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Inul Iile rar 1960 SZEMLER Ferenc

nul literar 1960 a 
constituit încă o con
firmare a justei îndru
mări a literaturii de 
către partid. Lozinca 
noastră de luptă: Ac
tualitate și Partinitate 
a obținut noi victorii, 
și a consolidat pozi
țiile cucerite anterior, 

isebi prin volumele publicate în 
ea sărbătoririi a cincisprezece ani 
a Eliberare. Scriitorii noștri, de 

vîrstele, se îndreaptă masiv 
temele de actualitate, spre pro- 

ele omului contemporan, caută 
ealizeze figuri ale constructorilor 
ilismului. In același timp, scri- 

și critica literară acordă o 
[ie sporită problemelor de exi- 
ă și măiestrie artistică. Cu toate 
îențele pe care le prezintă încă 
itura noastră, nu trebuie să tre- 

ușor tocmai peste fenomenul 
:ral și esențial ; scriitorii noștri, 
ansamblu, scriu o literatură de 
alitate, se preocupă de prob'.e- 
: celor ce construiesc socialis

ta patria noastră. Printre mo- 
tele importante care au avut loc 

trecut amintim sărbătorirea a 
de ani a maestrului Tudor Ar
ii și sărbătorirea tot a 80 de 
a maestrului Mihail Sadoveanu, 

;i recenta Consfătuire a tineri.or 
tori. Intre sărbătorirea celor doi 

i scriitori și sărbătoarea celor 
ri se vădește un arc simbolic ale 
4 semnificații n-au putut scăpa 
ănui. Acest arc simbolic mărturi- 
e legătura dintre toate generațiile 

constituie frontul nostru literar, 
turisește prețuirea și grija parti- 
i pentru realizările scriitoricești, 
ale maeștrilor consacrați cît și 
debutanților de talent.

roza. In anul care a trecut, ro- 
iul nu a mai păstrat steagul în- 
erilor dintre genuri, steag pe 
; îl cîștigase în mod evident în 
I. Romanul cel mai discutat și, 
, cel mai interesant este „Scri- 

neg:»u“ de G. Călinescu. S-au 
•imat elogii (Radu Popescu, Du- 
u Micu, Eugen Simion etc ), dar 

i formulat și obiecții serioase 
trin Preda, Titus Popovici, Eugen 
a șa ). Interesul stirnit este ex- 
abil atît prin puternica și multi- 
rala personalitate a lui G. Că- 
scu, cit și prin evidentele Inega.i- 

ale romanului. Problema cen- 
ă a cărții este importantă, aria 
investigație este mare. Anumite 
oade sînt impresionante (corte- 

1 de înmormîntare, înnebunirea 
Hagienuș, moartea absurdă a lui 

•got, scene din lagărele fasciste, 
ita la Talcioc etc.) ; moșierimea 
; satirizată cu _i „ ,. 
Jiectuală a lui 
iervat însă, pe drept, că anumite 
iecte importante ale romanului 
t sub posibilitățile autorului 
tigmei Otiliei". Personajele care 
ruchipează muncitori dim zilele 
istre au o psihologie simplistă, 
ațitde social-politice ale eroilor 
atemporani sînt adesea inadecvate, 
mide, creatorul căruia personajele 
acordă genialitate, e solitar inte- 

itualicește, izolat între intelectuali 
ortuniști de formație burgheză șj 

inteligență temperată, aristocrați 
ronștienți și snobi, și oameni cin- 
ți dar aflați pe o treaptă cultu- 
lă mult inferioară arhitectului, 
in lipsa unor intelectuali comuniști 
a tinerilor intelectuali formați de 

rtid, ridicați din clasa muncitoare, 
anide apare ca un izolat, dialogul 
eilor nu se constituie. In felul 
esta nu înțelegem nici cum loanide 
părăsit vechea sa mentalitate es- 

tistă și s-a integrat creator regi- 
ului nostru. Și ne pare realmente 
u că un intelectual de talentul și 
teligențe lui G. Călinescu a omis 

• într-un roman consacrat unui in- 
lectual — tocmai acest aspect im- 
>rtant, transformarea unui intelec- 
tal apolitic într-un intelectual care 
irticipă la construirea socialismu- 
ii. De asemeni, absența (în tagma 
i-tilor), a burgheziei, face să cadă 
(îgerat accentul asupra unei ipo- 

nobili mi romînești. Fără a
importanța unui aseme-
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lia („Ieșirea din apocalips") și Di- 
mos Rendis („Ulița piperului sălba
tic", vol. II), reflectă aspecte din 
lupta popoarelor împotriva fascismu
lui. Costache Anton a publicat un 
roman pentru tineret („Seri albas- 
tre“), iar Sergiu Fărcășan ne-a dat 
cel mai bun roman științifico-fan- 
tastic apărut pînă acum la noi („0 
iubire din anul 41.042").

N-are rost să încercăm aici o ca
racterizare a romanelor amintite: 
despre cele mai multe presa a scris, 
altele de abia au apărut și nu ar fi 
bine să anticipăm printr-o pripită 
și — fatal! — sumară Judecată. E 
de reținut însă că, deși bine orientat 
tematic, romanul a fost totuși mai 
puțin prezent în librării, anul acesta, 
decît ar fi trebuit. Nuvela însă e mai 
bine reprezentată: Lucia Demetrius 
ne-a dat un volum variat și intere-

sânt („Nunta Ilo-nei"), regretatului 
nostru coleg Asztalos Istvan 1 s-a 
tipărit în limba romînă o nouă cu
legere („Omenie"), iar Siitb Andras 
a publicat volumul „A șaptea bucu
rie". De cîteva zile a apărut „Afișe 
de bal", nuvele de Pop Simion. Ti
neretul, de altfel, a fost activ în 
domeniul nuvelei și schiței : Petre 
Sălcudeanu, „Iubește ziua de mîine", 
Fănuș Neagu, „Somnul de la amia
ză", N. Velea, „Poarta", Alexandru 
Lungu, „Hotar" ș a. Merită semnalată 
culegerea de povestiri „Vremuri ș> 
semne" de Maria Arsene.

Trecerea dintre schiță și reportaj 
o formează „Obsesia" de loan Gri- 
gorescu, acuzare pasionată a fascis
mului ; pornite de la document, re
portajele sale folosesc și fantezia, 
analiza, invenția de personaje și si
tuații. Reportajul, operativ prin na-

tură, s-a manifestat îndeosebi în 
presă. Editurile au fost însă destul 
de lente și s-au preocupat insuficient 
de sprijinirea acestei specii literare 
care presupune legătura vie și di
rectă cu viața. Totuși au apărut și 
cîteva volume de reportaj care, prin 
valoarea lor literară, pot sta alături 
de realizările din celelalte domenii 
ale literaturii. Amintim: Eugen
Barbu: „Cît în 7 zile", Ștefan Bă- 
nulescu: „Drum în cîmpie", Radu 
Cosașu: „Energii" și îndeosebi vo
lumul colectiv antologic: „Te slă
vim țară nouă !“ O ramură a repor
tajului, foarte apreciată de public, 
e însemnarea de 
tată

Pe piscurile tinereții

anul acesta
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In jurul meu se desfășoară steaguri : 
nori albi pe care-i poartă-n înălțimi 
o adiere lină. Dedesubt 
se-ntinde trupul luminos al țării, 
asemeni unei hărți, văzut ca-n zborul 
înalt, de păsări. Cît de mîndru-i omul 
la astfel de-nălțimi, de unde simte 
largi armonii perfecte cum răsună-n 
inima lui! Știind că-ntreaga țară 
te-nclreapfă fericită înainte, 
ureînd neînfrîntă planurile vieții, 
el sparge munți, ridică, stăvilare 
și pune frîu puterilor obscure 
și cerurilor. Toate cîte sînt, 
cu mintea le pătrunde și le-nclrumă 
spre-naltul pisc al țelurilor sale 
îndepărtate. Și astfel, el, omul 
ia-n stăpînire-ntregul univers 
și pieptul i se umflă de mândrie. 
Istoria, dacă-i va cere seamă, 
semeț el poate să-i răspundă : Iată 
ce-am făcut eu I toți cei ce-am împlinit 
această muncă, toți ne bucurăm, 
noi — și nepoții noștri care vin...

Deci fluturați, frumoase steaguri I Drept e 
cuvîntul cald pe care vîntul proaspăt 
îl flutură pe la urechea mea !...
E drept I... E drept!... Așa-mi șoptește vîntul, 
pe cînd eu sui cărarea către piscuri.
Se desfășoară steagurile-ntinse 
pe arătura zilnicelor munci, 
pe unde milioanele de oameni, 
umăr la umăr, suie-un drum de basin 
spre-un viitor ca un tărîm cu zîne. 
Seamănă-n cîmp, dinamitează stînca, 
se bucură și mor... Mîinile lor 
și sufletele intră în țărînă, 
sub giulgiul greu și negru-al veșniciei. 
Cine-ar putea vorbi de toate, cine, 
cînd țipătul se pierde-n larma vastă-a 
popoarelor în drum spre fericire ?...
De toate-aș vrea să vă vorbesc, prieteni, 
cu ochii ațintiți spre culmi albastre, 
cu mîna-n mîini frățești ce se-nfioară 
și de mâhnire și de bucurie.

în romînește de TUDOR ROTARU

RELOR
Nu trebuie să fii neapărat econo

mist, om de : cifre, ca să înțe
legi vastele dimensii ale ' proiec
tului bugetului de stat pe anul 1961. 
Ba, uneori s-ar putea spune că deși 
nu se pricepe să-l alcătuiască, păetul 
poate foarte bine, cum am spus, să-i 
cuprindă vastele desfășurări practice, 
aplicate pe rețeaua întinsă a realiză
rilor pornind din pragul noului an.

Ceea ce desprinzi în primă viziune 
este marea cursă a cifrelor. Fac sal
turi impresionante cifrele, sutele de 
milioane de la un buget la altul, 
de la un .an de realizări la allul. 
E și acolo, tn apusul capitalist, 
o cursă a cifrelor, dar unde duce ea, 
mai ales, unde vrea să ducă ? E o 
cursă a înarmărilor, în vreme ce pe 
pista vieții noastre socialiste cursa ci
frelor înseamnă o cavalcadă spre bu
năstare, spre fericire.

Cei care au ascultat sau au citit Ra
portul cu privire la proiectul bugetului 
de stat pe anul 1961 au avut 
acea grandioasă proiectare pe ecranul 
perceperii vizionare, a tot ce s-a creat, 
a tot ce se va crea în anul viitor.

Citind din Raport, vedem că: „Bu
getul de stat pe anul 1959 a fost în
deplinit la venituri în sumă de 51,058 
miliarde lei și la cheltuieli în sumă 
de 
cu
Pe 
în
nate, veniturile 
la 57,470 miliarde lei, depășind sar
cina de plan cu 670 milioane lei".

Mai departe, Raportul ne spune că: 
pe 1961 veniturile din sectorul socia
list sînt planificate în sumă 
miliarde lei, adică 94 la 
totalul veniturilor bugetului.

Am mai i 
tipografice din 
Raportul, ca o 
tarea sumei de 
alocată de la 
sele proprii 
stat din agricultură, pentru dezvolta-

48,260 miliarde lei, încheindu-se 
un excedent de 2,798 miliarde lei";

urmașul 960, cum se spune 
Raport, — „După datele prelimi- 

bugetare se ridică

de 61,704 
sulă din

întîlnit In
pagina ce 
uriașă oglindă,

7,346 miliarde de lei 
bunel și din resur- 
ale unităților de

coloanele 
oglindea 

ci-

rea producției agricole, la care se 
adaugă pentru investiții, din fondurile 
statului, circa 4 miliarde lei.

Pentru cheltuielile destinate acțiu
nilor social-culturale, 15,199 miliarde 
pe 1961, adică în paralelă cu 1960 
cu 1,518 miliarde mai mult.

Pentru învățămînt: 4,155 miliarde, 
pentru asigurările sociale: 3,745 mi
liarde.

lată că trecind prin procesiu
nea impunătoare, doveditoare și 
promițătoare a cifrelor, a cifrelor 
proiectului de buget, am întîlnit pe 
timpul uriaș al viziunilor, poezia ci
frelor — poezia cifrelor din proiectul 
bugetului de stat pe anul în care am 
pornit.

Cum citeam acea pagină de ziar tn 
care este imprimat Raportul, am a- 
vut viziunea nu a unei pagini, ci a 
unui ecran uriaș, care se dezvolta ne- 
sfîrșit, transformîndu-se in marele e- 
cran al realităților, intr-o hartă ideală 
a patriei. Pe acest ecran, pe această 
hartă vie, cifrele deveneau noțiuni di
namice, vii. Ele intrau in cuprinsul 
elementelor, dilatau simbolurile, de la 

, esență, la volume și forme.
Ecranul ne arăta tuturor, dincolo de 

cifre, realitățile, viața in mers pe care 
o mijloceau aceste inșirări de cifre. 
Toți au văzut marea poezie a cifre
lor, cuprinse in Raportul proiectului 
de buget. Am văzut acolo, pe harta 
patriei, realizările de ieri, pînă în pra
gul lui 961. Am văzut cele pipăite cu 
privirile, cu pașii noștri. Cartierele 
noi; orașele noi; uzinele; fabricile 
noi; termocentrale; baraje; marea 
din culmea munților; marama albă 
care a pornit ca o șosea lunară din 
casa firelor de paing de la Săvinești, 
pentru înveșmîntarea domnițelor mun
cii de peste toată întinderea patriei 
din fabrici ateliere și ogoare. Am vă-

zut acea suită de 2.500.000 de ma
nuale școlare gratuite, pe care dacă 
le-ai descompune în file, ar fi 
o ninsoare amplă de pagini cu 
lumină deasupra conștiințelor noi, a 
oamenilor de mîine. Am văzut, ca 
într-un vis ritmul zecilor de mii de 
tractoare, de semănătoare, de com
bine. Mergeau singure, fără șoferi și 
conducători, minate de acea poezie 
dinamică a cifrelor. In urma lor, ve
deam cum ieșea din păntint marea de 
aur a viitoarei-,recolte. Toate acestea 
care derivă din poezia cifrelor în
seamnă dezvoltarea sectoFuRi;. socialist 
al agriculturii, îmbunătățirea ne&cgue- 
nită a condițiilor tehnice, dezvoltarea'' 
producției bunurilor de larg consum, 
creșterea sistematică a puterii de 
cumpărare a celor ce muncesc, creș
terea condițiilor de viață și de muncă, 
creșterea zîmbetului unanim în fața 
unei hărți uriașe a realităților, care 
se împlinește, se dezvoltă, se lasă

■ străbătută, urmărită, în toată plină
tatea frumuseții ei grandioase, în ritm 
de realizare și în devenire viitoare, 
stind în fața privirilor umanității, ca 
un exemplu al lagărului socialist, 
exemplul unei patrii socialiste, unde 
poporul e stăpîn pe uneltele sale de 
producție, pe conștiința sa, pe rodul 
muncii lui, unde toți — tehnicieni, 
agricultori, oțelari, zidari, siudenți, 
artiști și poeți — pot citi în jocul, în 
suita cifrelor proiectelor bugetelor de 
stat ale fiecărui an, marea poezie a 
cifrelor, transformate în acțiune, în 
muncă, în realizări, în roade de care 
se bucură întregul popor adăpat la 
izvoarele unei
a elementelor: poezia 
înmănunchează firesc 
ment al poeziei.

Radu BOUREANU

duble naturi poe'ice 
muncii care se 
in marele ele-

însemnări ia începui de au literar
Belșugul cîmpului unul an întreg 

îl socotim la sfîrșitul toarr.nei. Atunci 
măsurăm hambarele, pivnițele, pătu- 
iele, coșarele. Roada viitoare așteaptă 
undeva în țărînă, ar./fo -unde a fost 
aruncată sămînța ■ așteaptă în taini
țele rădăcinilor ,ae copaci, prin care 
vor urca sevele-' dătătoare de putere 
ele frunzelor și florilor din anul 
j&re va veni/ după ce se vor ridica 
Bpezile ; așjieaptă și în boabele care 

stau înj magazii, pentru ca abia 
j^krimăvar.â să se cunune cu darni- 
H^Bjămîntț Intre belșugul unui an 

care îi urmează, stă 
cind firea adoarme ; a- 

KKB. aștriipt.î o vreme, sau 
hBHK.;. mc-.-t ::i „dineuri nev. rute, 

a izbucni din nou cind 
ai lui martie urcă pe 

^fceraturj r:.: o
MsS..teamă un s..;lj de

-4- '

soare- 
cer.
iarnă 

aștep-

•r tineri
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ale celuilalt. Noile cărți germi- 
și cresc odată cu cele care 

In ziua în care se încheie anul

an și 
nează 
apar, 
calendaristic 1960, tipografiile impri
mă. cărți care vor apare în ianuarie, 
în martie, în iunie și chiar în sep
tembrie — acestea din urmă, cărți 
care se tipăresc în condiții mai com
plicate, din cauza planșelor. Publica
țiile fac bilanțul unui an, dar acesta 
a fost încheiat de redacții și scriitori 
cu trei sau patru luni înainte.

Le spun acestea poate cam lung și 
neîndemînatec, pentru a ajunge la o 
concluzie prețioasă; literatura anului 
1961 este rodul muncii de adîncime, 
al îndrumării de fiecare zi, desfășu
rare de partid între scriitori, în edi
turi, la publicații, cu un an, doi și 
mai mulți înainte; ca ploaia binefă
cătoare și ca sevele pămîntului, pădu
rea au hrănit-o succesele oamenilor 
mitticii din acest an și din anii ante
riori. Le spun acestea pentru citito
rul care se desfată pe paginile unei 
cărți noi și se gîndește cu prietenie 
la autorul ei. Cititorul acesta să știe 
că, în acele clipe, scriitorul care a 
migălit cuvînt cu cuvînt cartea pe 
care el o are în mînă, este de mult 
afundat în truda la o altă carte.

Rîndurile acestea vor să aducă în 
fața acestui cititor plin de prietenie 
și dragoste pentru literatură cîteva 
lucruri despre recolta anului 1961 și, 
întrucîtva, despre

MAI INTIl

De ce mai întîi 
că mai cu seamă 
teraturii cu pădurea este potrivită. 
Elaborarea lor a început mai demult

a anilor următori.
ROMANELE

romanele ? Pentru 
aici comparația li-

sauși este ajunsă acum la capăt, 
poate fi socotită încheiată.

I960 a fost un an cu multe volume 
de nuvele, schițe, reportaje — ceea ce 
numeam mai demult, „genul scurt"; 
1961 se anunță îmbelșugat în roma
ne. începutul îl fac cărțile care au 
ieșit în librării chiar în ultimele zile 
ale anului trecut, deci care vor fi 
șub ochii cititorilor, firesc, în cursul 
lui 1961. Mă gîndesc la .romanele lui 
Zaharia Stancu, „Clopote și stru
guri", „Printre stele" și „Carul de 
foc", primele din ciclul „Desculț" pe 
care autorul îl anunță alcătuit din 12 
volume. Mă gîndesc de asemenea la 
romanul lui Alecu Ivan Ghilia, „Ieși
rea din apocalips" și la „Oțelul" de 
Constantin Chi-riță, primul din viața 
satului actual, al doilea despre mun
citorii metalurgiști. Va urma numai- 
decît, în aceste zile care deschid noul 
an, un roman al Luciei Demetrius, 
„Primăvara pe Tîrnave", închinat 
unui sat în care se petrec adînci pre
faceri socialiste.

Așadar iată reprezentate, chiar prin 
aparițiile unei singure jumătăți de 
lună, principalele direcții ale roma
nului în anul abia început. Din cît 
se poate spune acum, aceste trei 
direcții vor fi destul de echilibrat 
populate de aparițiile anului 1961, 
ceea ce înseamnă că tematica actuală 
este puternic dominată în literatura 
nozstră ocupînd spațiul a cel puțin 
două treimi din numărul total de 
pagini ale romanelor. Adaug tot aici . 
că, în domeniul nuvelisticii, situația 
este încă mai favorabilă lucrărilor 
care își extrag subiectele din faptele 
epocii pe care o trăim,

Mediul muncitoresc al uzinei al 
șantierului, trăiește în mai multe ro
mane. De exemplu și în romanul lui 
Marin Preda, „A treia lună a primă
verii" și în „Gablonz — magazin 
universal" de Ury Benador, în capi
tole compacte, deși romanele au în 
centrul lor alte probleme — primul 
destinul unor intelectuali în perioada 
1952—53, al doilea viața unor oameni 
necăjiți și a celor ce-i exploatează, 
întîmplările începînd fa 1948 și răsu- 
cindu-se brusc către 1920. Dar sînt 
și romane dedicate exclusiv munci
torimii și vieții ei în anii noștri, ro
mane ale eroismului comunist: 
„Hunedorenii" de Nicuță Tănase, 
„Anii tineri" de Nicolae Țic, „Aceste 
zile și aceste nopți" de Teodor Mazilii, 
sau „Dunărea revărsată" de Radu 
Tudoran.

