate nu mai au nevoie de 
nici o prelucrare, sudarea se face au
tomat pe ambele părți, iar timpul de 
sudură al unui vagon cisternă se re
duce cu 30%, sporind de dduă ori 
calitatea produselor-

Studierea problemei aparatajului de 
frînă, îl preocupă în mod deosebiț pe 
lăcătușul Tănase Ștefan și aflu cu 
acest prilej că urmează cu străduință 
cursul de specializare din uzină pen
tru o înaltă calificare la locul de 
muncă.
, Faptul că revin mereu cu aceeași 
întrebare — dar un moment mai 
important din viața dumitale, nu poți 
să-mi povestești? — îl face să-și re
țină zîmbetul ușor dezamăgit, ușor 
binevoitor, care mă descumpănește. 
Da, s-ar părea că viața lui nu cu
prinde momente care să trezească 
patosul iscusitului reporter- Intr-ade
văr biografia lui e simplă, viața lui 
apare ca un drum drept, neted, des
chis mereu înainte-

S-a născut în comuna Crețești, sat 
între păduri, prin părțile Hușului. 

Pămînt puțin, șase copii-.. Primul a 
plecat la meserie fratele cel mare. In 
1950 cînd de abia intrase și el lăcă
tuș ajustor la Electroaparataj, toam
na, a venit să-l ia și pe Ștefan la 
învățătură. Așa s-a înscris la Școala 
profesională de la Tohanul Vechi- 
Centrul școlar Orașul Stalin l-a re
partizat la uzina din Capitală cu ca
lificarea de lăcătuș mecanic. Ceilalți 
frați? Al treilea e muncitor la calea 
ferată, al patrulea a rămas pe lîngă 
părinți care sînt în întovărășire (de
unăzi i-au scris că se pregătește pen
tru înființarea gospodăriei colective). 
Mezinii: sora a plecat în toamna 
asta la o școală profesională la Huși, 
iar puștiul n-a terminat cursul ele
mentar. Alte amănunte ? Anul trecut 
s-a căsătorit cu Virginia Radu, iot 
lăcătuș de meserie, (lucrează și ea 
în hala de vagoane la ansamblarea 
cabinelor de cisternă pentru comun-

Reportaj 

de GICA IUTEȘ

da R D.G.). Dar dacă vreau ș-o cu
nosc trebuie să mă Invite acasă,_ Virgi- 
nica e încă în concediu de naștere- 
Pe fecior îl cheamă Niculae, abea a 
împlinit două luni și i-au cumpărat 
landou pentru plimbare.

Ce planuri de viitor au el și Vir
ginia ?

Tovarășul Tănase începe să rîdă, 
— Eu, să-i fac un palton de urson- 

Ea, să-mi cumpere un costum de 
seară la patru nasturi. Dar asta bine
înțeles după ce terminăm rata la mo
bila de dormitor și bucătărie. Pen
tru primăvara viitoare, motoreta ar 
fi o perspectivă-.. Planuri mai seri
oase ?

— Să mă înscriu la liceul seral, 
să-mi termin studiile- Asta-i tot. Ce 
să mai povestesc ? Și-și lovește una 
de alta mănușile enorme de lucru, ca 
și cum mi-ar da să înțeleg, că mai 
are și alte treburi care nu suferă în- 
tîrziere- De pildă să treacă pe la 
Comitetul de U-T.M. al uzinei- E 
vorba de o întîlnire a tinerilor, cu de
legații, care au participat la Con
gresul Uniunii Tineretului Muncitor. 
In calitatea lui de secretar al orga
nizației de U-T-M. pe atelier? Nu are 
nimic de povestit. Băieții l-au ales 
și-l ajută de cîte ori se ivesc pro
bleme de muncă, de viață.

— Totuși-.
Bănuind din nou aceeași întrebare 

mă privește deodată atent șl mă în
treabă :

— Da.că ziceți că ați copilărit prin 
părțile Hușului, apoi trebuie să știți 
cum a trecut pe acolo războiul și 
foametea. Repetați mereu: mal im
portant, mai important. Am primit car
netul de partid de un an de zile. Asta 
este mai important pentru mine I

Și-și pune palma, mare, vînjoasă pe 
pieptul încins cu șorțul de protecție. 
Gestul nu are nimic ostentativ. E o 
mlndrie calmă, liniștită, firească. Ex
primă o certitudine și atît- Pentru 
mine Insă gestul acesta are ceva 
fulgerător. îmi deschide dintr-odată 
fereastra spre trecut. Revăd într-o 
clipă casa mică de lut cu acoperișul 
teșit de trestie- In tindă miroase 
acru a zer și a cojoc. Cojocul lui Va- 
sile Mocan, cioban fără oi și unspre
zece copii. Umbra înaltă și subțire 
a mătușii Frăstna, sora mai mică a 
tatei, se așează pe scăunelul cu trei 
picioare in fața vetrei- Răscolește cu 
cociorva strîmbă, jarul viu de sub 
lostopanele de tizic care aruncă în 
sus cu pocnete mici și surde setatei 
și fuioare de fum Iute și tnecăcios.

— la dechideți fa ușa să între aer 
curat șl lumină, că se îneacă aici 
copchilița asta tirgoveață I zice mătușa 
și întoarce spre mine zîmbetul blînd 
și chipul frumos galben ca ceara. 
Apoi, o îneacă tușea. Tușește, pînă 
ce-o podidește sîngele pe nas și pe 
gură. Apoi, țipătul și vînzoleala co
piilor mărunței- Nu știi care-l fată/ 
care-i băiat, toți poartă aceleași că- 
mășuici de oînepă înodată pe pinte- 
cul țuguiat. Soltana, vară-mea mal 
mare*  aleargă după apă și răcnește 
la dînșii să iasă afară. Iar ei ca puii 
de găină cînd dă uliul se îngrămădesc 
unii în alții, care după ușă, care pe 
prispă lîngă prag și tac încremeniți 
cu ochii lor mari, enormi, albaștri, 
ca floarea de In- Și așteaptă ca acolo 
în cealaltă încăpere a casei „în 
odaie", unde nu se află altă mobilă 
decît paturile (seînduri înșirate pe 
capre pe lîngă pereți) să se culce 
mama pe-o coastă să-i' treacă buba.-.

Chipul de ceară al mătușii Eras’.na 
s-a topit de aproape douăzeci de ani. 
Intre mine și satul copilăriei s-a așe
zat mormîntul tatei. Și parcă un vini 
de foc a trecut peste casa aceea de lut 
și în urmă a rămas pustiul. Din cei 
unsprezece copii, primul. Dumitru, a 
Căzut pe front. Fetele mai mărișoare 
Soltana și Măranda s-au măritat prin 
satele vecine, doi-trei mai mărunțel*  
pe care nu-i mai știu pe nume, i-a 
tras pe lîngă ea mătușa cu chipul de 
ceară. Ceilalți oare au rămas au ple
cat cu trenul foamei în vara secetei 
în cele patru colțuri ale țării și nu 
s-au mai întors în sat. Citeodată mă 
săgeta prin inimă un dor plin de ne
liniște și chin, să-l caut, să știu pe 
unde-s, cum o duc-.. Și veștile pe 
care le-am aflat, mai apoi n-au fost 
•ele. Una din fete, care-mi poartă nu
mele, se spune că ar fi pe la Hune
doara, chiar la oțelărie, alta pe la 
Uzinele de tractoare din Orașul Sta
lin. Dar veștile nu satură niciodată 
pe deplin inima încercată de dor și 
de cînd mă pregătesc de drum să-i 
văd pe ai mei, cei plecați cu trenul 
foamei, să-i întreb de sănătate, de 
viață..-

11 ascult pe tînărul lăcătuș Ștefan 
Tănase. îmi vorbește despre rolul 
fluxului tehnologic în producție.

— Și ca să înțelegi mai bine, tova
rășă, flux tehnologic ar fl pentru pro
ducție, ceea ce e inima pentru circu
lația sîngelui. înseamnă, într-un cu
vînt, viață. Să te duci să discuți pro
blema asta cu tovarășul inginer Sen 
Ion șeful secției vagoane, cu tovarășul 
inginer Ion Bîrsu, șeful serviciului 
tehnologic și cu tehnologul nostru 
Gheorghe Teodorescu. Ăștia-s doctori 
în problema fluxului tehnologic... Știi 
ce ne-a adus metoda asta de lucru ? 
Nu numai reducerea dp eforturi fi
zice a muncitorilor, dar economii de 
500 ore în fabricația unui vagon de 
marfă- Mal mult, mai repede șl mal 
buni

H ascult- Vorbește frumos, curgă
tor, competent, cu înflăcărare. II pri
vesc. înțeleg deodată că întîlntrea 
cu Tănase Ștefan m-a pregătii pen
tru revedere. Prin el, i-am revăzut 
pe ai mei- Vicța lui care mi se părea 
la început ca un drum neted și drept 
deschis mereu înainte, e drumui pe 
care au pornit și ei... Și viața asta 
înseamnă de fapt, timpul de la trecut 
la prezent.



Sub steagul invincibil
al marxism-leninismului

(Urmare din pag. 1)

mondial să fie exclus din viața so
cietății.

Ideea posibilității preîntâmpinării 
războiului este o idee opusă fata
lismului și pasivității față de peri
colul războiului — o idee care dina
mizează popoarele, le inspiră încre
dere și le ridică la luptă, le sporește 
forțele. Traducerea ei în viață pre
supune o înaltă vigilență față de u- 
neltirile imperialiștilor, demascarea 
politicii lor agresive, mobilizarea ma
selor celor mai largi, lupta intensă, 
unită și organizată, dusă cu maxi
mă energie și perseverență de toate 
forțele păcii împotriva aventurierilor 
imperialiști. Această luptă trebuie 
desfășurată acum, fără a aștepta pînă 
eînd ar începe să cadă bombele ato
mice și cu hidrogen, provocînd rava
gii și distrugeri imense; principalul 
este de a-i înfrîna la timp pe agre
sori.

Pentru marxișii-leniniști nu încape 
nici o îndoială că în cazul că impe
rialiștii s-ar încumeta să dezlănțuie 
un război mondial, el ar însemna 
sfîrșitul imperialismului. Aceasta ar 
fi însă o victorie scump plătită, căci 
odată cu orînduirea capitalistă ar fi 
împinse în mormînt țări și popoare 
întregi. Socialismul, sistem social- 
economic superior, va învinge în mod 
inevitabil capitalismul ; pentru aceas
ta, țările socialiste nu au nevoie de 
război, ci de pace spre a munci rod
nic și a obține o dezvoltare econo
mică rapidă, a asigura oamenilor 
muncii un înalt nivel de civilizație 
materială și spirituală, a cuceri ast
fel de partea ideilor comunismului 
inimile și mințile popoarelor.

In condițiile cînd lumea este îm
părțită în două sisteme, singurul prin
cipiu just în relațiile internaționale îl 
constituie principiul coexistenței paș
nice a statelor cu orânduiri sociale 
diferite. Consfătuirea de la Moscova 
a subliniat importanța istorică pentru 
destinele omenirii a programului de 
dezarmare generală și totală propus 
de Uniunea Sovietică — program rea
list, ale cărui idei de bază, sinteti
zate în lozinca „o lume fără arme, 
fără armate și fără războaie", au 
prins rădăcini adinei în conștiința oa
menilor iubitori de pace de pretutin
deni, au devenit un steag de luptă 
pentru masele largi ale popoarelor. 
Stă în puterea forțelor păcii ca, ac- 
ționînd unit și hotărît, să înfrîngă 
rezistența îndîrjită a imperialiștilor, să 
izoleze tot mai mult cercurile milita
riste și să le silească să accepte un 
acord de dezarmare generală.

Consfătuirea de la Moscova s-a 
ocupat multilateral de problemele 
dezvoltării mișcării de eliberare na
țională, care schimbă fața lumii con
temporane, reprezentând o parte indi
solubilă a revoluției socialiste mon
diale. Prăbușirea sistemului de robie 
colonială constituie, ca importanță is
torică, al doilea fenomen după for
marea sistemului mondial socialist. 
Independența noilor state eliberate este 
rodul luptei duse de popoarele aces
tor țări împotriva imperialiștilor — 
fie pe calea armată a războaielor de 
eliberare națională, a căror importanță 
progresistă revoluționară a fost re
cunoscută întotdeauna de comuniști, 
fie pe calea nemilitară. La desfășu
rarea acestui proces au contribuit în 
mod hotărîtor forțele socialismului 
mondial, existența lagărului socialist 
— scutul de nădejde al dezvoltării 
naționale independente a popoarelor 
eliberate.

Consfătuirea a îmbogățit tezaurul 
marxism-leninismului cu teza nouă, 
de o considerabilă importanță, privind 
formarea statului de democrație na
țională. în condițiile cînd masele 
populare din fostele țări coloniale tind 
spre o cale necapitalistă de dezvol
tare, teza despre statut de democrație 
națională deschide o nouă perspectivă 
partidelor comuniste, forțelor demo
cratice din aceste țări.

