
,a sfatul popular <nuna Huța se primi un telefon 
,n care Leontina instructoarea de partid, era 
untată de urf'ențănnă la sediul raional, chemată 

,'nd chiar de Daridi^ secretar.
fSe nimeri la telefon tul cu problemele agrare și-i 

spuse celui cu care •
— O clipă, tovără
Ieși în buza șoseF aținti privirile spre partea de 

sus a satului, să șt^tă ceasul din tumul bisericii. 
Ceea ce văzu spuseePtor:

— Ei, da, sînt ceUTISI>rezeoe-
— Și ce-i cu asta
■— A plecat.
— Cine a plecat'
— Nea Tache, la nn șfert.
— Care Tache, 7 ,
— Șoferul de pe" ce doarme în capul satului, la 

Marița, văduva.
_  Cg tot vorbei omule 7 Eu ziceam de tovarașa 

Leontina. Să-i spi Cearnă raionul - înțelegi ? - 
ra-io-n.ul, silabisi

— Păi, io ce zi< ^“-1 tîrziu.
— Cum, adică 7
— Cu alte cuvif urgența.
— Care urgenți
— Cu tovarășa *
— Nu înțeleg. , „ m ,
— Simplu i au^-T'A' a plecat,

— nu știu daci problemă — 
stăm cam...

Omul de la cita”
— Ia ascultă, r ■ •
— Mitu.
— Și mai cur
— Grigore.
— Păi nu nen oe

Ești turc, sau...
— Referent,
— Multame^n®voastră
_ S£ illc o anunți să vină azi. Se aude 7 

Să ia o căru' de de ocazie.
— Pe la rt/e, «ectă Mitu.
_  IVLai sjrn a >ărerile dumitale. Rezolvați pro- 

bema pe pd soc)nu’ să vină calare- Salut.
Mitu lăsă' •irie(,fu'rca> tresări dindu-și seama că 

n-a răspuns dive?1 din nou la ureche și vorbi cu

—^bună vedere.
J cu palma lui mică. Stătu o vre- 
suite acolo să nu se piardă cumva; 
atonului. Avu răgaz să-și numere 

IA1 cincilea, arătătorul, era ciung, 
iroafă, în copilărie. Se amestecase 
'Nu-i părea rău lui Mitu. Scăpa de

iar noi, la Huța 
cu posibilitățile

r$e,
al firului își
care-i numele dumitale 7

pierdu răbdarea.

fel. Ce naiba-i cu dumneata 7

cu problemele agrare.

să-și continuie lucrul la întocmirea 
ile de montă. N-avea chef. Plopii 
iseră mult umbra sub ei, încît arșița 

ie prin geamurile mari ale fostului 
4 pe Mitu să-și mute într-una masa 

I soarele. Privi prin geamul deschis, 
hdu-i să audă țîrîitul subțire al cosa- 
ăldura amiezii. Zări undeva un nor 

1 suia panta unei coline copleșită cu 
aminte de tovarășa Leontina. „Auzi, 

minună Mitu și o văzu în clipa aceea 
partid suită pe calul cel șarg al ofi- 
l. închipuirea lui nu ținu mult, pentru 
fel de zăpăceală amintlndu-și de w- 

lar“.
, bicicletă s-o caute pe tovarășa Leon- 
ta sertare să găsească un bold, să-și 
pantalonului. Nu găsi. Dădu peste o pe- 
,:ă pe unghie, apoi aprinse un chibrit și 
călită scrie oricum mai bine decît una 
cercă și neavînd ceva mai bun la înde- 
itc'-e rotunde, pe registrul stării civile, 

'» ndscuțl. Cracul pantalonului
“(„țns pe picior ți dădu să iasă.

'/rășul Mitu. Ou cine doriți 7

vă faceți comuna aia a voastră la

lieni, dădu Mitu o motivare.
i tovarășa Leontina să rămînă pe 
, 'trimis o mașină, altminteri cine 
aurii voștri.
iunț, zise Mitu și, cerîndu-i omu- 

nimeni în clădirea Sfatului, sui
|în cîmp.
i. ca neobișnuit, întrucît instruc- 
iHuta pentru o lună. „Sînt_ două 
[în muncă, sau o fi ieșit un 
ară", hotărî Mitu în sinea lui și 
((Pedală mai cu sete și începu 
F>care-i plăcea lui :
■F'i'***
dr

[4 Mitu cît hîșîia vreo galiță de 
r\<chii de careva în lanurile din 
!*'fesel, din mers :
t ăa cutare: o avansează pe to-

1 argumentul. Gonea Mitu cu 
'înta cîntecul acela ce-i plă-

GAZETA LITERARA

— Ori Ie schimbi pe loc, ori oprim trelerișul. Doar n-o 
să ne batem joc de truda colectiviștilor, striga femeia, ca 
vorbele sale să răzbească peste zgomotul mașinilor, și, ghe
muită, răscolea într-una cu mîinile ei mici prin plevuri. Ieși 
apoi de sub batoză, își scoase năframa și-o scutură de col
buri. îl zări pe Mitu, sosind val-vîrtej. Femeia îl luă în 
primire :

— Unde-mi umbli, referentule 7 1 Ia vîră-ți, mă rog, nasul 
în pleavă, să vezi cît de frumos și de bine organizat se 
risipește griușorul oamenilor.

— Raionul, tovarășă Leontina, vorbi gîfîit Mitu.
— Nici un raion, îl întrerupse Leontina, tăind aerul cu 

năframa. îți cer să-ți faci datoria, că de aceea te plătește 
statul. Ce leafă ai dumneata 7

— Zece pe trei, tovarășă Leontina, dar să vedeți... tele
fonul... să stați pe loc... tovarășul prim...

— Cum adică să stau pe loc 7 întrebă instructoarea, ju- 
decîndu-1 cu ochii ei mari, căprui, pe omul cu bicicleta.

— Păi da, întîi a zis să plecați de urgență — călare... 
și m-a întrebat cum mă cheamă... dar a sunat din nou și 
Mitu își zări degetul nevolnic și tăcu

— Si ?
— I-am spus de plopii
Pe Leontina o înveseli 

crimile. Rîse și lunganul
— Bată-te, să te bată,

ha, ha și rîse din nou, 
merit al referentului pe____ ... r____ ,____ ___ __________
leafă de zece pe trei, călărind bicicleta sfatului popular 
din Huța.

Mitu nu pricepu motivul acestui rîs nestăpînit al instruc
toarei. „Ei, da, se întâmplă"... își zise omul, gîndind că a 
spus o glumă reușită și zîmbi. O privi cum își șterge lacri
mile _cu o batistă subțire, cît foița, cum își încalță sandaua 
de pînză din care scosese niște boabe de grîu, cum își po
trivește părul Jung, albit la tîmple. Ha, ha, „Vrăbiuța" îi 
veni lui Mitu în minte porecla pe care i-o dăduse Leontinei 
președintele Sfatului, dar se sperie de îndrăzneala lui. Spuse 
ceva la întâmplare, uitîndu-se pe cer.

— O să plouă.
. — Mușcă-ți limba, zise femeia. Scoate-ți cămașa aia de pe 

tine, că-i plină de nădușală. Ce-ai alergat așa 7 Sufli ca o 
locomotivă.

îl luă ca pe un copil și-l așeză pe niște saci, să-și risi
pească osteneala, să-și recapete calmul. Cămașa i-o așeză pe 
radiatorul fierbinte al tractorului.

— Numără pînă la zece și o să-ți treacă, îl sfătui femeia 
lăsîndu-1 gol pînă la brîu. îmi spui pe urmă ce ai de spus, 
și-i dădu un măr domnesc, să aibă omul

— Ei, ce facem cu sitele, bădie ? își 
lunganul.

italieni.
discuția și rise pînă-i dădură Ia
de lîngă ea.
Mitule, parcă ești frate cu... ha, 
pentru că văzu în chipul nedu- 
Birlic în pantaloni de dimie, cu

o ocupație.
reluă discuția cu

i

★

,,Gazul" primului secretar al raionului ... ..________  ...
Huța pe la orele trei ale după amiezii. Leontina îl aștepta

de partid sosi în

mai gîndi apoi la nimic. Se ghemui mai bine în pernele 
mașinii. Ploaia batea darabana în pînza întinsă ca o piele 
de tobă. începu să numere pentru a nu știu cîta oară\cei 
192 de plopi din dreapta șoselei, plantați în urmă cu patru 
decenii de contele Telekl.

★

Nu trecu pe acasă să-și lase rufăria. întîrzie o clipă în 
secție, la „prop, agit.", unde se pieptănă, apoi urcă la etaj. 
Intră la Darida, la primul secretar.

— Iată-mă sosită în doi timpi și trei mișcări, tovarășe 
Darida. Bună seara, zise ea bine dispusă.

— Pricep, pricep ironia, se grăbi să observe primul se
cretar și se ridică să o întîmpine. — Bine ai venit tovarășă 
Leontina.
moale.

Primul 
deschise, 
— îi are 
vîrî capul sub lumina abajurului lămpii de pe birou.

— Parcă ești un academician, zise Leontina și rise.
— Raional, adăugă Darida, apoi se scuză: Un bob zăbavă 

și sînt la dispoziția dumitale.
„Poate invers" vru să zică Leontina, dar îl lăsă să lucreze, 

își aprinse o țigară, să-și alunge sfiala. Primul secretar nu 
are nimic oficial în felul său de a lucra, de a se purta cu 
oamenii. Dimpotrivă. în gest, în vorbă, chiar în felul de a 
se mișca — da, în felul de a se mișca — are o simplitate. 
Un om atent o ghicește și din felul cum se îmbracă Da
rida — un costum bine călcat, îngrijit, fără să fie de o ele
ganță bătătoare la ochi — ori (fapt banal) din felul în care 
știe să te privească, să se uite la tine, firesc, omenește. Cu 
toate acestea, de cite ori îl întâlnește (și slavă domnului, 
lucrează de ani de zile împreună !) Leontina e cuprinsă de 
un soi de timiditate. „Sînt 
ea cu asprime. Am ajuns 
vîrstă și mă fîstîcesc ca o 
mai tînăr cu doi ani decît

Darida nu arată mai tînăr decît Leontina. Pe față i s-a 
întipărit o oboseală continuă și e foarte cărunt. Reumatis
mele lui îl sîcîie cu durerea lor mută. A fost de cîteva cri 
la băi 
vist!), însă în boala lui nu s-a schimbat 
O îmbunătățire vremelnică. Atît. Cineva i-a 
minuni despre Amara — un lac miraculos, 
în cîmpie, nu departe de București. Află că 
acolo în anii ce vin o stațiune balneo-climatică modernă, 
un fel de Karlsbad al Romîniei. Pe Darida îl amuză această 
imagine de ilustrată de care e legată soarta reumatismelor 
lui. Pe vreme de ploaie, cînd durerile din fluierele picioa
relor se întețesc, e silit să-și întrerupă lucrul, să facă cîțiva 
pași spre a-și minți suferința. Leontina își amintește cum

Nu ești istovită ? Ia loc, în fotoliu. Aici, că-i mai

secretar avea pe birou o mulțime de hîrtii, cărți 
un mănunchi de spice de grîu. își puse ochelarii 
de puțină vreme (nopțile petrecute lucrînd) și își

o gîscă și gata! — se dojenește 
ceea ce se cheamă o femeie în 
elevă de liceu. Unde pui că-i și 
mine".

ce-i drept, zile puține, în fugă (concediu de acti- 
nimic esențial, 
spus adevărate 
așezat undeva 
se va amenaja

— Lasă formulările, ceru Darida. Altceva mă interesează. 
Fondul chestiunii. Nu te-am chemat să ne ținem de glume.

— Dar nu glumesc de fel, protestă instructoarea: Asculr 
tă-mă. Voi căuta să fiu cît mai limpede.

Darida își aprinse o țigară.
— Dă-mi și mie una, că nu mai am, ceru ea.
Primul secretar îi întinse 

țigara lui. Fața femeii avea
— Nu vrei puțină apă 7
— Te rog să mă tratezi 

Leontina. Orice compătimire 
intra în fondul chestiunii, cum îmi cereai adineauri, să-ți 
spun o chestie grozavă. De n-ar fi trebuit să fiu la această 
oră aici, în cabinetul dumitale, știi cu ce mi-aș fi petrecut 
vremea 7 Ai să rîzi: organizînd cu femeile din Huța un 
adevărat concurs pe tema : cine știe să gătească mai multe 
feluri de mîncare din peștele prins în balta Dihorului.

Darida o întrerupse.
— Am impresia, cum să-ți spun 7... Sau eu nu pricep, sau 

dumneata, tovarășă Leontina, cam bați cîmpii... nu te su
păra.

Ea rîse cu poftă, încît se înecă cu fumul de țigară. Vorbi 
cu scurte întreruperi, tușind :

— Cîmpii, da... desigur... trebuie oarecare explicații... To
dor Gînj e paznic de noapte la grajduri ; a fost sărac ca 
șoarecele bisericii; n-a cunoscut la viața lui plăcerea de a 
avea două cămăși deodată. Acum are mobilă „Codlea", 
radio și...

— Ce vrei să spui cu asta 7 voi să afle Darida. Foarte 
bine. înspre asta merg eforturile partidului.

— Nu te pripi... Mitu Grigore — referentul agricol — 
un omuleț cam slab de înger, ține la casa lui o adevărată 
piesă de muzeu : o pereche 
i-a purtat timp de 17 ani, 
m-a întrebat un lucru, zicea 
se mai poartă vestă ori ba.

— Foarte bine.
— De acord — îi dădu dreptate femeia... dar stai să vezi, 

Guc Teofil, președintele sfatului — care m-a poreclit nici 
mai mult, nici mai puțin, auzi 7 „Vrăbiuță" ; ce-o fi înțe- 
legînd cu asta, nu știu, — a trăit toată viețușa lui cu capra 
și găinile într-o încăpere și a mîncat, cum zice el — e arde
lean — „turtă friptă în vînt". Acum nevastă-sa știe ce-i aia 
„escalop" și are păreri despre cum trebuie să fie 
unui covor.

— Scrie un 
Tema : „Nivel

— Asta s-o

pachetul și-i dădu foc de la 
o paloare ușoară. întrebă:

ca pe o egală, refuză brutal 
mă jignește. Dar înainte de a

de pantaloni de „țaig" pe care 
înnădindu-i și peticindu-i. Ieri 
el — „strict confidențial" : daci

țesătura

Darida.articol la ziarul raional, o îmbie 
de trai, comuna Huța I960..." 
facă gazetarii, continuă Leontina cu aprin

dere. Da.r în treacăt fie zis, n-ar strica de fel să fie și ei 
de față la o asemenea discuție. Dar altceva vreau să-ți 
spun. Te-ai întrebat vreodată dacă oamenii aceștia din 
Huța, țăranii intrați în colectivă, știu oare să folosească 
așa cum trebuie bunurile primite ca răsplată dreaptă a 
muncii lor 7

Pauză.
— Continuă, zise Darida.

J

Nuvelă de

POP S I MI O N
în șosea, 
bătrîni.

Mașina 
canapeaua din față. Porniră.

— De ce mă cheamă, tăicuțule 7
— ^°~s„ ?ofer> dragă tovarășă : mă pricep doar la pene de 

motor, răspunse omul de la volan. Doriți o muzică 7 întrebă 
el și răsuci butonul aparatului de radio.

—; F-sti viclean,- tăicuțule, zise femeia, și dusă pe gîn- 
Intrebă'CerC^ PS r'n^ toa^e Posturile. Apoi închise aparatul.

— N-ai un chibrit 7
„Tăicuțul" ii întinse cutia zicînd :

tY.î3.^ieTatlta 0 aduci în doi timpi și trei
mișcări. Io-s șofer, tovarășă

„în doi timpi și trei mișcări", rfepeta ——a 
minte, trăgînd adine din țigară — de cînd avea mUHv£ -n 
teren se obișnuise să fumeze mult — și se gîndi inutil de ce 
o recheamă înainte de vreme. Părăsi gândul și încercă să 
ațipească. Nu izbuti. O hurduca mașina.

Leontina Cristea e femeie la 40 de ani. Lucrează de mulți 
ani la partid, iar oamenii s-au obișnuit să o numească sim
plu, „tovarășa Leontina". Pesemne numele de familie nici 
nu i-1 mai țin minte.