Tot muncitorilor, dar în condițiile 
luptei împotriva exploatării, a răz
boiului, le sînt dedicate romanele 
„Minerii de la Jiu", de Nicolae De- 
leanu, „Pe muche de cuțit" de Mihai 
Beniuc, „Șoseaua Nordului" de Eugen 
Barbu și „Dintre sute de catarge" de 
Haralamb Zincă, primul plasîndu-și 
acțiunea în îndepărtatul 1848, celelal
te trei în 1914, și avînd în centru 
muncitorii ilegaliști. Pentru cititorii 
care au citit și în 1959 romanele lui 
Mihai Beniuc și Eugen Barbu, pur- 
tind același titlu, trebuie spus că 
amîndouă aceste romane se vor între
gi, cel dintîi continuîndu-și desfășu
rarea pînă în 1944, la 23 August, cel

(Continuare în pag 6)

_ Mihai GAFIIA AUREL IIQUJDJ, ^ZidWțe in întreceri^
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GAZETA LITERARĂ'

Bibliofeea 
școlarului — 
periodic

Editura Tineretului făgăduiește 
că începînd cu anul 1961 colecția 
,.Biblioteca școlarului- va apare 
periodic la 15 și 30 ale fiecărei 
luni și va beneficia de o pre
zentare grafică superioară : co
pertă lăcuită, format elegant și 
portabil, un portret al scriitoru
lui editat. Iată titlurile lucrărilor 
care vor apare în primele 6 
luni : I. L. Caragiale — „O scri
soare pierdută1*,  Gr. Ureche - 
,,Letopisețul Țării Moldo  vei0-, G. 
Asachi — ,,Scrieri alese", Dull iu 
Zamfirescu — ,.Poezie și proză“, 
A. Bacalbașa — „Moș Teacă", 
„ Proza «Contemporanului»-, Al. 
Vlahuță — „Romînia pitorească", 
Fr. Schiller - ,,Intrigă și iubire", 
I. Heliade Rădulescu — „Zbură
torul-, Nic. Bălcescu — „Starea 
socială a muncitorilor agrari", 
Krîlov - „Fabule", I. A. Bassa- 
rabescu — „Pagini alese-.

discurile 
metaforei

Știți ca însușiri au casele 
pentru poetul Constantin Abă- 
luță ? In primul rînd „zîmbesc- 
— ceea ce, la urma urmei, ca me
taforă, se poate accepta cu ușu
rință. Iată însă ce aflăm în con
tinuare : „Casele parcă s-au tre
zit după un somn îndelungat / 
și-și freacă cu putere în soare / 
să se dezmorțească / palmele zi
durilor albe". Dar lucrurile nu se 
opresc aici : „am văzut casele și 
copacii și oamenii / (așadar și 
copacii n.n.) mergînd cu toții în 
aceeași, direcție, 7 cu pași siguri 
și netemători, înaintau / spre fe
ricire".

Pentru o singură poezie (vezi 
„Perspectivă" - „Scrisul bănă
țean" nr. 11/ 1960) este totuși prea 
mult.

Sfaturi pentru 
creșterea copiilor 

în revista ■„Femela’’ nr. 12, C.
Sandu semnează un fel de schițe 
moralizatoare, Autoritatea Învă
țătorului șl familia-,■ dtnd sfaturi 
părinților in vederea bunel creș
teri a copiilor.

Iată cum încearcă să-șl educe 
mama copilul, pe Andrei, care a 
bătut un coleg de școală. „Pe 
tăticu 1-al văzut vreodată bătîn- 
du-sl colegii î«

Poezie
despre Bicaz

Un poem despre Bicaz publică 
în „Contemporanul’’ nr. 53, Geo 
Dumitrescu : -„Toast pentru Bi- 
caz-. Versul sonor. Imaginile de 
anvergură, sînt folosite de poetul 
Geo Dumitrescu cu discemămînt. 
Lumina Bicazului va pătrunde în 
casele oamenilor, înnobilîndu-le șl, 
pînă șl obiectele neînsuflețite vor 
simți proaspăta boare electrică": 
.... brazii ușilor șl ferestrelor, ste. 
jarul și fagii / dulapului și-al me
sei șl-al scaunelor, / telul casetei 
cu scrisori...’’ Cînd poetul se lasă 
însă antrenat de un fefi patetism, 
tonul devine manierist, sec, fără 
putere de enasfie. șl oarecum 
digresiy jar asociațiile forțate 
sa<r convenționale: „Cotnarul e- 
lectric” ; „veste albastră” : „bivol 
al întunericului", etc.

Sfaturi în versuri 
pentru gospodine

Vreți să știți cum să vă apă
rați borcanele cu miere, de muș
te ? Nimic mai simplu ! Citiți 
poezia „Musca la miere" de Da
vid Florian, ,, Flacăra- nr. 51 : 
„Musca dacă-n mieră pică / Nu 
mai iese, nici o frică ! / (duioasă 
liniștire) / Dar e oala mai ferită / 
De o ții acoperită H (originală 
remarcă).

M1HU VULCANESCU „Pe șantier"

VERONICA 
PORUMBACU :

„Pagini din Coreea“
In „Pagini din Coreea" — culegere 

de reportaje — Veronica Porumbacu 
uzează de resursele poeziei. Relatările 
despre oameni, fapte și locuri, amin
tesc de elocvența versului, căci infor
mația exactă nu stînjenește efuziunea 
lirică stîrnită de priveliștile Coreei. 
Suferințele războiului, încă vii, trans
par In imagini puternice.

Spectrul ororilor a destrămat peisa
jul de legendă cd Coreei munților de 
basm și diamant. Ni se evocă anii 
marilor prădâciuni. Pornit de japonezi, 
jaful mormintelor străvechi, bogate în 
aurul podoabelor, a fost sfîrșit de 
yankei (reportajul „Despre politica 
mormintelor"). In 1950, în urma co
tropirii imperialiștilor, străzile, orașele 
rămăseseră pustii. Viața Coreei se 
mutase sub pămînt. Bărbații Coreei 
continuau lupta în adăposturi subte
rane. Iată vestigiile luptelor. A mai 
rămas din bogăția verde a pădurilor, 
într-un muzeu, trunchiul ars al unui 
pin, unul dintre cei trei copaci care 
au supraviețuit bombardamentului în 
munții din împrejurimile unui oraș. A 
mai rămas în picioare o singură mî- 
năstire din lemn, unde un călugăr se 
ruga pentru îndepărtarea calamități
lor războiului („încep cu sfîrșitul") 
Cînd mijloacele reportericești nu mai 
sînt îndestulătoare, poeta recurge la 
forța de sugestie a versului. Sîrma 
ghimpată e hotar în trupul sfîșiatei 
Corei, simbolul durerii poporului des
părțit: „Intre mine și tine e hotarul 
ghimpat al falezei, / între mine și 
tine — spinii sîrmei ghimpate / între 
mine și tine — granița minelor răma- 
se-n pămînt... frumuseți în ramă de 
sîrmă ghimpată! Dar Coreea de Norde 
acum țara lanurilor aurii de orez și a 
muncii de reconstrucție. No-tirid aspec
te ale luptei pentru refacerea econo
mică autoarea selectează cu pricepere 
detaliile: ridicat din ruine, orașul Ha- 
num devine un port la mare; In Hin- 
Nam s-a construit cu ajutorul sovietic

cea mai mare fabrică de îngrășăminte 
chimice din Asia. Energia electrică, 
principala bogăție a țării, sporește 
datorită construirii cascadelor artifi
ciale, iar împletirea subterană a flu
viilor în turtele asigură irigarea solu
rilor. („Lină din piatră, tunele de 
apă și eroi in pantofi de tenis"). Spe
cialiștii tehnicieni, veniți din toate 
țările lagărului socialist șt noua inte
lectualitate din R.P.D. Coreeană for
mată în mare parte pe băncile univer
sităților din Moscova, București și 
Berlin — sînt un indiciu al frăției și 
solidarității internaționale a popoare
lor („Coreea,- un stat al solidarității")

Pictura priveliștilor în care natura 
îmbracă haina legendei și a mitului 
păgin, inspirînd neprețuite opere de 
artă muzicală și decorativă, se reali
zează cu sensibilitate (,,Intermezzo").

Chiar vechile povești folclorice sînt 
invocate în sprijinirea datelor reporte
ricești. Povestea fetei care se aruncă 
in val-uri pentru a-și salva tatăl și 
întimplările fermecătoarei Cuin-Hian 
conferă textului potențe poetice. („O 
poveste clasică").

însemnările Veronicăi Porumbacu 
se înscriu printre reușitele volume de 
călătorie ale scriitorilor noștri.

Sînziana POP

1RIMIE STRĂUȚ:
„Drumul spre ziuă‘‘

Schițele și povestirile pe care Ie 
reunește volumul de debut al lui Iri- 
mie Străuț, relatează toate, eveni
mentele unei greve a minerilor drn 
Valea Jiului, în anii întunecați ai ex
ploatării capitaliste. Dispunerea în vo
lum a schițelor urmărește să punc
teze etapele desfășurării grevei. Astfel, 
primele bucăți din volum descriu faza 
pregătitoare (în „Fluturași»", un tînăr 
minier, urmărit de jandarmi, salvează 
„fluturașii", un pachet de afișe-mani- 
fest). în cea de-a doua povestire, prin 
eroismul unui comunist, loachim 
Mutu, sînt salvați membrii comitetului 
local de partid, întruniți în ședință, în 
podul unei colibe. Intr-a treia poves

tire un tînăr utecist leagă de hornul 
înalt al uzinei electrice cămașa sa ro
șie în semn de solidaritate cu minele 
răsculate („Steagul"). In sfîrșit, în 
„Achim" asistăm chiar la momentul 
grevei muncitorilor care luptă pentru 
drepturile lor.

Autorul folosește cu predilecție teh
nica portretului. Se reține dintre per
sonaje figura lui Achim, grăjdar, om 
cu o confuză înțelegere a evenimen
telor dar care, atunci, cînd i se cere 
să-și servească stăpînii, transportând 
leșurile celor uciși, refuză si trece, 
firesc, de partea ctlasei sale. („Achim").

Piesa de rezistență, care dă și titlul 
volumului, este „Drumul spre ziuă". 
Povestirea, de dimensiuni mai mari, 
descrie acțiunea de salvare a unei 
tipografii clandestine, aflată într-un 
vechi gang subteran al unei mine pă
răsite. Cunoscîndu-și resursele, auto
rul construiește întreaga bucată cu 
mijloacele portretului, realizînd pro
filul unuia din cei mai vii și auten
tici eroi ai cărții, bătrînul comunist 
Vitoșin. De-a lungul peripețiilor nenu
mărate care se ivesc în acțiunea de 
transportare a „bostonului", Vitoșin 
este, rînd pe rînd, îndrumător, prie
ten, imbold, exemplu de voință și dîr- 
zenie pentru cei doi uteciști care-1 în
soțesc. Paginile care zugrăvesc ceasu
rile petrecute de cei trei erot într-o 
galerie surpată sînt de un dramatism 
de bună factură. Există însă în nu
vela Iui Străuț și pasaje în care emo
ția slăbește, tonul devine factice, gri
ja față drM^rfrrii.-i-tated eroilor mai 
slabă.

Volumul „Drumul spre ziuă" atestă 
calități reale de prozator și o bună 
cunoaștere a faptelor de viață tratate. 
Uneori însă firul epic slăbește sau se 
rupe chiar, apar lungimi, fraze de
clarative ; personajele își pierd atunci 
conturul, caracterele lor suprapunin- 
du-se schematic. Autorul trebuie să 
depună eforturi pentru a-și nuanța 
mijloacele scriitoricești de care dis
pune și care fac dovada unui talent 
real.

Nicolae BREBAN

IImI sa) W/ \ I

CEZAR BALTAG:
„Comuna de aur"

Acum câțiva ani, cînd a debutat 
în presa literară, Cezar Baltag era 
un adolescent timid pînă la rigidita
te. Gesticula puțin, cu o sobrietate 
impusă, avea tăceri lungi, în spatele 
cărora însă puteai simți o receptivi
tate vibrantă, proaspătă. Aparența 
rezervată, uneori chiar crispată, era 
contrazisă de pîlpîirea candidă a 
privirilor, nemodificată de lentilele 
ochelarilor, în dosul cărora ar fi 
vrut parcă să se ascundă. Aproape 
paralizat în relațiile cu oamenii 
(avea probabil impresia că elanurile 
lui, setea lui de puritate ar deveni, 
manifestate exterior, cam ridicole) 
— el găsea în poezie o adevărată 
eliberare. Mișcarea bruscă (de parcă 
ar fi trebuit să învingă o reținere) 
cu care-ți înmîna un manuscris, 
contrasta cu limpezimea rotundă a 
versurilor așternute pe foaia de hîr- 
tie. Maturitatea timpurie a expresiei 
nu devenea o piedică în calea măr
turisirii unui entuziasm iuvenil care, 
filtrat prin imagine, prin percepția 
poetică a concretului, se îndepărta 
de exprimarea convențională, gesticu- 
latorie și grandilocventă. Dimensiunea 
candorii era prezentă în versurile din 
acea vreme: „Strugurii dorm ca 
niște păsări / îngrămădite în cuibul 
moale și verde al grădinii, / frunzele 
dorm amețite de fierbințeala vinului 
/ care are să vină. / Dorm toate 
gîngăniile pămîntului... / Doar unde
va, / sub pielița fină a broboanelor 
de sudoare / a vîntului, pămîntului 
și apei, / se zbate ceva amețitor și 
cald, / ca sîngele fecioarelor istovi
te. / Mîine fecioarele vinului / vor 
dansa împrejurul luminii / și tran
dafirii își vor deschide petalele / 
în ritmul dansului lor.” („în ajunul 
culesului" — 1957). Acest „dans 
împrejurul luminii", era un dans al 
bucuriei și al plenitudinii. Timidită
țile sau crispările adolescentului 
nu-și aflau loc în poezia sa.

Evoluția Iul Cezar Baltag a fost 
rapidă și semnificativă pentru direc
ția eforturilor creatoare ale genera
ției sale: explorarea sensului comu
nist al existenței. In raport de e1. 
Cezar Baltag s-a definit ca un poet 
al luminii, al marilor incendii solare 
— simboluri ale înțelegerii, partici
pării patetice, entuziasmului lucid. 
In prefața volumului Comuna de 
aur, Paul Georgescu, discutând a- 
ceastă latură definitorie pentru per
sonalitatea poetului scria: „Lumina 
nu este la tânărul poet o imagine 
sau un motiv poetic, ci expresia vi
brației sale secrete, iradiația tine
reții viguroase și pure, proiectată în 
viitorul comunist. Așa se explică, 
între altele, circulația luminii în 
plante și oameni, sevă transparentă 
și transfiguratoare..." Firește, simbo
lica luminii nu e nouă. Ceea ce 
aduce însă nou Cezar Baltag e o 
mare capacitate de trăire poetică a 
semnificațiilor ei, includerea ei în rea
litatea imediată a simțurilor, a trupu
lui, și apoi prin extindere, în toate 
manifestările biologicului. Lipsește — 
deși nu totdeauna — ostentația gene
ralităților rarefiate în alegorie. Lumina 
e asimilabilă, în întreaga ordine na
turală : „Crengile string în vinele lor 
soarele, / își ung cu ele mădularele, 
/ îl dospesc în sîngele lor vege
tal, / îl adună în inima tare a 
lemnului, / Iunecîndu-1 în albii de 
somn fluidic și pur, / în tuburi lem
noase de orgă vie. / Ascultă arzînd 
pe umerii apelor, / pe tâmplele văz
duhului. / pe pîntecul hume; / zba
terea densă și sonoră a soarelui: / 
simfonia luminii cîntată din flaute 
vii". Dar lumina, arderea guvernea
ză și legile conștiinței umane. înțe
legere 1 implică incandescența: 
„Egal cu focu-n arderi, copacilor a- 
semeni / Cînd brațe lung[ cu ges
turi extatice întind / Să pipăie-n

frunzișe și crengi de arbori gemeni 
/ Amiaza cobarîtă aproape, mă a- 
prind". Fericirea comunistului apro- 
piindu-se de țelul său se rotunjește 
în imaginea sugestivă a unui soare 
interior: „Tn toate-s eu. în mine 
toată-această / amețitoare fericire 
rară. / Știu: în alt veac, prea 
strîmt, atîta soare / Interior, ar fi 
putut să doară". E un permanent 
transfer de lumini și de flăcări în- 
tre lumea lăuntrică și cea externă, 
între subiectiv și obiectiv, între pr- 
gapic și inorganic, care conferă di
mensiunile fundamentale unui univers 
poetic original. Se cuvine însă să-i 
atragem atenția lui Cezar Baltag 
asupra primejdiei pe care o repre
zintă pentru creația sa ceea ce s-ar 
putea numi un manierism al incan
descentelor. Nu e vorba atît de frec
vența imaginilor sau epitetelor care 
au la bază lumina, arderea („lumi
nos", „solar", „incandescent", fier
binte" ; „foc", „seînteie". „flacără", 
„vîlvîtaie", „vîlvoare” etc.). — căci 
această frecvență, prin ea însăși nu 
poate constitui o deficientă. Impresia 
de excesiv, în direcția arătată, pro
vine din faptul că imaginile poetu
lui nu comunică totdeauna o tensiu
ne reală. In astfel de împrejurări 
Cezar Baltag ajunge fie Ia un des
criptivism destul de artificial („Sub 
șorțul de cauciuc, mai fierbinte decît 
crinii albi ai metalului, / inima in
cendiază sîngele. nervii, gîndurile / 
și degetele sînt zece văpăi prelungi 
/ cioplind imaginația focului. / Și 
omul întreg e o flacără densă și 
albă". — „In halele uzinei"), fie la 
un lirism discursiv, care-i contrazice 
adevărata vocație.

Poet al unor elanuri îndrăznețe 
și ample — care vădesc o înclinare 
romantică — Cezar Baltag are și 
talentul remarcabil al expresiei sin
tetice, dense. Uneori, atenția pe care 
o solicită versurile separate, prin 
calitățile lor de plasticitate șî con
centrare. poate face ca — la o lec
tură mai grăbită — ansamblul să 
se constituie doar în linii palide, ne
clare. Comunicarea sensurilor se ba
zează la Cezar Baltag pe continui
tatea patosului, care-și găsește me
reu alte răsfrîngeri. Unul din cele 
ma| izbutite poeme din volum, „Răz

boiul" — evocare a copilăriei ucise 
de război — ar putea fi citat în 
sprijinul afirmației de mai sus. Aici 
nu există o singură viziune, căreia 
imaginile să i se subsumeze spre a-i 
da unitate și pregnanță, ci o succesiu
ne de viziuni, halucinante, pe care 
poetul le închide în cîteva versuri, 
într-o strofă, pe fiecare. Alăturarea 
lor e justificată doar de tensiunea 
unei aceleiași trăiri, nu și de o con
cepție arhitectonică. Estetic vorbind, 
fragmentul, într-0 astfel de împreju
rare. poate căpăta și valoare inde
pendentă, iar poemul nu șe sfîrșește 
decît pențru că autorul și-a epuizat, 
pentru moment, resursele inspirației, 
continuarea lui puțind fi imaginată 
la infinit. Desfășurarea rapidă a vi
ziunilor succesive e surprinzătoare: 
„Eram neverosimil și inocent altoi, 
/ înmugurire pură de cald și de lu
mină, / Și nu știam că bolta își 
scutură în noi, / Cîrpe de foc d:r 
vasta-i crinolină. / Mărăcinoase vin 
turi tremolizînd eterul / îmi înecau 
surîsul într-o oglindă rea, ! Muri
seră lumina și frunzele și cerul / 
Și lilieci de sînge dansau în mintea 
mea. / Omizile coloane curgeau ver 
zui și lent, / Din cețuri hanseate și 
de la Rhin ivite, / Și horcăia pădu 
tea rupîndu-și violent / Bandajul 
roș al frunzelor strivite.”

Ideile majore ale vremii noastre, 
intîlnindu-se toate în idealul Comu
nei, stimulează neîntrerupt imaginația 
poetului. Una din laturile cele mai 
interesante ale poeziei- lui Cezar Bal
tag o constituie reflecția asupra 
tâmpului, nu numai în aspectele lui 
imediate, dar și în cele de ordin mai 
general, cu implicații filozofice. Sensul 
fundamental al timpului (pentru a-1 
realiza e nevoie să înfrîngi timpul, 
să-l domini), — e viitorul; „Cît 
de mari sîntem, cît de mari I / 
Timpul nu putea să ne mai încapă, / 
de aceea l-am spart / și am intrat 
în viitor". Viitorul comunist exercită 
o imensă putere de atracție, e un 
„magnetic pol": „Ne smulge viitorul. 
Lumina lui ne soarbe / Cu buze de 
jăratec din lumi cu pas greoi". Iar 
dacă timpul reprezintă, prin iminența 
morții individuale, o condiție tragică
(„Ninge neste ani neaua vremii 

multă, / Colbul măcinat al atâtor 
veacuri, / Peste vremi căzînd, în 
culori le-mbracă / Sure-albastre. /

Gh. ACHIȚEI

O CARTE PE ȘAPTAMlN

CONSTANTIN CHIRIȚĂ: „Oțelul
La un an după „întâlnirea" Constantin Chiriță 

se prezintă în fața cititorilor cu o nouă carte, 
deosebit de interesantă și actuală. „Oțelul" în
fățișează aspecte din lupta siderurgiștilor pentru 
sporirea productivității muncii. „Bătălia șarjelor 
rapide", care formează în esență mobilul acțiunii 
romanului, antrenează mase largi de muncitori, 
călește caractere dîrze, conștiințe înflăcărate. Este 
pretutindeni evident efortul tânărului prozator de 
a ne prezenta o imagine cît mai veridică a 
clasei muncitoare. Pătrundem într-un univers spe
cific, prea puțin explorat încă în literatura 
noastră — universul de preocupări al muncito
rului constructor al socialismului. în multe, pri
vințe Voicu, acest „leu", cum i se mai spune de 
către tovarășii lui, seamănă cu Alexandru Se
verin din „întâlnirea". Constantin Chiriță a știut 
să folosească experiența literară cîștigată an
terior. Figura de adevărat „uriaș", a lui Voicu, 
om bun la suflet și extrem de sever în același 
timp cu cine greșește, pasiunea lui pentru meseria 
de oțelar ne amintesc de eroul romanului anterior. 
Voicu însă întruchipează unele trăsături noi. 
manifestă mai multă hotărîre în ceea ce între
prinde, are o anumită prestanță de „maistru*  
intr-un cuvînt degajă mai mult farmec și natu
ralețe. El este animatorul tuturor experiențelor, 
încununate pînă ta urmă de succes, privind re
ducerea timpului de realizare a șarjelor. „Oțelul" 
mai conturează și alte chipuri de muncitori frun
tași comuniști a căror frumusețe interioară cu
cerește •' Crișan, Piculină, Busuioc, etc. Flecare 
aduce elemente etice, specifice mediului în care 
s-a format. Crișan păstrează parcă semeția ta
tălui său, oțelarul comunist căzut în luptă îm
potriva regimului burghezo-moșieresc. Busuioc 
apare ca o ființă puternic interiorizată, calm și 
perseverent. Piculină are încă o conștiință mai 
puțin evoluată. Toți, însă, sînt oțelari ex- 
celenți și au învățat de la „maistrul" Voi
cu, „leul", să-și iubească meseria. In ro
manul lui Chiriță muncitorimea este prezentată 
în continuă creștere numerică; forțe noi vin lă

întărească -„detașamentul” de oțelari. Trebuie su 
liniată în primul rînd soliditatea morală 
politică a acestor oameni, unitatea de conving 
ideologice, unitatea de acțiune, surprinse veri 
de către autor.