Actualul raport de forțe. întărirea 
continuă a lagărului socialist, slăbi
rea pozițiilor imperialismului creează 
pren.se deosebit de favorabile luptei

popoarelor pentru pace, libertate și 
progres social. In aceste condiții par
tidele comuniste și muncitorești își 
concentrează forțele spre mobilizarea 
popoarelor, spre organizarea clasei 
muncitoare și a maselor largi din pro
pria țară în vederea realizării aspi
rațiilor de eliberare socială a celor ce 
muncesc. Alegerea regimului social 
este o chestiune internă a fiecărui 
popor, pe care acesta o rezolvă po
trivit voinței sale și gradului său de 
pregătire de către avangarda clasei 
muncitoare. Revoluția socialistă este 
rezultatul dezvoltării lăuntrice a fie
cărei țări, al ascuțirii extreme a con
tradicțiilor sociale din țara respectivă 
— ea înfăptuindu-se, așa cum au 
arătat just tezele Congresului al XX- 
lea al P.C.U.S., în forme pașnice sau 
nepașnice, potrivit raportului concret 
al forțelor de clasă ain fiecare țară.

Măreața forță politică a timpurilor 
noastre, cel mai important factor al. 
progresului social în lumea întreagă 
este mișcarea comunistă internațio
nală, plină de vigoare, tinerețe și 
energie vitală. în ciuda turbatei pro
pagande anticomuniste duse de reac- 
țiunea imperialistă, a represiunilor și 
prigoanei sălbatice dintr-un șir de 
țări capitaliste, partidele comuniste și 
muncitorești au crescut și s-au întă
rit și mai mult: în timp ce în 1957 
existau în lume 70 de partide comu
niste, acum partidele comuniste acti
vează în 87 de țări. în întreaga des
fășurare a Consfătuirii de la Moscova 
s-a reflectat creșterea maturității par
tidelor comuniste, experiența lor bo
gată în munca ideologică, organizato
rică și de masă.

Ocupîndu-se de problemele luptei 
ideologice și apărării mai departe a 
purității marxism-leninismului, Con
sfătuirea înarmează partidele comu
niste și muncitorești în lupta pe care 
trebuie s-o ducă și de acum înainte 
împotriva revizionismului, ca pericol 
principal în mișcarea muncitorească; 
demascarea în continuare, aprofun
dată, a varietății iugoslave a revizio
nismului este o sarcină necesară a 
partidelor comuniste și muncitorești. 
Revizionismul denaturează marxism- 
leninismul, îl golește de spiritul lui 
revoluționar, duce la paralizarea și 
dezarmarea clasei muncitoare, a luptei 
oamenilor muncii.

în același timp, Consfătuirea a atras 
atenția asupra caracterului dăunător 
al dogmatismului și sectarismului, 
care pot deveni pericole principale dacă 
nu se duce o luptă consecventă împo
triva lor. Istoria mișcării muncitorești 
arată că dogmatismul și sectarismul 
răpesc partidelor comuniste capacita
tea de a sesiza la timp și în mod 
just schimbările vieții» ceea ce apare 
nou în situația istorică concretă, duc 
la sclerozarea partidelor comuniste, la 
izolarea de mase și acțiuni „stângiste", 
aventuriste.

Creșterea rîndurilor partidelor co
muniste și întărirea lor organizato
rică, victoria partidelor comuniste din- 
tr-o serie de țări în lupta împotriva 
devierilor, înlăturarea consecințelor 
dăunătoare ale cultului personalității, 
inadmisibil în rîndurile partidelor 
marxist-leniniste, creșterea influenței 
mișcării comuniste internaționale des
chid noi perspective pentru rezolvarea 
cu succes a sarcinilor transformării 
revoluționare a lumii.

De peste un secol, de cînd Marx 
și Engels au lansat chemarea „Pro
letari din toate țările, uniți-vă !“ și 
pînă în zilele noastre, viața a dove
dit că forța mișcării comuniste inter
naționale constă în unitatea ei de 
monolit. Consfătuirea din noiembrie a 
marcat un nou pas pe calea întăririi 
acestei unități, bazată pe comunitatea 
țelurilor și intereselor clasei munci
toare, pe caracterul unic al învăță
turii marxist-leniniste. Așa cum subli
niază Declarația consfătuirii, grija 
pentru întărirea permanentă a unității 
mișcării comuniste internaționale este 
suprema datorie internaționali stă a 
fiecărui partid marxist-leninist. Nead- 
miterea unor acțiuni care pot submina 
această unitate reprezintă condiția 
obligatorie a victoriei în lupta parti
delor comuniste și muncitorești.

Necesitățile asigurării permanentei 
unități de voință și acțiune, interesele 
luptei comune a partidelor comuniste, 
cer ca fiecare dintre ele să respecte 
în mod solidar aprecierile și conclu
ziile elaborate în mod colectiv de că
tre partidele frățești la consfătuirile 
lor și care se referă la sarcinile co
mune de luptă împotriva imperialis
mului, pentru pace, democrație și so
cialism. Pe comuniștii din lumea în
treagă îi unește măreața învățătură 
marxist-leninistă, partidele comuniste 
de pretutindeni pot acționa cu succes 
numai pe baza unei linii unice.

Pentru mișcarea comunistă interna
țională este un puternic izvor de forță 
faptul că în avangarda sa pășește un 
asemenea detașament încercat ca glo
riosul P.C.U.S. La Consfătuirea de la 
Moscova partidele comuniste și mun
citorești au reafirmat în unanimitate 
acest rol istoric al partidului creat de 
Lenin, care de aproape 60 de ani ține 
sus neclintit stindardul marxism-leni
nismului. Prin lupta sa neabătută în 
slujba păcii și socialismului, prin fide
litatea sa nestrămutată față de mar
xism-leninism și uriașa contribuție pe 
care o aduce la îmbogățirea tezau
rului marxism-leninismului, prin inter
naționalismul său consecvent și prin 
atitudinea sa de stimă tovărășească și 
atenție față de celelalte partide co
muniste, mari sau mici, P. C. LI. S. 
și-a cîștigat un imens prestigiu în 
mișcarea comunistă internațională. 
Partidul Muncitoresc Romîn, alături 
de celelalte partide frățești, consideră 
experiența istorică a P.C.U.S., strălucit 
confirmată de viață, drept farul ce 
luminează drumul construirii, cu suc
ces a noii societăți.

Nutrind o ură înverșunată și pro
fund îngrijorate de creșterea mișcării 
comuniste și de întărirea pozițiilor so
cialismului în lume, cercurile reac- 
țiunii mondiale au urzit speculații din 
cele mai veninoase în jurul lucrărilor 
Consfătuirii, au încercat să creeze di
versiuni și să răspândească confuzii 
mai ales în legătură cu principalul 
factor al succeselor mișcării comu
niste internaționale — unitatea parti
delor frățești, a lagărului socialist. 
Rezultatele Consfătuirii au constituit 
o nouă, puternică și foarte dureroasă 
lovitură pentru speranțele dușmanilor 
socialismului și ai păcii. Consfătuirea 
a însemnat o impunătoare demonstra
ție a unității partidelor comuniste și 
muncitorești ain lumea întreagă, a 
marcat o nouă etapă în întărirea 
coeziunii acestora pe platforma de 
nezdruncinat a marxism-leninismului 
areator. a fidelității față de interna
ționalismul proletar.

In istoria mișcării muncitorești. 
Consfătuirea de la Moscova va ră- 
mîne ca un eveniment de imensă în
semnătate, ale cărui documente au o 
importanță hotărâtoare, cu caracter pro
gramatic pentru întreaga desfășurare 
a luptei partidelor comuniste în epoca 
noastră.

Alături de celelalte partide comu
niste și muncitorești, partidul nostru, 
sub conducerea Comitetului său Cen
tral, va munci cu perseverență și va 
depune toate eforturile pentru tradu
cerea în viață a ideilor Declarației. 
Sub conducerea organizațiilor de par
tid, membrii partidului nostru, oame
nii muncii fără de partid din țara 
noastră vor studia cu o profundă a- 
tenție Declarația și Apelul Consfătui
rii; însușirea temeinică a principiilor 
și tezelor acestora va contribui la ri
dicarea nivelului lor ideologic și po
litic, la o mai adîncă cunoaștere a 
problemelor de bază ale revoluției și 
construcției socialiste, le va înlesni 
obținerea de noi succese în lupta pen
tru desăvîrșj'ea construcției socia
liste și apărarea păcii.

Steagul mișcării comuniste inter
naționale este marxism-leninismul. 
Această învățătură și-a dovedit mă
reața sa forță transformatoare, carac
terul său creator, întruchioate în ma
rile victorii istorice ale clasei munci
toare. Sub acest steag de nebiruit, 
purtat de eroicele partide comuniste și 
muncitorești, cauza socialismului și a 
păcii va triumfa în lumea întreagă I

Potcovarul
Potcovarul prinde între genunchi copita 

calului.
Potcovarul solemn, la răscrucile serii, 
ridică brațul drept. Pe brațul lui, 
un vechi tatuaj: o dansatoare albastră 
care se rotește și se rotește mereu 
prin seînteile focului care o-nconjură, 
o dansatoare care se ridică odată cu 

ciocanul 
și cade odată cu el..: 
Vite, potrivește potcoava 
și bate cuiele, măsurat și cu calm.

Apoi calul pleacă — și potcoava 
seînteiază-n galopul pînă la frasin, 
și mai departe de frasin, lîngă fîntînă, 
și mai departe de fîntînă, pe cer.
Și potcoava strălucește-n slăvi, singuratecă.

Ridicînd brațul pînă la gură, înfierbînta', 
potcovarul bea apă clin cana de metal, 
cu sete bea, cu bucurie,
privind o clipă luna care lunecă 
peste seînteile potcovăriei.

(Din ciclul „Colectiviștii")
Florin MUGUR

GĂZETA LITERARĂ1

Viața
Uniunii Scriitorilor

Comisia pentru literatura mi
norităților naționale a Uniunii 
Scriitorilor a organizat o ședință 
lărgită în cadrul căreia s-a dis
cutat ultimul volum de versuri 
■„Orizont" al poetului Meliusz 
Jozsef. Un referat amplu, în 
care a încercat să schițeze în
treaga evoluție a poetului, a ți
nut Lorinczi Laszlo. El 
monstrat convingător 
conținutului de Idel a 
Iul Meliusz; calitățile el 
tlve-agitatorice, precum 
ciilcul Imagisticii sale.

a de- 
bogățla 
poeziei 
comba- 
șl spe- 

Luînd 
cuvîntul, tovarășii Majtenyl Erik, 
Szasz Janos, Koszta Endre, au 
relevat calitățile volumului în 
discuție, critlcînd totodată ten
dința poetului de a abuza de 
modalități publicistice. După cu
vîntul autorului, 
fost trase 
rene.

concluziile au 
de tov. Szemler Fe-

★
10 decembrie, oreleSîmbătă

17, are loc ședința de lucru a 
cenaclului „Nicolae Labiș“. Vor 
citi : Mlhai Negulescu - versuri; 
Ion Băieșu - proză.

După ce îri „Clochemerle" a satirizat 
fără crufare burghezia rurală, după ce 
în „Teama" a demascat — pe cu totul 
alt ton — războiul, Gabriel Chevallier 
abordează în recentul său roman, „Fetele 
sînt libere", o altă lume, cea a „marilor 
familii”.

Fetele lui Chevallier, ca și părinții, 
flirturile și prietenii lor, locuiesc în cel 
mai șic cartier al Parisului: arondis- 
mental al XVl-lea. Aci, bulevardele sînt 
largi și umbrite de castani bătrîni, care 
maschează fațadele solemne ale unor 
masive clădiri de piatră cenușie. Zidu
rile lor groase apără pe cei dinăuntru 
de zgomotele străzii, dar, mai ales, nu 
lasă să răzbată afară nimic din ceea • 
ce se petrece în somptuoasele interioare. 
Mulțumită lui Chevallier, acești pereți 
se subfiaza pînă la transparentă și ne 
permit să vedem și să auzim ce fac cei 
ce se adăpostesc îndărătul lor.

Spre deosebire de „Clochemerle”, unde 
gravase cu apa tare a unei ironii co
rosive, în „Fetele sînt libere", Chevallier 
utilizează de preferință pastelul. Pe 
cele mai multe din personajele sale, au
torul le tratează cu o amuzată indul
gentă, față de celelalte afișînd o sim 
patie fără rezerve. Dar Chevallier este 
un scriitor realist și realitatea e încă-

pățînată, sfîșiind vălul toleranței cu care 
romancierul încearcă să acopere faptele.

Principala „dramatis persona” este 
Dominique Sartier, fiica unui multimi
lionar industriaș. Cu un părinte care 
numără printre proprietățile sale un 
străvechi castel, nu este de mirare că 
Dominique dispune, la frageda vîrstă 
de 19 ani, de venituri nelimitate, de un 
automobil personal și de o abundentă 
experiență, la fel de personală. Este 
adevărat, această experiență are un do-

ț

meniu destul de limitat și îngust, exact 
utît de îngust cît este un pat: eroina 
noastră trece prin brațele unui respec
tabil număr de amanți, dintre care u1 
timul a lăsat-o însărcinată.