Bărbatul i-a murit curînd după eliberare, în ultima săp- 
tămînă a celui de al doilea război mondial. Păstrează de la 
el o ilustrată din Dresda. înfățișează o catedrală gotică, iar 
alături, aceste cuvinte scrise în fugă, cu creion chimic : 
„Nemți-s pe ducă și io am scăpat cu viață, dragă Leontina. 
Mi-am lăsat mustață, încît n-o să mă recunoști. Mîine, 
poimâine mă vezi sosind, chiar de ar trebui să fac drumul 
în coate și în genunchi. Simion".

N-a apucat să-l vadă sosind. Nici după o zi. nici după 
două, nici după nouăzeci și nouă. Și-i pregătise horibeă 
îndulcită cu chimen, pe plac, și obiele din blăniță subțire 
de mieluț (era tăietor de pădure).

în anii următori Leontina și-a zis că se va mărita a doua 
oară, să-l crească mai bine pe Octavian, care ajunsese 
de vîrstă școlară. A tot amînat lucrul acesta, neavînd vre
me. A venit naționalizarea — un timp a fost directoarea 
unei fabrici textile — apoi a început colectivizarea. Cea 
mai mare parte a cadrelor erau trimise în agricultură. I s-a 
propus să conducă un curs seral, ori să lucreze la cabinetul 
de partid — munci mai potrivite pentru o femeie. A refuzat 
cu încăpățînare. A ales munca la țară — drumuri fără 
sfîrșit, griji, somn iepuresc și nelipsita ei servietă, în care 
încape caietul de sarcini, o felie de pîine,wcele două ouă 
fierte (din pricina lor a început să aibă dureri în rinichi), 
cîteva mere pe care îi place să le mănînce cu pîine.

La un instructaj cineva a spus în glumă despre Huța: 
„Ce fel de comună mai e și asta ? E cu picioarele în feu
dalism".

— Acolo mă duc, a zis Leontina.
Și s-a ținut de cuvînt. A dus pînă la capăt colectivizarea. 

Acum se străduiește să consolideze lucrul gata făcut. Octa
vian e student la construcții și-i scrie : „Am o prietenă, Sa
bina. Eu îi spun Ina — fată foarte deșteaptă, foarte dră
guță, foarte bună sportivă...". Bănuiește Leontina ce înțeles 
pot avea laudele acestea. De-acuma se va gîndi din ce în ce 
mai puțin, la măritișul ei. „Oare cum va suna un nume, ca 
ăsta : Ina Cristea... Sabina Cristea. Frumos. Numele 
Cristea se potrivește cu oricare altul !“

Pe parbrizul mașinii căzură cîteva picături de ploaie, 
necară în jos, hașurind geamul gros de celuloid, 
plinește cobeala, Mitule", își zise femeia. Dădu drumul la 
ștergătoarele electrice și se uită în servieta sa, luase pele
rina de nailon. Se gîndi că va opri la prima comună să-l 
ia la telefon pe directorul S.M.T. din Huța ; îi va cere să 
scoată prelatele, să adăpostească griul colectiviștilor. Nu se

Măsura cu pașii ei mici distanța dintre doi plopi

făcu un viraj și stopă brusc. Femeia se așeză pe

„Ti se

de

lu- 
îm-

] vecin, în Vreascuri, la aria 
t — o prăjină de om — că

comitetuluiîn plenarele ___  ______ ,
văzut plimbîndu-se un minut-două' prin sală, fără să ... 
trerupă ședința, după care și-a reluat locul la tribună. 
Alteori, în plin cîmp, pe vijelie, ploaie ori lapoviță, oprește 
mașina zicînd : „Mînă încet după mine, tăicuțule". Apoi se 
urcă iar. Poți vedea cum i se sbat mușchii deasupra maxi
larelor, încolo nimic. Ba chiar își impune o bunăvoie silită 
Și întreabă: „Ia zi, domnule, ce mai- face Karlsbad-ul din 
Bărăgan" și ride cu poftă aruneîndu-și capul pe spate. în
tregul activ de partid cu
noaște această vorbă a lui.

Darida se ridică, își vîrî 
hîrtiile prin sertare. Făcu 
apoi cîțiva pași prin odaie. 
Se opri în mijlocul ei și privi 
făptura mică de vrabie 
în"ptțrirtfut.eontinei, afundată 
fotoliului, rămas, Ale
mea grofilor, cu trei picioare 
(al patrulea îl înnădise șeful 
de evidență, fost tîmplar). 
Zări scrumiera din fața fe
meii, și se grăbi să o deșerte. 
Ii zise Leontinei brusc, aproa
pe cu nedumerire.

— Nu mi-ai spus ce mai 
face Karlsbad-ul din Bărăgan 
— și își jucă mușchii maxi
larelor.

— Faci haz de necaz, ob
servă femeia ale cărei priviri 
mari cenușii, rămăseseră la 
geamurile înalte în care plîn- 
gea ploaia de iulie.

— Fumezi cam mult.
— Boală veche.

Darida, răspunse 
strivi în scrumieră 
bia începută.

Primul secretar
din nou la birou. Scoase un 
tub cu niște pastile, înghiți 
una și bău o gură de apă. își vîrî 
ochelarilor și, cu gestul oamenilor 
pleoapele înroșite. întrebă :

— Ce noutăți la Huța 7
— Oamenii treieră.
— Care-i atmosfera 7
— Bună, tovarășe Darida. Sat colectivizat, recoltă buni

cică, de altfel — cunoști starea de spirit, ai fost săptămîna 
trecută pe acolo.

— Da, da, recunoscu Darida, și... cum să-ți spun (se vedea 
că n-are ce întreba) griul... griul, cît dă la hectar 7

— Aproape 2.000 ; în pămînturile nisipoase mai puțin.
— Vremea 7
— Ascultă, tovarășe Darida, spune-mi mai bine de ce 

m-ai chemat, îl întrerupse Leontina. Mie-mi place săpu- 
neala fără introducere.

Pe Darida nu-1 mirară cuvintele instructoarei. Acest mod 
deschis de-a discuta face parte din chiar stilul muncii de 
partid. Auzindu-le, primul secretar simți o plăcere, dar nu 
și-o trăda. Spuse doar un „da", care putea să însemne orice. 
Deschise mapa pe care o avea în față (o mapă mare din 
material plastic pe care o are din iunie, de la Congresul al 
III-lea, unde fusese delegat), și scoase de acolo o hîrtie. I-o 
dădu Leontinei.

— Citește.
în capul paginii 

nevoia să fumeze, 
aprinse. Mîinile îi 
toarele : „Tovarășe

raional, ținînd instructajele.

tovarășe 
femeia și 
țigara a-

se așeză

l-a 
în-

însă-— Ne-am obișnuit să-i îndemnăm pe oameni să 
mînțeze în patrat, să lucreze cu mașinile, să învețe^ agro
tehnică. Foarte bine. îi deprindem să scoată recolte neirSi*. 
văzute, să crească vite de rasă, să-și ridice case luminoase 
șl mari. De asemeni, foarte bine. Dar... Același „dar", uităm, 
tovarășe Darida, să-i învățăm cum să-și întrebuințeze în 
modul cel wai potrivit bucatele,, banii, nu știu dacă mă 
înțelegi 7

— Te înțeieg foarte bine.
— Uite, femeia Gînjului — 

nemaipomenit! — fierbe găi
na și aruncă apa în care a 
fiert-o. Șeful poștei — om, 
orice ai spune, ridicat, — 
acum descoperă peria și pasta 
de dinți. Pavel Ic. cel care a 
întocmit hîrtia asta, îl con
vinge cu cureaua pe Leon, 

■19 ani vîrs- 
e o prejude-

Desene de NICKY POPESCU

degetele pe sub 
obosiți de citit,

lentilele
își masă

pe băiatul său — 
Că — că cravata 
cată burgheză.^
ma mai
acționează o 
dialectică. Ritmul 
economic a luat-o 
ritmului însușirii civilizației. 
Cine să rezolve acest decalaj, 
dacă nu comuniștii. Partidul, 
cel care se ocupă de recolte, 
care construiește fabrici, case 
și conștiințe.

— Interesant Vrăbiuță.
— Te-aș întreba ceva.
— întreabă.
— Ce ar fi dacă mi-ar 

trăzni prin cap ca pe lîngă 
conferințele despre ierburile 
perene, situația internațională, 
ori purceii mangalița, să pro
pun pentru căminul cultural 
niște lecții despre cum trebuie 
să ne hrănim cu ceea ce ago- 

ce mod trebuie să ne îmbrăcăm

“*■■■ ca 
științific, aloi 

anumită l«ge 
sporului 
înaintea

scria „Informare". Instructoarea simți 
Luă chibriturile din fața lui Darida și 
tremurau abia perceptibil. Citi urmă- 

„______ Prim. Vă răpesc din prețiosul dumnea
voastră timp pentru a vă informa în legătură cu felul cum 
înțelege să se achite de sarcinile trasate tovarășa Leontina, 
venită în raza comunei noastre pentru... (sări cîteva rînduri 
de prisos) deoarece are niște preocupări de-a dreptul ciu
date care-i știrbesc prestigiul și anume : îndeamnă pe to
varășele noastre femei să se ocupe de problemele modei, 
coase perdele de dantelă, face volovan, etc., cu alte cuvinte, 
vîră în aceeași oală niște mărunte treburi caznice (Leontina 
recunoscu „z“-ul dactilografei sfatului popular din Huța, un 
„Remington portable", căruia îi lipsește litera ,,s“), cu pro
blemele impetuosului nostru marș spre... (și ticul verbal al 
lui Pavel Ic, socotitorul colectivei). Noi calificăm manifes
tările tovarășei în cauză ca..."

— Da, zise Leontina, înapoindu-i primului secretar hîrtia. 
Totul e ade”ărat.

— Ce-ai spus 7
— Ce-ai auzit. Totul e adevărat, zise femeia cu un glas 

ușor tremurat.
Darida era de-a dreptul uimit.
— Nu cred.
— N-ai. nici un motiv să nu mă crezi, preciza Leontina.
— Uite, dâcă vrei, îți mai pot înșira o mulțime de alte 

„manifestări" care nu se află în hîrtia aceea.

nisim prin ziua-muncă, în
în socialism, în ce fel se cuvine să locuim, cum să ne pur
tăm în colectivitate, că iată, socialismul ne-a scos din bîrlo- 
gurile individualismului în lume. Să le zic așa: Stimate 
tovarășe, fost proletar agricol: să-ți intre bine în cap că a 
avea șapte cămăși — una și una ! — nu-i de fel o chestie 
boierească — iar tu, babă Simina, poartă în bună pace com
binezon de nailon, că n-o pica pisoiul în coadă ! Ce-ai zice 
de un asemenea învățământ seral 7

— L-aș sprijini.
— Vorbești serios 7
— Ai motive să te îndoiești 7
— Nu. Tocmai de aceea, într-un fel — 

început, zise femeia și scoase de undeva 
briceag 7

îl tăie în două. Luă una din jumătăți în 
lui și i-1 înapoie primului secretar zicînd :

— îs moartă de foame.
Pendula din perete bătu orele două din noapte. Ploaia 

de afară stătuse,. Darida deschise fereastra. în odaie năvăli 
un aer răcoros și liniștea nopților de 
mușcăturile zgomotoase ale celor doi, 
domnesc.

— Și cum e ou concursul acela de
Darida.

— Simplu. A face dintr-un crap de baltă numai trei fe
luri — saramură, ciorbă și pește prăjit — înseamnă foarte 
puțin, ori aproape nimic.

— Adică, ce să mai
— De pildă, crap cu
— Cum 7
— Cu sos re-mo-lad,

neștiința lui Darida.
— Și ce gust are așa ceva 7 întrebă primul secretar.
— Unul grozav. Te chem într-o zi să vezi. Cînd am să 

fiu mai liberă, promise Leontina. însă mline la Huța începe 
treierișul secarei. Ce fac 7

— Păi, du-te înapoi.
— Și 7
— Ocupă-te de toate: și

O.N.U., și de autoimpunere
De fapt, naiba știe : comuniștii răspund 
asta. Noapte bună.

— Noapte bună.
A doua zi era marți, iar „tăicuțul" o 

Cristea din nou la Huța. „Vrăbiuței" îi 
Grigore, de femeia Gînjului, de șoseaua

vezi — l-am și 
un măr. Ai un

vîrful briceagu-

iulie. Se auzeau doar 
care mîncau un măr

pescărie 7 vru să știe

faci 7
sos remolad.

răspunse femeia silabisind și rise de

de treieriș, și de problemele 
și de peștele cu sos remolad. 

pe lumeade toate

duse pe 
era dor 

cu plopi

Leontina 
de Mito 
italieni



Raportul prezentat de tov. Aurel Mihale
R.secretar al Uniunii Scriitorilor din R. P.

(Urmare din pag. 1) 

sarcini de răspundere. Literatura 
realist-socialistă este un mijloc eticace 
de educare a oamenilor muncii în 
spiritul idealurilor nobile ale marxism- 
leninismului, ale patriotismului socia
list și internaționalismului proletar, în 
spiritul intransigenței fața de orice 
influență a ideologiei burgheze. Ea 
contribuie la promovarea noii atitudini 
față de muncă și colectivitate, la sta
tornicirea noilor trăsături morale și 
de caracter, proprii eroului zilelor 
noastre, constructor al socialismului.

Tînăra generație de scriitori — 
parte integrantă a întregului front 
scriitoricesc — își datorește dezvolta
rea grijii părintești a partidului nos
tru, cuceririlor poporului muncitor, în
făptuirilor revoluției culturale din țara 
noastră. TL.crii scriitori, crescuți și 
educați în anii regimului democrat- 
popular, sînt legați organic de reali
tățile construcției socialismului din 
țara noastră.

In anii din urmă, numărul scriitori
lor tineri a sporit considerabil, o bună 
parte din ei manifestîndu-se activ și 
eficient în frontul larg și unit al lite
raturii noastre rcalist-socialiste. Acești 
scriitori tineri se dezvoltă statornic, 
arta lor cîștigînd continuu în calitate. 
Noul detașament al tinerilor 
tori, valoros și activ, devine pe 
trece tot mai larg.

Cercurile literare, forme ale 
cării artistice de amatori din 
noastră.

scrn- 
zi ce

miș- 
■țarn 

__ ___ cunosc o dezvoltare impe
tuoasă, contribuind activ la creșterea 
și promovarea! de noi și noi talente 
ridicate din rîndurile poporului și, i în 
primul rînd, din sînul clasei munci
toare. Numărul cercurilor literare din 
uzine și de la sate, din școli și din 
facultăți, se ridică astăzi la 200 în 
întreaga țară, cuprinzînd aproximativ 
2500 de membri.

Raportul se referă apoi la activita
te : cercurilor literare, după care trece 
la analiza activității scriitorilor ti
neri și la stabilirea coordonatelor ac
tivității lor viitoare.

La consfătuire participă scriitorii ti
neri cei 'mai reprezentativi, care au 
lucrări 'publicate, membri sau nemem
bri ai Uniunii Scriitorilor, tineri scri
itori activi, care își desfășoară munca 
in .'cadrul filialelor, precum și un nu
măr de tineri talentați, reprezentanți 
ai unor cercuri literare din țară.

Sînt rejK£2#ftați, de asemenea. în 
aceasta consfătuire scriitorii tineri 
aparținînd minorităților naționale a 
caro*’’creație se dezvoltă cu tot mai 
Jflfii succes în cadrul literaturii noas- 

• ire rea list-poc ia liste, problemele lor de 
creație fiind aceleași cu ale scriito
rilor romîni.

Dorim să imprimăm dezbaterilor 
noastre un caracter de lucru. Rapor
tul nu-și propune să treacă în revistă 
toate lucrările apărute, ci să abor
deze cîteva probleme, care ne pot 
ajuta la lămurirea unor probleme de 
creație ce stau în centrul interesului 
nostru colectiv.

Tntîia temă pe care 
spre analiză este:

ne-® propunem

In ansamblul creației tinerilor, unul 
dintre sectoarele în care s-au 
conturat talente interesante, cu 

reale posibilități de dezvoltare, este, 
fără îndoială, sectorul prozei. în ulti
mii ani au apărut numeroase lucrări 
în proză care s-au bucurat dc apre
cierea publicului cititor, dovedind o 
tot mai profundă cunoaștere de către 
tinerii prozatori a bogatelor noastre 
realități contemporane, marcând tot
odată creșterea măiestriei artistice a 
unora dintre cei care la ultima noas
tră consfătuire se găseau la primele 
lor lucrări, precum și apariția unor 
noi tineri talentați.