Romanul „Oțelul" a fost conceput ca o su 
de biografii, expuse pe capitole, ce vin să 
contopească în cadrul aceluiași conflict. Diver 
tatea de caractere e menită să demonstreze 
să confirme trăinicia unității politice dintre mt 
citori, patriotismul lor, devotamentul pentru cap 
partidului. Construcția are și un dezavantî 
nu sînt sudate suficient episoadele acțiui 
iar unele dintre ele fiind și gazetărești conflicul ui 
ori se subțiază.

„Oțelul" ar putea fi denumit un roma 
monografie. Forța lui rezidă mai cu seamă 
reușita unor portrete oarecum de sine stătătoa

Constantin Chiriță deși tînăr s-a dovedit 
scriitor al surprizelor- A debutat porpriu-zis, 
„Cireșarii" o carte pentru copii. A scris a| 
„Castelul fetei in alb", povestire de avente 
de asemeni destinată celor mici. De aceea sail 
către ampla frescă citadină intitulată „întâlnirea*  
fost neașteptat. „In „întâlnirea" prind vil 
medii și categorii sociale diverse, fiecare cu m< 
talitatea sa specifică. Acest antrenant romi 
ce nu s-a bucurtt totuși de atenția cuvenită 
partea criticii, cunoaște foarte multe lungi 
și stîngăcii. „Oțelul" fără a mai fi o surpri: 
marchează un incontestabil progres in creația 
Constantin Chirfă și trebuie privit totodată 
o izbindă a literaturii noastre, realist sociaiis 
Romanul cucere|te prin actualitatea probleme 
dezbătute, prin nodul sobru și sigur în care s 
înfățișate chipurile de muncitori, prin intriga si 
plă, clară.

„Oțelul", una dintre puținele cărți cu temati 
industrială apfrute în literatura noastră, 
cere discutat pi larg de către critica literară.

TUDOR POPESCU:
„Un băiat privește 

marea“

Viața lui Ion, eroul primului volum 
apărut din romanul lui Tudor Po
pescu, este asemănătoare cu a ma
jorității copiilor de-acum 20-30 de ani, 
luptînd pentru existență în mijlocul 
unei societăți indiferente sau chiar 
cstile. Autorul a vrut să sublinieze 
acest lucru, proiectîndu-și personajul 
în cît mai multe din aventurile și 
experiențele posibile unui copil sărac, 
în acea vreme. Ion este vagabond, 
școlar și hamal; fură, de nevoie, a- 
vînd totuși un suflet onest, deschis 
comandamentelor morale; se-îndră
gostește de-o fată bogată dar o „pă
răsește" pentru că mama acesteia îi 
disprețuiește sărăcia ; muncește pînă 
la istovire în port și cunoaște, în fi
nalul cărții, lupta ilegală a uteciștilor 
și comuniștilor. Toate acestea însă nu 
izbutesc să confere densitate epică 
romanului, pentru că nu apar ca niște 
episoade necesare formării persona
lității lui Ion, ci ca simple accidente 
în viața chinuită a unui orfan. Tudor 
Popcșcu nu organizează faptele re
latate, in jurul untâi fir conducător : 
evidențierea procesului de formare a 
acelor trasaturi care-1 vor caracteriza 
pe eroul său la maturitate. Privit în 
perspectivă. Ion, ca tînăr revoluționar, 
ca utecist trebuia, în mai--------- - —
ră, dezvoltat, în reflecțiile 
sale, în atitudinea pe 
față de întimplările prin 
Or, în afară de dirzenie, 
nimic deosebit în comportarea 
I isăși participarea sa, în finalul vo
lumului, la o acțiune de luptă anti
fascistă, nu exprimă un protest con
știent față de societatea care i-a stri
vit adolescența, ci pare mai mult o 
aventură a unui copil hrănit cu ro
mane polițiste.

mare masu- 
și gîndurile 
care o ia 
care trece, 

nu întâlnim 
lui.

Deficiențele de compoziție, insufi 
cienta selectare și structurare a ma 
terialului înfățișat, dau un caracte 
hibrid eroului. Totuși, talentul de po 
vestitor al lui Tudor Popescu creeaz: 
episoade 
copilului 
savuros 
vertirea 
blemelor 
tari la nivelul 
pări de copil, este vizibilă la Ion I 
prietenii săi. Prima perioadă, a vieți 
lui, copilăria propriu zisă, este de ap 
fel partea cea mai reușită a volumul» 
și prin priceperea vădită de autor î 
lărgirea treptată a universului eroi- 
lui său, care, cuprinde ograda case 
strada, portul și marea cu orizont! 
ei nesfîrșit.

Dintre celelalte personaje ale că- 
ții, cele mai convingător create sîzt 
moș Tălpan, cizmarul aplecat toai 
viața asupra uneltelor și Mitru 
scripcarul umil, admirator al arti 
lui Chopin și Beethoven. Ei cuceres 
prin vorbirea colorată și omeni 
simplă a gesturilor. Evocarea lor, I 
care Tudor Popescu a pus duioșie i 
discreție, reprezintă pagini dintre ce! 
mai reușite ale cărții. In schimb, Fan, 
bătrînul care-1 ajută pe Ion să învee 
carte și Cerbu, eroul comunist al r- 
manului sînt cu totul inconsistent 
schematici. »

Atît cît lectura -unui singur volum 
ne poate îndreptăți a caracteriz» un 
scriitor, credem că Tudor PoțEscti 
are virtuți mai degrabă de povesti
tor, aducînd cu u-șurință In fața citi
torului scene și tipuri din Conslnța 
anilor mai vechi. Cînd își proțune 
însă o desfășurare epică mai conpli- 
c.ată decît simpla evocare, autorti nu 
biruie întotdeauna greutățile, nu de
pășește maniera sentimentalistă.'.Am 
dori de aceea ca autorul, în al dilea 
volum, să investească cu semnifiații 
mai adînci oamenii șl faptele îr’ăți- 
șate.

reușite în care ingenuitate 
se îmbină cu o anecdotic 

comică
lumii
ei, în imagini și interprt

ori dramatică. Con 
exterioare și a pre

propriilor lui preoct

Sorin ALEXANDRESO

1

Ce păcat că noi nu vom fi acolo / 
Cînd tot mai departe va păși Co
muna / In neîncetat circuit al vieții / 
Veșnic în creștere"), activitatea uma
nă, dusă în numele viitorului, e o 
victorie asupra timpului, asupra mor
ții: „Mult aș vrea să pot spune la 
plecare : / Noi ne-am cîștigat partea 
de izbîndă / Și de viitor. Timpul 
pentru noi e / Fără putere". Și tot o 
victorie asupra timpului e și subor
donarea de către om a cosmosului 
Depășirea tragicului apare, în viziu
nea poetului, nu numai subiectivă, 
dar și obiectivă. O dominare a infi
nitului, așadar: „Arderi se topesc 
abia-ncepute, / Brațul scapă vîsla 
prea curînd. f Trupul zvelt mi-1 se
ceră prea iute / Timpul nevăzut alu- 
neeînd. / Dar destul! cu fruntea voi 
răzbi, — / Cerb al zării fulgerînd 
în salt — / Să despic în rotitoarea 
zi / Drum elastic clipei și înalt. / 
Din arborescentul creștet n-o să-mi 
scape / Timpul, snop de arderi recti
linii, / Cînd țîșnirea mea va fi aproa. 
pe / De viteza fulgerată a luminii".

Deocamdată acest viitor e doar anti
cipat de imaginația efervescentă 
poetului, care intuiește, 
de mare
„Te-nalți deci. Viteza ne desparte. / 
Și eu te-aud acum transfigurat / In 
alte epoci, săgetând departe, / Cu 
ritmuri care-n coaja lumii bat. / 
Și în frenetic puls zvîcnesc în tâm
ple / Semne de lut din evi ante
riori. / E vară-n lucruri. Ochiul 
mi se umple / De lumi în devenire 
și vîlvori". Există la Cezar Baltag 
un optimism fundamental (de loc

a
în imagini 

plasticitate, devenirea:

simplu, pentru că e rodul unei dez
bateri interioare autentice și pate
tice) — un optimism al forței și a' 
certitudinii comuniste, care vădește 
adînca adeziune a poetului la vre
murile noastre. Romantismul lui Ce
zar Baltag e 
orientat 
asupra 
la faza 
cosmic, 
și sori, 
toate părțile, fără umbră (care sem
nifică, după cum scria prefațatorul: 
„tragica ambiguitate din trecut a 
naturii umane, pînă acum prinsă în
tre idealul infinit și neputința de a 
se smulge legilor fizice") : „Voi privi 
cum toate zilele întind / Brațe lim
pezi către albul meu contur, / Trupul 
zvelt, lumina sorilor vuind / Mi-1 
va in-unda jur--împrejur“. Limitarea 
spațială, dependența 'de gravitație vor 
fi considerate străvechi umilințe, de
pășite: „țnvăluind dip goană luceferii 
bălani / In jarul fără margini, bi-

al visului intens 
spre viitor. Meditația lui 

destinului umanității ajunge 
eliberării omului pe plan 

înconjurat de zări limpezi 
omul va fi iluminat egal din

voii; mei sg-adapă, / Căci să răzbun 
mi-e sete miile de ani / Cît am tîrșit 
țărîna sub tălpi, pînă la groapă". 
(Imaginea bivolilor interastrali pare 
totuși nepotrivită într-un asemenea 
context.) Po'.mele despre viitor (cu
prinse în ultimul ciclu al volumului, 
„Timpul") sînt printre cele mai bune 
pe care le-a seri Cezar Baltag. Ele 
dovedesc aptitudi; ‘Te tânărului poet 
în direcția poeziei de meditație și cir
cumscriu exact factura romantismului 
său (Cezar Baltag e un\hugolian mai 
concentrat, cu experiența, mijloacelor 
de expresie moderne). \

Desigur, nu vrem să Ămitem j 
decăfî de valoare hazardate. Cezj 
Baltag e încă la începutulî 
și deși avem încredere în*  
său, trebuie să arătăm că, 
a-și da adevărata măsură, sîn 
cesare din partea lui eforturi ser 
Volumul său de debut conține și 
poezii convenționale, plate („în 
lele uzinei”, „Angajament”, „V 
lumina?", „Să nu renască” 
ciclul cu care se deschide v 
— Comuna de aur 
versuri sau strofe remarcabi 
pot futilul și destul fragme 
o discursivitate retorică, e 
la un poet care știe arta 
trării, doar prin Ii| 
creator susținut, prin gr

Considerat în ansambll 
fumul Comuna de 
mai mult dec ț un debt/f 
el marchează apariția uhu/ 
personalitate în linii mar 
zată, și avem siguranța « 
viitor nu îndepărtat se vd 
acele trăsături care acumJ 
neclare în fizionomia sal

Matei CAI

Volumul „Cîntecele inimi 
Mihai Beniuc, apărut la Editi 
neretului, se află tn librării.

de
Ti-

Un poem 
al certitudini

In poemul „Spectacol în aer Ier” 
publicat tn „Viafa Romînească" ; 10 
ca și tn alte creații lirice aleinei 
Cassian confesiunea nu degenereâ în 
anecdoticul comun sau tn metajsm 
sentimental. Euforia e lucidă. Ex\rea 
erotică se supune gîndului fără să (dă 
din intensitate, ba char dimpotrivă, ieta 
repudiază discreția filistină, exmîn- 
du-se direct, fără sfieli intimiste. <ls«- 
fel de poezie emoționează totdeaunirin 
patosul ei interior, prin alternanț fi
rească de neliniște și optimism.

Iubirea, pentru Nina Cassian, 
„spectacol în aer liber”. In locul rfan- 
coliei bovarice, a reveriei banale țn- 
tîmpină gestul sincer, atitudinea pe- 
rată de echivocul unor norme eticețm- 
venționale. Impresia în cazul acestaca- 
și la Iannis Ritsos) este a elevați^u- 
blimate într-un cadru feeric: „Prinun 
cer saturat de aur/ ca o lungă sucă 
de aur/ Ca o cheie de aur descuind i|ii 
de aar/ Zburau.../ Prin 'aur.../ Zbțu/ 
Prin aur/ Zburau...”

Geneza iubirii are simplitatea cola
nului. In locul tonului romanțioicu 
desuetudinea corespondenței de albuiltă- 
sim meditația și sfatul lucid: liți 
atenti, să nu renegați zborul de aur^ib 
pretextul gravității/ Totul poate fi 61- 
țat/ Sau frînt/. Luați aminte :/ Ațp.i 
horit pe pămînt". lată de ce fenrii 
prezente Nina Cassian ti opune tread, 
imaginea iubirii mutilate „de războit" 
fascism, de sînne ghimpate"^ 
rea lumii constituite pe iiț, 
locuiește spaima, gestu 
ria simplă și gravă i 
asimilată unui „sj 
Conștiința corn, 
însoțită de ii 
Ecourile rei 
prilejuiesiA 
flecții 
revolt:

un

in-
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vîntul său, EUGEN BARBU a 
atenție formării și dezvoltării 

llui de țip nou.
idul comuniștilor — a spus 
ul —• a restituit artistului dem-

lul care a mai apucat cite ceva 
ihile orînduiri, vă pot asigura 
cei care v-ați adunat aici, v-ați 
sub o stea norocoasă. Negus-
■ cuvinte, vînzătorii de macu- 
ji toți traficanții de idei _ au 
( pe vecie din viața noastră li-
■ Artei adevărate i s-a deschis 
in nou. Să prețuim acest lucru 
e străduim să fim demni de ti
pii de scriitor.
pe vă spune aceste cuvinte a 
it și el așteptarea înfrigurată, 
a și chinul confirmării. Poarta 
tre și grea de aramă se des 
greu’ și cere puteri destule. E 
ide ani de zile de ciocănit vor- 
k renunțări și de curaj. Nu e 
ret cînd vă spun că de aproape 
‘lucrez la noua ediție a „Șose- 
ldului". Obiecțiile aduse de cri- 
i-au îndemnat să reiau o carte 
3 încheiată. N-a fost o oc.upa- 
țnicioasă. Dar numai perseve- 
aduce bucurii.
rea dumneavoastră în viața 11- 

1 trebuie să recunosc este mai 
i Cenacluri, reviste, edituri, țo- 
1 stă la dispoziție. Firește sînt 
«de mai încercate, dar în cele din 
țoți cei ce au avut fibra de aur 
iibilității au reușit s-o facă au-

se cere fiecăruia dintre noi ? 
nuncă îndîrjită, o înaltă stimă 

] calitate, o dorință fierbinte de 
re cultura romînească pe cele 
nalte culmi. Condițiile oferite de 
«partidul și guvernul nostru au 
ft dezvoltarea unor scriitori cit
ii acum peste granițe, pe care 
rsă-i înșir aici. Pe fiecare dintre 
cavoastră vă așteaptă consacra- 
r/orbesc despre cei care fac pri- 
nr pași în literatură), ©ine vede 
în intrarea în rîndul scriitorilor 
r eventualele avantaje materiale 
te sfătuit să se apuce de altă 
tie.
cere scriitorilor, pe bună drep- 

tiă cunoască profund viața, să fi 
tmai multă vreme o experiență 
f utilă, asta în afara talentului 
-ră de care nimeni nu se poate 
r om de litere. Se cere o enormă 
cate de timp dedicată studiului, 
citi ne politică foarte limpede. A- 
dți la toate o forță nemaipome- 
rie muncă, fără de care nu poate 
frba de reușită. Eu văd în scrii- 
tn istoric, un economist, un filo- 
zun om foarte instruit și curios, 
fred că se poate face poezie ade
lă fără să fi citit multă astrono- 
tifără a ști botanica și geologia. 
Imarii artiști au fost în cele din 
u în afara studiilor școlare și 
ursitare, mari autodidacți. Ei au 
cin fiecare zi cu o patimă nedo- 
nă și setea lor de a cunoaște nu 
siprit decît în clipa morții.
atuarea, alt mare microb, bîn- 

tiunele capete. Automulțumirea și 
11 prietenilor au pierdut pe mulți. 
Trie să vă gîndiți la cele ce vă 
sf.

irîngerea noastră laolaltă trebuie 
scoată la suprafață înțelegerea și 
ania fără de care o cultură nu se 
p naște și dezvolta. Este știut că 
îulanța valorilor atîrnă greu numai 
enul talent și seriozitate.

■ez vorbitorilor care mă vor 
u spirit critic, luciditate și chiar 
n spirit, pentru că tinereții îi stă 
b să spună lucrurile cele mai in- 
tiante cu umor".

îînd cuvîntul, ION BRAD a ară- 
t printre altele;
Pentru noi toți, ca și pentru tot 

r numeroșii cititori de literatură, 
uitatele muncii din ultimii ani a 
sforilor tineri constituie un semn, 
cgur mai modest, dacă îl compa- 
i cu nesfîșitul șir de uriașe semne 
c vorbesc pregnant, cu mare lim- 
pme, despre faptul că politica păr
tini nostru a dat un avînt deose- 
tforțelor creatoare ale poporului, 
n afara acestui avînt fără prece- 
(t în toate domeniile de construire 
«desăvîrșire a socialismului la noi 
îțară, n-ar fi putut crește și nici 
rm putea concepe scrisul nostru, cu 
tte problemele și semnificațiile lui. 
■Joi avem obligații enorme față de 

por și- tocmai în sensul îndeplinirii 
1 din ce în ce mai bine — aș vreia
< vă spun aici cîteva lucruri despre 
ce s-a vorbit și în raport, să pro- 
p dezbaterea lor mai amplă și unele 
jțiative menite să le dezvolte. O fac
< ca scriitor dar și ca redactor la 
.cînteia tineretului".
Bogăția extraordinară a problemelor 
iții noi, socialiste, pe care sîntem 
emați s-o cuprindem în cărțile noa- 
«e ne obligă nu numai la o cu- 
jaștere profundă a lor, dar și la sis- 
tnatizare, la discernere, la așezarea 
j prim plan a celor mai importante 
otre toate preocupările și obiectivele 
„Desăvîrșirea socialismului însem- 
lază și desăvîrșirea morală a oame- 
ior care-i dau viață. Pentru a putea 
ifluența, trebuie să cunoaștem unde 
«nevoie de cuvîntul cel mai potrivit. 
‘ viața noastră nouă nu e de loc zgîr- 
Aă cînd e vorba să ne pună în față 
«ipurile minunate ale contemporani - 
Jr noștri, harnicii oameni ai muncii 
i căror conștiință înaintată reprezintă 
< mare forță în construirea țării de 
ti și de mîine.

1. Brad a prezentat în continuare 
deva din inițiativele ziarului „Scîn- 
tia tineretului" în vederea promovă
ri lucrărilor de actualitate.

„Pentru a veni în sprijinul tineri- 
lir scriitori și a le ușura munca, a a- 
clor tineri scriitori care doresc să-și 
onsacre fără întîrziere eforturile de 
zigrăvire a chipului celor mai înain- 
tiți contemporani ai noștri „Scînteia 
tineretului" își deschide paginile pen- 
t.-ii lucrări în proză și versuri care 
să redea înfățișarea morală a construc
torilor în forma unor portrete literare".

„Pe lîngă faptul că ziarul oferă 
sprijin material ca unii tineri să poa
tă pleca pentru mai multă vreme în 
marile centre industriale sau pe ma
rile șantiere, devenind astfel cores
pondenți literari speciali, propunem ca 
Editura Tineretului să acorde premii, 
după apariția culegerilor respective, 
celor mai harnici și talentați scriitori 
tineri.