Piitoarea mamă este și o actuală fiică 
In această din urmă calitate, ea măr
turisește totul părinților. Despre reacția 
lor, Dominique notează în jurnalul săw 
„O fată frumoasă este un atu important 
pentru părinți, care fac din căsătoria

Două ipostaze ale intelectualului
NEGRU"in 11 SCRINUL

In Bietul Ioanide, G. Călinescu 
a creat nu numai un inadaptabil 
la un nivel superior — depășin- 
du-și astfel mult și în bine, pre
decesorii. ci îmbogățind literatura 
noastră cu o nouă tipologie, a su
pus unui rechizitoriu distrugător pe 
intelectualii conformiști și poltroni, 
pe reprezentanții acelei intelectua
lități pe care lașitatea a determi
nat-o să colaboreze direct sau in
direct cu clasele exploatatoare la 
instaurarea fascismului, a unei in
telectualități care, absorbită de cal
cule meschine, se dezinteresa total 
de destinul țării, de soarta poporu
lui. Intelectualitatea aceasta este, 
subliniez, autentic înfățișată și, de 
aceea, răspunderea ei în calamită
țile ce s-au abătut asupra poporu
lui nostru e cu atît mai mare. Su
flețel și Hagienuș — ne spune au
torul „sînt pietrificați de cultură" ; 
Pomponescu putea clădi „pe un 
metru pătrat în evantai", „Dan 
Bogdan era un profesor de repu
tație" ; Gulimănescu e un „asiduu 
cititor" care are casa „plină de 
cărți" ; Gaittany e un om de gust, 
rafinat, etc. etc.

Gravitatea crimei comise de 
acești intelectuali prin pactizarea 
cu fascismul ne apare acum, după 
lectura Scrinului negru, în adevă
rata ei lumină. Dacă și în Bietul 
Ioanide, G. Călinescu i-a înfățișat 
pe legionari, sau ca să folosim ter
minologia cărții, pe centurioni, ca 
pe niște agenți ai spionajului hit- 
lerist. el i-a falsificat atunci prin 
idealizare, descriindu-i ca pe niște 
inși animați de convingeri oneste 
dar eronate, avînd preocupări in
telectuale, dar îmbrățișînd o filo
zofie falsă mai mult din spirit de 
aventură și de aceea poate „scuza
bili". Noul roman, Scrinul _ negru, 
repară greșeala. Fasciștii sînt dc- 
mascați ca niște inși incapabili să 
gîndească, ca niște jefuitori ordi
nari, șantajiști și fiare sadice, slu
jind ca detașament de șoc clase
lor exploatatoare, vîrfurilor lor ce
lor mai reacționare. Ii vedem acum 
acționsnd după conflictul lor de 
„familie" cu Antonescu, și pe fron
tul antisovietic, singuri, sau alături 
de, și sub comanda hitleriștilor ȘS. 
Paginile consacrate acestora sînt 
printre cele mai bune ale cărții, 
antologice. Ele pun într-o lumină 
justă, nu numai esența fascismu
lui dar »și adevărata trădare a „cle
ricilor". Necesitatea demascării 
fascismului, explică, de altfel, con
strucția în planuri suprapuse a ro
manului. introducerea romanului 
Caty-ei Zănoagă în romanul lui 
Ioanide.

Trădarea aceasta a fost posibilă, 
printre altele, și pentru că intelec
tualitatea la care ne referim, in
telectualitatea burgheză, a avut 0 
concepție greșită despre cultură. 
Deși avînd potențe creatoare, ea 
era stearpă, nu simțea nevoia să 
creeze, să împingă înainte cultura. 
Ea vedea în cultură un lux, o vo
luptate și mai ales un mijloc care 
să-i permită să trăiască închisă ca 
într-o castă privilegiată și să do- 
bîndească accesul la diferite si- 
necuri grase.

Și în Bietul Ioanide și în Scri
nul negru se înfruntă două mo
duri de a concepe cultura, și, în 
funcție de ele, rolul intelectualu
lui în societate. Arhitectul Ioanide 
se află într-un continuu conflict 
cu cei mai mulți dintre reprezen
tanții mediului căruia, de fapt, și 
el îi aparține. Intelectualii confor
miști, poltroni, începînd cu cinici 
de structura lui Gaittany, cu timo
rați ca 
diți ca 
sionați 
văd în
de înmagazinare de cunoștințe, un 
act gratuit, un lux care procură 
cîtorva privilegiați satisfacții des
tul de ieftine. In omul de cultură 
ei văd un soi de aristocrat care, 
fără să aibă nici un 
trebuie să se bucure 
vilegiile unei vieți 
Pentru a-și asigura
ruri, care, adesea, vădesc o 
meschină, e! nu se dau în 
nici de la colportaj, nici de 
trigă, acceptă cu seninătate
înjosească și să se dezică de pro
priile lor opinii, cînd au opinii, 
și profesează cinismul cel mai res
pingător. Tuturor acestor paraziți 
în goană după sinecuri grase, 
exemplare tipărite în ediții rare, 
sau tablouri celebre, tuturor aces
tor intelectuali, pe care cel mai 
mic efort îi înrpăimîntă. Ioanide 
le opune o cu totul altă viziune

despre cultură. Cultura, în accep
ția sa, e, în primul rînd. un act 
de creație. El nu vede în cultură 
un depozit de cunoștințe, o biblio
tecă sau un muzeu, ci un labora
tor în care se zămislesc idei și 
opere; el vede în cultură nu o 
desfătare numai, ci în primul rînd, 
un efort continuu de cunoaștere a 
lumii și de realizare a frumosului, 
Erudiția stearpă e respinsă și con
damnată ca o manifestare a lenei 
intelectuale. Chiar și atunci cînd 
Ioanide nu vede încă destul de 
plar utilitatea socială a culturii, a 
frumosului îndeosebi, el nu-I con
cepe pe intelectual ca pe un pa
razit.

Intr-un fel, în Scrinul negru, au
torul epuizează această problemă 
prin destinul lui Hagienuș, a că
rui nebunie are o valoare simbo
lică, tot atât de puternică, bună
oară, ca și grotesca înmormîntare 
de vie a Hangierloaei. Nebunia lui 
Hagienuș e consecința ultimă și lo
gică a întregii sale vieți intelectuale, 
care l-a făcut — cum spune foarte 
bine lucidul Smarandache — să 
„piardă simțul realului", să stuj 
dieze astfel antichitățile îneît să 
nu se poată concepe în afara lor. 
în epoca sa. E, în felul cum a tra
tat și epuizat această dispută din-

I’uncte de vedere

tre cele două ipostaze ale condi
ției intelectualului, unul din me
ritele majore ale cărții.

In Scrinul negru reîntîlnim și 
alte cunoștințe din tagma intelec
tualilor conformiști, poltroni, zu
grăviți în Bietul Ioanide, și unii 
noi, ca Babighian.

Gaittany, veșnicul adaptabil, își 
menține, și în noua situație, pos
tul de director și limuzina, deși 
întreține relații cordiale cu tabăra 
adversă. Cînd îi vizitează pe mem
brii clanului aristocratic își face 
vînt cu „Scînteîa". Infruptîndu-se 
cu icre negre și prăjituri la bufe
tele organizate cu prilejul unor șe
dințe, se declară de acord cu so
cialismul, apoi discută la Hangier- 
loaia destinul tînărului prinț Filip.

Suflețel improvizează diatribe 
împotriva burghezo-moșierimii și a 
imperialiștilor, face exces de zel 
în combaterea decadentismului și 
cosmopolitismului, dar, de frica 
unei stabilizări, își învestește banii 
în bijuterii pe care le ascunde în 
cavitatea unui baston confecționat 
în acest scop. Mai gospodar, Gu- 
limănescu achiziționează covoare și 
motociclete, medicamente 
rate electrice. aparate 
etc... Acesta se teme să 
pentru a nu fi atacat de 
de radio capitaliste.

Nu e de loc rău, dimpotrivă, că 
G. Călinescu a arătat cu marele 
său talent că unii dintre vechii in
telectuali poltroni, profitând de 
toate avantajele pe care le oferă 
noua orînduire, i s-au integrat doar 
formal și că, în fond, ei sînt gata 
s-o trădeze la prima ocazie (cazul 
Gaittany) sau că manifestă încă o 
anume neîncredere în tăria regi
mului și vor să-și ia unele măsuri 
de siguranță (cazul Gulimănescu 
și, într-o mai mică măsură, al lui 
Suflețel). Nu e de loc rău că auto
rul arată că există lichele incori- 
jibile și altele, a căror transfor
mare presupune un timp îndelun
gat și eforturi susținute. Acesta e 
adevărul, iar apelul său la vigilen
ță e foarte binevenit.

Altceva nemulțumește. Punînd 
un accent deosebit pe acest aspect, 
scriitorul a neglijat să arate forța 
ideilor socialismului care 
ționat asupra maselor de 
tuali de veche formație, 
bîndu-le mentalitatea și
tarea. Se va ’spune că Ioanide în
suși îi 
Obiecția 
valabilă, 
Ioanide,
cepțional, și apoi, fiindcă Ioanide 
n-a văzut niciodată în cultură o 
activitate sterilă. Interesant ar fi 
fost să se arate cum cei mai mulți 
dintre intelectualii vechi, inclusiv 
cei care au profesat o astfel de 
concepție, s-au schimbat ori sînt 
în curs de transformare. Că obiec-

și apa- 
medicale 

lucreze, 
posturile

Suflețel și sfîrșind cu eru- 
Hagienuș și colecționari pa
ca Babighian, — cu toții 
cultură o activitate sterilă,

aport social, 
de toate pri- 
îmbelșugate. 

aceste favo- 
optică 
lături 
la in
să se

au ac- 
intelec- 
schim- 

compor-

întruchipează pe aceștia, 
nu mi se pare întru totul 
pentru simplul motiv că 

fiind genial, e un ins ex-

ția noastră nu e gratuită o dove
dește faptul că autorul însuși a 
simțit nevoia să introducă în car
tea sa de aproape 800 de pagini, 
un pasaj cam de o jumătate de filă 
(p. 490) în care să vorbească 
pre contribuția intelectualilor 
formație veche Ia dezvoltarea cul
turii și științei noastre actuale. Nu
mai că acest pasaj e publicistic, 
enumerativ, și lipsit de pondere în 
ansamblul romanului, așa că nu 
se reține. Lacuna putea fi reme
diată numai prin crearea unor per
sonaje care să reflecte acest pro
ces, sau, pentru a nu încărca ro
manul, prin dezbaterea acestei pro
bleme chiar prin intermediul unor 
personaje existente. Referindu-ne 
la cea de a doua posibilitate, avem 
în vedere însăși atitudinea oare
cum ambiguă, contradictorie a au
torului față de unele personaje, în
deosebi față de Suflețel. Acesta, 
după ce e iremediabil descalificat 
(vezi comparația cu mușchiul), e 
bătut protector pe umăr. (Autorul 
susține că nu e exclusă, într-un 
viitor mai îndepărtat transforma
rea sa; apoi, în alt loc, notează: 
„In formarea cadrelor noi e neîn
trecut"). Ori Suflețel e un ins ca
pabil să se smulgă vechilor sale 
concepții înapoiate și deprinderi 
meschine (chiar cu eforturi, în
tr-un răstimp mai lung), și atunci 
nu se cuvenea să fie înfierat atât 
de crunt; ori e o canalie ireme
diabilă, și atunci nu merita să fie 
mîngiiat

Să nu 
lor noi 
prin el 
despre cultură, o depășire a egois
mului. Dacă Suflețel e, într-ade- 
văr. — cum spune autorul — ne
întrecut în formarea cadrelor 
aceasta înseamnă că, încă 
acum, sub influența ideilor socia
liste, el începe să fie altul. (Și 
aceasta s-ar fi putut explica și prin 
aceea că Suflețel care, din frică, 
a cedat cîndva presiunii legionari
lor, a fost, totdeauna, în forul său 
intim, un dușman al fascismului), 
îmi permit să cred că atunci ar 
fi fost nimerit ca scriitorul să fi in
sistat asupra acestui aspect tot 
atît cît a insistat asupra achizi
ționării giuvaerurjlor. In felul 
acesta, atitudinea sa față de erou 
n-ar mai fi apărut cititorului echi
vocă; el ar fi dezvăluit contradic
țiile reale ale eroului, aspectele pe 
care le ia în mentalitatea sa, lupta 
dintre 
astfel, 
despre 
tească

In rezumat, Bietul Ioanide și 
Scrinul negru, privite numai sub 
aspectul reflectării problematicii 
intelectualului, îmbogățesc substan
țial tipologia și problematica lite
raturii noastre și îi deschid noi 
perspective. Prin aceasta, dobîp- 
desc un loc important în istoria 
literaturii noastre în general și a 
literaturii noastre noi, îndeosebi. 
De aceea, în pofida observațiilor 
judicioase pe care Ie conține arti
colul lui Marin Preda din Viața 
romînească nr. 9, nu putem 
părtăși punctul său de vedere, 
susținînd că Ioanide ar fi un 
sonaj artificios construit, „un 
faron care simulează modestia" , 
contestînd existența unei aristo
crații romînești, Marin Preda di
minuează problematica romanului, 
îi minimalizează valoarea.