Titus Popovici a tipărit în această 
perioadă încă un roman deosebit de 
valoros, „Setea", care s-a 
cele mai calde aprecieri ale cititori
lor și ale criticii literare și, în pre
zent, este tradus în mai multe limbi. 
Alecu Ivan Ghilia, cunoscut pînă nu 
de mult prin cîteva povestiri și repor
taje de gazetă, a 
„Cuscrii", inspirat 
nostru de astăzi; 
scris un număr de 
despre viața clasei 
dor Mazilu, de la foiletoane și schițe 
satirice a trecut la roman, prin car
tea sa „Bariera"; Nicolae Țic, de-

bucurat de

publicat romanul 
din lumea satuiui 
Huszâr Sândor a 
nuvele interesante 
muncitoare; Teo-

stadiul de reporter, prin 
romanului „Ora șase".

rea-
Se a-

pășește 
lizarea luiuanuiui „via . w «
nunță ca o carte interesantă romanul 
„Cordovanii" de Ion Lăricrăjan.

Trecută, in continuare, la sublinie
rea succeselor prozei literare, rapor
tul evidențiază realizările pe iărimul 
reportajului literar ale unor tineri ca 
Pop Simian, Vasile Nioorovici, loan Gri
gorescu, Romulus Rusan, Bert Millitz și 
alții. Discut ml despre dezvoltarea po
vestirilor legale de actualitate, sini 
citate apoi pozitiv numele lui Dumi
tru Radu Popescu, Nicolae Velea, Fă- 
nuș Neagu, Paul Schuster, Tompa 
Istvăn, Veress Zoltăn, Vasile Rebrea- 
nu, Domokos Geza și sînt menționate 
nuvele ale lui Nicu'ță Tănase, Corne- 
iiu Leu; Radu Cosașu, Oltean Laszlo, 
Ștefan Gheorghiu etc., nuvele inspi
rate din viața clasei muncitoare. Ra 
portul remarcă apoi succesele impor
tante in oglindirea transformărilor 
care au loc in lumea satului de către 
un mare număr de nuvele și povestiri 
remarcabile, semnate in afara celor 
amintiți mai sus și de alți țineri ca: 
Petre Sălcudeanu, Ștefan Bănulescu, 
Alexandru D. Lungu, Dionisie Șin- 
can, Ion Băieșu, Viniciu Gafița, Io- 
niță Marin, Petre Surupăceanu, Hor- 
nyâk Jozsef, Toth Măria. Petre Stoe
nescu, Lucian Zatti și alții.

Trebuie să arătăm însă — speci
fică mai departe raportul — că deși 
lucrările tinerilor autori de schițe și 
povestiri, ale reporterilor, oglindesc 
probleme și aspecte variate ale actua
lității, totuși ele exprimă încă insufi
cient marea bogăție și complexitate a 
vieții de fiecare zi a constructorilor 
socialismului. Clasa noastră munci
toare, întregul nostru popor, luptă cu 
entuziasm și abnegație pentru a da 
viață istoricelor hotărîri ale celui de-al 
lll-lea Congres al P.M.R. pentru 
săvîrșirea construcției socialiste, 
această uriașă operă creatoare a 
lor care aduc mai aproape ziua 
tnîine, se formează trăsături noi, 
ternice, socialiste, ale caracterului li
man, sc îmbogățește viața spirituală 
a poporului nostru. De aceea, în ciu
da succeselor, nu putem avea o atitu
dine de automulțumire, de ignorare a 
lipsurilor pe care le mai prezintă 
creația prozatorilor tineri.

In această ordine de idei, raportul 
analizează linele lipsuri ale cîtorva 
lucrări semnate de tineri prozatori în 
care se vădește prezentarea uneori 
simplistă a proceselor complexe care 
au loc în realitate.

în legătură cu lucrările de acest fel 
trebuie’să spunem limpede — arată 
raportul în continuare — că orice în
cercare de a găsi poezie și inedit in 
afara problematicii sociale a realității, 
in afara luptei poporulu pentru cons
truirea socialismului, rămîn sterile, 
constituie piedici serioase în dezvol
tarea talentului.

Oprindu-se asupra romanelor sem
nate de scriitori tineri, raportul relevă 
realizări remarcabile și unele deficiențe 
in reflectarea temelor actualității. Cu 
acest prilej se remarcă apariția unor 
cărți care aduc contribuții importante 
la 'zugrăvirea vieții 'jlu^X^Chi- 
SMin<fle WRi'ționate volumele lui 

JiMmiiu Leu. Raportul atrage, tot 
odată, atenția asupra unor slăbiciuni 
ale acestor lucrări. Încheind analiza 
prozei celor tineri, raportul subliniază 
că:

Pentru ca lucrările noastre să fie 
cu adevărat izvorîte din clocotul vie
ții clasei muncitoare — clasă condu
cătoare în societatea noastră — să 
dea chip unor eroi activi, plini de pa
tos revoluționar, așa cum sînt prin 
excelență comuniștii, se cere în primul 
rînd o bună cunoaștere a vieții de 
uzină și de șantier, o participare ac
tivă la marile prefaceri prin care 
trece țara noastră în plin proces dc 
industrializare. Pentru creatorul care 
își propune să reflecte viața clasei 
muncitoare, — legătura multilaterală, 
profundă și pe căi variate cu mun
citorii, cu mediul muncitoresc, apare 
in chip necesar și obiectiv. Tovarășul 
Gheorglie Gheorghiu-Dej a dat o ex
presie pregnantă acestui principiu al 
artei rcalist-socialiste, în cuvîntarea 
rostită în primăvară la conferința re
gională de partid de la Cluj, criticînd 
pe „acei scriitori care fug de viață, 
de realitate, nu vin 
menilor muncii, nu 
cunoască viața și 
Astfel de scriitori 
sterpi în activitatea 
pot stîrni admirația

snobi, dar poporul — acela căruia 
trebuie să se adreseze orice operă de 
artă veritabilă — îi respinge". Aceste 
cuvinte trebuie să constituie pentru 
toți scriitorii și, cu atît mai mult pen
tru cei tineri, un îndreptar perma
nent în munca de fiecare zi.

Trecem la un alt capitol al acestu1 
raport, și anume:

2. Poezia ți mesajul
revoluționar

Florin Mihai Petrescu, Nt-
Și

de-
In 

ce
de 

pu-

Tînăra generație a dat liricii rea- 
iist-socialiste un însemnat nu
măr de talente. în cursul ulti

milor ani s-au afirmat: Alexandru 
Andrițoiu, Ion Brad, Aurel Rău, Ște
fan Iureș, Tiberiu Utan, Szekely 
Jănos, Ion Horea și alții, prezențe 
efective în concertul poeziei noi din 
țara noastră, nume cunoscute în 
cercuri tot mai largi de cititori.

Amplificînd prin varietate și culoare 
acest peisaj al liricii, în anii din urmă 
o întreagă pleiadă de tineri poeți a 
cunoscut o promițătoare afirmare. 
Printre cei amintiți la consfătuirea din 
1956 ca fiind la început de drum, se 
impunea numele mult regretatului 
Nicolae Labiș. Volumele sale, „Pri
mele iubiri" și „Lupta cu inerția", se 
înscriu astăzi în mod vădit printre 
realizările de seamă ale poeziei noas
tre. în ultimii ani, au mai apărut nu
meroase plachete de versuri, din care 
amintim: „Fierul dracului" de Nico
lae Stoian, „Căile pămîntul-ui", d" 
Ion Gheorglie, „Steaua polară" di 
Ghsorghe Tomozei, „La marginea 
cîmpiei" de Rusalin Mureșan ș.a.

Recent, cinci poeți tineri: Ilie Con
stantin, Cezar Baltag, Nichita Stă
nescu, Leonida Neamțu, Florin Mihai 
Petrescu au realizat un interesam 
debut editorial în colecția „Luceafă
rul" a Editurii de Stat pentru Litera
tură și Artă. Culegerea de versuri 
„Sub semnul revoluției", apărută anul 
trecut, care însumează zeci de semnă
turi, sugerează numărul mare de ti
neri poeți care au început să se ma
nifeste în vremea din urmă, cum

tineri ca 
chita Stănescu, Laszloffy Aladar 
Szilăgyi Domokos, după care trece ia 
examinarea concretă a diferitelor mo
dalități lirice.

Deși strădania poeților tineri de a 
reflecta realitatea socialistă le este o 
trăsătură caracteristică, ei nu reușesc 
incă întotdeauna să surprindă esen
țialul din viață, să interpreteze datele 
realității, să comunice prin mijlocirea 
unor imagini artistice inedite, marile 
semnificații ale transformărilor con
temporane. E vorba, așadar, de ținuta 
ideologică a creației poetice, de forța 
mesajului ei revoluționar, de capaci
tatea de a transmite sentimentele ge
neroase ale epocii noastre, de a-1 emo
ționa pe cititor.

Foarte frecvent, se încearcă oglindi
rea vieții prin așa numitul reporta) 
liric, modalitate, fără îndoială, adec
vată reflectării active a actualității. 
Călătorind prin țară, poetul are oca
zia să descopere semnele de înnoire, 
să releve fenomenele interesante ce 
apar zi de zi în viața noastră. Con
diția ca aceste observații să atingă 
nivelul poeziei este aceea ca ele să 
fie trecute prin prisma unei sensibili
tăți contemporane vibrante, să fie 
puse în legătură vie cu o idee poe
tică profundă, astfel ca versurile să 
ne dezvăluie — dincolo de particula
ritatea faptelor — imagini veridice, 
încărcate 
noastră.

Ca să 
cei mai 
„început de șantier", în care Ilie Con
stantin înfățișează colectivul unui nou 
șantier stînd noaptea în jurul focu
lui. Scenă simplă, comună. Evocarea 
dobîndește valoarea poetică prin sen
surile comunicate. Prin văpăi le focu
lui, poetul întrevede viitorul oraș.

In aceasta parte a raportului sînt

de semnificație despre

ne referim la poeți 
tineri, cităm izbutita

epoca

dintre 
poezie

în mijlocul oa
se străduiesc să 
preocupările lor. 
devin inevitabil 
lor creatoare; ei 
ieftină a cîtorva

cu succes. Fără să ne propu- 
analiză, o constatare se im- 

dramaturgii noștri tineri n-au 
încă să aducă în fața specta- 
prea multe personaje pozitive

maturgii tineri se îndreaptă cu pre
cădere spre teme actuale, axîndu-și 
lucrările lor pe conflicte reale, repre
zentative pentru fizionomia morală a 
oamenilor din vremea noastră. Efor
turile scriitorilor de a aduce în s.enă 
teme interesante, de a căuta snip ții 
inedite, modalități noi de tratare a 
materialului dramatic, s-au soldat nu 
o dată 
nem o 
pune : 
izbutit 
tori lor
de mare vigoare artistică, eroi comu
niști care sa se fixeze cu pregnanță în 
ansamblul creației dramatice originale. 
Cerchez, eroul lui Mirodan, prin ca
racterul său integru, prin umorul său 
acid, prin tactul și perseverența cu 
care știe să acționeze în împrejurări 
dificile și să mobilizeze în jurul său 
oamenii, întruchipează cu adevărat 
figura unui luptător comunist.

Este demn de reținut încă un alt 
fapt. Tinerii autori dramatici au în
ceput șă abordeze, uneori cu rezul
tate pozitive, problemele eticii, ale 
noii atitudini față de viață. In acest 
sens, reține atenția piesa Secunda 58, 
scrisă de Dorel Dorian.

Raportul menționează de aseme
nea piese scrise de Ion D. Șerbatt, 
Teofil Bușecan și Aurel Storin, apre
ciind calitățile acestor opere de debut 
și relevînd — ca și în cazul Secun
dei 58 — unele slăbiciuni mai în
seninate la ultimii doi dintre autorii 
citați. Relevînd necesitatea de a fi 
promovate piesele cu caracter eroic, 
romantic-reooluționar, raportul con
damnă piesele despre tineret vulga
rizatoare și confuze, de felul Scriso
rilor de dragoste de Virgil Stoenescu.

In frontul nu . prea numeros al 
dramaturgiei noastre — conchide, la 
acest capitol, raportul — tinerii re
prezintă un schimb în care se inves
tesc îndreptățite speranțe. De aceea, 
este imperios necesar să spunem că 
problema esențială de care depinde 
dezvoltarea lor viitoare este aceea a 
cunoașterii conflictelor adinei ale vre
mii noastre.

critici aparținînd celei mai tinere ge- h 
nerații ca: Eugen Simion, Leonard Re liftare, 
Gavriliu, Kăntor Lajos, Bardti Răi, wi P.lK/c//, Af/rcta Zaciu, Gh.
Al. Căprariu, D. Solomon și alții. W, T. Virgolici, Marin Bucur 
Deși nu toate cronicile și articolele vdutaj și alții. 
semnate de tineri critici se disting ; 
prin profunzimea analizei și o orien- L - .
tare principială, nu se poate tăgădui ț» lOIUl cduc<ltiv 
drumul ascendent al cronicarilor ti- I i —————
neri. Există acum o stăruință gene- jJ literaturii 
rală pentru aplicarea unor criterii 1 -■
științifice, pentru relevarea unității 
conținutului și formei, pentru ridica
rea nivelului estetic al analizei. Un 
efect puternic în dezvoltarea spiritu
lui critic l-a avut articolul din Scîn- 
teia, intitulat „împotriva tonului aoo- 
logetic în critica literară și artis
tică".

Examinlnd atent activitatea tineri
lor critici, raportul se oprește și asu
pra lipsurilor arătind că:

Unor critici tineri, prezenți adesea 
cu contribuții prețioase, li s-a impu
tat pe bună dreptate înclinația spre 
un stil alambicat, plin de termeni 
inadecvați (articole scrise de Leonard 
Gavriliu, Eugen Simion, Al. Căpra
riu). In.anumite cazuri, limbajul stri
dent se asociază cu aprecieri deru
tante, lipsite de temei (discuția des
pre cronica lui H. Zalis din Romînia 
Liberă, consacrată romanului Zilele 
săptămînii.) Mai apar sub semnătura 
unor critici " '
sau cronici de teatru și film care își 
îndeplinesc uneori superficial sarcina, 
utilizînd criterii simpliste de analiză.

Luind în considerație volumele de 
critică și istoria literaturii scoase de 
autori tineri, raportul citează pozitiv 
cărțile scoase de Dumitru Miou, An
drei Băleanu, Vaier iu Rîpeanu și Al. 
Săndulescu. Raportul evidențiază ne
cesitatea abordării, de către criticii 
tineri a articolelor de generalizare și 
critică faptul că mult timp tinerii 
cronicari nu s-au ocupat de scriitorii 
— confrați de vîrstă. Se observă a- 
poi că: 

în ultima vreme, situația s-a îm
bunătățit. Cronicarii tineri se îndreap
tă cu precădere înspre realizările li
terare ale noii promoții. Remarcăm în 
acest sens suita de portrete publicate 
de Alexandru Oprea și I.ucia Olteanu 
în Luceafărul, articolele lui Matei 
Călinescu despre tinerii poeți, sau ale 
lui Gabriel Dimisianu despre repor
taj.

‘area t spirit critic a moșteniri, noas- 
' . sînt arătate contribuțiile

I...- .. - • -- A(fu_

Dan(

tineri * recenzii de cărți

lentru copii

Itl primăvara acestui an 
1 : o ședință plenară a 
lî literatură pentru copii 
Urătorilor. E util totuși __ . 
!cu acest prilej în discuția 

ii noastre, cîteva idei ce 
zează activitatea scriitorilon 
in acest important .sector il 
ii noastre. 1
.(simplu tur de orizont al 
■ și publicațiilor de liteA 
tă micilor cititori, ne 
are îmbucurătoare: ală^Bț 
i buni scriitori, priete'^M 

i> spirituali ai^^B

i al educației socialist^B1": 

eastă ordine de idei.

i
ni in continuare ciir/^B 
•titra copii ca: Acțiu^B 

Micuță Tănase, Carte® 
aștri de Octav PanduW 

de Costache Antotf.^^
I Crisanfa de Gică 

$ asemenea citați pentru sriiP 
^oovestirile lor reușite: Petre 
6i Mircea Sîhtimbreanu. Băjor 
doctor Sândor, lledi Hauser. 
rj.sYWe apoi In relief marea 
îtye educativă a literaturii de 
<4 și aventuri, pătrunsă de 
sfmaniismului revoluționar și 

"■ ..................... î
tsec/or al literaturii pentru 
knerii autori Ion Hobană și

Jniul poeziei pentru copii — 
‘'■continuare raportul — lu- 
clețin interesul cititorului și 
~ll — interesul criticii, sînt 
sl4e Elena Dragoș, Florin 
■}wusalin Mureșanu, Veress 
Z'jnilia Căldăraru, Aurora 
<--'Jjitel Constantinescu, Horia 
Atliăs Maria și alții.

lit, din păcate, în această 
Prtj producții pseudo-poetice, 
culașa-numitul basm în ver- 
SL*|ț riu, aparținînd lui Geor- 
" >ri volumul Anei Tudoraș 

ță-diminea(a, al căror ni- 
peru a fost arătat și cu

1
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a4apreciabila contribuție adusă 

d
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Aspect din timpul lucrărilor Cons fă tulrii.

sînt: Mihai Negulescu, Miron Scoro- 
bete, Negoiță Irimie, Florența Albu, 
Ion Crînguleanu, Horia Zileru, Angliei 
Dumbrăveanu, Cristian Maurer, Andi 
Andrieș, Darie Novăceanu, Șina Dăn- 
ciulescu, Aurora Conțescu, Adrian 
Munțiu și alții.