Personal, socotesc că o astfel de 
inițiativă, dacă se soldează cu o par
ticipare entuziastă, ar putea fi nu nu
mai un puternic și tineresc factor 
educativ mobilizator ci și o etapă pre
gătitoare importantă pentru noi opere 
literare de actualitate, un bogat fișier 
viu, la îndemnîa prozatorului, drama

turgului și poetului tînăr care se vrea 
un cronicar al zilelor noastre".

„Să facem totul — a spus, în în
cheiere, vorbitorul — ca primele re
zultate ale acestei etape noi în crei- 
ția noastră să le închinăm aniversării 
a 40 de ani de existență și luptă a 
Partidului Muncitoresc Romîn, con
ducătorul iubit, gloria și mîndria po
porului nostru muncitor".

NICULAE STOIAN și-a început 
cuvîntul arătînd că unul din rezul
tatele însemnate ale călătoriilor în
treprinse prin țară îl constituie fap
tul că a simțit o mai înaltă răspun
dere față de ceea ce scrie, a cîștigaț 
mai mult, acel sentiment al datoriei 
care te încearcă ori de cîte ori îți 
este dat să-ți confrunți munca ta 
cu cerințele acelora pentru care scrii.

„Ca urmare a făuririi bazei economi
ce a socialismului întreaga noastră 
viață s-a ridicat pe o treaptă supe
rioară — a continuat vorbitorul. 
Se constată peste tot, în toate pro
cesele ce au loc sub ochii noștri, o 
maturizare, o temeinicie și o sigu
ranță care nu sînt altceva decît 
realitatea vie a socialismului. E fi
resc de aceea ca noi, tinerii scriitori, 
să ne punem întrebarea: oare a- 
ceastă maturizare a devenit caracte
ristica predominantă și a poeziei 
tinere ? Răspunsul este numai în 
larte afirmativ, căci, cu toate că 
iot fi citate succese certe, sub as- 
icctul profunzimii, al maturizării, al 
■poririi forței artistice, poezia unora 
lintre tineri manifestă unele defi- 
iențe. Mă refer, de pildă, la poeziile 
crise despre oțelari, despre mineri, 
espre noile construcții, poezii destul 
e multe, care adunate la un loc ar 
Icătui o antologie destul de substan- 
ală. Totuși, dacă e să judecăm a- 
»ste poezii după eficiența Io-r asupra 
ititorului, după profunzimea cu care 
oi oglindim gîndurile și sentimentele 
nor o-ameni din detașamentele de 
unte ale clasei noastre muncitoare, 
lunci am constata că ele nu sînt în- 
iajuns de numeroase".
„Asemenea deficiențe — a spus în 
icheiere N. Stoian — ale unor 
iezii explică și faptul că ne este 
it destul de rar să întîlnim versuri 
î un bogat conținut de idei, conju- 
it cu o încărcătură emotivă, ver- 
iri care să ne rămînă în minte ca 
ște aforisme, asemenea versuri cu 
re ne-au obișnuit cei mai buni 

' ieți ai noștri.
De un mare ajutor pentru dezvol- 
rea poeziei noastre tinere în acest 
ns, ar fi publicarea cu regularitate 
' paginile revistelor noastre a ver- 
rilor poeților tineri din Uniunea 
ivietică, cit și din alte țări socia
le frățești".
„Noi trebuie să facem totul pentru 
ne spori pe toate căile capacitatea 

a cînta cu pasiune și noutate, cu 
«oare și emoție această impetuoasă 
vărsare a tuturor energiilor po
rului nostru în fluviul larg al 
nstrucției socialiste, al cărui vad 
ifost croit cu atîta siguranță de 
Irtidul Muncitoresc Romîn".

IRIMIE STRAUȚ, luînd cuvîntul in 
naiele tinerilor scriitori membri ai 
căox 13 cercuri literare din regiunea 
Hindoara, a subliniat rolul cercu- 
ri.oi literare și sarcinile ce revin 
menrilor săi. „Tinerii autori lite- 
rarihunedoreni, majoritatea munci- 
toriii țărani muncitori, ei înșiși fii 
ai ărețelor prefaceri revoluționare, 
caris-au petrecut pe meleagurile 
ncrare în anii regimului de demo
crat populară, au reușit în bună 
mără să oglindească în cele mai 
izbite creații ale lor, aspecte inte
rest din viața oamenilor noi, 
eduți de partid. In acest sens se 
poa da exemplu culegerea reali- 
zaticu sprijinul casei regionale a 
creiei populare —- „Am crescut cu 
tineHunedoară" 1 — tipărită în cin- 
steicelui de-al III-lea Congres al 
P.M.“. In încheiere vorbitorul a 
arăt necesitatea legăturii dintre ac- 
tivitea cercurilor literare și viața 
cultală a regiunii, subliniind spri
jini pe care cercurile trebuie să-l 
deirigăzilor de agitație în crearea 
texlor.

EACHE MARIN, muncitor la uzi
nei! „23 August", a schițat un viu 
tabu al realizărilor obținute de 
oannii muncii de la Uzinele „23 
Augst în acest an, subliniind că, pe 
ling munca în producție, în această 
uzii se desfășoară o bogată acti
vity culturală la care participă cu 
muă însuflețire tineretul.

„u spun un lucru nou dacă afirm 
că ’perele literare au o mare influ
ent asupra tineretului. Cărțile bune, 
ero cu însușiri alese, proprii omu
lui nou, au mare înrîurire asupra 
tîn-ilor, trezesc în ei dragostea de 
a-iurma, îi educă' în spiritul dra- 
goei față de patrie, față de muncă.

b. plac în mod deosebit cărțile 
can ne vorbesc despre lupta comu- 
nișlor, despre lupta clasei muncitoa
re. un citit cu mult interes „Șoseaua 
Nolului" de Eugen Barbu, „Despre 
oțtf al luj Dan Deșliu „Bariera" 
di T. Mazilu, „Intîlnirea" de Con- 
sfntîn Chiriță, cărțile lui Nicuță Tă- 
rse, cît și alte lucrări în proză sau 
vrsu-ri apărute în presă.
Tocmai acest fenomen al creșterii 

ciștiinței socialiste în rîndurile mun- 
corilor am dori să stea în centrul 
crților dvs., tovarăși scriitori. Dato
ră circulației lor largi, cărțile aceș
ti vor face cunoscuți asemenea eroi 
intru ca ei să servească drept 
emplu tuturor tinerilor muncitori 
n țară.
Or, adesea, dvs. acordați atenție 
ai, mult aspectelor de suprafață, ex- 
rițĂșre și nu complexelor probleme 
iflet^ști ale omului nou. omul so- 
alist.' «Acestea se simte mai ales în 
iele poezii;
Explicația} apariției unor asemenea 
iezii stă, țpredem. înainte de toate 
i faptul ca» tinerii noștri poeți nu 
•ăiesc îndeajuns în mijlocul mun- 
itorilor, nu participă nemijlocit la 
iața tineretu|ui din uzine". In con- 
inuare vorbit«orui a subliniat că tre- 
iuie să se adâncească legătura dintre 
viața muncitorilor și tinerii scriitori 
pentru creare^ unor opere pe de
plin valabile, f

ION BĂlEfJj, referindu -se la acea 
parte a Rapc^1]llj privind proza ti
nerilor, s-a flit asupra lucrărilor: 
„Bariera" defl'eodor Mazilu, „Ora 
șase" de N. fl șj „Duminica secre
tarului" de ■ Cosasu, amintind 
unele lipsuri fl,-.rc acestea le au în 
ceea ce priv^B crearea eroului co
munist.

„Am spus acestea pentru a
sublinia ma^flăspundere seriozi- 
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tafta și gravitatea cu care sîntem 
datori să scriem despre comuniști, 
despre cei mai buni fii ai poporului 
muncitor, despre cele mai luminoase 
figuri ale zilelor noastre".

„Nouă ne este dat prezentul și 
viitorul, sîntem contemporanii unor 
vremuri deosebite, ai unor evenimente 
minunate din viața poporului nostru. 
Desăvîrșim socialismul, nu peste 
mult timp se vor ivi zorii de aur 
ai comunismului. Noi sîntem cei care 
trebuie să scrim cronicile acestor 
vremuri, prin scrisul nostru le vor 
trăj Și urmașii. Dar noi trebuie să 
trăim, să cunoaștem profund aceste 
vremuri, oamenii lor. altfel cum va 
fi posibil să le zugrăvim ? Aceasta 
este o cerință, o chemare care tre
buie pusă pe front-iscipiul adunării 
noastre, consfătuirea noastră trebuie 
să aibă în această privință un rol 
deosebit". In încheiere vorbitorul a 
subliniat necesitatea întăririi Comi
siilor de îndrumare, precum și nece
sitatea ca tinerii scriitori să dea 
toată atenția terminării studiilor de 
stat.

Vorbind în numele comisiei Uni
unii Scriitorilor de îndrumare a 
cercurilor literare din țară, HARA- 
LAMB ZINCA a evidențiat cîteva din 
realizările obținute în ultimii doi 
ani, de la reorganizarea ei, preci- 
zînd că principala sarcină a con
stituit-o asigurarea îndrumării ideo
logice și artistice a cercurilor lite
rare

„O formă importantă de îndrumare '. 
a tinerilor începători — a spus vor
bitorul — s-a dovedit a fi organiza
rea consfătuirilor regionale ale cercu
rilor literare, urmate de seminarii de 
creație. Numai în cursul anului 1960, 
s-au ținut șase consfătuiri (Con
stanța, Craiova, Bacău, Deva, Bucu- 
rești-oraș și Brașov).

Tudor Arghezi în mijlocul unor participanți la Consfătuire.

Trebuie să subliniem faptul că a- 
ceste consfătuiri s-au bucurat de 
sprijinul și îndrumarea plină de dra
goste a organelor regionale de par
tid. De o mare popularitate printre 
tinerii începători în ale scrisului .— 
participanți la consfătuiri — s-au 
bucurat se-minariile de creație, organi
zate și conduse de către Comisia de 
îndrumare. La conducerea seminariilor 
au fost atrași un număr însemnat 
de scriitori consacrați".

„S-ar fi cuvenit ca această che
mare să găsească un ecou cît. mai 
puternic în inima scriitorilor noștri 
de seamă. Din păcate, la apelurile 
Comisiei au răspuns și răspund un 
număr încă restrîns de scriitori".

„O altă acțiune importantă a Co
misiei s-a concretizat în cele un
sprezece culegeri regionale de poezii, 
proză, reportaj. Membrii Comisiei 
s-au străduit să dea un ajutor cit 
mai calificat la alcătuirea culege
rilor. In parte, ei au izbutit, în parte 
nu. Insă nici una din aceste culegeri, 
pînă în prezent, n-a constituit obiec
tul unor analize temeinice".

In continuare H. Zincă a vorbit 
despre problemele presei literare în 
privința sprijinirii cercurilor literare, 
a creațiilor acestora, arătînd printre 
altele ce importanță ar avea „Poșta 
redacției" dacă la toate revistele ar 
fi semnată de scriitori de frunte..

„Și în viitor, — a încheiat vorbi
torul — Comisia de îndrumare își 
va îndrepta toată atenția către gă
sirea unor forme concrete de îndru
mare a cercurilor literare. In cen
trul atenției noastre va stă, mai cu 
seamă, activitatea cercurilor literare 
din fabrici și uzine. In acest sens, 
acțiunile Comisiei vor trebui să se 
bucure de sprijinul organizatoric al 
C.C.S., al U.T.M., al Casei centrale 
de creație".

EMANOIL PETRUȚ, actor lă Tea
trul Național „I. L. Caragiale", a 
spus între altele: „Rezultatele con-, 
sfătuirii dvs. sînt așteptate cu ne
răbdare și de tineretul din teatru, 
ca și de fiecare cetățean ce frecven
tează spectacolele noastre.

Munca dvs. de pînă acum a fost 
îndeaproape urmărită de noi.

„Ziariștii" de AL Mirodan, „Se
cunda 58“ de Dorel Dorian,’^In cău
tarea extraordinarului" de I. Ek, Șer- 
ban, „O lună de confort" de Ștefan 
Iureș și B. Dumitrescu, „Cînd scapăta 
luna" de Horia Stancu, piese în care 
rolurile de răspundere le-au avut ti
nerii, au provocat în colectivele tea
trelor din Capitală și în provincie o 
vie curiozitate și s-a pornit la pu
nerea lor în scenă cu entuziasm".

„Așteptăm piese cu conținut adine 
de idei privind vi;.‘ja tinerilor noștri 
din ziua de azi, tineri care, sub con
ducerea Partidului, muncesc alături 
de întregul nostru popor, pentru rea
lizarea celor mai frumoase visuri și 
idealuri — socialismul și comunis
mul.

Directivele celui de-al III-lea Con
gres al Partidului deschid oamenilor 
muncii din țara noastră persoectivele 
uriașe pe care le cunoaștem. In lupta 
pentru îndeplinirea acestor directive, 
se ivesc necontenit subiecte intere
sante, capabile să furnizeze material 
viu, emoționant, operei dramatice".

„Dorim să interpretăm piese despre 
eroismul tinerilor, despre faptele lor 
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măreț# de pe șantiere și din uzine. 
Am vrea să vedem că oamenii se re
cunosc în acesta piese, că ei pleacă 
din sala de spectacol cu dorința de 
a deveni ca eroii de pe scenă. A- 
tunci vom considera că și dvs. ca și 
noi ne-am îndeplinit cu adevărat mi
siunea de slujitori devotați ai socia
lismului și păcii".

EUGEN SIMION, subliniind uni
tatea, spiritul constructiv al generației 
de scriitori tineri formați în epo
ca de construire a socialismului, a 
spus în continuare : „Generația tînără 
în deplină armonie cu celelalte gene
rații, învățînd de la . scriitori de talia 
lui Arghezi, Sadoveanu, G. Călinescu, 
Mihai Beniuc, Zaharia Stancu — s-a 
străduit să oglindească în creații vi
brante prefacerile structurale pe care 
le-a adus socialismul în viața oame
nilor.

Cred că trebuie să mulțumim din 
toată inima Partidului pentru grija 
pe care a avut-o și o are mereu pen
tru formarea noastră ca oameni și ca 
scriitori. Fiecare din noi a simțit cu 
cîtă dragoste urmărește Partidul lu
crările noastre, criticile tovărășești 
care ne-au fost aduse au avut darul 
de a ne atrage atenția asupra unor 
aspecte dăunătoare ale. scrisului nos
tru sau care ar fi putut deveni dău
nătoare.

In ultimii ani au apărut creații in
teresante aparțintad tinerilor. Au fost, 
pe bună dreptate, apreciate cu căldură 
în raport". Trecînd în revistă reali
zările din noezia tinerilor, vorbitorul 
a criticat apoi acele creații care de 
teama grandilocvenței, vroind să pară 
simple au căzut în inexpresivitate. pc 
cînd alte creații suferă de „uimire fa
cilă" în fața realității. Vorbitorul a 
mai criticat apoi unele tendințe spre 
o poezie dificilă, greu accesibilă ci
titorilor, care însă au fost în general 

depășite, în ultima vreme.
„Tovarăși, trebuie să spunem că ge

nerația noastră numără poeți deose
bit de înzestrați. Cele cinci plachete 
apărute recent constituie o confir
mare.

Cred că stadiul de dezvoltare a li
teraturii noastre, stadiu de dezvoltare 
a însăși sensibilității constructorilor 
socialismului, impune poeților, inclu
siv tinerilor, un etalon liric superior".

In finalul expunerii sale Eugen Si- 
rriion după ce a amintit că nu poate 
fi critic literar cel care nu are per
spectiva evoluției literaturii, cel care 
nu este și istoric literar, a arătat că 
în ac.est domeniu este necesară o 
munca metodică ce trebuie să fie 
continuată —- pe lîngă revistele lite
rare a căror sarcină principală în do
meniul criticii rămîne, totuși, încura
jarea literaturii de actualitate, anali
za acestei literaturi — în revistele, 
de specialitate.

In cuvîntul rostit Ia Consfătuire, 
NAG.Y ISTVAN, membru corespon
dent al Academiei R.P.R., a spus :

„Trebuie să trăim viața în mod 
conștient din punct de vedere filozo
fic, din punctul de vedere al gîn- 
dirii marxist-leniniste, din punctul de 
vedere ale cunoașterii clare a direc
ției în care se dezvoltă societatea 
noastră".

Pentru ilustrare, Nagy Istvan a e- 
vocat întîmplări din experiența sa 
scriitoricească.

„Trebuie să trăim activ, a continuat 
vorbitorul, să fim la curent cu tot ce 
se întîmplă în uzine, la sate, în uni
versități, în, școli, cu felul cum se lu
crează în organizația de pionieri etc., 
să cunoaștem așadar cum se reali
zează toate aceste lucruri pe care noi 
le numim „viață nouă". Viața nouă 
nu exista numai în fabrici, sau în gos
podării colective. Viața nouă e pre
zentă oriunde. Putem descoperi a- 
ceastă viață nouă oriunde descoperim 
prezența partidului și influența lui.

’Prefacerile uriașe pe care le trăim 
le-a adus partidul prin lupta sa revo
luționară. Cînd mă duc astăzi în car
tierele muncitorești din Cluj văd cîte 
lucruri s-au schimbat. Ca să cunoști 
această viață nouă, multiplă, ca să 
distingi ceea ce este esențial, trebuie 
să trăiești continuu în miezul ei.

Eu dau dreptate acelor tovarăși ti
neri care își iau angajamentul s<ă 
meargă în uzină și să petreacă acolo 
un timp îndelungat.

Pentru aceasta este nevoie și de un 
schimb de experiență, un schimb de 
experiență nu numai între scriitorii 
mai în vîrstă și scriitorii tineri, dar 
și de un schimb de experiență chiar 
intre scriitorii tineri.

Trebuie să îmbunătățim activitatea 
noastră, ca să ridicăm la Un nivel 
mai înalt literatura noastră, ale cărei 
rezultate sînt apreciabile. Eu fac apel 
în numele tuturor scriitorilor și în 
numele meu și vă cer să mergeți 
înainte, să ne întreceți pe noi, cei 
mai vîrstnici, și să-i întreceți și pe 
clasicii"

După ce s-a referit la unele as 
pecte ale dezvoltării sale ca scriitor. 
NICOLAE Ț1C a spus: „Cred că 
nu greșesc afirmînd că cei mai mulți 
colegi din generația mea au început 
să scrie tocmai din nobila dorință 
de a-și împărtăși Impresiile . despre 
clasa muncitoare, de a împărtăși im

presii din realitatea noastră de as
tăzi, de a le face cunoscute și altora, 
de a fi folositori, de a avea un rol 
în educarea cititorilor.

Citind scrierile tinerilor scriitori, 
poți să descoperi multe stîngăcii. 
pagini albe, pe pare să le ironizezi, 
dar trebuie să recunoști că aceste 
cărți aduc un suflu proaspăt, învio
rător, sînt scrise de oameni ai epocii 
noastre care au ceva de spus despre 
această epocă și 'tocmai acest lucru 
este deosebit de important. Cărțile 
acestea sînt scrise de oameni cu o 
mare voință de a se perfecționa, de 
a-și ridica nivelul ideologic și artis
tic. Aceasta este o garanție că vom 
avea buni scriitori comuniști.

Sîntem o generație de scriitori fe
riciți, care nu avem dreptul să ne 
plîngem că nu avem ce și despre 
ce să scriem. Aceasta, bineînțeles, 
dacă vom urma neabătuți îndemnul 
înțelept al partidului, de a cunoaște 
viața nouă, pentru îmbogățirea ne
încetată a experienței. Printre noi, 
cei tineri, sînt puțini aceia care nu 
au nimic de spus, care se agață de 
literatură, cei nechemați, nepoftiți, 
care vor să fie scriitori din dorința 
de a cîștiga anumite avantaje, ur
mărind interese meschine".
.„Cînd propun dezbateri largi asu

pra. unor cărți de actualitate mă 
gîndesc, nu neapărat să-l scoatem 
la iveală pe scriitor, să-l populari
zăm, să-i auzim numele peste tot, 
ci să se discute probleme de interes 
general, în interesul scriitorului res
pectiv. Să-l îndemnăm tot timpul 
la seriozitate, la muncă susținută, 
împotriva succeselor ieftine care pot 
să-l amăgească".

Referindu-se la unele lipsuri din 
creația sa de pînă acum. N. Tic a 
arătat: „Promit că viitoarele mele 
cărți — mai mult decît cele apărute 

pînă acum — vor fi un răspuns al 
meu la criticile aduse.

Am început să scriu din dorința 
de a împărtăși unele impresii. Dar 
după numai cîțiva ani mi-am dat 
seama că trebuie să scriu bine, foarte 
bine, că azi, în condițiile noastre, 
cînd ■ ne bucurăm de tot ajutorul, în
drumarea și înțelegerea, nu avem 
dreptul să fim scriitori mediocri, 
plîngăreți, scriitori lăturalnici care 
să se ocupe de jonglerii".

ALECU IVAN CHILIA a arătat 
în cuvîntul său că fără a clarifica 
în totalitatea ei, raportul dezbate cu 
exigență și seriozitate una din pro
blemele importante ale tinerilor de- 
bu'tahți — profesionalizarea timpurie.

„Legat de aceasta — a continuat 
vorbitorul — aș vrea să spun cîteva 
cuvinte despre conștiința profesiei 
de scriitor. Pentru că oricît am lupta 
împotriva profesionalizării, există 
totuși o profesie de scriitor, o pro
fesie bine definită, grea și nobilă, 
necesară oamenilor și care cere să 
i te dărui cu pasiune și luciditate.