Nu e mai puțin adevărat 
că aceste două romane sînt 
nare, în numeroase privințe, 
rie întreagă de probleme, și nu de 
ordin secundar, fiind eludate sau 
abia schițate. Ne surprinde de 
aceea, atitudinea apologetică a lui 
Radu Popescu din Contempora
nul, care, în fața cărții nu se 
poate reține să nu exclame asemeni 
unui dubios personaj călinescian:
„Minune"!, a lui M. Novicov (care, 
în pofida unor observații interesante, 
face unele asociații mai mult de
cît arbitrare — Caty Zănoagă — 
Ana Karenina — Axinia, și de
clară că e timorat să dea un ver
dict asupra valorii operei), a Iui D. 
Micu (care nu are decît vagi re
zerve de ordin etic) și a lui Eugen 
Simion, care nu face, după părerea 
mea, decît să reproducă în felul 
său, ideile Iul D. Micu.

des- 
de

astfel.
uităm că formarea cadre- 
e un proces care denotă, 
însuși, o concepție activă

ei o problemă de alianța între averi și 
situații... Tata are nevoie de un ginere 
pentru viitorul afacerii sale. Eu repre
zint- o posibilitate de sporire a capita
lului firmei. Cîteva milioane în plus, nu 
i-ar strica de loc... încetul cu încetul, 
a început să mă considere o valută-aur, 
de care credea că poate dispune cum 
vrea"

Și cum nu există valute-aur cu copil 
din flori, industriașul-tată recoman
dă ca soluție avortul. Dar mama este 
o blîndă și ferventă catolică, pe care 
o sperie perspectiva ca nepotului ei si 
i se trîntească în nas poarta raiului, 
dacă va bate la ea în ipostaza de făt 
nebotezat. Această sfîntă spaimă o îm
pinge spre o altă soluție: Dominique 
să nască undeva, într-o clinică discretă 
și, imediat ce va vedea lumina zilei co
pilul să fie încredințat spre adopțiune 
unei familii. Căci religia catolică nu 
are nimic de obiectat împotriva faptului 
că mama nu-și va mai vedea niciodată 
copilul, mai mult chiar, că nu va ști 
nici unde se găsește el, nici cine îi sînt 
părinfii adoptivi.

De această delicată operafie, urmează 
să se ocupe o pioasă doamnă de Beau
pertuis (de Beaupertuis!), specialistă In 
materie, ca dovadă stînd declarația ei 
ci „dacă s-ar afla tot ce știe dlnsa 
despre moravurile celui de al XVI-lea 
arondisment, ar izbucni revoluția”. La 
rîndul ei, această doamnă se bucuri de 
excelente referințe din partea preotului 
Quinton, care cumulează funcția de con
fesor al doamnei Sartier și pe cea de 
membru al Ordinului Iezuiților. Un scurt 
extras dintr-o scrisoare a acestei cin
stite fețe bisericești dovedește că ea 
nu face de rușine celebrul ordin căruia 
îi aparține: „Nenorocire celui care pro
voacă scandal, ne învață scriptura... Șl 
cu cît exemplul vine mai de sus, cu atît 
mai primejdios e el. Iată de ce orice 
este preferabil unui scandal... Ipocrizia 
este politefea lumii".

Dar există și solufia nr. 3: Dominique 
să fie căsătorită la iuțeală cu un bărbat 
care, știind că fata a păcătuit, să fie 
despăgubit în consecință. „Cu alte cu
vinte, notează Dominique, se cumpără 
vinovatei un soț și copilului un tată'. 
Aceeași doamnă de Beaupertuis are a 
listă întreagă de „candidați merituoși, 
de formație creștină, prezentînd garanții 
de viitor și care pot fi recomandați fa
miliilor bogate”.

In sfîrșit, mai e și o a patra soluție: 
Dominique să nască copilul și să-l păs
treze, înfruntînd toate prejudecățile. 
Fiind de departe cea mai simplă, cea 
mai firească și cea mai umană soluție, 
ea este bineînțeles respinsă cu vehe
mență de umîndoi părinții. Dominique 
e amenințată că dacă își va păstra co
pilul, va fi izgonită din casă și nu i se 
va pune la dispoziție decît minimul ne
cesar de trai.

„— Trebuie să te naști în mizerie, 
spune tata, ca s-o suporți ușor. Ne
voiașii din naștere au asupra noastră 
avantajul că s-au obișnuit cu situația t» 
care se află.

— Norocul lor că se bucură de aju
torul religiei, completează mama. Cel 
umili sînt foarte răsfățați în sfînta scrip
tură".

Dominique a fost și ea răsfățată — sl 
nu în sfînta scriptură — 
bucurat de privilegiul de a 
rotașă din naștere. Situația 
mai complicată, cu Cît ea
iubească cu adevărat pe Hubert, ultimul 
dintre amanți și îi e rușine să-i mărtu
risească acestuia că este însărcinată

Hubert face figură aparte în roma
nul lui Chevallier. El nu aparține clasei 
fericiților posedanți. Dimpotrivă, tatăl 
său ar fi putut face o strălucită carieră 
în magistratură, dacă, tînăr judecător 
de instrucție, n-ar fi avut imprudența 
să aresteze cîțiva „granguri" implicați 
într-o afacere murdară. După care, a 
lost mutat într-un orășel de provincie, 
unde să poată medita în liniște asupra 
eronatei sale concepții despre justiție. 
Hubert, student sărac la Paris, a moște
nit de la tatăl său aceeași hipertrofie 
de conștiință.

Cartea lui Chevallier este o lungă 
galerie de portrete, ca acelea ale fumiliei 
Sartier și a prietenilor lor în care, în 
rame aurite, se schimonosesc chipuri 
hide. Păcat că acest mic roman ;— mai 
curînd o „poveste filozofică” în genul 
îndrăgit de Eoltaire, — se termină fad 
si convențional, printr-un-fericit accident 
care pune capăt sarcinei inoportune a 
lui Dominique, frămîntărilor familiei sale 
si celibatului lui Hubert. Afară de cazul 
cînd acest rozaceu „happy-end” — tn 
care nu lipsesc, ferparurile pentru a 
cununie oficială de însuși iezuitul pater 
Quinton — este cumva o ultimă ironie a 
autorului.

Așa cum prima — (poate involuntară) 
— ironie a cărții este însuși titlul ei. 
Hărțuită de părinții săi, Dominique re
flectează : „Am revelația unui lucru 'n- 
grozitor. Noi nu ne aparținem. De pic 
tutindeni, mă împresoară imperativele 
moralei banului".

Și dacă această revelație o are o fată 
din strimtul cerc al celor 200 de familii. 
este ușor de dedus cum stau lucrurile 
în rest. Talentul lui Chevallier, mai pu
ternic decît indulgența sa față de mora
vurile capitalismului, demonstrează că 
în imorala lume a moralei banului, fe
meia nu este și nu poate fi liberă.

N. MINEI

nu 
fi fost 
este cu 
începe

ne- 
artâ 
.?<!•/

noi — 
de pe

nou și vechi; ar fi spus, 
mult mai mult decît a spus 
realitatea socială și sufle- 

a acestor zile.
Bietul Ioanide
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ÎNTOARCEREA" de Mihai Beniuc
J)

(Teatrul Municipal) la artificiile vechii safe ma- 
Actorul pare însă urmărit de 

ocolirii emoției, ca și cum s-ar 
de vecinătatea zonelor afective

recurs 
de ex-

GEORGE MĂRUȚA 
in rolul lui Filip

Cucului", în care Beniuc a

„întoarcerea" duce mal departe 
preocuparea dramaturgiei noastre pen
tru evocarea trecutului de luptă al 
comuniștilor. De astădată efortul au
torului dramatic nu se limitează la 
descrierea unor momente din istoria 
eroică a mișcării muncitorești din 
țara noastră. Reconstituirea unor pa
gini ilustrative din perioada „anilor 
negri" a mai făcut obiectul unor pie
se romînești recente. „întoarcerea" nu 
se oprește la memorialistica emoțio
nată, ci leagă continuu trecutul cu 
prezentul, avînd în vedere personaje 
cu o viață sufletească neocolită de 
complicații. Eroii piesei nu apar ca 
date imuabile, fiind, dimpotrivă, defi
niți în lumina unor vii mișcări psi
hologice. In scenă nu se produc mal
tratări spectaculoase și nici nu se 
face uz de explozii patetice, ceea ce nu 
aduce nicidecum prejudicii conturării 
unor gesturi de un profund eroism 
uman. Pentru a realiza în piesa sa 
figuri autentice de comuniști, Mihai 
Beai’uc s-a preocupat ca personajele 
sale să fie oameni, cu biografii per
sonale complexe, cu trămîntări și ar
deri interioare. Dănilă Bulz, vechi și 
încercat luptător ilegalist, își dezvă
luie dimensiunile morale străbătind, 
alături de tovarășii săi mai tineri, si
tuații dintre cele mai dramatice. Mo
mentele de tristețe adîncă dau un 
puternic relief concluziilor sale mereu

Mai multă atenție

ȘTEFAN CIUBOTĂRAȘU 
in rolul lui Dănilă Bulz

optimiste. Asprimea unora din repli
cile sale susține căldura cuceritoare 
a cuvintelor de îmbărbătare. Și în 
construirea altor personaje este evi
dentă stăruința cu care Beniuc s-a 
ferit de pictura simplificatoare, în alb 
șt negru. Elanul romantic al luptei 
comuniștilor, izvorît din fervoarea slu
jirii celei mai înalte cauze a umani
tății, nu suportă clișeele dramelor 
schilleriene. Eroii moderni ai opere
lor romantismului revoluționar cer să 
fie supuși în scenă, ca și modelele lor 
din viață, unor ample procese sufle
tești. Purtători ai unui crez moral ad
mirabil, ei își dezvăluie substanța fă- 
cînd față complicațiilor și evoluînd 
în focul’ bătăliilor la care participă, 
„întoarcerea" își desfășoară acțiunea 
în numele unei asemenea concepții cu 
privire Ia drama contemporană eroică.

Spectatorul va reîntîlni în noua pie
să a lui Mihai Beniuc tehnica evocă
rilor retrospective. Utilizarea unei a- 
semenea construcții capătă, însă, în 
„întoarcerea" o semnificație adîncă și 
1ine.de sarcinile ideologice ale dra
mei. In primul act (care se petrece 
în zilele noastre), Dănilă Bulz, Savu 
Dalea și Magda, comuniști cu o în
delungă activitate, își propun să trea
că în revistă viața inginerului Fi lip 
Lungocea, care a cerut să fie primit 
în partid. Lungocea este o veche cu
noștință pe care cei trei buni prieteni 
l-au întîlnit deseori de-a lungul ani
lor. întreaga retrospectivă dramatică 
se săvîrșește astfel în numele vigilen
ței de clasă. Incetînd de a mai fi un 
procedeu convențional, această reme-' 
morare a unor momente din trecut a- 
șează întreaga piesă sub semnul unor 
înalte obiective. Personajele pozitive 
și în primul rînd comuniștii își con
turează profilul moral prin delimita
rea continuă față de ipostazele opor
tunistului Fi lip. Tablourile evocării 
sînt fundate pe o succesiune de exa
mene etice, la care eroii piesei răs
pund din ce în ce mai substanțial. In 
acest chip, întreaga acțiune a piesei 
capătă o vie axă ideologică, iar tra
iectoria etică a eroilor își dezvăluie 
mereu mai deplin conturul. O aseme-

nea construcție a cerut cu necesitate 
crearea unor elemente simbolice des
tinate să marcheze etapele drumului 
parcurs și să înregistreze modificări
le survenite. O astlel de funcție sim
bolică o îndeplinesc unele personaje 
episodice care apar și revin pentru 
a sublinia mereu dezvoltarea proce
sului politico-social determinant în e- 
voluția eroilor principali ai dramei. 
Simbolică este și încadrarea acțiunii 
(cu excepția unul singur tablou) în 
„locuri" fixe (dealul Feleacului și fa
brica „Plugul") în care personajele 
revin pentru a măsura trecerea tim
pului și a sublinia sensul ascendent 
al istoriei. Sensul istoric al acțiunii 
este de altfel dominant în această 
piesă, în care tendința istorismului pi
toresc lipsește cu desăvîrșire.

Evocarea trecutului este provocată 
pentru a da dezlegare unor probleme 
de o vie actualitate. Cazul comunis
tului Savu Dalea, unul dintre eroii 
principali ai piesei, este în acest sens, 
concludent. După o gravă maladie 
care l-a sustras vreme îndelungată 
vieții normale, Savu se întoarce în 
luptă fără să fi înțeles marea gravi
tate a momentelor sale de șovăială. 
Beniuc a seris un remarcabil mono
log pentru acest erou complex, mo
nolog în care nararea unei clipe de 
ezitare pe front se desfășoară pe ten
siunea evidentă a autoanalizei. Savu 
povestește altcuiva dar pe măsură ce 
vorbește, el descoperă zguduit semni
ficația covîrșitoare a celor ce i s-au 
întîmplat cîndva și începe să distingă 
sensul actual al greșelii săvîrșite pe 
front. întreaga retrospectivă pe care 
o întreprind cei trei eroi comuniști ai 
piesei se întemeiază pe autoana- 

și are în vedere reliefa- 
unor învățăminte valabile pen- 

zilele noastre, „Lupta n-a In- 
cetat, dușmanul n-a depus armele, 
lupta continuă", aceasta este conclu
zia majoră a revederii unor episoade 
de viață mai vechi și mai cu seamă 
a urmăririi mișcării unor caractere 
în coordonatele istorice ale epocii noa
stre. Intr-o asemenea viziune revolu
ționară sînt zugrăvite imagini din 
iupta grea a comuniștilor în anii dic
taturii fasciste. Tabloul zguduitor din 
închisoare sau alte momente care a- 
mintesc grele jertfe, nu pierd nici un 
moment perspectiva optimistă, carac
terul exemplar și mobilizator.