Ceea ce caracterizează în ansamblu 
creația poetică a tinerilor, este nă
zuința lor de a aborda teme inspirate 
din actualitate, cu un mesaj înaintat, 
mobilizator. Diferitele manifestări de 
apolitism, evazionism și intimism bol
năvicios, ce puteau fi observate in 
anii trecuți în scrisul unora dintre 
poeții tineri, au devenit din ce în cc 
mai rare, fiind anacronice și străine 
realismului socialist. Sînt nu numai 
evidente, ci încununate de tot mai 
certe reușite, eforturile tinerei gene
rații de poeți de a se apropia de rea
litatea construirii socialismului, de a 
se contopi sufletește cu ea. Pot fi 
amintite în această ordine de idei 
multe din lucrările poetice adunate re
cent în volumele de debut și altele 
publicate în reviste.

Raportul citează cîteva exemple re
prezentative din volumele unor poeți

Participanfi Ja Consfătuire cercetind stand cu ultimele cărți apărute.un

profund analizate reușitele reportajului 
liric și sînt supuse criticii relatările 
prozaice care apar uneori in creația 
unor tineri poeți talentați (ex.: Flo
rența Albu). Arătind că în versul alb 
sau liber se poate scrie poezie auten
tică, raportul scoate în evidență ca
racterul anti-artistic al emfazei sim
plificării sau al unor tendințe moder
niste (ex.: poemul ..Anul XV" dc 
Paul Anghel și Ilie Purcaru). Său 
deasemenea supuse unei critici vii 
poemele de notații vagi, superficiale, 
lipsite de mesaj revoluționar, de ca
pacitate mobilizatoare. In legătură cu 
aceasta raportul arată că:

Ignorarea a ceea ce este esențial 
în realitate, a ceea ce constituie ini
ma vie a realității, sau înfățișarea ei 
superficială, determină inevitabil ane- 
mierea creației literare. Nu imnuri 
convenționale, nu ditirambi așteaptă 
de la tinerii poeți oamenii muncii — 

, eroii și cititorii lor — ci con
topirea cu aspirațiile lor înălță
toare, situarea fermă pe pozițiile lor 
de luptă pentru socialism. Glasul 
poetului tînăr, pătruns de patos revo
luționar, trebuie să se audă cu con
secvență în dezbaterea acelor teme 
majore ce rețin în cel mai înalt grad 
atenția oamenilor muncii. Realizările 
obținute de tinerii poeți, pe această 
cale, a unor poezii mobilizatoare, agi
tatorice, nu sînt de loc neglijabile.

După ce demonstrează 
negativ al unor căutări 
izolate raportul spune:

Subliniind faptul pozitiv
sușirea meșteșugului exprimării lirice 
tinerii au înregistrat progrese vizibile, 
ținem totuși să atragem atenția că 
adevărata măiestrie artistică se do
bîndește numai o dată cu profunda 
cunoaștere a vieții poporului, cu ne
încetata studiere a operei clasicilor 
poeziei romînești și universale, cu în
sușirea creatoare a experienței celor 
mat buni poeți contemporani. împre
ună cu întreaga noastră poezie, crea
ția tinerilor are menirea de a reflecta 
grandoarea epocii noastre,
ei, înaintarea impetuoasă spre 
vîrșirea construcției socialist" 
comunism.

caracterul 
estetizante

că în in

ii. Dramaturgia

tumultul 
desă- 
snre

Tinerii autori dramatici au înscris 
pe afișele ultimelor stagiuni 
cîteva lucrări apreciate de pu

blic, pe marginea cărora se pot des
prinde unele tendințe pozitive cu pri
vire la dezvoltarea viitoare a acestui 
sector dificil al literaturii noastre.

Este desgiur pozitiv faptul că dra-

se oprește 
scriitori la 

cinemato- 
urior sce- 
Titus Po- 

Dimos

In continuare, raportul 
asupra aportului tinerilor 
dezvoltarea dramaturgiei 
grafice. Citind contribuția 
narii ca cele semnate de
povici, Francisc Munteanu, 
Rendis, loan Grigorescu, Octav Pancu- 
lași, raportul subliniază:

Trebuie precizat că așa-numita 
„specificitate" a scenariului cinemato
grafic nu reprezintă un scop în sine, 
ci este subordonată exprimării unui 
mesaj ideologie și artistic înaintat, 
mesaj care trebuie să stea, ca 
literatură, în centrul atenției 
rului.

Considerați, tovarăși, aceste 
vinte drept o invitație de a ne 
pia mai mult de cea de-a 
artă", complexă, modernă, cu nelimi
tate posibilități de exprimare artis
tică.

4. Despre critica 
literară

și în 
auto-

cu- 
apro- 

„șaptea

Pentru elucidarea unor problem 
importante de creație, trebuie să în 
curajăm lupta principială de idei\ 
confruntarea opiniilor. Este un merit 
al tinerilor critici că au participat la 
unele discuții desfășurate în presa 
literară, ca acelea despre problemele 
poeziei, despre construcția romanu
lui, despre cărți consacrate luptei ile
gale — Pe muche de cuțit, Rădăci
nile sînt amare, Șoseaua Nordului, 
despre cărți ca Bariera, Ora șase? etc.

Raportul ridică în continuare pro
blema atitudinii etice a tînărului cri
tic și a necesității îmbunătățirii pre
gătirii sale ideologice, culturale șt 
estetice. Condiția legăturii strinse cu 
viața este, de asemenea, puternic 
subliniată și pentru tinerii care s-au 
dedicat criticii literare. Trecind la a- 
naliza activității tinerilor pe tărîmul 
cercetării științifice privind recon side

Itura destinată copiior e 
I dezvoltare, totuș se 
evoia unui număr si mai 
ți pentru copiii de toate 
irate din viața pinii de 
porului nostru, coistruc- 
smului. Noi căutăi pen- 
tematică, pentru o mai 
'te a speciilor :i stilu-

fia, Ut 
și-au făc 
preocupări 
itori tine] 
b-i- să gj 
.'irinoiiio;!
spre ii

-M-î®

IU

In dezvoltarea tinerei generații 
scriitoricești, critica literară înde
plinește o misiune importantă. Ti

nerii critici au datoria să ajute pe 
colegii lor în străduința de a reflecta 
realitatea socialistă, să semnaleze 
lipsurile și să evidențieze cu căldură 
realizările autentice. Dezvoltarea criti
cilor tineri a avut loc pe baza în
sușirii temeinice a esteticii marxist- 
leniniste, a grijii permanente de care 
s-au bucurat ei, pentru o sănătoasă 
orientare ideologică și pentru comba
terea hotărîtă a tuturor manifestări
lor ideologiei străine.

Cu principialitate și cu atenție față 
de cadrele tinere, au fost semnalate 
confuziile din activitatea unor tineri 
critici, care au făcut o vreme concesii 
anumitor teorii retrograde. Se poate 
spune însă că în ultimii ani, activi
tatea criticii tinere s-a întărit puter
nic, în spiritul unității întregului nos
tru front literar.

Cum putem caracteriza situația ac
tuală a criticii tinere?

în direcția articolului de analiză, 
criticii tineri au marcat un progres 
incontestabil. Se observă acum o aple
care către cercetarea la obiect, făcută 
cu competență și seriozitate. Mai 
multe publicații literare promovează 
în mod curent critici tineri înzestrați, 
semnatari ai cronicilor literare și ale 
altor articole de analiză. Trebuie ci
tată în acest sens activitatea rodnică 
a lui Dumitru Micu, Alexandru Oprea, 
S. Damian, Ion Dodu-Bălan, Gâlfalvi 
Zsolt,, Io<n Oareăsu, Szdcs Istvan, ori

Luni 26 și marți 27 decembrie^ 
trale Universitare din Capitală, 
celei de-a treia Consfătuiri pe fariW 
lucrările Consfat uiru nu pârtie; ‘IM 
tineri din București și din mtta țM 
roși inrilați : neach minierii. mC'i 
demiei R. P. Romine, membri Bira 
Uniunii Scriitorilor, reprezeni ai 
obștești, numeroși scriitori, cri liter^ 
bri ai celoi mai bune <-.’i\-li.it<,raB 
institute de învățământ super ȘcolO

Cur’iritiil de deschidere a ri^t 
Beniuc. prim-secretar al Uniubcri^K 
Aurel Mihale. secretar al Uni 
rapur: u' i.i asupra creației u ■
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rii scriitori valoroși din redacții, 
t și de începători.
Tinerii scriitori — arată mai dc- 
irte raportul — mai ales în pe- 
pada de debut își desfășoară acti- 
tatea literară, în mod explicabil, a- 
oape exclusiv în paginile revistelor, 
riteriile de selecție, munca dusă cu 
itorii în redacție capătă așadar im- 
prtante funcții în opera de îndru- 
'are a scriitorilor tineri. Lipsa de 
,’igență față de lucrările tinerilor, 
ire duce la promovarea falselor vâ
ri, cît și dezinteresul, blazarea, ne- 

1 manifest al 
manuscrisele 
care trebuie 

la tribuna

■gențe artistice și ideo- 
Beței epoci pe care o 
(aceasta — spune tova-

Gheorghiii-Dej se

In timpul unei pauze a lucrărilor.

binte a Galaților. Bicazul, săpat în 
piatra Ceahlăului, a intrat în epoca 
roadelor. Vedem cum marea sa ex
plozie de lumină se va revărsa din 
belșug peste țară, auzim bătaia sa
cadată a motoarelor, presimțim mîna 
și ochiul înțelept al constructorului 
de mașini, pornind uzine automate. 
Admirăm de pe acum un adevărat 
festival al produselor romînești, roade 
ale unor ramuri industriale necunos
cute pe meleagul dintre Dunăre și 
Carpat. Prin colectivizarea întregii 
țări se proclamă sub ochii noștri 
desprinderea pentru totdeauna a ță
ranului de credința In multisecularii! 
său idol cu chip de lut, gospodărie 
individuală. Bunăstarea, personajul 
care a căpătat în anii noștri și cetă
țenie romînă, face casă bună cu frații 
lui — știința, arta, cultura.

Exprimînd sentimentul adînc de si
guranță neclintită că planul de șase 
și cincisprezece ani va fi înfăptuit 
cu succes, tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, în raportul prezentat la cel 
de al III-lea Congres al Partidului, 
spunea :

„Tineretul nostru are în fața sa un 
vast cîmp de activitate, pentru afir
marea nestăvilită a energiei și en
tuziasmului său creator, pentru în
făptuirea celor mai îndrăznețe năzu
ințe închinate fericirii poporului și 
înfloririi patriei".

Pentru tinerii scriitori aceste pla
nuri economice nu constituie numai 
un amplu și emoționant poem al vieții 
noastre, văzut într-o perspectivă re
voluționară, ci în același timp un 
extraordinar de fecund program de 
muncă concretă, promițător de mari 
roade viitoare. Ei trebuie să se pă
trundă de acel spirit sănătos al mun
citorului care se simte în fiecare 
clipă răspunzător în fața colectivi
tății pentru ceea ce face.

In anul 1975, anul încheierii planu
lui de perspectivă, tinerii prozatori 
și poeți de azi nu vor fi ajuns decît 
la vîrsta acelor scriitori pe care, în 
plenitudinea forțelor, îi socotim ca 
făcînd parte din generația de mijloc. 
Vom deveni maturi în anii desăvîrșirii 
socialismului și vom trăi din plin zorii 
comunismului. Sîntem, așadar, demni 
de invidiat, însă totodată investiți cu 
înalte răspunderi. In scrisul nostru 
de adîncă rezonanță, tineresc și fru
mos, vor trebui să prindă glas ideile, 
sentimentele, avîntul, pasiunile celui 
mai înaintat om al epocii noastre — 
comunistul.

Partidul ne-a deschis largi perspec
tive de afirmare, a dat aripi visului 
nostru tineresc, visul de a trăi viața 
în chip pasionat și generos. Să slu
jim această viață în continuă și di
namică mișcare, făcînd din scrisul 
nostru unealtă de construcție pașnică, 
armă, drapel, puse la îndemîna oame
nilor muncii ridicați de revoluție la 
conștiința și demnitatea de om nou, 
care făurește ® lume nouă. Avem da
toria să trăim și să muncim în așa 
fel, îneît să se verifice și în viața 
tineretului scriitoricesc, crescut și edu
cat de partid, cunoscutele cuvinte ale 
lui Lenin:

„Noi sîntem partidul viitorului, iar 
viitorul aparține tineretului. Noi sîn
tem partidul inovatorilor, iar tineretul 
îi urmează întotdeauna cu dragă ini
mă pe inovatori. Noi sîntem partidul 
luptei pline de abnegație împotriva 
vechiului putregai, tar tinbețu! merge- ■ vreodată”* 
întotdeauna primul la luptă de ab
negație".

Să facem din acest însuflețitor și 
fierbinte îndemn o torță care să lu- 
dfocioși ’aT'î’âffl^ postași cre- 
mîn, creierul, inima și brațul tuturor 
înfăptuirilor noastre.

— Text prescurtat —

rfelW. , .
cer ;: b de talent, lichidarea a 
tot»4 îndepărta pe artist de 
poF-rit de castă, individua
list de a făuri opere pen- 
Scerc îngust de «aleși»; 

>sebi cunoașterea apro- 
calităților, studierea lor 
:ontactul viu, permanent 
cu oamenii muncii — 

voii ai operelor sale". 
Milenii de litere și artă au 
w a scoate la iveală prin 

unde înțelesurile concrete 
rale ale acestor prețioase. 

aplicîndu-le în activitatea 
cauzei socialismului, 

.mai ideologică, cunoașterea vie- 
IJst și rămîn condiții funda- 

iffpentru orice om de talent 
HM să vorbească despre, și în 
ai contemporanilor săi.
taful nostru ne arată că în pre- 
■yitatea ideologică, munca de 
tis a înrâuririlor educației bur- 

-jjdin conștiința oamenilor este 
jfj principal al luptei de clasă, 

Jillțtci dintre vechi și nou. De 
I«szultă necesitatea consecvenței 
j kmității în combaterea concep- 

jfcideologice străine: liberalismul, 
jtlMvisinul burghez, naționalismul 
liși cinismul; unele — moștenire a 
Intolului, altele ■— reflectare a in-

;reț Succesele literaturii noastre au fost 
"e obținute în luptă cu ideologia bîir-

kl, VIU ^>1 VIX.6UUC1 VOU 
crederea și plictisul 
lor redactori față de 
nerilor, — sînt racile 
eopotrivă blamate 
ansfătuirii
Gazeta l 

inemeritată 
îedaliop scrise cu 
umăr de tineri, 
entru permanența 
Jurilor literare" < 
Itor rubrici, cum 
criitorului tînăr". 
banele, recenziile, notele inserate îoj.) 
•ublicațiile literare nu au însă in- 
atdeauna o ținută principială și pro- 
unzime științifică.

Raportul atrage atenția apoi asupra 
tar ac tenului negativ al spiritului dt j 
jrup și al unor racile ca boema, indi- 
liducilismul, cancanul.