Mulți dintre noi am auzit pe scrii
torii mai ’ vîrstnici vorbind despre 
experiența lor scriitoricească, despre 
chinuitoarea frămîntare din fața pa
ginii albe, în fața cuvintelor care 
trebuiesc umplute cu incandescență".

„Acum cînd pojiorul nostru e an
gajat în lupta entuziastă pentru de
săvîrșirea construcției socialismului 
alături de scriitorii vîrstnici, gene
rația noastră are de dat marea bă
tălie pentru a face ca literatura să 
oglindească biruința definitivă a tră- 

Aspect dințr-o pauzd a lucrărilor Consfătuirii.

lăturilor socialiste din viața și con
știința oamenilor. Sarcinile noastre 
sînt grele și complexe și la rezol
varea lor îi dorim alături și pe cri
ticii literari".

„Vrem ca ei să participe la munca 
noastră, să intre în atelierul crea
ției literare și cu inteligență și gust 
să supravegheze munca noastră, pe 
cît se poate de dinăuntru. La termi
narea barajului de la Bicaz nu se în
trunește o comisie de expertiză să-i 
măsoare înălțimea și rezistența — 
calculele, în mare și-n mic, la mili
metru, s-au făcut dinainte. O carte 
rebutată e mai mult decît cîteva zeci 
de mii de lei cheltuiți — e o armă 
ideologică fără încărcătură, un loc 
gol în front.

Personal am simțit totdeauna ne
voia unei confruntări cu critica îna
inte de a lăsa să ajungă la tipar o 
carte. „Cuscrii" a fost citit în ma
nuscris de Al. Oprea, N. Tertulian, 
Eugen Luca, Ion Dodu Bălan și fie
care mi-a dat, sugestii interesante.

In perioada muncii la „Ieșirea din 
apocalips" m-am sfătuit mereu cu 
tovarășul Paul Georgescu care mi-a 
dat un ajutor substanțial în rezol
varea unor dificultăți artistice, așa 
cum în rezolvarea unor • probleme 
referitoare la veridicitatea momen
telor istorice descrise, editura mi-a 
dat o serie de sugestii prețioase.

In sfîr'șit vreau să spun că sen
timentul responsabilității, răspunderea 
în fața partidului și-n fața poporu
lui nostru, pentru a crea opere lite
rare care să satisfacă cerințele epo
cii noastre, trebuie să apese deopo
trivă pe umerii prozatorului, ai ro
mancierului, ai poetului, dar și ai 
criticului și redactorului de editură".

KANTOR LAJOS a spus în cuvîn
tul său : „Mă voi referi la unele as
pecte privind creația tinerilor scrii
tori maghiari.

O problemă centrală proprie și 
creației tinerilor scriitori este oglin
direa colectivității, a muncii de con
strucție în societatea noastră socia
listă.

Pentru a înfățișa veridic tipul o- 
mului nou, tipul comunistului, nu ne 
putem mulțumi cu prezentarea acestui 
om numai la locul lui de muncă, ară- 
tind cum își îndeplinește norma. 
Trebuie să înțelegem problemele lui 
lăuntrice, personale, latura vieții care 
nu se petrece în incinta uzinei, dar 
care este strîns legată de munca lui 
în producție, de viața lui în mijlocul 
colectivității sociale.

Vreau să vă arăt un exemplu 
din practica unui tînăr proza
tor maghiar, Veress Zoltan. La în
ceput, în scrierile lui, Veress a 
înfățișat viața personală a eroi
lor nelegată îndeajuns de viața 
lor în colectiv, cum s-a întîmplat de 
pildă în nuvelele „Intîlnirea" și „Di
recția drumului", dar într-o nuvelă 
apărută de curînd, intulată „Intimi
tatea", tînărul scriitor a reușit să 
prezinte aceste două laturi ale vieții 
unite într-un singur șir de acțiuni, 
după cum aceste probleme apar unite 
și în viață.

Problemele vieții particulare sc 
ivesc în lirică într un mod deosebit. 
Cu această ocazie, vreau să vorbesc 
despre lirica de dragoste. Lirica de 
dragoste este legată de, înfățișarea 
eroului liric și nu este o problemă 
de rangul doi. Totuși, în ultima vre
me. în producția tinerilor poeți ma
ghiari întîlnim puține poezii de dragos-- 
te, printre care putem cita cele 
scrise de Laszloffy Aladar, Szila- 
lagyi Domokos, Janosik Pal.

Tinerii cititori elevi și muncitori, 
așteaptă poezii de dragoste scrise de 
poeții tineri, ceea ce e și firesc.

S-a vorbit în raport și despre po
sibilitățile de publicare a tinerilor. F 
adevărat, despre aceste condiții create 
se poate vorbi numai cu mulțumire 
și recunoștință. Totuși, sînt și redac 
ion care vor sa publice din lucrările 
tinerilor numai opere pefect elabo- 
rate, uitînd de faptul că tinerii au 
nevoie să se formeze o opinie publică 
pe mai ginea creației lor.

Să organizăm discuții ample asu
pra operelor mai puțin reușite ale ti
nerilor scriitori încă neconsacrați 
Problema respectivă este de marc 
importanță". ,

In încheiere vorbitorul s-a referii 
la unele probleme ale criticilor lite
rari : „Cunoașterea vieții este și o 
obligație a criticilor. Criticul care stă 
întotdeauna în redacție nu ar putea 
să aibă o părere completă asupra 
operelor care oglindesc realitatea 
noastră de azi. Nici tînărul critic nu 
poate fi mulțumit cu așa numitele 
excursii documentare, ci trebuie să 
trăiască între oamenii muncii. După 
părerea mea, un mijloc foarte folo 
sitor este participarea activă la mun. 
cile obștești și reportajul. Reportajul 
poate folosi nu numai la o cît mai 
profundă cunoaștere a vieții, dar îl 
va ajuta pe tînărul critic ca stilul 
scrierilor lui să fie mai colorat, mai 
atractiv, mai interesant.

După părerea mea, ar fi necesar ca 

toate aceste probleme de creație si 
fie discutate cît mai des".

ATILA SOCACIU a luat cuvîntul 
în numele tinerilor scriitori din regiu
nea Brașov. „A vorbi despre activi
tatea scriitorilor tineri din regiunea 
Brașov înseamnă a vorbi despre 
cercurile literare în care ei sînt în
cadrați organic. Toți scriitorii tineri 
din regiunea noastră sînt membri ai 
unor, cercuri literare ca „Vladimir 
Maiakovski" (Uzinele de tractoare 
„Ernst Thălmann")) „Mihail Sadovea- 
nu“ (Uzinele de autocamioane „Stea
gul Roșu), „Orizonturi noi" (Sibiu), 
„Timotei Cipariu" (Blaj), „St. O. 
Iosif" (Sighișoara), „Mihail Emines- 
cu“, de pe lîngă filiala Uniunii 
Scriitorilor și altele.

După cum vă este cunoscut, în re
giunea noastră s-a născut valoroasa 
inițiativă — „procesul milimetrilor", 
care, stimulată de organele și organi
zațiile de partid, s-a transformat într-o 
largă mișcare de masă în bătălia pen
tru economisirea de metal și alte 
materii prime. Tinerii scriitori din 
Brașov au susținut nemijlocit această 
inițiativă patriotică, care a adus eco
nomiei noastre naționale economii de 
ordinul zecilor de milioane.

In activitatea cercurilor literare din 
regiunea Brașov, sprijinirea „proce
sului milimetrilor" este doar Un as
pect. Creația tinerilor scriitori îmbra
că aspecte multiple. Apariția în pe
rioada de la ultima consfătuire și 
pînă acum a 12 culegeri literare, a 
suplimentului literar și a numeroase 
pagini de literatură și artă în ziarele 
„Drum Nou", „Volkszeitung", în zia
rele raionale și de uzină, sprijinirea 
activă a acestor organe de presă în 
mobilizarea oamenilor muncii la în
făptuirea politicii partidului și guver
nului, toate acestea atestă dezvolta
rea mișcării literare în regiune și le
garea ei tot mai strînsă de proble
matica vieții".

In continuare vorbitorul a făcut 
cîteva propuneri în legătură cu activi
tatea comisiei de îndrumare și a co
misiei pentru problemele tinerilor de 
la Uniunea Scriitorilor.

DEMOSTENE BOTEZ a început 
prin a face o comparație grăitoare 
între vremurile de debut ale genera
ției sale și condițiile în care se dez
voltă azi tinerii scriitori.

„Tînărul scriitor de astăzi nu mai 
este (ca în trecutul trist) în situația 
de a scrie fiindcă este copleșit de 
durerea pe care o simte față de si
tuația oamenilor. Singurul lui mo
bil de a scrie este acela de a trans
mite îndemnurile pe care le resimte 
în fața vieții de astăzi. De aceea el 
trebuie să cunoască mereu mai adine 
această viață nouă, de entuziastă con
strucție socialistă.

Tovarăși, acest lucru evidențiază 
problema mereu actuală care este nu 
numai a tinerilor scriitori, ci a tutu
ror scriitorilor și anume, problema 
documentării".

„In proză, a spus apoi vorbitorul, 
eu cred că trebuie să mergem sure 
analiza sufletească a personajelor, 
nu pentru a face cu orice preț psiho
logie, ci pentru a defini mai bine 
omul nou, pentru a arăta care este 
mobilul eroismului actelor pe care le 
săvîrșesc oamenii muncii de astăzi. 
Este un lucru greu de făcut, este un 
lucru care necesită o cunoaștere în
deaproape a eroilor noștri".

„O altă problemă pe care aș vrea 
s-o ridic se referă la poezie și anu
me la practica așa-ziselor «notații 
poetice». Poezia trebuie să aibă un 
mesaj, de asta sîntem convinși cu 
toții. Aș ruga pe cei care scriu dimă 
«ritmul interior» să se prezinte cu a- 
semenca poezii la o întreprindere, la 
o șezătoare literară și să citească 
acolo o asemenea poezie cu «ritm 
interior». Cred că muncitorii ar face 
o critică mai aspră acestor notații poe
tice decît o fac cei mai aspri critici. 

.Trebuie să fim atenți față de criticile 
pe care ni le aduc cititorii. Fiindcă ci
titorii noștri sînt în foarte mare mă
sură educatorii noștri.

. Pentru ca poezia să devină mobi
lizatoare, este nevoie, în primul rîrid, 
ca ea să fie bărbătească, viguroasă. 
«Notația poetică» nu poate să aibă 
această calitate agitatorică, calitatea 
de a transmite un mesaj profund. Iar 
dacă este vorba de un «ritm inte
rior», acest «ritm interior» trebuie 
să-l faci să se potrivească cu ritmul 
interior al cîtorva zeci de mii de oa
meni, pentru ca să-l poți transmite 
lor, pentru ca ei să poată înțelege 
ce este în fond în acest «ritm inte
rior»".

In încheierea cuvîntului său. De- 
mostene Botez a spus:

„Tovarăși, noi ne întrunim astăzi, 
după patru ani, într-o nouă Consfătui
re pe țară a tinerilor scriitori. Rapor
tul tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la cel de-al III-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn se o- 
cupă de marele avînt și de marile 
succese realizate în construirea so-

(Continuare în pag 6)



GAZETA LITERARĂ

Stau desculțe în zăpezi 
De ți-e milă să le vezi,

Ori nu vor să intre-n casa. 
Ori vreo teamă nu le lasă, 
Dar de-ai fi cu mine-agi 
Poate tot ar îndrăzni,

A R M U R A
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cu doi ani înainte, cedindu-se locurile 
clădirilor moderne. Nu prea aveau ca
racter istoric niște chilii în care, la 
umbra crucii răstignitului, se chefuia 
copios.

★
Distruse de filoxera naturii și de 

aceea a burgheziei, viile trebuiau res
tabilite. Mai întîi trebuiau scoase de 
sub tutela marilor proprietari care le 
comercializau mai stupid decît în 
„Pâre Goriot". Niște surori hrăpărețe 
stăpîneau hectarele Cotnarilor. Intra
te în posesiunea statului. ■ podgoriile 
au fost întinse, selecționate, populate 
cu soiuri nobile, exploatate științific. 
S-au creat și cîteva combinate ultra
moderne dintre care unul, la Vaiea 
Călugărească, este dotat și cu o sta
țiune experimentală.

Stațiunea experimentală viticolă 
„Valea Călugărească" (1.C..H.V.) vini- 
fică.din 1950, toate soiurile raionate 
ale regiunii. In vinotecă ea posedă 
400 <de tipuri de vin. In anul 1959, 
luna februarie ziua 18, s-a bătut în 
pămînt,- de către actualul director 
Laszlo Iuliu primul țăruș al Combi
natului. Calculele au durat puțin. In 
23 aprilie s-a turnat prima targă de 
beton, așezîndu-se, la temelie, un bu
toiaș de vin roșu. Butoiașul a fost a- 
șezat de doi muncitori; Constantin 
Grigorescu și Constantin Vasile, din
tre care astăzi, primul este student 
iar al doilea muncitor de înaltă cali
ficare.

NICI DRAGOSTEI

Așa cum tunet pentru tunet nu ceri, 
cum ceri pentru recoltă, ploaie, 

Pe arătura sfîntă să se-ndoaie 
Belșuguri mari ele spice și de lujeri, —

Așa cum buruienile, ciulinii,
Tu nu le lași să năpădească straiul 
Și nici nu-ndeși să crească zarzavatul 
In inima grădinii, unde-s crinii, —

'Așa cum pentru grîu nu-i veste bună 
Cînd zbîrnîie, răstită strună, vîntul, 
Dar ce frămîntă în adine pămîntul. 
Adînc și-n el, ca-ntr-un ghioc, răsună.

Nici dragostei nu-i place să cultive 
Stridența declamației festive...

SEARĂ DE IARNA

Numai presuri peste șesuri
Șoapte fără înțelesuri, 
Numai furi peste păduri 
Zvon de aripi și conduri.

Stau, de-aseară, două stele 
Tremurînd la giurgiuvele,

OJVÎNTUL_ CARE GEME

Străin, surișul reptilin
Mai mușcă și mai doare încă. 
Mai scoate picuri de venin 
Privirea rece ca o stîncă.

Dar lacrimile sînt mai tari! 
Mai arzătoare ești, mai pură, 
Scăldată-p e/e cîpd mi-apari 
în orbitoarea lor armură.

Ciclu din volumul în pregdtir 
cu același titlu,

de CICBROrve THEODORES

Cuvîntul care geme,
Mai lasă timp să treacă, 
Nu-l spune prea devreme, 
întîrzie-l o leacă.

Pierdută deodată
Și viforului pradă, 
O creangă sfîșiată 
Intîrzie să cadă...
Mai las-o să te cheme 
Zbătîpdți-se-n neștire, 
Nu spune prep devreme 
Cuvîntul despărțire.

NIMICURI

T U

Sfiosul mugur și toiagul sfetnic 
Și iarba crudă și catargul vredm 
Și primăvara-mi caldă și furtun 
Ești țu, ești lingă mine, totdeau\

CENTAURUL

Pămîntul plutește cu noi ca un ț
Războiul centaur
Mai urlă în slavă,
Poruncă dînd sclavului faur
Să-i vinlece iarăși copita bolnat 
Fierbinți să-i toarne mocirla de 
Potcoavi.

Revăd muzicale nimicuri banale, 
îmi umplu odaia, le-ascult și le caut: 
îmi cîntă — atinse de mîinile tale — 
Din nai, din vioară, din flaut.

NEÎMPLINIRE

Cuprinde-i pieptu-n care uriașe 
Oceanele iubirii respirară, 
Aprinde-n ochii-i jaruri pătimașe 
Ori împrumută iernii primăvară,

Zadarnic ! Fastuoasa arătare 
Ce-ți plăsmuise din cenușă visul, 
Cu-o mie de tentacule-arzătogre 
Restituie cenușei paradisul.

DESPA RȚ_I R E

Nocturnă, nemiffîfâă, 
Foșnirea le-auzeam 
Hîrtiilor pe masă 
Și frunzelor la geam.

O, numai împreună 
Am ști la ceas tîrziu, 
Hîrtiile ce sună 
Și frunzele ce scriu.

Trec stelele în zale, 
Călări, peste hîrtii... 
Hîrtiile sînt goale 
Și frunzele pustii.

Acoperă-te luna,
Nu-mi spune, ceas tîrziu, 
Hîrtiile ce sună
Și frunzele ce scriu.

SUSPINUL

Suspinul tău, iubită, 
Ce bine ți-l păstrezi:
O perlă tăinuită
Cu licărele verzi...

Ca din ocean voi scoate 
Frumosul tău suspin 
Puțin zadarnic poate 
Și prea tîrziu, puțin.

Zadarniț! A sclavului însuși fus\
Săgeata
Stăpîmț cel vechi de stăpîn înți 
Curînd— și mormîntul mocirlei j 
E gata.

Desene de EUGEN MINA

Privite, iubito, băfrînul centaur 
Copiț-i e-n sînge și spaima îl pr' 
Vai, [ici o mocirlă de aur 
De-apm nu-l mai vindecă,
Pănistul plutește cu noi ca un plL.. 
Amirgul— e-o lespede-aprinsă ca ud 
Și'rlă, se-neacă-n mocirla-i de au 
Răboiul, centaurul,

" Au trecut numai c{teva zile de la 
Anul Nou pentru care, printre alte 
provizii trebuincioase, gospodarul se 
oprește în dreptul boloboacelor cu 
vin, gustă și chibzuiește, mai gustă 
odată și apoi,quasi-hotărît, alege. 
Și are din ce alege. Țara noastră, se 
bucură de podgorii vestite. Mai serios, 
mai în glumă, am putea spune că, în 
țara noastră, multiplei? podgorii îm
prumută caracterele vinurilor de la 
etnografia locurilor de baștină. Așa, 
de pildă, vinurile moldovenești, în 
frunte cu Cotnarul, sînt molcome ai
doma frazelor lui Neculce și Sadovea- 
nu, au ceva din blajini-tatea moldovea
nului. Dimpotrivă, vinurile de la Ar
deal, în special cele de pe Tîrnave, au 
asperități de istorie, transilvană cit 
răscoale și revolte. Drăgășanii Ș> Se- 
garcea aduc cu sine dulcea limbuție 
a olteanului și au un duh șiret spe
cific locului. Murfatlarul este oriental 
la gust, cleios și dulce, cu buchet 
pestriț, cum pestrițe sînt semințiile 
care se întâlnesc în Dobrogea. Ar mai 
rămîne, din geografia vinurilor noas
tre. Valea Călugărească, adică tocmai 
marea cramă de care ne ocupăm. 
Muntenească și subcarpatică, așezată 
în imediata apropiere a sondelor pe
trolifere, această regiune dă, ca spe
cialitate „a casei", un vin negru și 
gros, un veritabil țiței al ciorchinilor. 
Pămîntul din care se ivește vița de 
vie e feruginos, iar fierul favorizează 
cu precădere vinurile de purpură și 
întuneric. Faptul este verificabil și în 
Gruzia și, mai cu seamă, în Crimeea 
unde vinurile de „piatră roșie" au 
cîștigat o mare faimă. La fel „Bur- 
gundul" și altele.

Astea ar fi marile centre ale vi
nului, unde butucii trăiesc aglomerați. 
Adevărata geografie oenologică este 
însă mult mai vastă, cuprinzînd teri
toriile de la Maramureș la Marea Nea
gră. Sus de tot încep Viile Satului 
Mare, apoi cele din preajma Dejului. 
In regiunea Crișana avem Valea lui 
Mihai și Săvienii, în preajma Aradu
lui Șiria și Minișul. In Oltenia, nu 
numai Segarcea dar și Drăgășanii. 
Pînă și în plin Bărăgan, la Periș, vița 
de vie se simte acasă. Ba chiar și în 
Deltă, un vin zis Ivan Ivanovic! des
fată mesele pescarilor. Nu mai vorbim 
de Aloldova, unde vinul ține de fiecare 
sat, de fiecare raion. S-ar părea că 
numai piscurile munților au rămas fără 
butuci de viță.

In istoria vinurilor noastre s-au 
întîmplat două cataclisme: unul cam 
legendar e acela al popii Deceneu 
care supărat de marea sete a dacilor 
a distrus viile și celălalt mai apropiat 
și verificabil, sosirea filoxerei. Filoxera 
a bântuit in trecut podgoriile distru- 
gind aproape toate soiurile autohtone. 
S-au adus atunci soiuri de peste ho
tare din Franța, Italia și Ungaria. 
Și s-a întîmplat miracolul care, cu 
mulți ani în urmă.jse întîmplase cu vi

nul Gotnar. Discutabil sau aproape si
gur, Cotnarul edin stirpea vinului de 
Tokai. Matei Corvinul trimisese 
lui Ștefan Voievod cîteva mlădițe, 
și un podgorean vestit, un oarecare 
Votnar Ianoș. Allădițe-le însă au dat re
zultate cu mult mai bune decât în so
lul pustei, copia depășind originalul. 
Așa s-a întîmplat cu Rieslirțgul ita
lian, cu Cabernetul și Merlotul fran
cez, cu Traminerul nemțesc, și cu ce
lelalte specii (Pinot negru și cenușiu, 
Aligote etc. au dat rezultate cu mult 
mai bune ca în solurile de baștină). 
Dintre soiurile autohtone a rămas mai 
cu putere Băbeasca, vechi' vin mol
dovenesc, care a rezistat eroic filo
xerei.