Este evident că pornind la construc
ția unei asemenea piese, cu un amplu 
program ideologic, Mihai Beniuc a 
întîmpinat nu puține dificultăți, ținînd 
de respectarea specificului teatral. 
Prima formă a dramei, fragmentar 
publicată în presă, deținea un mate
rial dramatic bogat dar totodată stu
fos. Autorul și-a remodelat manuscri
sul după primul Contact cu colectivul 
teatral, aducînd substanțiale îmbună
tățiri profilului scenic al operei sale. 
In forma sa actuală tensiunea dra
matică a „întoarcerii" a cîștigat 
imens, dar textul prezintă încă slăbi-

piificare a lucrurilor, evidentă în u- 
ncle laturi ale prezentării luptei ile
gale (îndeosebi în tabloul fabricii mi
litarizate). Asemenea carențe vor ti, 
desigur, depășite într-o ultimă formă 
a piesei lui Mihai Beniuc, utilizîn
du-se experiența primei transpuneri 
scenice, cu toate învățămintele sale.

Spre deosebire de comedia „In Va-

lea 
anume și stăruitor la mijloace 
presie opuse liricei, „întoarcerea" este 
o piesă de sinteză a preocupărilor de 
gen multilaterale, care au caracterizat 
ultimii ani de activitate ai scriitoru
lui. Intr-adevăr observația realistă cu 
remarcabile implicații satirice, epicul 
dens și dramaticul viu s-au însoțit de 
astă dată și au chemat, fără osten
tație, participarea activă a fiorului 
liric. „întoarcerea" a selectat cu su
perba avariție a operei teatrale, ele
mente ale prozei și accente ale poe
ziei într-o țesătură trainică. Partini
tatea înaltă a operei lui Beniuc a 
prezidat această reuniune a instru
mentelor scrisului său.

★
La Teatrul Municipal, 

scenă (Ion Olteanu) are 
se fi preocupat continuu 
ideilor care însuflețesc textul drama
tic. Fără a fi neglijat sublinierea ele
mentelor simbolice care încadrează 
piesa, regia a căutat să dea specta
colului un caracter popular, în care 
subtextul adînc uman al unor replici 
să capete relief și culoare. O fericită 
stilizare a decorurilor (Gh. Ștetă- 
nescu) în tablourile de evocare și 
crearea unui decalaj de luminozitate 
între momentele din trecut și cela de 
astăzi, au evidențiat intenția de a dis
tinge plastic ceie două planuri ale 
acțiunii, ion Olteanu s-a străduit să 
realizeze omogenitatea interpretării, 
evitînd detașarea unor personaje cu 
un text mai avantajos de restul an
samblului. Trebuie să remarcăm tra
tarea deosebit de atentă a unor ro
luri episodice și, în această ordine de 
idei, creațiile lui Carol Kron (Colțun), 
G. Andreiescu (Cuțundrache), Adrian 

la

nunța 
niere.
ideia 
teme 
cu melodrama. Succesul pe care-1 re
purtează în scena despărțirii de pe 
Feleac, (după moartea lui Meresz) ne 
îndreptățește să credem într-o nouă 
etapă în creațiile lui Septimiu Sever. 
Din păcate, momentele bune alter
nează în spectacol cu brusce scăderi 
de ton, care minează unitatea reali
zării unui rol dificil, O concepție uni
tară, riguros urmărită, se evidențiază 
în jocul lui George Măruță (Filip Lun- 
gogea) care colorează cu neașteptate 
neliniști evoluția sinuoasă a unui ca
racter negativ. Neliniștită, nesigură 
este și voioșia frivolei Furi în inter
pretarea Ginei Petrini, ceea ce acordă 
personajului un caracter interesant, 
cu unele adîncimi. Petre Gheorghiu 
reface în „întoarcerea" unu] din ro
lurile sale tonice, fără mari compli
cații, susținute de impetuozitatea sa 
cu tonuri' profunde. Ileana Predescu 
a servit cu conștiinciozitate un rol 
de proporții modeste, în vreme ce 
Ionescu Gion a creionat excelent două 
scurte apariții.

Discontinuitatea acțiunii în tablou
rile mai ample care grevează asupra 
ritmului dramatic al spectacolului va 
putea fi rezolvată după un număr de 
reprezentații. Este de crezut că avîn- 
tul colectivului de la „Municipal" va 
împlini, în săptămînile ce urmează 
multe dintre lacunele semnalate. Spec
tatorul simte adeziunea caldă a in
terpreter a mesajul viu al piesei lui 
Mihai Beniuc și primește cu un v.u 
interes, prin intermediul actorilor, tex
tul greu de semnificații al uneia dintre 
cele mai remarcabile piese romînești 
despre comuniști și despre încrederea 
lor în viață.

V. MINORA ,

direcția de 
meritul de a 
de ilustrarea

SEPTIMU SEVER 
tn rolul lui Savu Dalea 

desene de SILVAN

arhitecturale. Astfel primulciuni
ultimul tablou, (și mai cu seamă ui- 
timul) au devenit mult prea succinte. 
Finalul piesei apare întrucîtva preci
pitat și este, oricum, exprimat liniar 
în raport cu suculența tablourilor an
terioare. De aci derivă și neajunsuri 
caracterologice: momentul „întoarce
rii" lui Savu la intransigența revolu
ționară nu se bucură de spațiuf și a- 
dîncimea cuvenite, iar textul sumar 
rezervat Magdei reduce simțitor din 
farmecul și autenticitatea personajului. 
Concentrarea maximă a unor tablouri 
de evocare a dus la o oarecare sim-

Și

Georgescu (UtecistiiI condamnat 
moarte), lea Matache (Cătălina), Ro- 
dica Suciu (Maria).

In realizarea lui Dănilă Bulz ten
tația pedalârii pe latura pitoresc-rus- 
tică a personajului a fost sever repri
mată de către Ștefan Ciubotăraști. 
Deși Bulz este rudă bună cu Tema 
Căbulea din Valea Cucului, înțelepciu
nea sa nativă cunoaște o anume îno- 
bilare, rezultat al cilirii eroului în 
lupta revoluționară a proletariatului. 
Tocmai pe această linie se dezvoltă 
creația lui Ciubotărașu care conferă 
bătrînului Bulz farmecul umanității 
intransingente. Se simte particulara 
distincție a omului simplu în jocul lui 
Ciubotărașu, care izvorăște din simță- 
mintul răspunderii, evidențiat în fie
care replică, în fiecare gest al comu
nistului Dănilă Bulz. Pentru Septimiu 
Sever rolul luj Savu Dalea a însem
nat încă un pas în direcția simplită
ții și autenticității jocului, încă un 
efort în străduința sa vădită de a re-

*

Silvia Popovici tn filmul romtnesc „Darclie*.

Culegerea de articole „Pro
bleme de teatru și cinemato
grafie", editată de Institutul 
Romîno-Sovietic, se bucură 
de un deosebit interes, pre- 
zentînd trimestrial traduceri 
din presa sovietică de spe
cialitate. Dramaturgi, regi
zori, actori și critici gă
sesc în paginile acestei pu
blicații un material prețios 
pentru activitatea lor. Ulti
mul număr (iulie—septem
brie 1960) oferă cititorului 
studii și articole semnate de 
A. Stein, V. Rozov, M 
Romm, M. Tihonov ș. a. O 
bună inițiativă este prezen
tarea discuției despre „Re
gie și contemporaneitate", 
discuție purtată în paginile 
revistei „Teatr". Este regre
tabil însă că intervenții am
ple și capitale .în această 
discuție, cum sînt cele ale 
Iui N. P. Akimov și Ruben 
Simonov, sînt rezumate în 
puține fraze și nu în modul 
cel mai concludent. Ar fi ne
cesar, de asemeni, ca tradu
cerile romînești ale textelor 
să fie mai atent îngrijite. 
Transcrierea numelor este 
adeseori greșită (G. Prieda 
în Ioc 
în loc 
loc de 
tervin
ca, de 
tării lui „Haralet' 
N. Ohlopkov 
„Vahtangov" 
fost pusă în 
Zahava) și 
„Maiakovski" 
rect. Ținînd seama de cerin
țele unei redactări cores
punzătoare, publicația „Pro
bleme de teatru și cinema
tografie" își va ridica nive
lul prezentării traducerilor la 
înălțimea cuvenită însemnă
tății materialelor reproduse.

de G. Priede, Vilard 
de Vilar, Brock în 
Brook) iar uneori in
și alte inadvertențe 
pildă, situarea mon-

M

la
(unde 
scenă

nu la 
cum

de către 
Teatrul 

piesa a 
de B.
TeatriK 

era co-

Nu putem judeca filmul „Darclee" 
în afara criteriilor genului. Adică 
trebuie să ținem seama de intențiile 
și de limitele biografiei romanțate. 
Povestită pe ecran, viața oamenilor 
iluștri, mai ales a cîntăreților de re
nume, atrage un public numeros.

Cum se respectă aici caracteristi
cile genului? Asistăm la emoțiile 
confruntării cu scena, la lupta cu în
doiala, 
maeștri 
crîncen 
rezista, 
fragile, 
țînd la _ ,
devoțiune pentru muzică, renunțînd 
chiar la o iubire care nu se putea 
împăca pînă la 
tăm în fine la 
orașe europene, 
aclamațiile unui
Gloria cucerită prin talent, prin per
severență, prin sacrificarea bucuriilor, 
constituie un subiect de efect, culti
vat asiduu de cinematograf.

Este adevărat că autorii filmului 
(regia Mihai Iacob) evită tentațiile 
prea facile. Ba mai mult. Se urmă
rește o idee diriguitoare; pe lingă 
pilda muncii artistice, înfruntînd o- 
boseala și dorința de a se abandona 
unor 'preocupări mai puțin chinuitoa
re, se subliniază puterea sentimentu
lui patriotic, care o animă pe cîntă- 
reața romîncă Darclee, devenită cele
bră peste hotare.

Cu o hotărîre neîncovoiată de di
ficultățile provocate de clasele stă- 
pînitoare din Romînia burghezo-mo-

cu neîncrederea vechilor 
închistați ; asistăm la efortul 
de a disciplina talentul, de a 
în pofida unei firi delicate, 
canoanelor profesiei, renun- 

multe satisfacții ale vieții din

urmă cu arta; asis- 
. turnee prin marile 
unde Darclee culege 

auditoriu entuziast.

ll IL M
Procedee
discutabile

a r c l e
șierească, cosmopolite, o>pace 
și

■ la artă 
și. frumos, Darclee luptă pentru în
ființarea Operei romîne, pentru afir
marea talentelor naționale atît de în
zestrate. Sînt evocate scene de la 
începuturile muzicii romînești, în care 
răzbate elanul romantic al unui grup 
de pionierat.

Modul de relatare permite numai 
o enunțare a problemelor — în des
lușirea concepțiilor artistice, chiar a 
dilemelor interioare — și solicită, 
prin natura filmului, intervenția me
lodramei (totuși ne-am fi bucurat 
dacă unele clișee, consacrate de alte 
filme asemănătoare, ar fi lipsit).

Evidențiem calitățile cinematogra- 
ale scenariului (Constantin Cîr- 
Ionel Hristea). Evenimentele 
înfățișate cu vioiciune, într-un 
alert, fără insistență de prisos

fice 
jan, 
sînt 
ritm 
asupra fiecărei secvențe. Este o a- 
nume degajare în succedarea cadre
lor, eliminîndu-se discursivitățile, pa
rantezele, utilizîndu-se resursele pe
liculei pentru deplasări rapide în timp 
și spațiu, semn de maturitate în meș
teșug a cinematografiei noastre. Cît 
despre 
acestor 
destulă 
cală a 
trenurile, cei doi 
schimba destinul itinerariilor opuse, 
iar scurtul răgaz de contemplare re
ciprocă se încheie cu pufăitul trist 
al locomotivei, care parcă oftează în 
locul Iul Giraldoni. Prin tematică 
filmul ne introduce în lumea muzicii, 
reînvie figuri de faimă mondială și

istoria sentimentală, inerentă 
producții, ea acompaniază cu 
discreție ascensiunea muzi- 
eroinei. Și aici se Întretaie 

iubiți neputînd

e
Intr-o cronică apărută în 

nr. 44/28 octombrie al re
vistei „Contemporanul" este 
supusă unei 
ze viziunea 
spectacolului 

‘Național „1.

de scenă a spectaco- 
în cauză vădește me- 
și talentul regizorului 

Mugur, exprimarea 
punct de vedere deo- 
ni se pare, Ia urma 

Ridică, ui 
procedeul

uzate printr-o tratare con-
— am verificat cu alt 

astă dată în „Darclee" ne 
drama și triumful unei

ascultăm cu această ocazie șî voci 
cunoscute, apreciate ale Operei ro- 
mîne (roiul principal: Arta Flores- 
cu). Plăcute, aparițiile lui Cristea 
Avram și Victor Rebengiuc, dar ni 
s-a părut nepotrivită distribuirea lui 
Marcel Anghelescu în Leoncavallo.