In țara noastră se statornicește o |umii capitaliste,
itică nouă. Etica scriitoricească ti 
)uie să fie în toate manifestările si , 
3 etică comunistă. Publicațiile noastre 
ie specialitate trebuie să devină ,de

noastre. 
literară 

1 stimă

de

și-a cîștigat o 
pentru articole- 

căldură despre un 
, iar 

și valoarea 
ori pentru 

ar fi , 
Cronicile,

Luceafurul 
„Pro? 

aportul 
.Tribuna 

medai
artistice, de îmbogățire 

mijloace inedite. A- 
creatoare a unor mo
ca re să exprime cit 
conținut de viață, ne 
discutatei

noul
mult
dintre tradiție 

ca un tezaur

probleme a 
și inovație, 
prețios al 

la formarea 
progresiste,

In asemenea condiții, e firesc ca 
talentul, oricît de .viguros, să fie 
atins de boala lîncezelii. Tînărul en
tuziast pe care nu de mult îl nu
meam o „speranță", devine un răsfă
țat, refractar la critică, un înfumurat. 
De aici și pînă la starea de auto- 
mulțumire, cînd ți se pare că ai în
vățat destul, nu-i decît un pas.

Așa înțelegînd lucrurile, preîntîmpi- 
narea și înlăturarea manifestărilor de 
profesionalizare înainte de vreme, tre
buie privite ca probleme de etică 
scriitoricească — parte integrantă a 
moralei comuniste. Tocmai pentru că 
discutăm aci despre unele trăsături 
ale procesului de formare a scriito
rului, vrem să stăruim în chip deo 
sebit asupra modului în care ar tre
bui înțelese problemele măiestriei ar
tistice, care nu de puține ori sînt 
limitate doar la problemele limbii. 
Spuneam adesea că literatura este 
un mijloc specific de cunoaștere a 
realității. E de la sine înțeles că 
posibilitatea aceasta de cunoaștere ar
tistică crește pe măsura desăvîrșirii 
mijloacelor
necontenită cu 
ceasta căutare 
dalități proprii 
mai bine 
dă cheia 
raportului 
Preluăm
tradiției tot ce a ajutat 
unei culturi înaintate, 
umaniste, și ia îmbogățim cu trăsă
turi noi, specifice, proprii să exprime 
conținutul nou al epocii noastre. Așa
dar, nici inovație cu orice preț, nici 
tradiție de dragul tradiției. Noul a- 
pare astfel ca un rezultat al negării 
dialectice a vechiului.

Formele literare noi, adecvate ex
primării conținutului nou, scriitorii ti
neri le vor găsi și trebuie să le gă
sească în studiul pătrunzător al rea
lităților actuale. Esențial ni se pare 
să-ți dobîndești posibilitatea de a se
siza aceste realități, noi, pe măsura 
manifestării lor. Și aici intervine, fără 
îndoială, personalitatea scriitorului. 
Personalitatea artistică nu este un 
lucru dat o dată pentru totdeauna. 
Ea se dezvoltă și se manifestai ca 
® forță creatoare în condițiile marilor 
prefaceri sociale. Sîntem, așadar, îm
potriva acelei concepții a ideologiei 
burgheze potrivit căreia scriitorul este 
un an în afara societății și a timpu
lui său, fruct și expresie a unei ca
tegorii suprasociale. O asemenea con
cepție nu-1 poate duce pe scriitor de
cît la ruperea sa de popor, la ma
nifestarea spiritului de castă, la care 
se referă în raportul prezentat la cel 
de al III-lea Congres at P.M.R., to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Li
teratura noastră este o parte inte
grantă din opera de construire a so
cialismului în țara noastră, iar scrii
torii constituie o parte integrantă a 
făuritorilor acestei opere, ca activiști 
ai frontului ideologic.

jtaâ, cu concepțiile străine despre 
art.In anii care au trecut, ^realizările 
litetoi realist-socialiste din întreaga 
lume ți în primul rînd din țările so- 
diliste ia provocat atacuri înverșu- 

, tute alt ideologilor burghezi și revi- 
.-----—âmifti— apologeți ai imperialismu-

a te calități etice și cetățenești.c d Aceștia au încercat să discredi- 

. Editurile joacă un rol important tontul său vital — spiritul leninist 
jl partinității, succesele însemnate 
«ținute de literatura și arta țărilor 

noștri îndrumați 
o ripostă fermă 

diversiuni ideolo-

virate tribune, menite să contribuie 
la formarea unui climat principial, 
Mvărășesc, în viața literară. Tinere- 
J1 este chemat să aibă inițiativă, cu- 
•|j, să cultive cu stăruință i

caracterizează pe scriitorul coniullir fce metoda realismului socialist și 
r r ■■■ a ; ■ ■ •. ” — ‘
înlesnirea contactului dintre scriitcr 
cititor, în difuzarea largă, exigentă 
promptă a lucrărilor literare. Find 
vorba de scriitori tineri, acestor ini aoctahste. Scriitorii 
tuții le revine și o sarcină sporită ie partid au dat 
îndrumare, de popularizare atentă&cestor atacuri și 
stăruitoare a autorului aflat la prj^j^ 
sa ieșire în public. Datorită ir 1 
Irmărilor revoluționare petrecute 
ira noastră, tinerii scriitori sînt 
ți astăzi de întregul cortegiu 
nilințe care însoțeau odinioară 
îcarea volumului de debut. In u

hi, editurile noastre au conținu: 
ublice volume de proză, verst 
ritică ale unor autori tineri. 1
Raportul a prezentat apoi e> 

leprezentarive cu privire la ’ 
pozitivă a editurilor cu tinerii 
Hori. Observînd unele lipsuri t/ir 
unor redactori de editură, rapof 
primă încrederea scriitorilor 
lăturarea definitivă a acestei' 
ciențe.

Aminteam Ia Începutul ace? 
pitol că ponderea scriitorilor r 
viața literară este în conține?’ 
tere. Acest lucru se reflect111 
viața Uniunii noastre de ere' 
ganizația profesională a seor’ 
care atrage în bună măsură®? 
ei de activitate pe scriitorii ■ !l 
îndrumă, contribuie la ridi1!1" 

' velului lor cultural și ideoF1111 
învățătura organizată pe lin?11!’ 
tid și prin dezbaterile și r _ 
de la Casa Scriitorilor, îi ?aza 
într-o bogată activitate obșl

In mai mică măsură șiA,1
Umui Si ntorifor r .Iul 1
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Igice.
f Tînăra generație 
integrantă a întregului front scriito
ricesc din republica noastră, se ma
nifestă azi în totalitatea ei ca un de
tașament valoros și unit. Ei militează 
cu hotărâre și pasiune tinerească 
pentru promovarea în literatură a prin
cipiilor 
ideilor 
anjpiați 
aduce 
zestrea 
cialiste.

Promovarea consecventă în creația 
literară a spiritului de partid consti
tuie chezășia succeselor literaturii 
noastre. In acest sens, se impune 
studierea temeinică de către tinerii 
scriitori a învățăturii marxist-leniniste, 
a filozofiei materialiste, care dă răs
puns la marile întrebăr; pe care Ie 
pune dezvoltarea contemporaneității și 
orientează creația artistică. înarmați 

ideologia marxist-leninistă, scriito- 
tyfîrî' Vor fi capabili să descopere
■ în viața noastră socială, să în- 
■ă fizionomia și profilul moral 
■ntinuă înflorire a eroului repre- 
Kiv al zilelor noastre. Partinita- 
■omunistă, conjugată cu o bună
■ stere a vieții și o înaltă măie-
■ literară, dă certitudinea înfloririi
■ individualități creatoare puter-
■ cu trăsături proprii, pregnant
■ te.
■nons/rind pe larg marea șl deo- 

însemnătate a legăturii scruta- 
cu viața poporului, raportul a- 

^mumeroasele căi prin tare trebuie 
■<râ acest program de muncă per- 
Be/hd și concretă.

de scriitori, parte

de moment 
simplitatea 
a marilor 

și cuvîntul, nici acesta nu

reda un (astfel

cu 
rii

esteticii marxist-leniniste, a 
partidului clasei muncitoare, 
de dorința fierbinte de a-și 

contribuția neprecupețită la 
literaturii noastre realist-so-

Cum 
decît prin simplitate. Dar 
e strălucirea de cristal 
poeme 
mai e nimerit — simplitatea confun- 
dlndu-se adesea eu simplismul și us
căciunea- Un cuvînt nou s-a ivit, 
diamantin, explodînd de sensuri — 
simplicitate — și aceștia, singurul 
poare, e cel mai nimerit.

Așadar...
S-a întîmplat în a doua zi a Con

sfătuirii.
In primul moment nici n-am băgat 

de seamă. Eram concentrați ou toții, 
absorbiți de versurile citite de Tita 
Chiper la tribună. Poeta care a stat 
cin'ci ani la Bîcaz citea versurile

unui muncitor, constructor al baraju
lui care-a lucrat pe șantier de la 
prima benă coborâtă „ca un păian
jen" cu prima cupă de beton deasupra 
barajuilui și pînă la ultimul metru 
cub de betonare cînd, tulburat de ma
rea frumusețe a muncii terminate, i-a 
venit pe buze prima poezie! Tita 
citea și-n momentul acela . versul 
constructorului de la Bicaz s-a întîl- 
nit cu marea poezie a țării. Pe tă
cute, pe nesimțite, fără veste, între 
noi se ivise Tudor Arghezi. Marea 
poezie romînească venise să salute 
tînăra poezie a țării, 
niște, apoi tumultuos, 
s-a ridicat 
aplauzele, 
cătinel la

ascultat cuminte și atent 
muncitorului de la Bioaz, 
ridicat și-a atins frunțile

I ovaru^l,

Avem înaintea ochilor minții ima
ginea înfloritoare a viitorului orașelor 
țării noastre, capitala
patriei: întrezărim cu
emoție aniploapga și forța pe care o 
va avea industria rcmiînească în 1965. 
Deși pe cîmpul din preajma Dunării 
dijar țărușii indică o așezare viitoare, 
simțim de pe acum trepidația fier-

S-a făcut li- 
poezia tînără 

în picioare și-au izbucnit 
Tudor Arghezi s-a urcat 
masa prezidiului, s-a așe-

P artinitate
Prea aproape de terminarea lucră

rilor, impresiile nu și-au putut dobîndi, 
firește, cuvenita rânduire, dar și-au 
păstrat — și nu cred că o vor pier- 
d. ___d.'.l —• căldura.

Și ca să încep cu începutul:
Ne-am adunat — într-o sală oare a 

devenit repede prea 
pentru numărul

mică nu atît 
. ' 1 nostru, cît pentru
gîndurile, bucuriile și năzuințele în 
numele cărora ne-am adunat, 
tineri, în juruita T*>-*wfochiar foarte 
constătînd cu surpriză că au triSffrr 
zece ani de la prima lor consfătuire 
și mergînd gospodărește... pe 30.

să vă urez talent, nici nu
Fiecare știe, mindru 

sigur și incontestabil 
urez încredere în mun- 
răbdare și simplicitate, 
ura să vă grăbiți în*

treiia pe țară â
- exprimă ea în-

ăgînd atenția asupra schimbări
le care le determină în viața șl 
iința oamenilor dialectica con- 
tiei socialismului, raportul spune 
departe:
r a restrânge sfera de cercetare 
calității, privind-o numai prin 
ia unor preocupări intime, limitat 
oricești, nu poate să ducă în 
ă instanță decît la ruperea de 
. Și acesta este pericolul care 
iște — trebuie să o spunem des- 
— pe aceia dintre scriitorii fi
la care s-a manifestat ori se 

festă tendința pe care o numim 
iod obișnuit profesionalizarea tim- 
I, Am vrea să precizăm cîteva

n

în legătură cu această tendință, 
urile se întîmplă cam așa: 

scrie cîteva

un
----- ... lucrări bune, pe 

revistele literare le publică, iar 
ii se grăbesc să le laude. De 
începe „criza succesului". Tînă- 

se și crede scriitor, și ca atare, 
?te de cuviință să părăsească ac- 
tea productivă, profesiunea pen- 
care s-a pregătit, ori, dacă e 
sau student, să întrerupă învăță-

Generajia
Dacă te așezai, de pildă, pe unul 

din scaunele din rândul al doilea, 
ocupat în timpul lucrărilor conferin
ței de Al. Ivan Ghilia, vedeai tot 
atit de mult și de clar, ca din ori
care alt unghi al sălii, dorința înflă
cărată, a sa și a tuturor colegilor de 
generație și de condei, de a pătrunde 
cu profunzime complexul de probleme 
ale actualității noastre socialiste, de 
a scrie ca un rezultat al unei parti
cipări vii la lupta oamenilor muncii, 
ca un rezultat al contopirii cauzei 
scriitoricești eu sarcinile de luptă ale 
partidului.

Dacă te așezai, iarăși, de pildă, pe 
unul din scaunele de la balcon, ocu
pat de Ion Brad, vedeai tot atit de 
mult și de clar ca din oricare alt 
unghi al sălii necesitatea unei con
fruntări fără odihnă a muncii sale, 
ca a tuturor celor prezenți, deopo
trivă, cu realitatea, cu minunea pe 
care ne-a dăruit-o lupta clasei munci
toare condusă de partid și pe care 
o numim simplu și drăgăstos: 
noastră nouă.

Dacă te așezai, din nou. de

o a s t r ă

mbătind pericolul profesionalizării 
irii, raportul arată în continuare:

O recentă pasiune pentru mește
șugul celei de-a șaiptea arte îl face 
pe iscălitorul rândurilor de față să 
caute și pe petecul alb de hîrtie, la 
lumina anemică a lămpii de pe masa 
de lucru, ceea ce i-ar place să gă
sească pe uriașul platou devenit in
candescent sub zecile de reflectoare: 
unghiul din care să vadă mai bine 
și mai clar, din care să surprindă 
mai numeroase detalii ale mișcării, 
ale jocului fascinant de lumină și 
umbră.Ca o reacție născută, firește, din
aceeași pasiune, a căutat subscrisul
un asemenea unghi și în sala în care, 
timp de două zile, s-au desfășurat
lucrările celei de-a treia Consfătuiri
pe țară a scriitorilor tineri. Aici însă, 
din primele clipe, a observat existența 
unui fenomen asupra căruia nu-1 a- 
vertizase nici unul dintre profesore 
săi în arta cinematografiei, un feno
men care i-a răsturnat toate calcu
lele tehnice pentru însușirea cărora 
a asudat cu prisosință, convins că, 
suspectat de necunoașterea lor, pînă 
și portarul studiourilor de la Buftea 
l-ar privi cu un aer superior de spe
cialist înșelat grav în așteptările sale. 
Fenomenul observat, menit să revo
luționeze lumea cineaștilor, constă în 
faptul că din toate ungh'urile alese 
se vedea deopotrivă de mult și de 
clar.»

Dacă te așezai, al doilea.

viața

pildă, 
mem-
Titus

. _r_. ., . . din mijlocul
sălii al Iui S. Damian, vedeai tot atit 
UC muu oî de clar, ca din oricare alt 
unghi, arzînd flacăra convingerii că

pe locul ocupat de cel mai tînăr
bru al prezidiului Consfătuirii, 
Popovici, sau pe cel ci.

de mult și

munca scrisului comportă o respon
sabilitate nemărginită, că datoria 
scriitorului față de milioanele de ci- 
titoriiprieteni nu poate fi plătită de
cît prin abordarea curajoasă a une> 
tematici inspirate din cea mai fier
binte luptă pentru socialism, printr-o 
continuă și asiduă desăvîrșire a mij
loacelor de creație — printr-o mai 
mare, deci, capacitate educativă a 
operelor literare.

Și pentru a realiza aceasta — dacă 
te așezai oriunde, privind din oricare 
unghi al sălii, vedeai tot atit de mult 
și de clar importanța pe care o acor
dă tînăra generație de scriitori însu
șirii învățăturii marxist-leniniste, în
sușirii normelor eticii și moralei co
muniste. combaterii cu fermitate a 
concepțiilor retrograde de viață și 
despre viață ale burgheziei, trăind nu 
aproope, ci în mijlocul vieții creatoare 
a poporului nostru care ne onorează 
eu încrederea sa.

In întreaga sală — un singur 
unghi (citiți ca și pînă acum: inimă!). 
Conul său de lumină e larg, cuprin
zător. puternic. Se poate filma ! Me
rită să se filmeze 1 E un document 
care va rămîne mereu viu pentru. că 
atestă tinerețea, înflăcărarea și res
ponsabilitatea generației noastre cres
cute de partid

Octav PANCU-IAȘI

Formați sub îndrumarea partidului 
— iar recunoștinței i se adaugă tot
deauna mîndria că formarea noas
tră, ca scriitori ar fi fost de neînțeles 
altădată, înafara înțeleptei îndrumări 
de zi de zi a partidului.