Firește că adevărata istorie a vinu
rilor ar trebui începută de la taica Noe 
și nu fără tîlc. Podgoriile „Dealului 
Mare" în care este plasată și stațiunea 
despre care vom vorbi, aparținuseră 
fanarioților și mai apoi unor călugări 
greco-orientali. De aici și numele „Va
lea Călugărească". Ultimele hardughii 
ale foștilor ghedeoni au fost dărîmate

SSeportaj de
AL. ANDKIȚOIU

ibm
După șase luni de la baterea țăru- 

șului a intrat în funcție întîiul sector. 
Era iarnă (6 ianuarie) și vinul se ce
rea la mese fiert cu scorțișoară. La 
1 octombrie, intră în funcție o secție 
întreagă, și încetul cu încetul, cele
lalte. La sfîrșitul acestui an dau ran
dament toate secțiile, iar în anul care 
vine se vor îmbutelia nu mai pu
țin de 2.000.000 de sticle. Și toate cu 
vin de viță nobilă.

Asemenea combinate se vor ridica 
pretutindeni în țară, ele venind în a- 
jutorul măiestriei vinificatorului și a- 
coperind toate nevoile interne și ex
terne ale țării.

★

Să vizităm Combinatul. Prima im
presie este aceea de farmacie. Doar 
ici-colo, pe cimentul lucios, urme de 
sticle, rotunde ca o ștampilă, urme pe 
care nici .peria cea mai aspră nu le 
poate înlătura. Mirosul îmbată, sticlele 
și cisternele îmbie. Se aude, din cînd 
în cînd, un susur dulce ca de la o 
cramă apropiată.

Intrăm în prima încăpere în care se 
fermentează și se prelucrează mustul, 
întîlnindu-ne aici cu doi termeni, unul 
străvechi ; linul, și celălalt modern : 
decantarea, ambii la fel de lirici și 
de voioși. Printr-o mișcare succintă 
și elegantă o mașină desprinde boa
bele și aruncă de-o parte ciorchinele. 
E o măsură de precauție igienică 
știut fiind că ciorchinii conțin tananți.

De ai.ci mustul trece în cisterne gi
gantice (de cite două vagoane cister
na) emailate pe dinlăuntru și lustruite 
pe dinafară. Aici vinul părăsește ve
chea metodă de prelucrare, refrigerîn- 
du-se și pasteurizîndu-se, în așa fel 
îneît să rămînă stabil și curat. Cînd 
va fi turnat în sticlă va fi o lacrimă 
albă sau roșie, va fi un cristal de a 
miază sau de amurg, va străluci, va 
înmiresma. O sută și zece vagoane 
intră în totalul capacității acestei 
secții.

De aici vinul merge alături să îm- 
bătrînească. E o îmbătrânire normală, 
în butoaie de stejar care-1 găzduiește 
timp de 4-5 ani și-i dă culoare de 
rubin sau chihlimbar. Apoi totul de
vine simplu: butelia, dopul și eticheta. 
Dar și aici grija față de om, față de 
sănătate, se dovedește necontenit pre
zentă. Din resturile vinului din care, 

odinioară, se fabrica vătămătearea tes
covină și amara drojdie, se obțin as
tăzi coniacuri fine unanim apreciate. 
Te întrebi cine lucrează în Combinat, 
că oameni nu se prea văd. Patru ingi
neri, printre care directorul Laszlo 
luliu, șef al laboratorului de vinifi- 
care, chimista Sofia Taraș care, îm
preună, i-aii instruit pe utemiștii și 
proaspeții absolvenți ai Facultății, Ni- 
colae Qiosann și Icătoiu Constantin. 
De asemenea, tehnicienii Constantin 
Grigorescu (omul cu butoiașul de la 
temelie si actualul student de la fără 
frecvență), Mihai Teodorovici, mecanic 
șef care, după cum am fost asigurați, 
cunoaște Combinatul cum își cunoaște 
buzunarele și care ne-a condus pe 
toată traiectoria vinului, de la cior
chine la sticla și, în fine, electricia
nul șef Gh. Trohan.

întregul proces tehnologic, compli
cat, trecut prin vase comunicante și 
pompe aspiratoare, prin decantări și 
purificări, prin spații și durate, stă 
sub stăpânirea acestor 16 mîini. Anul 
viitor, aceleași 16 mîini vor da dru
mul pe poarta Combinatului la 400 
vagoane de vin, adică la 6 km. de 
vagoane cisterne.

★
Dar alături de Combinat stă mun

ca de veghe a Institutului de cerce
tări. Dăm lista îndeletnicirilor acestui 
Institut cu cîteva amănunte intere
sante ;

a) Eroziunea solurilor, secție con
dusă de inginerul Leonida Mihalache. 
Acest om atît de modest îneît pre
zența sa se face aproape nesimțită, 
privind prin dioptriile mari ale ochela
rilor parcă totul și parcă nimic, este 
omul care, după spusele localnicilor 
„a întors dealurile cu buricul în sus", 
ceea ce se tălmăcește așa : le-a făept 
terase. Ga de pe un atotcuprinzător 
amfiteatru roman, Valea Călugărească 
se vede măruntă de pe aceste terase 
practic și armonios alcătuite. Valoarea 

'drească"Vedere de ansamblu a Stafiunii experimentale vitlîplg. uVa

lor a fost cîntărită cu ocazia unui 
adevărat potop care s-a abătut asu
pra regiunii în vara aceasta. Toți 
butucii au fost covârșiți de apă (70 
mm. apă pe secundă). Bătrînii nu-și 
amintesc o asemenea pacoste a na
turii. Cu toate acestea prezența tera
selor și lupta viticultorilor cu apele 
au salvat butucii asigurînd, în toam
nă, 7230 kg. medie de ciorchini la 
hectar.

b) Secția protecția plantelor îi re
vine inginerului Gheorghe Savin, un 
om care are cultul amănuntului pînă 
la microni, ca o caracteristică profe
sională. El este medicul plantelor de 
viță, antrenînd întreaga regiune în 
această luptă de igienă a podgoriilor. 
Cînd și cum, cu ce și cît să se stro
pească vița, e o problemă dificilă de 
știință dar, întîi de toate, de viață. 
El dă semnalul de alarmă cînd se 
ivește o nouă boală. Pune viile în 
carantină. Le oploșește.

c) Iată și secția de biologia și șe- 
lecțiunea viței de vie, condusă de ute- 
mistui Petre Stan, inginer și poet. Poet 
al viței și inginer al versului. Tmhi- 
nînd știința cu poezia, el a realizat 
și miciurinista armonizare a Combina
tului Cu Muscatul, dînd la iveală o 
nouă stirpe de vin Cabernet cu aromă 
de Muscat Ottonel. Un vin negru și 
gros (sîngele ursului) cu un buchet 
suav și tandru, cu un gust răcoritor 
și ușor, foarte ușor amar, e o poezie 
oenologică de cea mai aleasă calitate. 
Horațiu, bîndu-1, l-ar îndemna pe Ta- 
liarh să mai aducă un ol.

d) Secția de înmulțire a materialii
Iui săditor, ceea ce în limbajul nostru 
al profanilor (deși, fie zis eu numai 
profan nu sînt) însemnează : să avem 
vin mai mult și mai bun, — cade în 
sarcina inginerului comunist Virgil 
Grecu. El se luptă cu restabilirea te
zaurului viticol distrus de război și 
îndobitocit de burghezie. Un simplu 
amănunt: recent el a aclimatizat
L500.000 de fire de viță nobila.

e) Agrotehnica viticolă, condi# de 
inginerul Constantin Mihai, adițtelea 
exploatarea terenului cu ajuțo’rultiin- 
ței la zi.

f) Agrochimie și fiziologie, lecție 
condusă de tovarășele Laszlo liana 
și Maria Popeseu, al cărei tîlc j de
duc din termeni cam atîta cit-poți 
să-l deduci și dumneata, cititor®. Și

. g). peste, toate, laboratorul de 
vinificație, condus de inginerul lszlo 
Iuliu, laboratorul către care duloate 
drumurile, ca în spre o Romăleno- 
logică.

ex-
oate

pră
și-a 
„Tir 
mc- 

... ,, . ... „upiiuiu. OUSII ia
Valea Călugărească parcă cu ț jșnl 
îr. mină să hotărnicească viit rele

ro- 
argi

★

Și este acest director un om iarte 
cumsecade, np fiindcă ne-a servit ouă, 
micului grup de vizitatori vini 
celente, ci pentru că servește la i ... 
mesele țării aceleași vinuri, cu aeași 
dărnicie. De baștină, din aproerea 
podgoriilor ardelene, după ce a 
vit Institutul Agronomic la Cuj 
dat aspirantura in Moscova, la 
miriazev". A trecut prin diverse 
ții „viticole" în Capitală, sosir 
Valea Călugărească cârcă 
în mînă să 
construcții. Are pasiunea vinurik 
șii, subliniindu-le cu gesturi < 
componența gluconatelor, gustul tan
dru, suav, sănătos, liric, — și pind 
mult mai multe metafore dec 
poet inspirat. Nu numai epicu icii, 
zice el, cunosc virtuțile vinutui. Wpă 
și Pastepr vedea în vinul roșu șpă- 
tatea trupească. Anemia, oftica și îcă 
multe alte boli găsesc în vinul rșu, 
băut cu măsură, un remediu.

Comunistul Laszlo este pasionătde 
meserie, crește cadre tinere, crește ri- 
nuri tinere, crește viță tânără.

De altfel, zicea el cu modestie, |iă 
ajută și solul. Cei §0 km. de pd- 
gorie de pe Dea|ul Mare . se bumă 
de mult soare în decursul v’ții. Și
rele iscă zahărul îp bopbe, iar zai
rul trece, o parte, în alcoolul hm i. 
Toamna e lungă și binefăcătoe. 

un

Iernile dulci, gerul și viscolul nd 
barate de dealuri. Solul, cum m#u- 
neam, feruginos. De aici și sava- 
sele vinuri roșii: Cabernet Sauvi n, 
Merlot, Pinot Noir, Băbească pi
tele care asaltează valoarea vinipr 
franceze și, după cum s-a văzut lu- 
bliana, concurează cu succes.

Ele trebuiesc bine lucrate, bin$i- 
treținute. Prima dovadă a conțiu- 
lui de vin este culoarea lui, culiia 
fiind umbra calității. E spus met
ric, dar adevărat. Apoi buchetul fe 
nu trebuie să aibă „dampf" ei miță.

Apoi multe altele pe care LalQ 
luliu le știe mai bine decît noij

★
Părăsim Valea Călugărească cue> 

gretul de a ne despărți de o Arijie 
felix a vinurilor. La aceasță la, 
Laszlo Iuliu iscălește statele de pță 
ale muncitorilor, Leonida Mihai ți? 
face schița noilor terase iar poetula- 
giner Petre Stan privește de pe o țu 
lustradă. Ce-o fi văzând ? II vede, li
te, pe Horațiu adresîndu-i-se lui s» 
liarh : „Și fă să curgă vinul cînțd 
din ol" sau pe Villon rugîndu-se fli- 
tru sufletul răposatului Zehan Cor. 
Iată-1 și pe Omar Kayyam văzîndh 
argilă viitoarea cupă, sau pe Li jd 
Pe, în pelerină de mătase albasji, 
bind vin la lumina lunii. Sau pire 
că îl aude pe Anacreon rostind'Și 
baciianalele, dacă nu chiar pe Pl- 
kjn venind cu umbra lui Petru H 
Mare la ospățul de pace. Emineai, 
desigur, cu umbra lui Dabija Voievd, 
lîngă Petoffi care cere un „vin ț- 
trîn ca străbunica și rumen ca o fță 
mare", lată-ț și pe Goethe carele pș- 
feră, printr-un cînțăreț popular, u 
premiul lanțului de aur, ci o cpă 
cu cel mai bun vin.

Și pe mu Iți alții.
Dar el, inginerul, împrejmuit e 

poeți, se gîndește că ar fi bine i 
vă comunice vouă oamenii de azi și i- 
varășiț lui buni : cercetați cu încț- 
dere vinurile de „Valea Călugăreasca,
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La ancheta întreprinsă de revista 
„Les lettres franțaisc»", privind sem
nificația lui Tolstoi în literatura con
tam «rană, au răspuns o serie de 
scriitori francezi de opiniile și for
mațiile cele mai diferite, interesant 
este că, influențați sau nu de ma
rele artist, ei sînt unanimi în recu
noașterea rolului său considerabil în 
evoluția romanului. Unii îl consideră, 
pe drept cuvînt, un maestru al aces
tui gen epic complex, pe care l-a dus 
ia desăvîrșire, alții îl socotesc un des- 
c’ izător de drumuri al romanului 
modern.

Oricum, pe ca poziții s-ar afla, fie- 
C.Țc încearcă să se definească în 
r„ urt cu titanul de la iasnaia Poli- 
ana, ©are constituie, după cum remar
ci revista, un punct de reper în dis
cuția care sa poartă in occident a- 
supra sensului literaturii si a desti
nului romanului,

Printre cei solicitați să răspundă 
la această anchetă a fost și scriitoa
rea Nathalie Sarraute, care împreună 
cu Michel Butor, Robbe-Grillet, etc., 
face parte din grupul romancierilor 
abstracționiști, care merg către ani
hilarea personajului și pulverizarea 
aețiuțiii,'în scopul, pretind ei, de a 
surprinde doar mișcarea stărilor psi
hice. O asemenea concepție, după cum 
se vede, duce la dinamitarea con
strucției clasice a romanului, ba chiar 
la imposibilitatea oricărei structuri 
epice.

Mărturisindu-și admir.ația pentru 0- 
pera tolsfoiană, Nathalie Sarraute ob
servă că ea este într-atît de desă
vârșită, echilibrată și armonioasă, 
mprcînd un apogeu, un punct ultim, 
îneît nu poate fi depășită și urnii 
scriitor nu-i rămine deciț s-o imite 
6au să înpercș altă cple. Dssigur, în- 
țr-un fel, orice scriitor adevărat in- 
Y?n|eaz| pHabetnl, adică mijloacele de 
expresie, inștrwwiltul de investigație, 
silipdu-se să descopere o porțiune din 
realitate, necunoscută-

E o ambiție legitimă și pe nimeni 
nu uimește aceaștă constatare a scrii
toarei franceze care se sprijină în 
argumentația sa pe învățătura lui 
Flaubert ț „Obligația cea mai pro
fundă a scriitorului esțe să descopere 
noutatea. Crima sa cea mai gravă 
este să repete descoperirile predece
sorilor".

Căutarea însă e fructuoasă în mă
sura în care nu se limitează ia in
venție lexicală, la efecte stilistice, la 
procedee tehnice, devenite un scop în 
șțpe, ci încearcă să comunice un con
ținut nou, să ne dezvăluie o zonă a- 
dincă și reală a sufletului omenesc. 
In funcție de această descoperire ca
pătă preț strădania scriitorului, alt
minteri „inovațiile" nu reprezintă 
altceva de cît 
ril. Eforturile 
artistică cea 
perfecționa ji 
investigație i 
voia de a întruchipa ceea ce este

, inovațiile'
un exercițiu gol și ste- 
de a găsi modalitatea 
mai adecvată, de 
așcuți instrumentul 
le dictează însăși

a-și 
de 

ne- 
ca-

MIHA1 COȘAR
Laminator”

racteristic și esențial în realitate.
Dar Iii această privință, Nathalie 

Sarraute se dovedește a fi captiva 
unei viziuni false și deformatoare a 
omului. Valoarea pe care ea o confe
ră realității este determinată în pri
mul rînd de concepția, de atitudinea 
sa. prezentînd lumea tolstoiană, scrii
toarea își definește prin contrast pro
pria sa poziție.

In acest univers limpede, armonios, 
senin, privirea lucidă și calmă a ma
relui romancier pătrunde în fiece col
țișor, risipind umbrele; mobilările 
eroilor, reacțiile lor ne sînt cunoscute 
pină în cele mai adinei amănunte și 
avem impresia că știm totul despre 
ei. Nimic tulbure, nimic nespus în 
acest univers ordonat, echilibrat, care 
este recreat cu atîta forță, îneît pare 
însăși realitatea, 
posibilă.

Evident, există 
care majoritatea

merge spre dezintegrarea, spre fâri- 
mițarea imaginii omului.

îndreptarea instrumentului de in
vestigație pentru a explora cu predi
lecție această zonă, ny duce cu un 
pas mai departe cunoașterea noastră 
în realitate. Este de fapt o scufun
dare într-o regiune irațională, în care 
domină legile imprevizibilului, în care 
omul își pierde propriile sale însușiri, 
devenind un fel de fantoșă ridicolă 
și inconsistentă.

.Descoperirile în această direcție 
se restrîng deci la o sferă îngustă și 
specifică. Ele nu țin de căutarea au
tentică a scriitorului, de tendința lui 
permanentă de a ne releva adevărul 
comun, uman, general valabil din rea
litate.

&
jȘ:;

Singura realitate ★

0

&

Ț 1

‘■r

de Alina (Lassiun

o realitate dată, în 
oamenilor trăiesc, 

comunică, iar faptele de viață, dra
gostea, ura, interesul, ambițiile, sen 
tiinentele, sînt zugrăvite fi înțelese 
la șcara lor umafiă. E țe» ce a rea
lizat Tolstni.

Nathalie Sarraute însă nu se îm
pacă cu această viziune. Un aseme
nea univers o sufocă, are limitele 
unu) sisteiji înehiș, iiPBQțriva căruia 
se fevottă. Mai myiț, consideră că e 
dq.ar o aparență a realității, căci în
dărătul acesteia ar dăinui lucruri 
myjt mai „neliniștitoare1, Și ce ne 
propune? Să abandonăm această po
ziție. Să spargem limitele sistemului, 
să înlăturăm aparențele, ca să ajun
gem la o cunoaștere mai profundă a 
realității, a omului.

Mai întîi trebuie să observăm că 
scriitoarea simplifică viziunea tolsto
iană, redueînduri opera aproape la 
un soi de „images d’Epinal" lustruite 
și îneîntătoare. Este cel puțin bizară 
ideea unui Tolstpi aplecat doar asu
pra aspectelor clare, ordonate, sta
bile ale existenței, străin de pasiunile 
și inipulsiunile omului, de frămîntă- 
rile lui ascunse, adesea obscure, de 
mișcările și viața secretă a psihicu
lui. Conștiință zbuciumată a epocii 
sale, scriitorul care a trăit în modul 
cel mai dramatic experiența cunoaș
terii, tentațiile spirituale, ar fi fost 
cu neputință ca tocmai el să se lase 
inșelat de aparențe și să nu pătrundă 
și în straturile cele mai adinei, con
tradictorii și uneori tulburi ale omu
lui. Asta o dovedește nu numai pro
pria sa experiență, ci însăși opere ca 
„Moartea lui Ivan liici", „Stăpîn și 
slugă", „Jurnalul unui nebun", unde 
Tolstoi descoperă lucrurile „neliniș
titoare" dinupoia realității obișnuite, 
convenționale. In ultima povestire ne
terminată, postumă, un moșier bogat 
se duce să achiziționeze o moșie. În
noptează la un han și acest proprie
tar practic, normal, pentru care tot 
ce-i în jur e natural și deci firesc, în
cearcă deodată o inexplicabilă teroare, 
percepută oa o prezență „roșie, albă, 
pătrată". Asupra celorlalte două nu
vele nu voi insista, deoarece sînt cu
noscute și atît Ivan liici cît și Bre- 
hunov din „Stăpîn și slugă" exprimă 
la maximum iwecaritate^, falsftatey, 
artificialitatea realității în care tră
iesc aceste personaje, puse în fața 
supremei încercări.

Dar a ramîne aici, la limitele uma
nului, unde realul și irealul se con
fundă, unde pîndește nebunia și hao
sul, Tolstoi știa că înseamnă să 
teascâ, să desfigureze imaginea 
Ini, să n-o redea în unitatea și 
plexitatea ei. De aceea, cea mai 
biruință a lui este că a reușit să do
mine contradicțiile, luminîndu-le, or- 
ganizîndu-le într-o operă echilibrată, 
clară, în care sensul raționai și uman 
să fie inteligibil. Această viziune or
donatoare este inspirată din credința 
în principiul unității interioare 4 0- 
muiiij.

E ceea ce nu înțelege, ceea ce nu 
poate înțelege Nathalie Sarraute, pri
zoniera unei concepții iraționale a 
vieții, căci pentru ea este ireală și 
imposibilă o lume unde „nimic nu-ți 
face teamă. Nici o dibuire. Nici un 
monstru. Nici o pasiune. Nici o vio
lență. Nici o nebunie". A concepe un 
astfel de univers, ca o realitate ex
clusivă, adevărată, e tot una cu a 
nega posibilitatea dialogului intre 
semeni, a înțelegerii umane, este a

Societatea lui Tolșțoi a dispărut. 
De atunci s.au produs mari șchim 
bări revoluționare în lume. Realita
tea s-a transformat. Omul însuși a 
suferit modificări în mentalitatea, în 
psihologia sa. Dar niciodată nu vom 
renunța la exemplul artei tolstoiene, 
echilibrată și armonioasă, la îndem
nul de a cunoaște realitatea, lucizi, 
pentru a restitui omului atributele 
sale profunde, umane și nobile, care 
șpau gășit expresia cea mai înaltă 
în societatea socialistă.