Din acest film reținem însă în spe
cial jocul Silviei Popovici. O cu
noaștem din rolurile interpretate cu 
daruri de mare actriță pe scena tea
trului. Că are capacitatea de a atri
bui profunzimi unor texte prea lim
pezi, de a transfigura episoade neu
tre sau de a reconsidera momente de 
intensitate 
vențională, 
prilej. De 
convinge
ființe firave, purtînd cu seninătate 
povara talentului, oțetită de o voință 
exemplară. Sîntem de acord cu cro
nica din „Contemporanul" că fazele 
impresionante ale interpretării sînt 
cele de reconstituire a operelor ce
lebre. De la frumusețea rece, de o 
mîndrie germanică din .Tannhăuser", 
la tremurul pasional, explosiv al Ai- 
dei, la suavitatea nevinovatei Des
demona sau. la languroasa vrajă a 
Toscăi, Silvia Popovici sugerează din 
cîteva frînturi creații memorabile. O 
intuiție exactă a convins-o că, dacă 
în societatea vremii Darclee apărea 
ca o femeie oarecare, pe scenă se 
releva o ființă neobișnuită, torturată 
de marile obsesii ale artei.

violente anali- 
regizorală a 

de la Teatru) 
L. Caragiale"

cu piesa tînărului scriitor 
Horia Stancu, „Cînd scapă- 
tă luna". Deși, în ceea ce 
ne privește, credem că di
recția 
lu lui 
r ițele 
Vlad 
unui 
sebit
urmei, posibilă, 
schimb, obiecții 
utilizat în cronica din „Con- 
tempora'nul". Intr-adevăr 
condamnarea aspră a regiei 
se face fără a se porni de 
la o amplă șl cuprinzătoare 
analiză a piesei. Judecarea 
valabilității unei formule 
scenice dincolo de preciza
rea judecății de valoare a- 
supra textului literar nu 
poate stîrni decît mirare 
Înlocuită cu un număr de 
rînduri grăbite, aprecierea 
analitică a piesei este omi
să din cronica citată. In a- 
ceeași cronică este Consem
nată pasager, într-o jumă
tate de frază, creația remar
cabilă a artistului poporu
lui Ion Finteșteanu, creație 
care cu greu poate fi uita
tă de un critic atent.

i
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Ileana Predescu (Magda), Șt. Ciubotărașu (Dănilă Bulz) și Septimiu 
fever (S Vu Dalea), într-o scenă din „întoarcerea" de Mihai Beniuc.

Comedia deși are un rost reconfor
tant, de odihnă a spiritului, nu se 
poate înscrie în sfera artei fără a sti
mula gîndirea, fără a „da de lucru" 
rațiunii și sentimentelor, fără a oferi 
spectatorului o imagine inedită a rea
lității. Rîsul are și el un sens — a- 
probator sau demascator — sens 
nu aparține exclusiv artei, ci, în pri
mul rînd, însăși vieții. E scopul său 
educativ.

Comedia lui H. Nicolaide, reușind 
să răspundă cerinței de a-1 face pe 
spectator să rîdă — și sînt scene la 
care se rîde copio3 — nu izbutește 
întotdeauna să-1 facă să se și gîn- 
dească, să plece de la spectacol cu 
idei și imagini care să echilibreze ba
gajul mai mult sau mai puțin greu 
de, glume mai mult sau mai puțin 
noi. Premisele piesei sînt bune: un 
colectiv de tip nou are puterea (și 
datoria) de a transforma pe indivi
dul de tip vechi, de a-1 ridica la ni
velul moral corespunzător nivelului 
epocii pe care o trăim. Cei trei „bă
ieți veseli" trăiesc cu sentimentul că 
munca în colectiv nu implică și mun
ca pentru colectiv. Chiulangii și ne
păsători, Manole, Băscuță și Popescu- 
Henț își bat joc de întreaga echipă, 
dezorganizîndu-i producția, împin- 
gînd-o către coada întrecerilor. Dar 

drumul spre socialism nu e o com
petiție individuală, ci un efort colec
tiv, unitar. Cei mai slabi trebuie a- 
duși la înălțimea celor mai buni. De 
altminteri, „băieții veseli" nu sînt 
irecuperabili, iar tinerețea, energia și 
dragostea lor de viață sînt argumen
te hotărîtoare care pledează pentru 
schimbarea lor. Meșterul Udrea, care- 
și ia această sarcină, nu e un pe
dagog și nici măcar un om sever, 
decis să „pună ordine" cu orice preț. 
Pe băieți îi iubește, are poate chiar 
un pic de slăbiciune pentru ei și dra
gostea presupune încredere, sinceri
tate. Bătrînul meșter își dă seama că 
a-i ajuta „de sus" pe acești oameni 
înseamnă a le impune principiile de 
conduită socialiste și nu a-i convin
ge de necesitatea însușirii lor. De 
aceea, prefăcîndu-se a le adopta pre-

care

BĂIEȚII VESELI" de H. Nicolaide
(Teatrul de Stat „Victor Ion Popa“ din Bîrlad)

ocupările, stilul șî limbajul, îi detur
nează treptat și subtil de la preocu
pările, stilul și limbajul lor. Persona
jul Udrea este de altfel cel mai bine 
construit din piesă, cu o complectate 
firească, uman și autentic. El con
duce dezinvolt și totuși pasionat, fă 
țiș sau pe ascuns, întregul proces de 
transformare a tinerilor muncitori din 
echipa sa. Din păcate, celelalte per
sonaje nu au consistența lui Udrea. 
Manole, „șeful" chiulangilor, e pur și 
simplu leneș și „șmecher", citește 
„Aventurile submarinului Dox" și 
cade la examenul de la facultate. Dar 
omul acesta ca să se transforme, tre
buie să aibă și ceva bun, 
conștiinței nepervertită, o 
trăsătură frumoasă. Pe ce 
altfel strădania nobilă a 
Udrea ? In piesă nu se

o zonă a 
pasiune, o 
s-ar altoi 
meșterului 
vede, dar 

spectatorul simte că acest ceva trebuie 
să existe, că există într-adevăr în con
știința personajului. Autorul, absorbit 
de latura „bulevardistă" a tînărului 
a uitat că are a face cu un om viu. 
Cu atît mai grav cu cît, la sfîr- 
șitul piesei, se sugerează transforma
rea personajului. Băscuță, personaj 
mai complex, este părăsit la începu
tul unei iubiri (?) pentru o studentă 
aflată la practică în uzină (Ahca). 
Popescu-Henț e unilateral (sportiv), 
căci interesul lui pentru construirea 
magnetofon îlui nu poate fi conside
rat, deocamdată, o trăsătură de ca
racter. înfiorător de „grav" și sche
matic e fruntașul Minai Iordăchescu, 
discordant și rece atît în viața colec
tivului cît și îi cea personală. Fetele, 
Mariana și Anca, colorează piesa, 
fără a o întări. Replica vie, adeseori 
cu un umor de bun gust, (cînd, fi
rește nu se alunecă în trivial) acoperă 
unele fisuri din construcție și fragili
tatea anumitor personaje.

Se observă o similitudine între 
„Băieții veseli" și „O lună de con
fort" a lui Șt. Iureș și Ben Dumi
trescu. Trei „băieți veseli" cu defecte 
sînt ajutați să devină oameni. Un 
băiat trist și sever — cu defecte și 
el — (Mihai Ioraăchescu—Filip Te- 
ianu) este de asemeni ajutat. Gel 
care-i ajută e un comunist vechi 
(Udrea = Dancu). Băiatul sever și 
îngîmfat e în dragoste cu o fată (Ma- 
riana==Maria) care-și dă seama de 
lipsurile lui și, prin urmare, dragos
tea lor e compromisă temporar. „Co
mandantul" chiulangiilor (Manole = 
Anfipa) e 
asemănătoare, uneori în versiuni foar
te apropiate, în ambele piese. „Ad
junctul" său e timid, docil, pînă e 
adus la realitate (Băscuță = Nicu Bar
bu), Nu ne răferim, firește, la o ins
pirație reciprocă, la absolut nici un 
fel de raporturi extra-artistice, am
bele piese avînd premiere foarte apro
piate în timp. Dar nu e păcat ca a- 
tunci cînd se scriu totuși atît de pu
ține comedii pe teme actuale, acestea 
să semene între ele ? Nu este oare 
aici o defecțiune de fantezie ?

★
Spectacolul Teatrului de Stat „Vic

tor Ion Popa" din Bîrlad, pus în sce
nă de tînărul și talentatul regizor 
Cristian Nacu, are meritul de a ii 
distribuit cu chibzuință accentele și 
tonurile, de a fi subliniat calitățile 
textului, atenuîndu-i (cît s-a putut) 
insuficiențele. Declanșat într-un ritm 
viu, spectacolul își menține ritmul 
pînă la căderea ultimei cortine. Diri 
jarea mișcării s-a făcut cu sens (în
tr-un decor bine gîndit de Gheorghe 
Matei) și, mai ales, a fost valorificat 
cel mai bun rol al piesei — Udrea.

In Interpretarea excelentă a actoru
lui Gheorghe Gheorghiu, Udrea tră
iește în scenă frămînările responsabi
lității sale de om și comunist, triste
țea vremelnică a insucceselor și, mai 
cu seamă, bucuria tinerească a (trium
fului. Simplu, cu haz și căldură, inter
pretul realizează un veritabil personaj 
de comedie. Rolul Iui Manole, inter
pretat de tînărul actor Dan Herdan, 
cîștigă în expresivitate și comic, prin 
mișcarea continuă a interpretului, prin 
gesticulația și mimica perfect adecvate. 
Vasile Mălinescu în Băscuță e alterna
tiv timorat și teribil, timid.și' îndrăzneț; 

„șmecher" și face glume, actorul a înțeles drumul complicat al

regenerării morile, Jiva Gttran, în- 
cruntîrrdu-se și „ridicînd", agravează 
distonanța personajului Mlhai lordă- 
cliescu. Emil Bîrlădeanu (Dan) joacă 
în falset momentele comice, încercînd 
probabil să-și mențină prestanța de 
„pozitiv". In rol: M. Ionescu-Vră- 
nești (Popescu-Henț), Iuliana Doru 
(Mariana), Călin Botez (Brînduș), 
Olga Dumitrescu (Anca).

★
Teatrul de Stat din Bîrlad' împli

nește în curînd cinci ani de activitate, 
aniversare pe care colectivul teatru
lui o întîmpină cu realizări frumoase 
și cu multe proiecte. Prejudecata con
form căreia teatrul din provincie este 
o rudă săracă, față de care obliga
țiile criticii sînt limitate, a dispărut 
sau e pe cale de dispariție. Ca atare, 
nu vom ezita să revenim.

Dumitru SOLOMON

i

Scenă din spectacol.
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Anna Seghers 
la șaizeci le ani
„Oe trebuie să facem pentru ca ge

nerația care se ridică să nu fie din 
nou înșelată ?“ se întreba, acum cîțiva 
ani. la Moscova, scriitoarea germană 
Anna Seghers, cu ocazia înmînării 
Premiului Lenin pentru întărirea 
păcii între popoare. Și tot ea dădea 
răspunsul, izvorît din conștiința și 
experiența unei încercate militante: 
,,Trebuie să împiedicăm pe tineri să 
devină mercenari, să-i ajutăm să de
vină oameni liberi și cinstiți. E o 
sarcină grea, dar generoasă, care se 
pune scriitorilor luptători pentru 
pace". Acestei sarcini dificile și no
bile, Anna Seghers i-a consacrat în
treaga activitate literară, precum și 
participarea ei entuziastă la congre
sele internaționale pentru pace și 
apărarea culturii care s-au ținut din 
primii ani ai deceniului al patrulea 
al secolului nostru și pînă în ultima 
vreme.

Ca și marele ei contemporan Brecht, 
Anna Seghers a abandonat din 
tinerețe interesele clasei din care fă
cea parte. Educația primită și studiile 
superioare o destinau să fie cel mult 
o estetă din categoria „purilor" In 
căutările literare ale vremii, ar fi pu
tut plăti și ea tribut expresionismului. 
Dar ochii ei deschiși asupra vieții, o 
inteligență cu deosebire lucidă și înar
mată cu o lectură consistentă, inima 
ei fremătătoare au făcut-o să-și aleagă 
de timpuriu o cale proprie și care nu 
era tocmai cea mai ușoară. Plecîn- 
du-și urechea spre cei în suferință și 
spre năzuințele clasei muncitoare, a 
devenit comunistă și a debutat în lite
ratură sub steaua a ceea ce se numea 
la sfârșitul deceniului al treilea „die 
neue Sachlichfceit* 1 (noul realism). Ast
fel a devenit una din cele dinții și 
mai reprezentative exponente ale rea
lismului socialist.