Constructori ai socialismului — ca
litate definitorie ca generație și măr
turie a înțelegerii de fiecare dintre 
noi a adevăratei sale meniri.

Moraî-ipolitic uniți — acesta fiind 
sentimentul pe care l-am încercat fie- 
timpul ConSTa tunSv-r. .excepție în tot 

Conștienți de'marea răspuir»..
actului creator — lucrările noastre 
viitoare urmînd s-o dovedească din ce 
în ce mai mult.

înțelegînd prin cunoașterea vieții — 
„trăire în azi“ — și implicit mărturi- 
sindu-ne prin aceasta hotărîrea de a 
pătrunde și reflecta toată bogăția su
fletească a eroilor zilelor noastre.

Combătînd „profesionalizarea tim
purie" — cu toată gama de pericole 
ce o poate însoți (de la desprinderea 
de viață și neputința sesizării adevă
ratelor conflicte pînă la cel al auto- 
mulțumirii și infatuării).

Mereu mai exigenți — învățînd „să 
ne grăbim încet" și să fim la înăl
țimea marii încrederi acordate.

Mindri de filiația dintre generații — 
continuînd cele mai valoroase tradiții 
ale literaturii noastre

Formați

zat și a 
versurile 
apoi s-a 
noastre cu harul spiritualității lui ti
nerești :

„Ca
încape vorbă, 
despre sine, 
mai mult. Vă 
că, justificată, 
Și v-aș mai 
cet..."

Consfătuirea, a 
scriitorilor tineri 
sași, prin rosturile și mesajul ei, ma
rea simplicitate și frumusețe a anilor 
în care trăim, anii desăvîrșirii con
strucției socialiste. întreaga poezie 
tînără a țării adunată să găsească 
într-o dezbatere largă și curajoasă 
cele mai bune căi pentru servirea 
intereselor poporului, a sarcinilor ca- 
re-i stau în față în următorii a rlf> si 
Tudor Arghezi salutînd acest moment 
politic și

„Aveți 
părtaș im 
că statul 
de grijă,
lim să fim la înălțimea generozităților 
și atențiilor de care ne bucurăm. 
Nu ni se cere decît să scriem 
frumos și, dacă se poate, strălucit...".

AL Ivan GHILIA

literar : 
norocul, 
și noi, 
socialist 
cu măreție...

din care ne îm- 
mai puțin tineri, 
vă poartă în totul 

“ „...Să ne si-

progresiste și
însușindu-ne experiența scriitorilor de 
frunte ai anilor noștri.

Și rezumînd tot ce 
acum și tot ce am dori

Partinitatea - ___
demnității noastre ca oameni,

am scris pînă 
să mai scriem:

— crez și etalon al 
___... carac- 

terizîndu-ne drumul în viață și scrisul.
Notațiile, ca orice notații, exprimă 

totdeauna mai puțin decît am fi vrut 
și rămîne firește în seama vitrinelor 
librăriilor și consemnărilor publiciste 
ale noilor apariții să con’irme, în 
anii ce vin, angajamentele tinerei ge
nerații de scriitori.

Dorel DORIAN

MRT/CÎPXNȚI EA A Ill-a CONSFĂTUIRE PE ȚARA A SCRIITORILOR TINERI

POP S1M10N
NICOLAE VELEA

Văzuți de SILVAN
FANUȘ NEAiGU

NICUȚĂ TANASE

o YiVîm x „ _, j 
răspunderii

Ceea ce impresionează cel 
mai adine la cea de-a treia 
Consfătuire a tinerilor scriitori 
este sentimentul răspunderii 
care se degajă din luările de 
cuvînt, atmosfera sobră, de lu-K 
cru. S-au atribuit tinereții 
multe daruri: spontaneitate, 
pasiune, incandescență, febrili
tate, dar iată că responsabilita
tea poate fi socotită ca un pri
vilegiu și al tinereții.

Fiind vorba de scriitori, sen
timentul acestei înalte răspun
deri este o obligație absolut 
indispensabilă creației. Scriito
rul, chiar și scriitorul tînăr, nu 
este un om care are ceva de 
povestit, ci un om care — 
ceva de spus. Amintirile din 
copilărie, oricît ar fi de preg
nante, nu sînt suficiente pen
tru a deveni scriitor; pentru a 
deveni scriitor se cere înțele
gerea adîncă și multiplă a 
vieții.

Spuneam că sentimentul pre
dominant a fost cel al seriozi
tății și, pentru un scriitor chiar 
foarte începător, gravitatea are 
mai mult farmec decît orice 
fel de zburdălnicie. Dezbaterile 
conduse de poetul Mihai Be- 
niuc cu înțelepciune, și, de ce 
n-am spune-o, cu viu tempera
ment, s-au dovedit fructuoase.

Un tînăr scriitor din Brașov 
vorbea despre faptul că mem
brii cenaclului literar din care 
face parte au sprijinit cu ver
suri și proză „Procesul mili
metrilor". Tînărul scriitor înce
pător vorbea despre o litera
tură strîns legată de sarcinile 
construcției socialiste, o' litera
tură incandescentă, o literatură 
„la zi". Acești scriitori începă
tori din Brașov erau mindri că 
înfăptuiseră o poezie necesară, 
o poezie de care oamenii aveau 
absolută nevoie.

Ascult întotdeauna cu emo
ție pe toți cei care vorbesc 
despre literatură cu gravitate, 
cînd înțeleg că ceea ce comu
nică ei ascultătorilor este ro
dul unor îndelungi ceasuri de 
meditație.

Acesta a fost sentimentul pe 
care l-au comunicat cei mai 
mulțl dintre vorbitori, de la în
cepătorii din cenaclurile litera
re care mai așteaptă cu emoție 
un răspuns la „poșta redacției" 
pînă la tinerii „stăpini pe mij
loacele lor de expresie", ca să 
folosim o terminologie cunos
cută.

Nota de optimism a tinerilor 
scriitori nu venea numai din 
„entuziasmul specific tinereții" 
ci din convingerea că slujesc 
o literatură tînără, literatura 
realismului socialist

Teodor MAZILU
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0 contribuție
la studiul cunoașterii artisticeI

Apariția lucrării Cunoașterea artis
tică de M. Breazu, reprezintă în ca
drul literaturii noastre filozofice și al 
studiilor de estetică contemporană, o 
contribuție însemnată la clarificarea 
esenței fenomenului estetic și preci- 
zarea funcției complexe a artei în 
raport cu celelalte forme ale con
științei sociale. Delimitîndu-și cu pre
cizie Și metodă riguros științifica 
obiectul investigațiilor sale, autorul 
și-a propus să discute — din ansam
blul problemelor ridicate de asimila
rea estetică a realității, de creația și 
receptarea operei de artă — funcția 
cognitivă a artei in lumina materia
lismului istoric și dialectic, a princi
piilor marxist-leniniste.

Problema fundamentală din acest 
punct de vedere o constituie „obiectul 
și „modalitățile" cunoașterii artistice 
problemă care implică însă inevitabil 
înțelegerea justă a raportului dintre 
artă și realitate, poziția fermă a au
torului în fața tendințelor deformante 
ale funcției estetice pe linia doctri
nelor reacționare ale „autonomiei es
teticului" — precum și clarificarea re
lațiilor de interdependență între valo
rile morale, politice, știință și artă, 
ca moduri de reflectare a realității 
obiective și forme ale conștiinței so-

Merită a fi subliniat spiritul de or
donare a materialului în cadrul celor 
cinci capitole esențiale ale cărții 
(obiectul artei, datele istorice ale pro
blemei tratate, modalitatea^ cunoașterii 
artistice, analiza denaturării funcției 
gnoseologice a artei în estetica bur
gheză decadentă și caracterul popular 
al artei), discuția aprofundată a pro
blemelor, ilustrarea concretă și do
cumentată în susținerea tezelor enun
țate precum și atitudinea de intran- 

. sigență principială în analiza Și 
combaterea misticismului recrudescent, 
a nihilismului agnostic, a concepțiilor 
virtuozității pure a artei sau a ten
dințelor de reducție a creației estetice 
la simpla prezentare a conținutului 
ideologic. Desfășurarea tratării pe ca
pitole și subcapitole (fv '-elerim in- 
deosebi la ampla analiză întreprinsa 
pentru sesizarea „modalității" cunoaș
terii artistice cu funcțiile ei specifice) 
e motivată de importanța și gradul 
de complexitate și implicație crescân
dă a problemelor. Informația cercetă
torului e largă, cuprinzătoare, extin- 
zîndu-se nu numai la variatele dome
nii ale creatie‘ ar.tlstlC^ 
plastică, muzica), dar și la d‘Ierltelz 
momente, etape în dezi'°!.ta,rena‘‘°'ă 
rică a artei—de la antichitatea greaca 
la Renaștere și de aci la curea t 
de afirmare a artei contemporane. O 
delimitare netă e stabilita intre c ■ 
cepțiile antirealiste Premer^.oarrzsfa- 
diului, imperialist a societații C“P 
lisii (estetica idealista a lui Baum^Sen. Kant șl Hegel) care nu 
au negat în mod radical necesita- 
tea contingențelor artei cu realitatea 
chiar atunci cînd aceasta era tnț 
leasă în spiritul filozofiei idea
liste si antirealismul teoreticieni
lor contemporani ai artei buF^z^ 
care ajung la denaturarea funcției 
cognitive a artei, anconnd in maras
mul „abstracționismului" tn plastica, 
al .purismului" estetic în rituzică ori 
■poezie — exprimînd astfel diversio- 
ni’smul poziției de clasă a burghe
ziei în zilele noastre și ideologia ei 
reacționară. M. Breazu dovedește c.i 
o logică strînsă, că principala trasa 
°turâa artei decadente contemporane 
e renunțare a mesah^Tr~cr'?"‘' 

despuierea zoperei de - ‘de conținu
tul ei ideologic duce la dominația su
biectivismului radical al artistului, la 
înlocuirea universului uman cu „uni
versul artistic" șl are ca rezultat în 
ultimă analiză „‘dezumanizarea" totală 
a artei burgheze, întronarea unui „a- 
cademism" ' 
reflectării obiective, 
estetice ale 
caracterizate 
precum și a 
contemporan 
drumător al 
toare în artă, e făcută în paginile 
cărții cu afirmarea permanentă a in
transigenței principiale tn scop de a 
pune în valoare justețea principiilor 
esteticii marxist-leniniste. In această 
lumină și de pe această solidă bază 
ideologică, sînt tratate toate proble
mele abordate în cuprinsul lucrării 
(obiectul artei, modalitatea cunoașterii 
artistice, valorificarea artistică, ideea 
artistică, etc.) al căror obiectiv ge
neral e precizarea științifică a cunoaș
terii artistice, trăsăturilor ei generale 
și caracterului ei specific.

Punctul de plecare al lucrării tov. 
Breazu e constatarea că cunoașterea 
artistică e forma cea mai înaltă a 
însușirii estetice a realității de către 
om, a cărei arie e mult mai vastă (cap
iii, pag. 37—39). Folosind texte sem
nificative din operele lui Marx și En
gels cu privire la asimilarea artislică 
a realității, precizînd rolul intuiției 
senzoriale în acest proces complex, 
autorul insistă asupra caracterului e- 
sențial uman al simțurilor omului „so-

cial", al sensibilității care depășește 
funcția strict fiziologică și atinge gra
dul perceperii plăcerilor omenești, 
printre care frumusețea formei, culorii 
și sunetelor. Datorită simțurilor „so
ciale" care se confirmă ca „forțe e- 
sențial umane", omul se regăsește pe 
el in rezultatul oglindirii simțurilor 
lui subiective: „realitatea obiectivă ti 
apare... ca realitate umană", iar in
teresul trezit de aspectele senzoriale 
ale artei e pentru om o satisfacție a 
regăsirii esenței sale profunde in ope
ra de artă. Elementul senzorial repre
zintă deci actul inițial tn procesul de 
sesizare artistică, de receptare estetică 
a realității sau a operei de artă (pag. 
47). Insă capacitatea activității sen
zoriale de a oglindi, prin artă, esența 
și generalul din realitate, cunoașterea 
adlncă și dezvăluirea sensului reali
tății — prin modalitatea artistică — 
se realizează prin intermediul imagi
nilor tipice. Rezolvarea problemelor 
tipicului explică și clarifică relația 
dintre obiect și subiect în forma spe
cifică a cunoașterii care e cunoașterea 
artistică. Pentru a putea ajunge la o 
oglindire adecvată — trăsătură esen
țială a artei realiste — ideea artistică 
trebuie să se concretizeze în imaginea 
tipică. Aceasta presupune o selecție 
atentă in cadrul materialului de fapte 
sau a multiplicității de trăsături în 
care se înfățișează obiectul supus ob
servației în cuprinsul căreia un rol 
important îl îndeplinește — alături de 
talent — concepția despre lume a ar
tistului. Specificul cunoașterii artistice 
implică însă aci elemente intelectuale, 
în măsură să provoace vibrația sen
sibilității, a emoției estetice, la baza 
căreia e un adînc și bogat fond a- 
perceptiv alimentat de specificul na
țional și interesele de clasă.

Definind astfel funcția sensibilității 
tn creația și receptarea operei de artă 
și menționînd în lumina unei ilustra- 
țiuni bogate în exemple și mărturii 
ale artiștilor — valoarea imaginii con- 
cret-senzoriale ca singură cale a pă
trunderii adevărului în creația artis
tică, autorul fixează rolul imaginației 
artistului în crearea celor mai semni
ficative împrejurări în care să poată 
fi sesizată esența personajelor umane 
și sensul esențial al desfășurării. eve
nimentelor.

Un capitol cu deosebire important 
pentru caracterizarea modalităților cu
noașterii artistice, este valorificarea 
estetică ce implică o formă specifică 
a relației dintre subiect și obiect. Ati
tudinea estetică e în același timp o 
constatare și o apreciere a realității. 
Actul cunoașterii e consubstanțial cu 
acel al valorificării. Dar dacă artistul 
impune o anumită apreciere prin ima
ginea artistică și nu printr-o argu
mentare exterioară ei, dacă evaluarea 
exprimată se impune tn mod necesar 
fiind acceptată, aceasta înseamnă, că 
valoarea respectivă are o realitate 
obiectivă. Obiectivitatea valorii estetice 
e determinată istoricește și întrucît 
arta e — în sensul glndirii științifice 
marxiste — o formă de însușire prac- 
tic-spirituală a lumii, cunoașterea ar
tistului se materializează în opera de 
artă concretă, care constituie pe plan 
istoric tezaurul artistic al capodopere
lor omenirii. Lunga și interesanta dis
cuție în confruntarea opiniilor contra
rii asupra rolului social al artei, pe 
care tov. M. Breazu o dezvoltă pen
tru a consolida ideea obiectivităti'“terauira, din

perspectivă istorico-filozofică și o a- 
plicare a tezelor marxist-leniniste în 
domeniul gnoseologiei și artei la spe
cificul obiectului, la modalitățile celei 
mai înalte forme a însușirii estetice a 
realității de către om. Dezbaterea am- 
olă, judicioasă și convingătoare a unei 
oroblematici vaste și complexe, com
bativitatea susținută față de tendințele 
esteticii burgheze ce urmăresc falsifi
carea funcției gnoseologice a artei, ar
gumentarea sigură 'îndreptată împo
triva axiologiei idealiste și reliefarea 
esenței profund umană a artei adevă
rate — constituie reale calități ale 
cărții. Puține sini pasajele în care 
cititorul ar fi dorit o mai bogată des
fășurare de idei sau o ilustrare mai 
largă.

Totuși unele formulări concentrate, 
intr-un limbaj prin excelență abstract, 
reduce parțial gradul de asimilare in
tegrală a unor linii de gindire, în ge
neral valabile și susținute. Credem că 
o astfel de prezentare lasă deschisă 
calea unor îndoieli în privința rapor
tului dintre caracterul cunoașterii știin
țifice și a celei artistice. Caracteriza
rea funcției cognitive a artei prin sin
teza între factorul de cunoaștere (con
statare) și valorificare, în reflectarea 
artistică, e incontestabil justă. Dar 
folosirea unor termeni ca „momentul 
pur teoretic" în știință, ca și lipsa 
unei precizări a caracterului valorifi
cării în atitudinea științifică poate Ivi 
ușoare confuzii. Esențial e faptul că 
în reflectarea artistică, aprecierea e 
consubstanțială, implicată în actul cu
noașterii, in timp ce valorificarea în 
domeniul științei e o funcție deose
bită, adesea legată de verificarea prac
tică sau specifică ulterioară.