Ieronim ȘERBU
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După stuidii de mai mică întindere 
axate pe a problemă sau un grup 
restrîns de probleme (printre oare 
remarcam pe a’celea semnalte de M. 
Petroveanu în „Gazeta literară" și 
acelea publicate în numărul 5/1960. 
al „Vieții romîneșlti") avem, 
șit, o primă sinteză critică, 
pe principii marxist-leniniste, 
și operei lui Tudor Arghejzj, 
o datorăm lui Ov. Ș, Grohmălnicea- 
nu. Conținutul cărții, a fost rela
tat in paginile acestei revisțe, așa 
incit n-am vrea să mai revenim pe 
o linie descriptivă. I11 articolul de 
față am dori să subliniem valoarea 
monografiei, nu atît oa cercetare de 
istoric literară, oît vatoairea e( ana
litică și polemică, referindu-ne la 
una dintre problemele de bază dis
cutate.

Qritioa ved|e ne-a lăsat, cum se 
știe, cîteva studii, interesante în multe 
privințe, despre poezia lui Tudor Ar
ghezi. Dar, in ciuda observațiilor 
sagace pe care le cuprind, aproape 
toate sînt dominate de viziiunea unui 
Arghezi-artist gratuit .pînă și in răz
vrătire, a unui poat genial pentru 
care socialul n-ar fi țxjșitat dgcît 
in... articolele de gazetă. De aceea, 
în chip semnificativ, critica de acum 
cîteva decenii neglija publicistica 
poetului (nu mai puțin artistică) so- 
cotind-o, potrivit concepției autono
miste, în afara artei. Cartea lui Ov. 
S. Crohmajnipeanu, [cal«zea?a din a- 
vest punct de vedere o operă d,e res
titute (restituia jn integrum!) în- 
țelegmd să adauge operei argheziene 
o parte integranta a ei, arbitrar de
cupata de către exegeții mai vechi. 
Astfel, argumentația autorului capătă 
puteri 110:, 
?'e

în sfîr- 
bazată

4 vieții 
p£ care

tarea „Testamentului", adevărată pro
fesie de credință care, ?fce Ov. Ș. 
Grohmăilmceaniu „anunță o modali
tate nouă de militantism social în 
poezie". Autorul evidențiază toate 
acele elemente care comjpun protes
tai („seara răzvrătită", „biciul răb
dat", „rodul durerii de vecii în
tregi") și care atestă atitudinea critică 
a poetului față de societatea burghe
ză. Invocarea unui pasaj din cronica 
teatrală a lui Arghezi scrisă în 1913 
la piesa „Poezia depărtării" de Duii- 
liu Za-mfirescu, indică rădăcinile mai 
veohi ale „Testamentulliii", subzis
tente în formulări aproape identice 
cu anumite versuri ale poemului. 
Argumentele furnizate probează ou 
prisosință nu numai existența mesa
jului social, dar și profunzimea lui 
prin elaborarea unei estetice a «ritu
lui, ca expresie a acelei vieți ignorate 
și disprețuite a generațiilor de tru
ditori. Ov. S. Crohmăiniceanu știe

fel o mai veche tradiție care poate 
fi urmărită de la „Zburătorul" lui 
Eliade pînă la Coșbuc din „Cîntecul 
fpsului" și „Fata morarului". Tot 
vechi este bineînțeles și motivul 
morții, profund tragic în „Miorița" 
și plin de tristețe în „De-a v-«ați as
cuns", unde poetul țăran își imagi
nează despărțirea de ai săi cș pe o 
plecare vremelnică, dar nu mai puțin 
dureroasă. Autorul monografiei, ca 
să-l parafrazăm, îl integrează și pe 
aceșta universului rural, și pe bună 
dreptate, căci viziunea poetului este 
aici una cu a gospodarului care lasă 
copiilor „pășune, bordeie și oi“.

Poetul plugului reprezintă, în stu
diul lui Ov. S. Crohmalniceanu, nu 
numai un aspect al poeziei lui Țudor 
Arghezi, dar și o temă principală a 
disputelor cu privire la apartenența 
literară a poetului. Idei ale vechii 
exegeze argheziene, ea acelea cu pri
vire la „tradiționalismul" arhaic și

Marginalii la un capitol de monografie

• înfruntările dintre poe- 
și publicistică fiind în repetate 

rînduri edificatoare. Aici ni se pare 
a descoperi un prim aspect inedit al 
monografiei lui Ov. S. Crohmalni
ceanu, nu de mică importanță în sta
bilirea (atît de dificila!) a 
natelor ideologice ale 
iei creatorului.

Analiza propriu-zisă este cum spu
neam una critică și mai puțin a iz
voarelor, demonstrind perspicacitate 
și suplețe în formularea observații
lor, menite să consiituie în ansamblu 
replica dată partizanilor artei 
tuite. ~ 
ne.ște de obicei (ca în orice 
mică, 
de loc polemic) de 
făcute, pentru a-și exprima în cursul 
expunerii propriile sale opinii, lată, 
spre exemplu, cum înțelege criticul 
să prezinte problema universului ță
rănesc în poezia lui Arghezi. Impor
tantă și valoroasă este aici interpre-

coordo-
vieții și ope-

Ov. S. CrohmălniVeanu

deși tonul studiului nu 
la constatări

gra- 
por- 

pole- 
este 
deja

să descifreze așadar în versurile de 
foc ale „Testamentului" și un mesaj 
artistic în caro stă înscris însuși 
principiul conjugării tradiției cu ino
vația, fundamental pentru definirea 
specificului artei lu'rtwSef Arghezi.

Urmărind formarea universului ță
rănesc, autorul monografiei încearcă 
o reconstituire psihologică în diverse 
etape, judicioș plasate tîn desfășura
rea lor, dar care la un moment dat 
contrazic, cel puțin în parte, definiția 
inițială. Ov. S. Crohmalniceanu își 
deschide capitalul — așa eum obișnu
iește de fiecare dată în această carte 
— printr-o caracterizare lapidară. 
Poetul plugului îi apare ca „un alt 
Arghezi aspru, cioturos, teluric și 
deprins să vorbească limba oierilor". 
Neîndoios, acesta e Arghezi din 
„Plțigul", din ,,Belșug", „Flautul des- 
cîntat", „Letopiseți" sau „1907", dar 
definiția se dovedește neîncăpătoare 
pe parcurs, atunci cînd autorul des
chide o paranteză pentru analiza 
opticii erotice a poetu’ui în ipostaza 
ei rurala. Cum observa și D. Micu 
în recenzia sa, poezii ca „Lingoare" 
și „Buna-Vestire" (nemenționată de 
Ov. S. Crohmalniceanu) sînt speci
fice pentru altă latură a liricii arghe
ziene, mai puțin „aspră" și „cioturoa- 
sa“. Dacă sentimentul se relevă în- 
tr-adevăr „teluric", modul de tratare 
cheamă gingășia „poetului boabei și 
al fărîmei". Ciclul erotic în lirica 
țărănească a lui Arghezi reia de alt-

„Cuvintelor potrivite" sau 
dintre modernism și tra
pe care ar realiza-o poe-

primitiv al 
la sinteza 
diționalism 
tul, constituie pentru autorul mono
grafiei ținte polemice dintre cele 
mai importante. Recunoscînd și el că 
poezia lui Arghezi exaltă uneori „în 
spirit rousseau-ist formele de exiștgn- 
ță naturale, opuse civilizației1', că 
poetul plugului se înițilriește în anu
mite puncte cu poetul credinței, Ov. 
S. Crohmălniceunu ajunge prirț ana
liză pătrunzătoare la convingerea 
intru totul justificată că imaginea 
țăranului lui Arghezi este în ultimă 
instanță antisămanătoristă și antitra- 
diționaliștă; „Primitivismul arghezian
— disociază cu perspicacitate criticul
— traduce însă toț timpul, lucru 
extrem de important, două impulsuri 
contrarii. Pe de o parte, spaima de 
civilizație, de progres, pe de altă 
parte, admirația nemărginită pentru 
înțelepciunea și forța poporului. In 
cel mai viguros spirit realist, poetul 
plugului dă astfel o imagine neînfru- 
musețată a țăranului. Deosebindu-se 
izbitor de clișeele idilice sub care l-a 
înfățișat „Sămănătorul", ca și do stili
zările hieratice prin care l-a privit 
„Gîndirea", acesta apare la Arghezi, 
dur, colțu-'os, purtind afișate, la vede
re, toate vestigiile traiului său rudi
mentar" (p. 170). Precizînd ceea ce 
este de precizat în legătură cu vizi
unea arhaică a lui Arghezi, Ov. S.

UN MARE ROMANTIC
Acum un aecpl și jumătate, în de

cembrie 1810, s-a născut la Paris cel 
mpi tînăr dintre romanticii francezi, 
pupilul teribil al romantismului, Al
fred de Alusset. Avea cinci ani, cînd 
s-a prăbușit definitiv imperiul și 
aventura napoleoniană a luat sfîrșit. 
Șonaparte, care s-a proclamat „fiul 
revoluției", și a fost privit multă 
vreme ca atare, de nenumărate minți 
luminate, a vorbit în numele burghe
ziei mari ; armatele lui însă, sans- 
culotii din 1789 —93, semănau, în 
marșul lor prin lume, săraînța revo
luției. Familia lui Alfred de Alusset, 
de veche tradiție nobiliară, nutrea to
tuși simpatii bonapartiste, pe care 
copilul le-a absorbit și 
le-a păstrat, așa îneît 
Napoleon și restaurația 
urmată de reîntoarcerea 
emigrație și de teroarea 
tut să apară scriitorului de mai tîrziu 
izvorul acelei neliniști, acelei nelă
murite melancolii, ce s-a numit „boala 
Veacului" și de care s-au contaminat 
atiția romantici. Pătrunzătoarea ana
liza a fenomenului, realizată de Alus- 

, set în romanul confesiune Spoveda
nia unui copil al veacului din 1836, 
ne arată însă că sursa tristeții și ne
liniștii era de fapt decepția adîncă, 
resimțită de generația poetului față de 
eșuarea idealurilor revoluționare, față 
de neîmplinirea făgăduielilor formu
late de burghezie în perioada tinereții 
ei prerevoluționare, fățarnic men
ținută în epoca napoleoniană.

In 1827, cînd părăsește colegiul 
Henric al IV-lea, tînărul Alfred de 
Musset e un poet și un tînăr aproape 
format. Acea sta avea să rămînă vîr
sta lui pînă după treizeci de ani. 
Cînd • va depăși, va înceta Să mai 
fie poet. Era pe atunci un tînăr fre
mătător de viață, dornic de plăceri, 
neconformist în materie de moravuri 
și religie, spiritual, ironic, plin de 
fantezie. Alterna momentele de exal
tare gmoțivă S9 cele de luciditate iro-

adolescentul 
căderea lui 
Bourbon i lor, 

nobililor din 
albă, a pu-

nică. „Cenaclul" romantic, dominat de 
personalitatea lui Victor Hugo, care 
în acea perioadă își cîștigase titlul 
de șef al școlii [arin preiața-manifest 
la drama Cro.m®e|ț (1827)), i se 
deschide cu entuziasm. Era moda că
lătoriilor reale sau imaginare — în 
orice caz cu ecou poetic - în Orient. 
Byron captase publicul european prin 
poemele lui de inspirație orientală, 
Victor Hugo dăduse Orientalele, 
Musset scrie Povestirile din Spania 
și Italia. Orientul lui Musset — căci 
Spania cu vestigiile ei maurești e ac
ceptată de romantici drept Orient — 
este violent colorat, e decorul unor 
pasiuni vijelioase: iubire devasta
toare, gelozie ucigașă, senzualitate 
arzătoare, dueluri, serenade etc. In 
plus, vers liber, ironie, sarcasm. Dar 
Musset, romanticul zburdalnic, își 
permite numeroase ironii la adresa 
patosului excesiv al adepților lui 
I Iugo, își permite chiar să ia în ze
flemea propria lui exaltare. Creator 
al ironiei romantice in Franța, și-a 
definit sugestiv poezia cînd a spus 
< ă-i plac cîntecele triste și melanco
lice, al căror acompaniament vioi și 
săltăreț pare să-și rîdă batjocoritor de 
melodie. Acest acompaniament — de 
fapt comentariul ironic al poetului 
— anihilează uneori conținutul ro
mantic.

Cîteva din constantele pe care le 
vom regăsi 
lui Alusset 
gerea L’n 
Franck din 
„La coupe 
multuos, nu lipsit de tenebre, și ar- 
borînd atitudini byronițne, este unul 
din nenumăratele autoportrete pe 
care le găsim presărate toliai toată 
opera lui'Musset; e ipostaza roman- 
tic-tenebroasă a poetului. Don Juan-ul 
din „Namuna" e ipostaza cinic-liber- 
tină; iar piesa de inspirație shakes
peariană, La ce visează jtlțle, care 
întregește culegerea, cu dialogul ei

ne

de aci înainte in creația 
ne întîmpină și în cule- 
șpectacol lntr-un fotoliu, 

poemul dramatic tirolez 
et Ies levres", tînăr tu-

spumos și ironia ei subtilă, ne apare 
a o prefigurație a comediilor și pro

verbelor de mai tîrziu.
Intre timp se petrec în viata politică 

și literară a Franței evenimente ră
sunătoare. Revoluția din iulie 1830 
duce la răsturnarea Bourbonilor. Dar 
regele, Ludovic Filip de Orleans, a 
cărui domnie începe acum, n-avea să 
dea satisfacție decît marii burghezii 
capitaliste. Alusset avea să-și în
drepte nu o dată ironia împotriva re
gelui cu cap de pară și suflet de
gustar. Anul 1830 reprezintă și victo
ria romantismului francez în vestita 
bătălie a lui Emani. In prefața la 
Spectacolul lntr-un fotoliu, Musset 
pare să se detașeze de cercul lor și 
titlul sugerează această detașare. Cu 
poemul „Rolla" însă, din 1833, care-i 
aduce celebritatea, Alusset plătește 
tribut greu romantismului demonic, 
inaugurat de Byron.

O dragoste puternică și răscolitoare 
avea să acorde noi dimensiuni liricii 
acestui poet înflăcărat și răsfățat, 
zburdalnic și capricios. In 1833 Al
fred de Alusset o. cunoaște pe scri
itoarea George Sand, inimă avîntată, 
minte receptivă la toate ideile gene
roase ale veacului. Printre ele, ideile 
socialiștilor utopiști. îndrăgostiri cu
nosc un răstimp de fericire, care cul
minează cu călătoria în Italia. Ur
mează neînțelegeri iscate de adîflci 
deosebiri temperamentale, apoi rup
tura. Bolnav și deznădăjduit, Alusset 
revine în Franța. In cugetul lui, ma
turizat de 
timpului vor 
sitate. Ecoul 
fericite este 
lor", suită de patru elegii ce reiau 
într-o tonalitate nouă motivul nopții, 
atît de cultivat de preromantici și 
romantici, care socoteau noaptea q 
ambianță prielnică meditației melan
colice.

Un ultim ecou al iubirii dintre Al
fred de Musset și George Sand, epilog

suferință, evenimentele 
răsuna cu sporită ințen- 
liric al acestei iubiri ne- 
eiclul poetic al „Nopți-

poetic al „Nopților", poemul „Aminti
rea", glorifică iubirea — fie ea și 
stinsă — a cărei amintire îmbogățește 

, sufletul. îmbogățirea era reală. Dure
rea dă liricii lui Musșet o notă a- 
dîncă de sinceritate, necunoscută pînă 
atunci de tînărul teribil și uneori 
egoist în răsfățul lui. Acuni Aîusset 
este apt de entuziasmul republican 
din drama Lorenzaccio. Intr-o Flo
rența a veacului al XVI-lea, a cărei 
atmosferă o realizează. Musset, pu- 
nînd în mișcare nobili, burghezi, 
plebei într-o amplă desfășurare sce
nică de factură shakespeariană, se 
consumă drama lui Lorenzaccio, ani
matorul conjurației împotriva tiranu
lui, împotriva ducelui Alexandru de 
Medicis, conjurație ce urmărește re
staurarea republicii. Eșecul lui este 
eșecul unei acțiuni, individuale; în 
sfîrșitul lui tragic deslușim și ceva 
din scepticismul politic al lui Muș- 

.. set, scepticism alimentat din 
atmosfera Franței de după 
revoluției din iulie.

In comediile lui, Musset
scris mereu pe sine. Fortunio, îndră
gostitul pătimaș din Le chandelier, 
Octave, libertinul din Le caprice de 
Marianne și chiar Coelio, amantul 
grav din aceeași comedie, nu sînt 
ilecît tot atîtea ipostaze ale roman
ticului Aîusset. La fel și Perdiean 
din Cu dragostea nu-i de glumit. 
Cei mai multi dintre eroii Comediilor 
și Proverbelor oscilează între un 
ideal de puritate, pe care atmosfera 
veacului nu-1 favorizează, și atrac
țiile unui mărunt epicurianism, pe 
care-1 îmbrățișează, proferînd cu co
chetărie 0 doctrină libertină. Adeseori 
comediile lui Aîusset tratează pro
bleme grave într-o formă spumoasă. 
Comediile lui Aîusset comunică o lu
cidă analiză a sentimentelor deprinsă 
de Aîusset de la înaintașul lui, Aîari- 
veaux. Personajele lui Aîusset mari- 
vaudează într-adevăr, dar dialogul lor 
spumos vibrează de lirismul și de 
ironia specifice romanticului Aîusset, 
prezent în fiecare din operele sale. 
Același lirism, aceeași ironie pătrund 
și în povestiri și nuvele. Alusset tra
tează în tonalitatea lui specifică, teme 
agreate de romantici. In „Mimi Pin- 
son"t povestea grizetei generoase, el

plin de 
eșuarea

s-a de-

a reali- 
izbutite 
sinteză 

Și gîn- 
roman-

reia tema femeii „pierdute" nu cu 
patosul tragic, pe care-1 pune Hugo 
în povestea Fantinei, ci cu umorul, 
cu care a știut Alusset aproape în
totdeauna să corecteze efuziunile prea 
violente.

în plin romantism, Musset 
zat, în momentele cele mai 
ale carierei sale literare, o 
între moștenirea clasicismului 
ciirea luminilor, pe deoparte,
tismul pe de alta, între luciditatea 
rațională și finețea analitică pe de 
o parte, elanul romantic patosul liric 
pe de alta. Admirator al marilor spi
rite clasice, al lui Aloliere între al
tele — și admirația și-a mărturisit-o 
în poezia „O seară pierdută" —, a 
socotit stearpă disputa dintre cla
sici și romantici, Pe aceștia din urmă 
i-a privit adeseori cu detașare și 
uneori violent critic în opere ca 
,,Scrisorile lui Dupuis și Cotonnet" 
Antiromantismul „poetului Nopților" 
devine dogmatic și anacronic în 
discursul de recepție la Academia 
Franceză: „Despre tragedie în legă
tură cu debutul domnișoarei Rachelle". 
Dar Alusset academician nu mai era 
de mult poet; muza îl părăsise și 
acela ©are a știut să-și păstreze tinere
țea celor 18 ani pînă aproape de 37, 
a îmbătrînit brusc.

Ce este Alusset pentru noi, care îl 
citim și recitim astăzi, la 150 de ani 
de la nașterea sa ? Este, fără în
doială, și poetul „Nopților", poetul 
iubirii înflăcărate și patetic exprimate 
al iubirii care, fericită sau nefericită, 
rămine un tezaur al inimii. Dar este 
mai mult decît atît. Musset rămîne 
unul dintre puținele spirite lucide ale 
epocii romantice conștiente că efe
mera glorie a campaniilor războinice 
napoleoniene, care au lăsat mormane 
de oseminte și întinderi pustiite în 
urma lor, s-a transformat pentru o 
generație întreagă în dezorientare, 
decepție, haos moral. In orchestrația 
bogată a romantismului francez, Alus
set a mai adus sunetul ironiei, al 
fanteziei, al umorului. Spre deosebire 
de alți romantici, avîntat și tînăr 
fiind, n-a renunțat la dreptul analizei 
și al examinării lucide.

Crohniălniceanu pune în relief, aproa
pe ca niciunul dintre predecesorii săi 
realismul poetului, dur, frust, colțu- 
ros, care n-are nimic de-a face cu idi
lismul sămănătorist. Meritul criticului 
stă în a urmări această virtute esen
țială a lui ^rghezi în specificitatea 
sa, în relațiile ei intime. Reconstitu
ind universul rural al unei poezii 
excepționale, care a insfelat mai 
multe universuri deodată, Ov. S. Oroli- 
mălnfceanu distinge de regulă ele
mentul definitoriu, caracteristic. Ast
fel profilul moral al țăranului se 
întregește prin semeția care exprimă 
dorința de afirmare rebela a unei 
realități ignorate și disprețuite, prin 
respectul muncii, „cultul firescului", 
prin „necioplirea" — blazon al lup
tei grele, aspre și desconsiderate. Evi
dențiind asemenea trasaturi în cadrul 
unei analize minuțioase și foarte ia 
obiect, Ov. S. Crohmălniceami îl deo
sebește pe țăranul lui Arghezi de ori
care altul din literatura romînă, ca 
profund specific. Acesta, de obicei 
oltean de pe Jii, nu-și închide înde
lung amarurile ca cel sadovenian; e 
mai iute la mînie, mai colțos, mai 
sarcastic și mai neiertător. E de fapt 
țăranul din 1907, care în poemul lui 
Arghezi a demonstrat pe deplin „cul
tul firescului" și curajul răzvrătirii. 
Indignarea, mînia, repulsia violentă 
reprezintă consecințele normale — 
arată Ov. S. Crohmalniceanu — ale unei 
psihologii robuste, poate arhaică prin 
oroarea de civilizație, dar necontenit 
dîrză și neresemnată.