După cîteva nuvele care învederau 
spirit de observație, intuiție psiholo
gică și măiestrie stilistică, adevăratul 
ei debut a fost scurtul roman Aufstand 
der Fischer von St. Barbara (Răs
coala pescarilor din Sft. Barbara) în
cununat în 1928 cu premiul Kleist 
In istorisirea revoltei pescarilor înfo
metați dintr-un mic sat de pe coasta 
nordică, în descrierea luptei lor, stîn- 
gace și oarecum anarhică împotriva 
armatorilor și negustorilor, în pre
zentarea figurii activistului de partid 
dîrz, capabil, dar cu unele slă
biciuni omenești, Anna Seghers a re
velat strălucite calități caracteristice 
pentru întreaga ei operă ulterioară: 
dragostea pentru oamenii simpli, inte
resul pentru specificul sufletesc al fie
căruia, fuga de schematism și de 
șablon, și, în ciuda deznodămîntului 
tragic al romanului, un optimism ca
racteristic poziției de pe care a fost 
scris (și atît de asemănător în esen
ță aceluia al Tnfrîngerii de Fadeev). 
Anii de ascensiune a fascismului și 
desfășurarea terorii albe pe continentul 
nostru și în Asia au sugerat scriitoarei 
cel deal doilea roman, și el de proporții 
reduse Die Qefăhrten (Tovarășii de 
drum). De la micul sat pierdut, scena 
s-a lărgit la marile metropole conti
nentale, varietatea eroilor a crescut, 
apărînd studenți și muncitori, oameni 
de știință și revoluționari de profe
sie, femei luptătoare refugiate. Exila- 
ții politici din Italia sau Polonia, din 
China sau Ungaria caută în Germania

și Franța, în pofida deosebirilor na
ționale sau psihologice dintre ei, a 
simpatiilor sau antipatiilor reciproce 
atît de explicabile, un punct de vedere 
comun. Mai presus de teroarea ca- 
re-i urmărește, de pericolele ce le pîn- 
desc libertatea și viața, ei văd uni
tatea luptei împotriva fascismului. 
Apărut în 1932. chiar în preziua în
scăunării hitlerismului, romanul era 
un semnal de alarmă. Bestiile brune 
nu i l-au iertat și scriitoarea, pe 
drumul eroilor ei de ieri, a trebuit să 
aleagă exilul. La Paris și apoi la 
Marsilia a urmărit atent cele ce se 
petreceau în țara ei, ravagiile fascis
mului în întreaga lume și, în imediata 
ei apropiere, activitatea antifasciștilor 
refugiați. Der Kopflohn (Răsplata de
latorului) pune în lumină activitatea 
ilegală a comuniștilor în primul an 
al celui de al Ill-lea Reich. Un mun
citor urmărit se refugiază într-un sat 
din Hessen, dar inconștiența politică 
a unora, ezitările și slăbiciunile altora, 
printre care lăcomia de arginți, duc la 
sacrificarea eroului, care este predat 
călăilor SS-iști. Dacă romanul ante
rior era un avertisment, acesta era o 
condamnare directă și vehementă a

hitlerismului șl uneltelor lui conștiente 
și inconștiente. A urmat Der Weg 
durch den Februar (Drumul prin fe
bruarie), dramatică epopee a răscoalei 
muncitorilor vienezi împotriva regimu
lui profascist al lui Dolfuss și pre
ludiu la Anschiussul care avea să ur
meze după numai patru ani. Die Ret- 
tting (Salvarea) este istorisirea a opt 
zile și opt nopți de groază în gale
riile unei mine prăbușite. Minerul 
care, prin calmul său, menține încre
derea tovarășilor săi îngropați, pînă 
în clipa salvării, se urcă la lumină 
într-o lume unde însă șomajul și mi
zeria îi cer mai mult decît calitățile 
dovedite cu ocazia catastrofei. Orien
tarea personajului în haosul economic 
și politic al vremii îl face să vadă 
că adevărata salvare este în mîipila 
clasei muncitoare. Das siebte Kreuz 
(A șaptea cruce), care a fost primul 
succes mondial al Annei Seghers 
descrie fuga dintr-un lagăr fascist a 
șapte internați politici. După peripeții

dramatice, șase sînt prinși și executați 
pe cruce; a șaptea cruce rămîneînsă 
neocupată, pentru că ultimul fugar a 
reușit să treacă frontiera datorită 
ajutorului unor tovarăși de luptă. 
Transit a fost scris în timpul războiu
lui, în Mexic, unde Anna Seghers se 
refugiase a doua oară, după invazia 
hitleristă în Franța. Romanul este o 
epopee a refugiaților politici care, a- 
menințați de hitleriști o dată cu ocu
parea Franței, caută cu disperare o 
viză de emigrare pe alte continente; 
situația a tost trăită personal de au
toare, care șl-a păstrat întreaga luci
ditate pentru a judeca așa cum se 
cuvine pe toți eroii de la cei demni 
la poltroni. Primul roman publi
cat după întoarcerea în patrie, în 
R. D. G„ Die Toten bleiben jung 
(Morții rămîn tineri) este o vastă 
frescă pe mai multe planuri a Ger
maniei dintre cele două războaie 
mondiale, a societății germane, de la 
muncitorul comunist care moare în 
luptele proletare din 1919 la chiaburi- 
mea care va încuraja nazismul, de la 
junkerii obscurantiști la marii cava
leri de industrie ai Rhenaniei care au 
finanțat monstruosul regim, de la mun
citoarea modestă antrenată în lupta 
antihitleristă pînă la oamenii de bună 
credință, dar înșelați și care găsesc 
tocmai tîrziu calea cea adevărată. Răs
plătit cu premiul național de litera
tură, romanul acesta a cunoscut o 
largă audiență în U.R.S.S. și în toate 
țările socialiste. Un nou premiu na
țional a repurtat și romanul următor, 
ultimul, Die Entscheidung (Hotărî- 
rea), în care revin o parte din perso
najele romanului anterior, dar de pe 
a cărui scenă, extinsă la ambele Ger
manii, se fac adînci incursiuni în 
Franța, Statele Unite și Mexic. Titlul 
sugerează alternativa eroilor, siliți de 
viață să aleagă între lumea nouă 
și cea veche, între construcția socie
tății socialiste în Germania răsăritea
nă și reînvierea trecutului, cu toate 
implicațiile Iui sinistre, în Germania 
apuseană. Romanul se oprește în 
1951 și autoarea lucrează în mo
mentul de față la continuarea lui.

Desigur că o enumerare atît de fu
gară este în mod fatal schematică și 
nu poate da nici cea mai slabă ima
gine a modului în care Anna Seghers 
reușește să oglindească marile pro
bleme ale contemporaneității în des
tinele personale ale eroilor ei. Dea- 
juns să spunem că, pasionată luptă
toare politică, scriitoarea a fost și a 
rămas o artistă foarte exigentă cu 
sine însăși și care nu face compro
misuri, nici cu adevărul psihologic 
nici cu măiestria artistică. Prezen- 
tînd pregnant oameni și împrejurări,_ 
desfășurată antrenant și de cele mai 
multe ori pe planuri numeroase și 
diverse, narațiunea ei captivează și 
convinge. Eroii ei sînt oameni și ome
nescul lor ni-i apropie și-i face iubiți 
și de neuitat, atîtea modele care. „îi 
ajută pe semeni să devină liberi și 
cinstiți". De acest țel și de asemenea 
deviză Anna Seghers s-a achitat cu 
prisosință. La șase decenii, în de
plinătatea forțelor ei intelectuale șl 
artistice, scriitoarea rămîne un fruntaș 
al literaturii realist-socialiste și o în
flăcărată luptătoare pentru cauza pă
cii, a omenirii.

M. ROȘCA

„Prin muncă
și învățătură
vom învinge
— Un text inedit 
al lui Maxim Gorki

De curînd cercetătorii 
avut surpriza de a descoperi în 
arhiva muncitorilor din indus
tria sticlei și porțelanului din 
U.R.S.S., un text inedit al lui 
Maxim Gorki. Este vorba de o 
cuvîntare rostită de Gorki în 
mai 1920, la o ședință festivă 
a acestui sindicat, din care — 
după cum atestă documentele 
descoperite recent — făcea parte 
ca membru de onoare încă din 
1917 și în rîndurile căruia a des
fășurat o activitate intensă și 
permanentă.

Ideea 
vîntări 
text a 
revista 
— este 
către cei ce muncesc a unui vo
lum cît mai mare de cunoștin- 

a rezultatelor științei, nece- 
muncesc 

să urmă- 
bine sl- 

Prin a- 
călduroa-

centrală a întregii cu- 
a lui Gorki — al cărei 
fost acum publicat în 
„Sindicatele sovietice" 
necesitatea însușirii de

te, 
sitatea ca toți cei ce 
în fabrici și în uzine 
rească și să cunoască 
tuația internațională, 
ceastă i-’-- 
se ale lui Gorki își păstrează și 
azi vie actualitatea.

Iată mai jos cîteva fragmente 
din cuvîntare:

„...Din cuvîntarea tovarășului 
care a vorbit înainte, m-a sur
prins un lucru. El a amintit 
despre faptul că un profesor a 
ținut undeva o conferință des
pre India, dar auditorii au spus 
că aceasta nu-i interesează. To
varăși, pentru voi nu există cu
noștințe nefolositoare. Voi tre
buie să știți totul. Dacă bur
ghezia s-a priceput să vă țină 
atîta vreme în ghearele ei, ea 
a reușit s-o facă nu pentru că 
ar fi strălucit prin, organizare 
și putere fizică - 
privește fizicul voi 
puternici decît 
domina pentru că deținea 
treaga masă de cunoștințe, acu
mulată de omenire în decursul 
istoriei ei. Cu aceste cunoștințe, 
voi trebuie să fiți înarmați nu 
mai puțin decît ea. Nu 
voi© să închideți ochii 
faptului că există o țară 
dia...

Cunoștințele, tovarăși, 
forță, 
care 
mergea 
dreptat și a făurit oameni ge
niali; pe Tolstoi și pe Edison, 
pe Shakespeare, Pușkin și încă 
nenumărați alții... Cunoștințele

idee, sfaturile

ea

Din expoziția de gravură
Lea Grundig - Hans Grundig (R. 0. G.)

Perspectivele 
filmului francez

LEA GRUNDIG „Percheziția”
(Din ciclul „Să nu se mai repete")

In pragul noii stagiuni cinemato
grafice 1960—1961, criticul Francois 
Maurin analizează perspectivele fil
mului francez în anul co vine prin 
prisma stagiunii trecute. Concluziile 
nu sînt îmbucurătoare pentru cine
aștii din țara Iui. In primul rînd, 
arată el, situația este destul de 

sumbră pe plan economic. Deși pre
țul biletelor a fost majorat, încasă- 
rilo scad mereu. De la 411 milioane 
de spectatori în anul 1957, în 
1959 s-au înregistrat doar 353 
lioane. Mai grav este faptul că 
torită aplicării tratatului pieții 
mune, cinematografia franceză 
amenințată do concurența 
german U.F.A.

anul 
mi- 
ila- 
co- 

esto 
trustului

Primelo simptome ale greutăților 
financiare ce amenință să crească, pe 
an ce trece se văd în numărul tot 
mai mare do coproducții cu studiou
rile străine.

Succese ale literaturii realiste braziliene

Problema cea mai acută este însă, 
după părerea criticului francez, scă
derea calității artistice a majorității 
filmelor. Și aceasta pentru că cei mai 
tineri dintre cineaști, afara de rare 
excepții, se dovedeso incapabili să se- 
ziseze și să redea realitățile epocii 
noastre. Străini de frămîntările gene
rației lor, ei se izolează într-o lume 
factice și aleargă după false probleme 
care nu pot găsi ecou în rîndurile 
marelui public.

Dacă adăugăm Ia toate acestea pri
goana autorităților împotriva intelec
tualilor progresiști care-și afirmă cu 
curaj opiniile la adresa politicii gu
vernului, — prigoană ce se mani
festă, de pildă, în momentul de față 
împotriva semnatarilor „declarației ce
lor 121" (e vorba de declarația în 
legătură cu războiul din Algeria), dacă 
mai adăugăm Ia aceasta dreptul ori
cărui primar de a interzice în orașul 
său prezentarea cutărui sau cutărui 
film sub pretextul că e imoral și 
care este de fapt un sistem de cen
zură, dacă ținem seama că față de 
această situație, numeroși actori și 
regizori pleacă să turneze în alte 
țări, ne dăm seama că noua stagiune 
nu se deschide sub cele mai favo
rabile auspicii pentru filmul francez.

Realismul; care cîștlgă tot mai 
mult teren în proza braziliană, 
se impune șl în literatura dra
matică a acestei țări.

Evoluția aceasta este marcată 
de două evenimente : succesul de 
public și de stimă literară obți
nut de piesa „A moratoria“ 
(,,Moratoriul“) șl premiul cîști- 
gat la concursul național de 
piese într-un act de tînărul de
butant Ariano Suassuna, cu „A 
cumpadecita*.

„Moratoriul" este o viguroasă 
operă a lui Jorge Andrade, so
lid construită, cu un conflict

bine condus șl personaje - chiar 
cele episodice - conturate cu 
finețe. Tema tratată, criza ca
felei în 1929 și efectele sale în
tr-un mediu de mici plantatori, 
dovedește din partea autorului o 
temeinică cunoaștere a grupului 
social descris.

„A cumpadecita" reprezintă; 
prin umanitatea caldă, prin sim
plitate, prin limba populară co
lorată, un aport meritoriu - mai 
ales din partea unui debutant - 
la crearea unul repertoriu na
țional apropiat de preocupările 
și aspirațiile maselor braziliene.

Voiul citi lorilor

Reflecții amare
Robin Withworth, președintele 

lui Drama League - asociație 
pentru promovarea artei drama
tice și îndeosebi a repertoriului 
britanic - asociație care a îm
plinit în toamna trecută 40 de 
ani de existență, a declarat re
cent, cu privire la situația gene
rală a teatrului englez și la 
perspectivele sale de dezvoltare:

„De la terminarea celui de-al 
doilea război mondial și pînă 
azi, peste 100 de teatre au fost 
silite să-și închidă porțile, unele 
din ele formații tinere,, altele bu- 
curîndu-se de o anumită tradi

ție șl experiență. Este un simp
tom îngrijorător al unei boli 
care are drept principală cauză 
faptul că teatrul a trecut, pen
tru o mare parte din cetățenii 
Marii Britanii, în rîndul simple
lor divertismente...’.

Robin Withworth face această 
edificatoare declarație, bazat și 
pe experiența sa în calitate de 
membru în Consiliul Teatrului 
Național Englez, căruia; în ciu
da acțiunilor întreprinse de 
membrii săi, nici pînă azi nu 1 
s-a pus măcar piatra de teme
lie...