„Ideea artistică" e definită ca o sin
teză ' între elementul senzorial afectiv 
și intelectiv — ceea ce e perfect ade
vărat. Dar nici atitudinea omului de 
știință nu poate fi concepută ca o a- 
titudine total lipsită de pasiune, emo
ție, deci de factori subiectivi. Dacă 
numai „afectivul" ar fi singurul factor 
ce
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caracterizează — ca o notă-adaus 
— funcția cognitivă a artei, aceasta 
nu ar putea explica caracterul adine 

cunoașterii artistice, sesizarea di-

„Congestia", dacă se poate spune, 
a neologismelor, sau prin alte cu
vinte, după Dicționarul limbii romîne 
moderne (Editura Academiei Repu
blicii Populare Romîne, «d. I 1958), 
„afluxul" lor „anormal". »te un fapt 
lingvistic netăgăduit, în publicistica 
de astăzi, literară, științifică, spor
tivă, etc. Strigătul de alarmă, mai 
adeseori, se referă la cea dinții și 
astfel, „stricătorii de limbă", vai 1 
s-ar recruta cu precădere printre 
scriitori și cu deosebire printre cei 
mai tineri. Cam aceasta ar fi conclu
zia recentului articol cu titlul „Dis
cuții despre limba literară", semnat 
de acad. prof. Iorgu Iordan fn „Lu
ceafărul" de la 15 decembrie. Din 
introducere, aflăm

Giurcă Ioan, Alba Lulia. Ar 
poem „Merii copilăriei- re| 
din plin bucuria pe care ați 
țit-o, scrjindu-l. Evocați cop| 
șl adolescența cu duioșie și c 
re locală - dar într-un still 
păcate, desuet, șl cu multe 1 
găcii de versificație. Personal 
v-aș sfătui să modificați 
actualizîndu-1 declarativ ; 
fel de alăugire ar fi 
lipsită de organlcltate. 
că ar fi fost preferabil 
capul locului, poemul să c 
nice sensuri contemporane, 
mijloace adecvate. Așa, sfătq 
descriptiv cum e, de o nost 
idilică și, încă o dată, pre| 
cu inadvertențe prozodice H 
crarea dvs. nu se înscrie cu j 
tul elan pe traiectoria pq 
noastre noi. Dacă ați citi cu 
multă perseverență ceea ce i 
poeții noștri, de la cei consa 
pînă la cel mal tineri, ați obs 
ușor cît de mult a evoluat es 
sia literară ca urmare a unul 
conținut, și v-ar ispiti cu s 
ranță să țineți pasul cu ea.

Constantin Coatu, Riul Vad 
Profesiunea dvs. de credinț 
Impresionantă și plină de 
văr. Aveți o disciplină a gin 
șl a sentimentului pe care 
mai comunismul o poate ds 
mulul și vă felicit pentru re 
țațele profundului dvs. proce 
transformare. Versurile 
nu-mi solicită în aceeași mă: 
adeziunea, deși ml se pare 
discutabil faptul că aveți tal: 
Aș putea spune că etapa < 
poetică este cu cîteva grade i 
jos decît cea pe care păreți | 
fi atins pe plan uman. Nu 
refer la conținutul lor (și în v 
suri, ideile dvs. rămîn nobilei 
exacte) cl la o anumită supe] 
clalitate a formulei poetice. A 
fel, refrene de genul „Nu în i 
ceri îmi pot afla eu liniștea", s 
„Urcăm treptele istoriei, urci 
prin cascade, urcăm" etc, îl 
preună cu preferința pentru ț 
radoxul ușor, de tipul: „Căci ei 
eu-atît mat pură, mai fecioaț 
cu cit mai mult te dăruiești, 1 
oară !“ sau „Nu dai nimic aturi 
cînd nu dai totul" sînt facility 
Pe care ar trebui să le repudia’ 
Unele accente de romanță vulg, 
rlzează șl ele - chiar dacă, uni 
ori, imperceptibil - 
puternice și grave.

Toate acestea însă 
piedică să aplaud 
tea șl frumusețea 
destul de mare din 

; mise. Ț’șnite în mare parte 
nenorocirea care v-a lovit, 

I reușesc să păstreze intactă 
I crederea dvs. în valorile con! 
I plexe ale vieții. Iml permit si 
1 citez cîteva paragrafe:

despre coruri că ele se audiazi și 
exemplul cu „Corul a fost audiat la 
Uniunea Compozitornor" ni se pare 
ioarte corect. De asemenea, expresia 
a viziona un film iși face loc me. 
reu și Dicționarul mai sus numit ni 
are dreptate cînd menționează h 
verbul viziona — (Rar) I Un alt veri 
înțeles de toată lumea este a surven 
și expresia „modificările survenite ii 
mentalitatea țăranilor muncitori" ești 
cit se poate de corectă și inteligibili 
Cuvîntul perimetru, de două ori s« 
bliniat de acad. Iorgu Iordan c\ ne 
lalocul lui, tinde să înlocuiască t 
limbajul științific și literar pe acel 
de sferă, din vocabularul logic 
(sferă și conținut, la noțiuni). Per 
metrul cercetării de fată = sfer 
cercetării de față. Intr-un citat ma 
lung, nici unul dintre neologismel 
subliniate nu ni se pare impropri 
sau obscur: se încadrează, exclusiv 
în perimetrul estetismului pur, ne. 
contingent cu realitatea clocotitoare* 
— adică ta sfera estetismului pur 
fără contact cu realitatea clocotitoa
re. Recunoaștem însă că noțiunea 
estetism nu poate fi tradusă prin- 
tr-un singur cuvtat. Se știe că ea 
echivalează cu formalism, privită 
dintr-un singur unghi. Unul din cu
vintele greșit folosite în citatele din 
„Luceafărul" este poate acela de 
diurn, care nu trebuie confundat cu Va trebui să mai ascult muzici 

de orgă cintată de vîri
Și să mă tulbur privind zbucill 
iui Oltului între maluri ca d< 

fîordț 
ă-mi închipui iarna câ sîni 

undeva, departe în nord... 
tngurătatea mă silește să des-' 
id numai eu ușa camerei mele 
să port adesea “ ia 

e lipsă/ 
li mei îa 
la stele, 
urul vie-i 
ită elipsă 

mi pună 
astupe 

u vată, 
1, de ce 
inivers. 
prească 

mers, 
e pe 
odată. 1

vlntelor de origine străină. In uriașa 
campanie de construcții care caracte
rizează regimul nostru de democrație 
populară, se clădește pretutindeni, 
dar se și dărîmă la nevoie, magher
nițele sau cocioabele. Se dărîmă? 
nu, se „demolează", țar despre „de
molări" vorbesc și pancartele, mulțu
mită cărora neologismul (înainte se 
spunea „barbarismul") se populari
zează. Poporul nostru, cu inteligența 
iui vioaie, asimilează ușor cuvintele 
noi mai frecvente, și astăzi, datorită 
procesului socialist de culturalizare, 
„radicalele" nu mai sînt folosite alan- 
dala, ca pe timpul lui Caragiale, 
marele lor vînător. Invățămîntul ele
mentar de șapte clase, care tinde a 
fi „înlocuit cu cel mediu, familiari
zează tinerele generații cu un voca
bular mult mai bogat decît acela 
din trecut, iar emisiunile radiofonice 
lărgesc nespus sfera de cultură a 
ascultătorilor de toate vtrstele și de

__ ______ , ____ că Secția de 
limbă, literatură și artă a Academiei 
R.P.R. a discutat despre „dreptul" 

. 1 _. ___  scriitorii de a
____  în materie lingvistică. Ghili
melele sînt ale autorului și simplul 
fapt al folosirii lor arată poziția sa 
negativistă în această chestiune. Nu 
li se îngăduie astfel scriitorilor. de
cît „creațiile" de ordin semantic, dar 
nu și inițiativele lexicale propriu- 
zise. Ca și poetul Al. Philippide, care 
a condamnat „goana", din păcate 
foarte asiduă ta publicistica noastră 
actuală, după cuvinte „radicale", 
acad. prof. Iorgu Iordan se ridică 
împotriva excesului de neologisme 
din publicistica literară și dă în 
sprijinul tezei sale un număr foarte 
mare de citate, cele maț multe în
șirate cap în cap, neclasate și fără 
comentariu. Efectul poate fi totuși 
impresionant. Redacția „Luceafăru
lui". însușindu-și concluziiile, asigură 
publicul că în viitor va avea grijă, 
în coloanele sale, să înlăture exem
plele „de felul celor incriminate". 
Acad. Iorgu Iordan precizează că nu 
e vorba de „purism" și cu atît mai 
puțin de... „pisanism" (de la defunc
tul Timoleon Pisani), în atitudinea 
sa, „izvorîtă din respect și dragoste 
pentru limba noastră n^țjflnâ^" jț^.’ 

n”fzvorîte adesea si din ne
cunoașterea sensului cuvintelor «ra
dicale» folosite". Pe de altă parte, 
„adevăratele interese ale culturii 
noastre socialiste" cer un limbaj 
limpede, pe înțelesul tuturor, ta timp 
ce excesul de neologisme „constituie 
o sfidare la adresa marii majorități 
a cititorilor revistelor de cultură

sentimen'pe care l-ar avea 
„crea“ îa/

redă și intimă a realității tn profun
zimea ei.

Caracteriztnd rolul imaginației crea
toare, Mi. Breazu o consideră ca in
strument de investigație pentru ob
servarea prezentului și studiul trecu
tului, ca și mijloc de previziune a vii
torului. Imaginația creatoare pătrun
de deci către esența realității tot așa 
ca și investigația științifică... Mai 
mult, datorită înzestrării deosebite a 
artiștilor, fantezia lor reușește să-i 
facă să pătrundă către miezul reali
tății mai bine decît ei o pot face cu 
ajutorul abstracțiilor științifice (pag 
71—72).

Această ultimă formulare poate su
gera că fantezia poate pătrunde în 
esența realității, poate să cunoască 
„esențialul" în afara metodei științifi
ce și a cadrului cunoașterii teoretice. 
Această formulare fără explicații com
plimentare nu închide calea sesizării 
iraționale, mistice, pe care autorul o 
combate cu vigoare în examenul cu
rentelor estetice decadente, tn altă 
parte a lucrării. De altfel, rolul fante
ziei trebuie considerat mai mult în 
raport cu potențialul creator al artis
tului și mai puțin ™
Cf\<r 'pa/agrafele capitolului al IlI-lea 
(„Modalitatea cunoașterii artistice") 
autorul întreprinde — pe baza texte
lor marxiste — o atentă analiză a 
funcției senzoriale in cunoașterea ar
tistică și mai larg în însușirea estetică 
a lumii de către om, urmărind momen
tul dezvoltării calitative a simțurilor 
subiective, care dobîndesc caracter de 
simțuri „sociale". In „Manuscrisul e- 
conomico-filozofic" din 1844, Marx 
precizează caracterul operei de artă 
(„produs al unei munci materiale") 
deosebit prin anumite caractere de 
celelalte produse ale muncii. Aci a- 
pare noțiunea de „alienare", înstrăi
nare a valorilor spirituale și materiale, 
în condițiile căreia 
dezvoltarea omului.
atît de informată ca aceea a tov. M. 
Breazu, această teză ar fi putut avea 
o formulare completă, contribuind la 
întregirea concepției marxiste asupra 
artei.

Cunoașterea artistică e o contri
buție de valoare la studiul probleme
lor esteticii contemporane. Scrisă In
tr-un stil sobru, dar precis, folosind 
formulări clare și expresive, aprofun- 
dind o problemă de o reală importan
ță pentru înțelegerea sensului artei 
contemporane și militînd pe linia artei 
realismului socialist, Cunoașterea ar
tistică e o lucrare ce se impune prin 
ținuta ei științifică și poziția ei prin- 
ipială.

Actualitate ți limbă

nu mă în 
autenticltq 

unui numi| 
versurile tr|

di;
el
m

toate condițiile. 0 primejdie a neolo- 
gismelor nu există așadar propriu- 
zis, chiar acolo unde constatăm ex
cesul lor. Gînd scriitorul, prin talen
tul expunerii, interesează pe cititorii 
săi, ei știu 
descifreze la 
rii scriitori, 
zesc, ei își 
este drept, 
și manieristic.

De unde provine tnsă afluența ne
ologismelor ? Desigur, pentru profe
sioniști, din înseși nevoile meseriei 
lor, de a se folosi de limbajul lor 
tehnic, care poate apărea necunoscă- 
torilor păsăresc. Profanii nu înțeleg 
mai nimic din terminologia juridica 

medicală, ca să ne referim nu
mai la două largi sectoare cu voca
bular pe care 1-am numi rezervat, 
adică de strictă specialitate. Alta este 
desigur situația publicisticii literare, 
unde eseistul sau criticul scrie pen
tru un _ public pregătit, iubitor de 
literatură, familiarizat cu noțiunile 
abstracte. Acesta înțelege cînd i se 
recomandă o carte bună, că i se 
relevă o operă (relevabilă). Cuvîn- 
tul nu ni se pare dintre cele con
damnabile. Se abuzează poate de epi
tetul relevant, unde se produce con
fuzia cu revelatoriu. Toată lumea știe

cotidian. Diurn este antonimul (cu-1 
vîntul cu sens contrar 1) lui nocturn: 
somn diurn (de zi) spre deosebire 
de cel noctprn (de noapte). „Repor
tajul diurn" p'-aate da loc la confuzii, 
ca și „manifestanfe. diurne a'.. . 
moșului". Greșeli se 
cuvintele vechi, ca a rntb' 
expresia: „asupra căru;' u,: 
mitul cîteva notații" N iei1, 
confundă verbele! 1 1 ■ 
dreptăți. O cort,. a 
exemplul cu infen<r„ .
din limbajul fiii să „ 3
ambiguă : mental >e „ 
Ir.. ea f ,(iî‘

...axat îmeffr m/ £iu
;t {estorge ' 

Poraneitate", er 
greșita întrebu J^Â cViizcș 
„neaoșe*, iar K^dcI/i tio 
Verbul a penal U/„n af..„4^ 4—.I I J* . U

af,*’7>lare a'irnAjcer< 
e <r--ucă - ; ț 

din '
. „ ’ i

respins de ac care 
este pe înjeU ”?.Uncl tot 
l-a tatrebuințĂ" &uri sti?‘ 
sa: „AvatarulWL â Uc 
toți oamenii I „a nu ,
avatarii sînt a /"h țc î' 
ale zeilor, ta m* Tln:uniikrir 
schimbările la vîr
avatar al unui { Jă l5r 
proprie și clara. £ ’ apCU| H 
de Eminescu, și eTV. 
vîntul brit (= britaiitel’aT". >i 
din „Luceafărul"). Toți, 
Eminescu știu din G< 
și-a rostit el admirai 
niul divinului brit Sh 
nescu se folosea și i 
minat in forma a 
nostru este iarăși <“ 
„In colțurile tavan» 
exersau pacifica și : 
trie" — adică își țe. 
relevăm faptul că nq 
în acest pasaj, are 
francez, al dexterit,' 
este un neologism 
tățenit ta limba na
zism (sau un „barbă

Neologismele au ai . 
pot da loc la confuzi

iircea MANCAȘ

ei forjă de penetrație 
regată de rolul educa- 
celor mai largi straturi

să-l urmărească și să-1 
nevoie. Cit despre tine- 

pe măsură ce se limpe- 
simplifică și stilul, ce 
uneori cam pretențios

4&UJ6 fan/

seamă, limba noastră

se îndeplinește 
Intr-o lucrare

tru retrogradă, 
ținut ' •
corect ni se pai

ale fru-
cu

!

al formalismului în locul 
Critica teoriilor 

idealismului reacționar, 
prin antirealismul lor, 

pozițiilor revizionismului 
care contestă rolul tn- 
partidului clasei munci-

/oru esfețic^tn^e cu ciaritaie igeea că 
Jttlbarea e însușirea pe care o capătă 
obiectele și procesele „datorită existen
ței și prin existența societății", (cap
iii, pag. 4, 129). Valorificarea este
tică individuală în opera de artă, e în 
fond manifestarea concretă a conștiin
ței estetice a unei clase, într-o epocă 
istoricește determinată. Această valori
ficare constituie elementul principal al 
caracterului de clasă în artă, în socie
tatea cu clase antagoniste (pag. 141); 
în timp ce in arta realist-socialistă 
„spiritul de partid" afirmă legătura 
inseparabilă între valorificarea etică, 
politică și estetică (pag. 305).

Procesul cunoașterii artistice se 
încheie cu elaborarea „ideii artistice", 

'care reprezintă sinteza intre senzo
rial, afectiv și intelectiv, constituind 
o reflectare specifică a realității — 
opera de artă exprimînd o viziune 
complexă a fragmentului de viață o- 
glindit și o sugerare a sensului ge
neral al dezvoltării vieții umane. Prin 
semnificația ei, opera de artă e pur
tătoarea unui mesaj artistic și are ca
pacitatea de a-l comunica maselor 
consumatoare de artă — ceea ce ex
plică caracterul popular al artei ade
vărate, marea 
socială, strîns 
ției estetice a 
ale societății

★
Nu se poate contesta elevația teore

tică și precizia științifică, pe care o 
atestă modul tratării problemelor cu
prinse in lucrarea tov. M. Breazu. 
Cunoașterea artistică oferă o amplă

PERAH1M

a cititorilor 
generală".

De bună 
evoluează surprinzător și în toate 
sectoarele ei constatăm năvala cu-

depsi este îmț/ yor 
sportiv. Iar aca^m s/ 
din comerț și! pr 
rebutează marfr' er:- 
rebut. Aceste qț'Sb’că 
un public

Este drept /

leschid 
mele ; 
i pen- 

mine.
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care 
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mantismeîe lor (înțelfi 4 
meroase). Aceeași ești..—.- •
noastră, al cărei secty, 
mîne ta mare parte / 
oamenilor de oarecar 
nefilologi. Cuvîntul k 
oară, nu este un 
știut de toți lingviști 
roși filologi. Cînd înș 
vers „pedestru", epitet; 
la „picioarele" versull 
lui de aripi, la caraj 
zaic, plat, banal. Ii 
bologia ptadește limba 
țile. Scriitorul adeviț 
cuvintele, atît ta vedi 
tații’, cît și a propriety 
cuvîntuil care i se 
încărcat de sens și Ml 
Drepturile lui lingvistici) 
nelimitate, cu condiția y 
lentului. Scriitorul prost K 
ticnește numai ta alegeri 
melor. Cel bun are totde 
tate, chiar cînd nu reuț 
impună din primul momi 
țiile lingvistice. De aceea ere 
intervenția acad. Iorgu Iordo 
de competentă, ar fi fost mi 
eficace dacă s-ar fi limitat 
puține exemple, propunînd de 
dată echivalentul cel just.

Șerban CIOCU

meroase). Aceeași est( tivit; 
cana unei limbi boga- i„„ 
nnastro ol „X.„: ..S.7'-entrU 

heorelev ’/"tura. 
<fra/ C 
om u 

b n timp

1 1

Director: Acad. 
mihai beniuc, m 
bru corespondent al 
tor-seî), EUGEN J 
R.P.R., ION M1H 
MIHAIL PETROV 
DORESCU, ION

Din străinătate" (liustrație la poeziile lui Mihail Eminescu)
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OAMBCARE TAC" de Al. Voi tin
Teatrul Național „/. L. Caragiale“
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A

upta eroică a comuniștilor în ile" 
itate împotriva fascismului și 
ninalului război antisovietic est 
rentă în două piese a căror pir 
iră a avut loc aproape simultan 
>arcerea de Mihai Beniuc !.un^ m fond, o imposibilitate, 
meni care tac de Al- Voitin. S' c student la, litere și în semi- 
leagă astfel, și în dramaturgie, t; >i înfruntă pe legionari, apărînd 
îl unei epoci de uriașă însemnătala irogresistă a lui Bălcescu, dar 

istoria luptelor și victoriilor ero'e!iește să depășească acea „ati- 
li nostru partid. In dramaturgi16 -instită", declarat apolitică (dc- 

.’sul de oglindire a marilor bătăjnm neincovoiată în fața agresi- 
poportllui, Cvnuua uv pau-u *..... -j~ ...............

i negri" ai dictaturii fasciste, i>t<i în care descoperă 
încă la început. Dar fiecare pieȘ*,ă- noaptea în care-1

ă în care se dezbate această tetwnte, noantea în care 
Ce o contribuție efectivă la evoci 
unei întregi perioade istorice, pu 

o considerabilă încărcătură i 
■natism. Apar mereu pe scenă a! 
iun' luminoase de comuniști, o
ii animați de cele mai înalte id< 

sociale și etice, caractere put
i și ferme, luptători intransige 
tru triumful cauzei. Viața și cl 
a exemplară ale comuniștilor 
•citat o atracție irezistibilă asii 
or oameni care, deși cinstiți, t 
nționați, nu se alăturaseră î 
iidului, nu aflaseră calea unici 
ie:. Treptat, sub steagul comu 
■ se string inase tot mai mari 
ncitori și intelectuali, uniți 

împotriva fascismului, prin 
tea de libertate și prin năzu
• o viață mai bună, 
lesa lui Al. Voitin Oameni 
evocă un astfel de moment, 

lurile siguranței, oameni de di' 
tgorii sociale — aduși aici dil 
plare, din greșeală sau în i 
li vinovății îndoielnice — au 
11 să cunoască tăria de car 
îomuniștilor, înalta lor ținută 
1, rezistența lor la torturile căi 
liesorul Banu, studentul Mihai, 
sarea textilistă Maria, ca și < 
ița Flora sau negustorul amb 
ii, au de învățat și învață 
c Ia cei doi comuniști — ĂxT?t

condus de partid ?i primejdioase a reacționarilor).
............ — ■ 1 -*■ ‘ în Rada 

descoperă 
cunoaște

EMIL LIPTAC
(Axinte)

stîrșitul piesei, Maria se alătură luptei 
pe care o conduc cei mai buni fii 
aj clasei muncitoare. In ceea ce-i prit 
vește pe Flora și pe Zigu, deși mizeria 
i-a împins Ia periferia socială, demni
tatea lor umană învinge pînă la urmă, 
ej refuzînd să facă oficiul de spioni 
ai siguranței și să-i denunțe pe co
muniști. Dar și această hofărîre a lor 
e un rezultat al întîlmrii tonifiante 
cu Axinte și Rada, care le dezvăluie 
prestanța etică și dîrzenia adevăraților 
luptători.

Apar deci în piesa lui Al. Voitin 
cîteva tipuri aparținînd unor diverse 
categorii sociale, care, prin contactul 
cu partidul, își descoperă adevărate 
virtuți cetățenești, apropiindu-se astfel 
de comuniști, de cauza pentru care 
luptă aceștia.

Este luminată, în piesă, o latură 
tundamentală a luptei partidului din 
ilegalitate: legătura cu poporul, atra
gerea maselor de exploatați în marea 
bătălie antifascistă și antirăzboinică, 
conducerea de către partid a acestor 
mase. Eroismul comuniștilor, fermita
tea lor în gîndire și acțiune, abnega
ția și clarviziunea lor au un efect 
mobilizator. Piesa lui Al. Voitin aduce, 
prin eroii săi comuniști, o contribuție 
Ia evocarea unor momente istorice ho
tărîtoare din viața și lupta poporului 
nostru, sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, pentru zdrobirea fascismu
lui, pentru eliberarea patriei.

lerina aceea stranie) o alură mai cu
rmă de poet romantic, decît de om 
al științei pozitive. Matei Gheorghiu 
(Aîihai) se frămîntă prea spectaculos, 
acuzind adesea o trăire exterioară a 
rolului. Foarte bine schițat de Nlcu 
Dim.itriu e rolul Iul Spiru, șeful si
guranței, care combină (puțin șarjat) 
servilismul cu bestialitatea. Aurel Mun- 
teanu în rolul inspectorului de sigu
ranță Casapii pune prea multă „bo
nomie", prea multă dezinvoltură, con- 
trastind, cel puțin în primul act, cu 
conținutul replicilor pe care le ros
tește.

Defecțiunile semnalate sînt parțiale. 
Spectacolul, in ansamblu, este meri
toriu, oferind publicului încă un pri
lej de a cunoaște lupta eroică dusă de 
comuniști in anii grei ai ilegalității.

Dumitru SOLOMON Scenă din piesa „Oameni care tac" de Al. Voitin.

Rolul „dublurilor™

alte probleme

inumanitatea călăilor de la si- 
Ha — cu care au stat împreUțță, va fi hotărîtoare și pentru 
șură noapte, dar o noapte pe*1- Chiar dacă în piesă el nu afir- 
n unul din ei n-o va uita. o adeziune directă, adeziunea o in- 
lanu e un om de știință, un Ș >n comportarea sa și în tot ceea 

p care nu-1 preocupă politica,pune.
fdînd-o cu politicianismul. In n proces asemănător se petrece 
t< pe care o petrece în beciulu Maria, care fusese arestată din 
rsței va avea o discuție deciși®31®... Dacă, la început, singurul 
Anto, în urma căreia va înteleîud se îndrepta spre copilul bolnav 

‘......    ■' ' la

★

a:-zisa neutralitate politică e fusese lăsat singur acasă,

Mihai Berechet a realizat un spec
tacol în general interesant, chiar dacă 
pe alocuri n-a reușit să însuflețească 
mișcarea scenică, lăsînd zone prea 
mari de tensiune scăzută. Ideea celor 
două planuri suprapuse (biroul șefu
lui siguranței și beciul în care se află 
deținuții, cu scara de legătură) este 
binevenită, deoarece se realizează ast
fel o continuitate în acțiune și un decor 
unic (scenografia: Mihai Tofan). Ta
blourile au în acest fel cursivitate: în 
cadrul celor trei acte nu e 
se utilizeze cortina pentru 
schimbarea tablourilor.

Grigore Vasiliu-Birlic în 
Zigu oferă un

nevoie să
a marca

rolul
veritabil recital

lui 
ac-

Nu pot avea pretenția absurdă de a 
discuta, în cadrul unei scurte inter
venții, întreaga complexitate de pro
bleme ce ține de prezența și, deci, im
plicit, de creșterea profesională și 
ideologică, a tinerei generații în tea
trul romînesc al anului 61.

îmi închipui deci că particip la o 
consfătuire sau că răspund la o an
chetă, inițiată de „Gazeta literară" pe 
această temă și care deci n-ar consem
na într-un număr de articole, ci în 
cadrul unui singur material, răspun
surile tuturor celor de față. La aceas
tă „anchetă" mi-am expus și eu pă
rerile în cîteva privințe. N-am răspuns 
la toate întrebările, gîndinidu-mă la 
timpul prețios al fiecăruia și la faptul 
că multe lucruri s-au mai spus. Pen
tru dumneavoastră le-am consemnat, 
lată-le.

. Distribuția dublă, dublura (sau ca 
să nu jignim pe nimeni „doi pe rol"), 
sînt cuvinte ce revin foarte, foarte 
des, în discuțiile noastre, fie de ordin 
particular, fie intitulate ședințe de 
producție, sau chiar și în ședințele cu 
caracter sindical, care de fapt au altă 
menire, fie că se numesc plenare sau 
de grupe. Dublajul este susținut în
deobște de cei ce alt rămas în afara

COttl- 
pe

de-a răspunde unei cerințe de
Ș'

diul, de-a răspunde unei cerințe 
ordin organizatoric a instituției, 
nicidecum de-a justifica o prezență 
în schemă. Avem teatre, teatrele au 
nevoie de actori; decît „rezervă" la 
o „echipă" mai bine titular în altă 
parte. Cu singura condiție : calitatea.

Desigur, există și un alt aspect, 
acela a doi oameni potriviți pentru 
un rol, fie că ei sînt tineri, fie apar- 
ținînd generațiilor diferite. Aici, și 
propria mea experiență mi-a dove
dit-o, n-ai dreptul să șovăi. Ii distri
buim pe amîndoi, indiferent de greu
tățile pe care ți le provoacă un ase
menea procedeu. La fel cum atuncea 
cînd creșterea unei promoții noi ți-o 
cere, recurgi chiar la distribuția du 
blă, la întrecerea prietenească și reci
proc folositoare. Dar nu făcînd din 
aceasta o regulă pe care o aplici ori- 
cînd și în orice împrejurare.

Altfel vei avea surpriza de-a con- 
jfcia:schimbarea lentă a unei spe- 
toB^Irtn dublură de profesie ș:

blg_ Bucu-

Tor directori ? Am cunoscut oameni 
care se doreau la „Național" doar pen
tru firmă. Sînt fără îndoială și cazuri 
mai ciudate. Nu multe. Oameni valo- 

■ roși, de care colectivul are nevoie, 
care stau și vegetează în țăranul III, 
sau conspiratorul IV și care sînt 
„scutiți" de dublură în cazuri în care 
acest procedeu ar fi cu totul indicat și 
cărora, sînt convins, teatrele nu le-ar 
da drumul, socotindu-i absolut indis
pensabili.

Acest „la București" cu orice preț 
are și un revers al monedei, care tre
buie semnalat. Se întîmpiă ca unii 
oameni de teatru din regiuni, vrînd 
să-și manifeste „personalitatea", să 
nege realizările cente ale Capitalei, 
asistînd la spectacole cu dorința de 
a-1 prinde pe creator cu mîța-n sac. 
Unii tineri dornici de-a veni spre 
centru, dar cu dorința neîmplinită 
încă, prind maniera maeștrilor de mai 
sus, și negînd valoarea altora, au im
presia că și-o ridică pe a lor și că 
astfel vor fi „aduși" cu. un ceas mai 
devreme. Nu sînt moralist. Dar reali
tatea m-a convins că nu e nicidecum 
necesar tinerilor actori teribilismul de 
spectator atotștiutor. Exigență da —- 
negativism în nici un caz.

In primul rînd să mergem la teatru. 
Să preferăm altor distracții un spec
tacol sau o carte. Numai așa vom fi 
feriți de rutină sau automulțumire 
precoce. Astăzi nouă celor din Bucu
rești A.T.M.-ul ne oferă spectacolele 
de luni dimineață (duminica actoru
lui).. Chiar de pe un scaun situat mar
in fundul sălii se poate asculta și 
viziona o piesă. Așa cum în biblioteci 
se pot citi cărțile ce nu le avem 
în biblioteca personală. Apoi clubu
rile, ce există în multe teatre, ar 
trebui să îmbine jocurile distractive 
sau cele enervante (pentru cei ce pierd); 
ca table, rummy etc. cu lectura, dis- 

.cuțiile asupra altor probleme decît ale 
vizionarea de filme etc. Și

care preocuparea pentru însușirea unei 
culturi bogate și variate să fie pe pri
mul plan. Numai astfel se pot crea con
diții optime de dezvoltare profesională.

Dar, din păcate, avem prea puțin timp 
liber, fiind antrenați în repetiții și spec
tacole'la Radio, Televiziune sau Cinema
tografie. Cred că unica soluție pentru 
a renunța la aceste risipiri este o mai 
deplină încadrare în munca din teatru.

Sanda TOMA
actriță

Teatrul de Comedie

Direcția teatrului

și obligațiile

ei pedagogice

Propuneri concrete cu privire la 
utilizarea actorilor tineri î

Privind afișele ce vestesc o nouă 
premieră, se poate vedea că în ultima 
vreme, în mai toate teatrele Capi» 
talei, tineretul este prezent. Aceasta 
este cea mai bună dovadă de grija 
care ni se acordă. Ca actor, mai 
ales ca tînăr actor, cred că este foar
te greu să-fi manifești preferințele 
pentru un rol sau altul (uneori poți 
greși). Este nevoie ca regizorii și 
conducerea teatrelor să dovedească 
simț pedagogic în folosirea actorilor 
tineri. Se poate ca un actor tînăr să

V.

it gen de ro- 
l. să fie eti< 
L, ci trebuie 
L eu riscuri, 

enfa Tea.
Salînski
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Ceartă între muze

Unii tineri scriitori nu suportă critica

Dar unde-i taurul 1
Poziția unui

tipar romanul Taurul 
mării"

ta ultima 
pe dtlva 

ai acestora

Cerc vicios sau Săptămîna luparbti

Revistele noastre literare nu stimulează 
dezvoltarea speciilor literare scurte

critic „obiectiv"

©RitA a smuls 
vreța și POEZIEI 
dinții credincioși

_  Cum poți pretinde să te iubesc, dacă 
n-ai citit articolele din „Gazeta literară" ale lui 

A. E. Baconsky 1
Ai numai un nasture la haină !
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