Săptămînalul francez ț,L’ Ex
press’ a stabilit în colaborare cil 
principalele librării lista cărților 
deținînd cei mai mare succes de 
librărie în cursul lunii octom
brie în Franța. In capul listei 
figurează cartea lui J. Roy : „La 
guerre d’Algerie" (Războiul din 
Algeria ). Nu mai e nevoie să 
insistăm asupra semnificației 
unei asemenea preferințe pentru 
o carte care demască acțiunile ..ci
vilizatoare’ ale colonialiștilor. 
Urmează pe locul doi ;,Le lys et 
le lion" („Crinul și leul") a lui 
Maurice Druon, din seria roma
nelor sale Istorice. Din aceeași 
listă mal cităm cartea mal veche 
a lui P. Erlanger „Le massacre 
de la Saint-BarthSlemy’ (Masa
crul de la Saint-BarthSIemy) și 
lucrarea recentă a lui J. Amsler 
„Hitler". E simptomatic că 
tocmai acum; cînd trupele vest- 
germane ale cancelarului Ade
nauer și-au ales ca reședință 
Franța; o carte despre ororile co
mise de Hitler stîmește un ase
menea ecou.

Cuba

1. K. S. S.

dez- 
tem- 
sînt

de eroi necunos- 
jertflt pentru eli- 
sovi etice.

★

tn U.R.S.S. apar numeroase ro
mane dedicate eroismului oame
nilor sovietici manifestat în de
cursul Marelui Război de Apăra
rea Patriei. Unul din cele mal 
recente este romanul Iul I. Sot
nikov, „Mal tare decît focul**, 
închinat ostașilor, eroilor ano
nimi, oamenilor simpli sovietici. 
Romanul înfățișează pe lîngă 
vaste tablouri de luptă, caractere 
puternice ca Vasllll Palin, unul 
din milioanele 
cuțl care s-au 
berarea patriei

democrații occidentală”JOSE SIQUEIROS (Mexia)

Noutăți literare 
de peste hotare

Cunoscutul scriitor N. Virta îșl 
alege ca tematică a ultimului 
său roman „Numai stepă împre
jur’, existența celor care mun
cesc pe pămînturlle desțelenite. 
Eroii principali ai romanului, 
președintele sovhozului, Peresve- 
tov și secretarul Comitetului ra
ional de partid, Skîrjniak, sînt 
oameni care au trecut prin grele 
încercări, fapt care le-a înăsprit 
caracterul. Conflictul care îi 
bină nu se va dovedi decît 
porar, pentru că amîndoi __
adevărați comuniști legați prin 
cauza comună.

nu. în 
sînteți mai 
— dar

CO

vă 
în-

aveți 
asupra 
ca In-
sînt o 

ele constituie impulsul 
a ridicat omul-fiară ce 

în patru labe, l-a în-

unor relații 
rea omului, 
- iată cele 
pot asigura 
care 
pini

sînt o forță șl numai ele vă
vor face adevărați creatori ai
unor lucruri minunate Și ai

vă pot 
efectivi 

cel

mărețe... Cunoaște- 
cunoașterea naturii 

două forțe car© vă 
victoria, singurele 

fac© nu numai stă- 
ai țării voastre, cl 

mal înaintați dinoamenii 
întreaga lume, din rîndurile în
tregii umanități atît de chinuită 
de munca forțată pentru alții. 
Dacă într-adevăr merita să fa
cem revoluția, să sufterim foa
mea și frigul și toate privațiu
nii© pe care le suferim acum, 
atunci trebuie să facem aceasta 
de dragul cunoștințelor, pentru 
a construi o viață liberă, feri
cită, cu adevărat omenească...

Prin muncă și cunoștințe vom 
învinge".

Paul Eluard

Siqueiros

înainte de a deveni cunoscut 
tn toată America de Sud, scrii
torul cuban Josă Soler Puig a 
fost pe rînd negustor ambulant, 
zilier, zugrav^ muncitor pe o 
plantație de zahăr.

Cea mal largă popularitate l-a 
lost adusă de ultimul său 
roman „Bertilion; 166“. Cartea în
fățișează o zl din viața orașului 
Santiago de Cuba în timpul dic
taturii lui Batista. 21. .2
îșl alege personajele din sînul 
luptătorilor cubanezi 
dependența patriei lor.

Scriitorul
pentru in-
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Lucrînd pentru semenii mei sînt liber
Pentru că mă știu în lumina fiecăruia
Și frontierele mele sînt mai mobile
Decît acelea pe care pămîntul le-ngroapă și care se uită.

Îmi dictez sarcina mea și-mi impun o ordine 
Fluctuînd ca o apă fierbinte, ca o văpaie, 
Ordinea însăși pe care omul o va smulge vieții, 
Ordinea noastră, și convoc pe toți tovarășii mei.

Ei sînt cu toții aici, vitejii și timizii, 
Să-arate inocența noastră și meandrele 
Norilor în care prind trup ca o sămînță 
Care se va desface ca să închipuie lumea.

In dragoste dați-mi, tovarăși de ieri,
Virtutea de astăzi, puterea de mîine, 
înaintarea neînfrînată care se-ndreaptă spre centrul 
Unei inimi descătușate din sărăcia imundă.

Inimă, de foc potrivnică cenușii ei de-a pururi.

Traducere de TASCU GHEORGHIU

In martie, anul acesta, tn Japonia 
a apărut o carte conținînd operele 
poeților celebri străini. Datorită aces
tei cărți, poporul japonez a avut pen
tru inii a oară ocazia să poată lua 
contact cu literatura clasică romînă.

Voi spune cum mi-a venit ideea să 
m-apuc de traduceri. Sînt profesor de 
limba engleză la Universitatea „Rik- 
kio" (Tokio) și predau lingvistica la 
Universitatea „Tamagawa" (Tokio). 
De pe cind eram student, m-am spe
cializat în lingvistica romanică. A- 
veam un interes particular pentru 
limba romină, care a avut o dezvol
tare genealogică deosebită de alte 
limbi romanice din cauza poziției 
geografice a Romîniei.

Prima carte românească pe care 
am cetit-o a fost cartea de povești a 
lui Alexandru Mitru „In țara legende
lor". Aceste povești mi-au plăcut mult 
și am tradus cîteva din ele în limba 
japoneză.

După asta am început să citesc

poeziile autorilor romîni. Tocmai în 
timpul acesta una din. cele mai mari 
edituri japoneze „Heibon-șa“ și-a pro
pus să publice în limba japoneză o 
colecție de poezii celebre ale popoare
lor din toată lumea. în total s-au

Articol scris pentru 
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plănuit optsprezece volume de poezii. 
In vederea acestui proieat m-am apu
cat de traducerea poeziilor romînești 
care au fost publicate în volumul al 
cincisprezecelea al acestei colecții, 
care mai cuprinde poeziile din nordul 
și orientul' Europei. Poeziile romînești

Coperta antologiei de poezie, care cuprinde și opere ale poeților romîni 
In traducere japoneză

cuprinse în volumul XV sînt urmă
toarele :

Mihail Eminescu: „Ce-ți doresc eu 
ție, dulce Românie", „Lacul", „Revede
re", „Somnoroase păsărele", „Mai 
am un singur dor", „La steaua", „Ai 
noștri tineri"; Vasde Alecsandri: 
„Steluța", „Oaspeții primăverii"; Ale
xandrii Vlahuță: „Sonet"; George 
Coșbuc: „Rea de plată"; Ștefan Oc
tavian Iosif: „Cîntec sfînt". îmi par.e 
foarte rău că din cauza spațiului li
mitat mi-a fost imposibil să public 
„Luceafărul" — capodopera genialu
lui Eminescu.

Traducînd aceste opere am putut să 
iau contact cu bogăția literaturii ro
mîne. Cu cît citeam, cu atît mai mult 
mă simțeam fermecat de frumusețea 
literaturii romîne, și cu atît mai multă 
plăcere lucram la traduceri.

Desigur, în munca mea de tradu
cător, am întîmpinat multe . greutăți. 
In primul rînd, mi-a fost foarte greu 
în Japonia să procur cărți romînești. 
Prin iiunăvoința Institutului pentru Re
lațiile Culturale cu Străinătatea din 
București, am putut să mă servesc 
de niște cărți rorrînești. Dar mi-a fost 
destul de greu să le traduc neavînd 
dicționare bune și amănunțite. în
deosebi am simțit lipsa unui dicționar 
romîn-japonez. Singurul dicționar ro- 
mîn-japonez pe care îl avem la dis- 
pozițe în prezent a fost publicat în 
țara noastră acum douăzeci de ani.

Din cauza tuturor acestor dificul
tăți, traducerea mea, a poeziilor romî
nești, trebuie să aibă multe neajunsuri. 
Cred că nu redă pe deplin, stilul și 
imaginile limbii romîne, deși am fă
cut tot posibilul să le redau cît mai 
fidel. ‘ 
mare.

Sînt 
limbii

Aceasta-i grija mea cea mai

continui studiul 
peste toate di- 
sili să pun la

decis totuși să 
romîne trecînd 

ficultățile și mă voi 
dispoziția cititorilor japonezi cît mai
multe opere literare romînești.

In prezent traduc cîteva povești 
populare romînești care trebuie să fie 
publicate anul acesta. In același timp 
vfeau să încerc să traduc capodopera 
lui Caragiale „O scrisoare pierdută". 
Sper că după traducerea ei. comedia 
lui Caragiale va putea fi pusă în 
scenă la unul din teatrele din Ja
ponia.

Tanaka HARUMI 
profesor la Universitatea

„Rikkio“ din Tokio
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Suedia
După romanul „Omul exterior*  

al tînărului scriitor suedez Kurt 
Salomonson dedicat vieții mun
citorilor, al doilea roman al său, 
„Trădarea", abordează aceeași 
tematică. Faptul că presa suede
ză burgheză a întîmpinat roma
nele cu elogii, rezervîndu-i au
torului „un loc în literatura u- 
niversală", poate mira la prima 
vedere. Misterele pier însă cînd 
aflăm teza romancierului: în
Suedia lupta de clasă nu există.

Ziarul „Ny dag" ia o poziție 
hotărîtă față de antirealismul 
romanelor lui Salomonson, sub
liniind că înfățișarea muncitoru
lui ca individ, retras, antisocial, 
nu corespunde realității și creș
terii continue a solidarității mun
citorilor suedezi.

K. Salomonson, încheie ziarul, 
-„nu are dreptul să pretindă 
titlul de scriitor al clasei mun
citoare. Trădarea" sa este o tră
dare a datoriei de scriitor rea
list".

K. P. Bulgaria
A apărut volumul „Ploaia de 

primăvară'*  al tînărului prozator 
Nikolai Kirilov. Revista „Pla- 
men“ notează: „Scriitorul desco
peră îndărătul unor fapte șl 
probleme cotidiene, aparent ba
nale, structura morală, profilul 
psihic al omului simplu, con
structor al Bulgariei noi".

Japonia
Cunoscutul scriitor Hirosl No

ma și-a terminat ultimul roman 
„Jocul norocului’ care înfățișea
ză existența cartierului Kabuto- 
mati, acel ,,Wall-Street japonez’. 
Personajul principal, tînărul ac
ționar de bursă Ogaki, se lan
sează în speculații îndrăznețe, 
fiind înfrînt în cele din urmă 
de marile concernuri.

Revista „Sirrikon bungaku" no
tează: „In fața cititorului se de
monstrează uriașul mecanism al 
capitalismului contemporan, sub
stratul afacerilor necinstite care 
se încheie la bursă, afaceri ve
hiculate totdeauna de interesele 
cercurilor politice. Romanul. în
cheie revista, este o operă de 
seamă a literaturii contempo
rane’.

Canada
James Aldridge referă cu căl

dură asupra cărții tînărului scrii
tor canadian Ben Barsman „Din
colo de hotarele lumii noastre". 
Romanul înfățișează o planetă 
locuită, geamănă cu a noastră, 
dar care spre deosebire de ea nu 
cunoaște pericolul înarmărilor.

Aldridge scrie: „Cartea te 
emoționează pentru că ideea au
torului despre absurditatea 
cursei înarmărilor atomice și pe
ricolul pe care-1 reprezintă pen
tru existența noastră, este expri
mată foarte pregnant. ** 
bucură pe acei ce doresc 
scriitorii să se apropie 
această tematică".

R. F. G.

Cartea 
ca 

serios de

De curînd a apărut 
volum de povestiri ale 
tului prozator german 
Tema majorității 
subliniază revista „Neue Deut
sche Literatur" este singurătatea 
omului în societatea capitalistă, 
condamnarea militarismului fas
cist. Revista încheie numind 
culegerea „una din cele mai rea
lizate din opera lui BoIT*.

un nou 
cunoscu- 
H. BOII, 

povestirilor, 
„Neue

Franța
In romanul 

Andră stil 
s-a pus“ se

recent apărut al lui 
..Problema fericirii 
dezbate problema 

războiului colonial din Algeria.
Bernard Davin, înrolat volun

tar în trupele colonialiste fran
ceze ajunge la înțelegerea ca
racterului criminal al acestui 
război. Poziția comunistului 
francez este exprimată prin Al
bert, fratele personajului princi
pal. In „France Nouvelle", LOuls 
Aragon scrie despre ultimul ro
man al lui Andră Stil: „Talentul 
autorului, pe care-1 urmăresc de 
la primii pași, se realizează de
plin în ultimul roman".
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