Legată de universul țărănesc este 
și poezia antirăzboinică și antifas
cistă a lui Arghezi din „ Letopiseți", 
văzută ca o reacție a aceluiași om pe 
care 1 zdruncină din așezările și în
deletnicirile sale nefirescul apocalip
tic. stîrpit de forțe obscure. 11 regă
sim aici pe Arghezi din „Baroa
ne", pe acel Arghezi care se mîndreș- 
te cu „titlurile sale de noblețe", scrise 
pe piele de oaie, pe un Arghezi care 
poartă, în ciuda aparentelor, o pro
fundă cunoștință a istoriei poporu
lui său. Există în ciclul „Letopiseți" 
(ex. „Cîntec de faur") și nu numai 
aici, un viu sentiment al dragostei de 
patrie, ce merita să fie analizat în 
monografie, cu atît mai mult, cu cât 
poetul fusese deseori atacat pentru 
a t i t ud i n i „ a n ti p at riot ice ".

Sentimentul acesta care însuflețește 
multe din versurile de inspirație rurală 
din creația lui Tudor Arghezi ar fi 
putut fi subliniat șl printr-o discu
tare mai sistematică (adică în cadrul 
unui capitol separat) a elementelor 
folclorice deosebit de importante pentru 
combaterea diverșilor partizani ai pre
tinsului cosmopolitism arghezian. La 
baza extraordinarei puteri de asimilare 
a poetului, de care pe bună dreptate 
vorbește Ov. S. Crohmalniceanu, șe 
află toomai aderența lui Arghezi ja 
tradițiile c®le mai vechi și mai înalte 
ale propriei noastre literaturi. Dar, 
probabil, însăși, construcția tematică 
a monografiei a împiedicat o mai 
mare insistență asupra acestui aspect, 
asupra căruia se fac totuși unele a- 
precieri în capitolul final (Concluzii).

Concepută ca un studiu analitic, 
monografia lui Ov. S. Orohmălniceanu 
își atinge sco-pul în primul rînd 
prin unitatea interpretării, care scoate 
poezia lui Arghezi in ceea ce are mai 
de preț, dintre vălurile misticismului 
și estetismului. Investigațiile de bi
bliotecă au încă terenul deschis și 
ele vor aduce probabil noi fapte în 
sprijinul solidelor argumente logice 
și estetice ale recentei monografii. 
Critic al operei literare prin exce
lență, Ov. S. Crohmalniceanu are 
meritul indiscutabil de a ne fi dat un 
studiu substanțial, cine duce mai 
departe cercetarea operei lui Tudor 
Arghezi, oferind 
șale contribuții 
altele viitoare.

Victor Nlță, Hunedoara. Versu
rile trimise îtni confirmă - pen
tru a cita oară ? - faptul că 
ești un tinăr, foarte tinăr poet 
înzestrat, deși îți mărturisesc că 
mă așteptam la un progres mai 
marcat. Nu cred că amărăciu
nea dumităle în ce privește ac
cesul Ja publicațiile noastre lite
rare este chiar atît de întemeia
tă; ești abia în clasa X șl, re
cent, am citit o poezie semnată 
Victor Niță în revista „Tribuna". 
Adevărul e că talentul dumităle 
are nevoie de o îndrumare a- 
tentă pentru a se dezvolta mai 
impetuos, iată ce mj s-a părut 
maț frumos din materialul ex
pediat ;
Nu știu în care miez de primă

vară 
am rupț o floare albă de măr 
și-am aninat-o în noaptea părului 

tău.
Nu știu, apoi, în care ceas tîrziu 

de toamnă, 
am zărit, răsfrînțl în ochii tăi 

da cer, 
cocorii vlăguițl de îndelungile 

plecări ; 
atunci, pentru întîia oară, 
m-a durut adine vîslitul lor spre 

sud.., 
(„Să ți-o pot spune mereu...')

șl ■,.Desăvârșire" ;
Iubesc, trăiesc șl lupt, 
ca să pot urca pe cea mai Înaltă 

treaptă 
perfecta concordanță și-armonie 
dintre alb și roșu,

dintre gînd și faptă
Totuși, poeziile dumităle des

pre Hunedoara stat prea genera
le. Orice poet, din orice colț al 
țării, chiar dacă n-a fost nici
odată la Hunedoara, ar putea 
vorbi despre „fruntea de cărămi
dă a orașului" despre vuietul 
uzinei, forfota străzilor, etc. Pen
tru acesta, un foarte slab efort 
de imaginație e de ajuns. Dar 
dumităle, care locuiești în acea
stă gigantică alcătuire indus
trială, ți se cere un spirit de 
observație sporit (meditațiile pro
funde se potrivesc mai puțin cu 
vîrsta dumităle). De pildă, sînt 
prea pretențioase, deși, oricum, 
mal particularizate, versurile a- 
cestea :
Cînd spui Hunedoara 
vezi în fierberea focului 
esențele tari, sănătoase, 
urcind în tulpina fitului de iarbă, 
vezi esențele tari, comuniste, 
purificînd anatomia surîsului 

nostru, 
purificînd nervurile ochilor

noștri.
Nu te artificializa, nu te ,,in- 

telectualiza" cu tot dinadinsul. 
Observă mereu, citește, lucrează 
poezie și observă din nou ; fă-țl 
prieteni, fii răbdător șl modest. 
Nu te repeta (spui de cîteva ori 
„zidul plămădit cu palmele mele ț 
de foarte multe ori „zidul meu“, 
„zidurile mele“ și iar „se-avintă 
zidul sub palmele mele' și din 
nou „puntea palmelor mele“). 
Repetiția, maniera - e semn că 
nu-ți împrospătezi suficient iz
voarele de inspirație. Șl e păcat, 
pentru că resurse al și ele me
rită să fie valorificate. Formea- 
ză-te ca om și ea poet - șl vei 
ajunge fără îndoială să publici 
mai des. X.

Ne-am întîlnit de dWâ, ori în 
orașul Hunedoara ; poatevae vom 
întîlnl curînd a treia oară, cu 
prilejul unei poezii despre Hune
doara pe care al s-o scrii, pe> 
măsura clocotului ei divers șl 
înnoitor. .

Mica antologie 
a Poștei Redacției

OLIMPIU VLADIMIROV

ÎNTREBĂRI
- Cînd 1

Chiar acum I
Să boltești orele lungi șl adinei 
șl s-aprinzl orizonturi stinghere!

- cum i
Cu sîngele ce fulgeră în puls, 
cu ciocane, echere,
cu mistria, cu dalta, i
cu palmele doar,

sau lustruind cu inima, piatra!
- Pentru ce 1

Pentru floarea luceafărului 
în dimineață. 

Pentru comunism,
pentru om,

pentru viață !
MIHNEA RADU

O. ANI...
O, ani ! Armăsari nărăvași fără 

frîu și zăbale. 
Galopfad, galopînd peste noi pe 

a timpului cale, 
clipă de clipă, 

Măcinindu-ne viața, de-o pierdem 
ta vană risipă... 

Dar nu vreau 1 O, nu vreau ca-n 
clipa cînd fi-va să mor 

Să.ajung numai praful ce-albește
in
In

Cu -
Lovtadu-mă-n __ _
Nu praf or să scoată din mine, 

ci roi de șeîntei 1
GHEORGHE ARALD

copitele lor ! 
zidul de-oței ce-1 turnăm 

pentru era ce vine, 
zidul acesta-ncrustez și o 

parte din mine, 
copitele grele lovindu-ne, 

tropot .copitele 
anilor grei,

Vera CALIN

în afara propriilor
— sugestii pentru

călătorind

Trenul îmi cîntă leagânat pe 
șine...

Lumina-n geam e un fulger lung. 
Ceva se rupe și fuge din mine. 
Dealurile se-aleargă, se-ajung.
Pădurile, presimțindu-mă. sună, 

răsună. 
Vîntui e-n frunze, neliniștit șuvoi. 
Vin — și parcă tot rămîn în urmă, 
Sufletul mire ’nainte și’napoi.
Parcă aripile trupului cineva le 

sfișie 
Și le țese din nou - și-mi dau 

tributul meu. 
Tremură-n mine mări de bucurie. 
Discul orizontului cheamă

mereu...

SĂNDULESCU

„Colectivistă”ANA CORDONE]
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cialismului, între 1956 și 1960, în pa- 
tr.a noastră și despre mărețele noas
tre planuri de viitor.

Eu v-aș ruga să . citiți și să recitiți 
fiecare cifră cuprinsă în Raport, pen- 
tiu oa să puteji mereu constata în ce 
măsură răspund scriitorii la epoca
lele înfăptuiri ale poporului munci
tor și ce trebuie să facă ei în viitor 
pentru a crea opere la înălțimea vre
murilor pe care le trăim"

TITA CH1PER a arătat că cea de 
a treia Consfătuire a scriitorilor tineri 
reunește tinerii crescuți în răstimpul 
de zece ani cîți s-.au scurs de la 
prima Consfătuire a tinerilor scriitori, 
organizată de Uniunea Scriitorilor în 
1950.

Această ultimă consfătuire se ca
racterizează prin faptul că mulți din
tre participanți au acum volume de 
versuri și proză, unele cu tipăritura 
încă proaspătă, și mulți dintre tinerii 
scriitori vin în fața consfătuirii adu- 
cînd rodul împlinirii lor.

Diversitatea temelor abordate veri
fică încă o dată teoria că numai un 
contact nemijlocit cu viața, cu pro
blemele ei majore și actuale, poate 
da sens și valoare tuturor eforturilor 
pe care tinerii scriitori le fac pentru 
a da o literatură contemporană bună, 
eficientă.

între Consfătuirea din 1956 și cea 
de acum, îndrumați de partid, tinerii 
scriitori s-au apropiat mai mult de 
realitate. Tinerilor li s-au creat po
sibilități de cunoaștere a realității 
prin documentări, șezători literare, 
deplasări în întreprinderi, pe șantie
re, în gospodării colective etc.

In continuare, Tita Chiper s-a re
ferit la învățămintele culese din pe
rioada cînd a lucrat la ziarul șantie
rului hidrocentralei de la Bicaz:

„In anii petrecuți la Bicaz, atît 
Victoria Ionescu cit și eu, am strîns 
Un material vast care acum, odată 
cu terminarea lucrărilor la hidrocen
trală, credem că poate să dea o ima
gine cît de cît fidelă a marelui șan
tier socialist. N->am fi reușit acest 
lucru fără ajutorul primit din partea 
scriitorilor care au vizitat șantierul, 
deși îndrumarea organizată din par
tea Uniunii Scriitorilor, prin forța lu
crurilor, a lipsit.

Fac totodată, pe această cale, un 
apal către tovarășii mei de generație. 
Cu încredere să se adreseze întotdea
una partidului, de la care vor primi 
tot sprijinul. Mult din ceea ce am 
făcut noi la Bicaz se d.atorește spri
jinului neprecupețit pe care l-am pri
mit de la organele de partid".

In încheiere, Tita Chiper a spus că 
ridicarea nivelului literaturii tinerilor 
e strîns legată de cunoașterea tot mai 
profundă a unui mare număr de oa
meni ai muncii.

In cuvîntul său, DAN DEȘLIU s-a 
ocupat de munca secției de poezie 
de la revista „Luceafărul" și de unele 
aspecte ale problemei legăturii tine
rilor scriitori cii viața. ■

Arătînd că/'in activitatea publicației 
la care l^Rază s-au înregistrat suc
cese demne de menționat — afirma
rea/tinor noi talente poetice, organi
zarea sistematică de șezători, articole 
de îndrumare datorate , unor scriitori 
cu experiență — vorbitorul a apreciat 
•totodată drept foarte întemeiată cri
tica pe care o aduce raportul lipsu
rilor și slăbiciunilor din munca res
pectivei redacții. „Luceafărul" n-a ur
mărit sistematic drumul tinerilor 
poeți, n-a reușit să asigure o legă
tură temeinică între redacție și debu- 
tanți, resimțind și în această privință 
lipsa unui sprijin susținut din partea 

.colegiului redacțional și a Biroului 
Uniunii Scriitorilor. După ce a sub
liniat răspunderea personală care-i re
vine pentru această stare de lucruri, 
Dan Deșliu a spus:

„Noi avem un detașament impor
tant de tineri poeți de real talent, și 
aceia care au fost citați în raport 
și unii care n-au fost citați, dar 
care sînt de pe acum prezenți în 
poezia noastra nouă. Sînt mulți oa
meni talentați, animați de cele mai 
bune intenții, adeseori cu evidente 
reușite în creația poetică, dar nu în
tr-un singur caz ei rămîn încă de
parte de esența fenomenelor noi din 
viața societății noastre. Problema 
esențială rămîne aceea a cunoașterii 
vieții în aspectele ei cele mai sem
nificative". Vorbitorul a citat în acest 
sens indicațiile cuprinse în cuvînta- 
rea tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej rostită la Cluj, în primăvara 
anului 1960. „După cum subliniază 
raportul, aceste indicații trebuie să 
constituie pentru toți scriitorii, și cu 
atît mai mult pentru cei tineri, un 
îndreptar permanent în munca de fie
care zi". In continuare, vorbitorul a 
criticat unele manifestări de confu- 
zionism estetic, străine de principiile 
de bază ale realismului socialist, ma
nifestări care și-au găsit expresia la 
unii poeți care nu acordă atenția 
cuvenită cunoașterii nemijlocite a rea
lității, în tot ce are ea mai semni
ficativ, mai înaintat. In acest sens, 
vorbitorul s-a referit în mod critic la 
unele poezii publicate în revistele 
„Steaua" și „Gazeta literară".

„Trebuie salutate din toată inima 
— a spus apoi vorbitorul — acele 
poezii care reflectă viața uzinei, a 
șantierului, noua mentalitate muncito
rească. Trebuie să-l cunoaștem pe 
muncitor, la lucru, în hală, la furnal, 
pe platou. Omul nu se dezvăluie ni
căieri mai profund, decît în creație. 
Ce-ar înțelege, de pildă, din mine 
sau din dumneata, cineva care nu ne 
citește cărțile, poemele, articolele ? 
După cum a spus tovarășul și prie
tenul meu mai vîrstnic Nagy Istvăn, 
«cariea este omul, și atîta viață este 
într-o carte cîtă există în autorul ei».

în legătură cu aceasta îmi pun 
întrebarea — despre ce vor scrie unii 
dintre noi, îndeosebi prozatorii, peste 
zece ani ? Iată o chestiune care tre
buie să ne preocupe în modul cel 
mai serios. Scriitorul este o albină 
care elaborează mierea într-un proces 
complex și îndelungat. Ca să avem 
ce elabora mîine-poimîine, trebuie să 
ne îngrijim cu atenție de ceea ce 
culegem astăzi". 

scrise de scriitori consacrați, cu 
renume.

Dintre cei care au greșit în acest 
sens aim fost și eu și pe drept cuvînt 
am fost criticat în articolul din „Scân
teia" —, critică care, așa cum am 
mai arătat, în scris, mi-a fost de un 
real folos". Vorbitorul a considerat că 
mai persistă, în anumite forme, tonul 
apologetic în critică.

„Eu am încredere și admirație pen
tru talentul unor tovarăși ca Nichita 
Stănescu, Ilie Constantin, Cezar Bal
tag ș.a., cred însă că se face un prost 
serviciu, în primul rînd acestor tova
răși și în al doilea rînd întregului 
nostru front literar, cînd se cheltuiesc 
epitetele și formulările cele mai diti
rambice pentru realizarea portretelor 
acestor tineri prozatori și poeți talen
tați.

Ca să fiu concret, cum se cere aici, 
amintiți-vă de pildă, de portretele din 
„Gazeta literară" — au mai fost a- 
mintite — și de termenii care se fo
loseau în comentarea acestor noi vo
lume care, precizez, se datorează unor 
scriitori talentați. Ar fi folosit mult 
mai mult dacă critica s-ar fi apropiat 
de ei cu seriozitate, cu respect, criti- 
cîndu-i mai concret și dîndu-le, în 
felul acesta, un ajutor mai substan
țial".

I. D. Bălan a arătat că în ana
lizele criticii nu trebuie omiși tineri 
scriitori de valoare, prea puțin dis
cutați în presa literară. „Adeseori 
opere care reflectă foarte profund pro
blematica bogată a vremii noastre
— a adăugat vorbitorul — frământă
rile oamenilor de la noi sînt discu
tate pe niște coordonate abstracte ca 
seninătatea personajelor, echilibrul 
moral șî alte lucruri de natura 
aceasta, care cel puțin nu sînt legate 
într-un context social".

„Datoria noastră e de-a milita mai 
deschis, cu mai multă dragoste pen
tru promovarea ideilor fundamentale, 
acelea cane dau în primul rînd va
loare romanelor, volumelor de poezii, 
nuvelelor și schițelor pe care le pre
zentăm cititorilor",

In încheiere vorbitorul s-a ocupat 
de unele aspecte ale muncii sectorului 
de critică de la „Luceafărul".

MIRCEA RADU 1ACOBAN (Iași) 
a vorbit despre condițiile excepționale 
de creație pe care partidul și statul 
le oferă tinerilor scriitori.

„Nouă, tinerilor, — a declarat vor
bitorul — ne sînt create condiții la 
care nu am fi putut visa în trecut. 
Munca acelora care mînuiesc condeiul 
este prețuită și respectată. Și sîntem 
mtadri că asupra slovelor pe care noi. 
le așterneon pe hîrtie se apleacă ochii 
muncitorilor, țăranilor și intelectuali
lor, constructorii noii vieți în patria 
noastră."

In continuare, vorbitorul s-a ocupat 
de cîteva probleme ale îndrumării 
tinerilor scriitori din provincie, de 
critica literară, de legătura dintre re
dacțiile literare și tinerii colaboratori.

In acest sens, el a arătat că unii 
tineri din provincie, după ce au de
butat în „Luceafărul" la rubrica 
„Steaua fără nume", au continuat să 
trimită lucrări revistei, dar nu au 
primit încă răspuns din partea re
dacției. Astfel, au început să cola
boreze la alte reviste.

Mircea Radu la-coban a criticat și 
uneie deficiențe din activitatea Casei 
regionale de creație populară-Iași, 
care a întârziat publicarea unor pla
chete cu lucrări literare ale studen
ților ieșeni.

TITUS POPOVICI și-a început cu
vîntul prin a arăta condițiile create 
de partidul clasei muncitoare tine
rilor scriitori.

„Drumul nostru, la început stîngaci, 
șovăitor — așa cum e orice început
— a fost cruțat de umilințele, de 
mizeria înjositoare, de fărîmarea zi 
de zi a demnității omenești. Faptul 
că ne găsim aici, că ne spunem des
chis problemele e o dovadă strălu
cită și grăitoare. Faptul că încercăm 
mîndria bărbătească de a fi nu. nu
mai martorii unui proces uriaș de 
transformări, dar că sîntem conside
rați o parte vie. creatoare, faptul că 
ni se cere să fim luptătorii celei mai 
înaintate idei, faptul că lucrările 
noastre, indiferent cum ne cheamă, 
sînt așteptate cu nerăbdare, primite 
și înconjurate cu dragostea oameni 
lor muncii, toate acestea trebuie să 
genereze în noi sentimentul nobil, 
înălțător, al responsabilității de scri
itor și cetățean.

După părer'ea mea. diferența între 
scriitorul adevărat și filistin depinde 
de răspunsul pe care Î>1 dăm urmă
toarei întrebări: tot ceea ce am primit 
de la popor și de la partid e o răs
plată a marilor și unicelor mele me
rite — sau e un îndemn adînc să 
dau poporului care m-a crescut, m-a 
hrănit, mi-a îmbogățit viața cu mi
nunatele lui trăsături spirituale, tot 
ceea ce este mai bun în mine, pînâ 
Ia capăt, fără șovăieli, deschis, și 
curajos ?“

„Aș vrea să precizăm un lucru: 
a spune unui scriitor : cunoaște viața, 
e ca și cum ai spune unui medic 
că pentru a face o operație e nevoie 
să cunoască cel puțin anatomia. S> 
:ală. viața ne dovedește că acest lu
cru trebuie spus cu tărie. Asta nu 
e de ajuns: trebuie să găsim împre
ună, tovărășește, acele, metode prac
tice care să ne ajute în aprofunda
rea datelor realității noastre socia 
liste și — dacă e nevoie — să scu
ture inerția, acolo unde este nevoie

Consider că fraza „literatura e o 
cauză a noastră a tuturor" e plină 
de multiple semnificații (o poate, 
de altfel, constata oricine, la o simplă 
întîlnire cu cititorii). Noi sîntem 
scriitori și alcătuim un front larg pe 
platforma învățăturii marxist-lenini.ste. 
pe platforma eticii comuniste.

Succesul unuia dintre no-i este, în 
mod obiectiv, succesul fiecăruia; iar 
de insuccese sîntem fiecare, în mai 
mare sau în mai mică măsură, răs
punzători".

Titus Popovici a citat apoi exemple 
elocvente de colaborare și întrecere 
tovărășească între scriitori, în spiri
tul moralei socialiste. „Acest spirit 
al celei mai sănătoase și mai nobile 
întreceri trebuie, după părerea mea. 
să ne călăuzească, mult mai hotărît, 
de azi înainte". „Mă interesează ce 
crede critica, cititorii. $tiu un lucru, 
că pentru scriitorul adevărat nu lau
dele și coroanele de premiant clasa 
I-a sau a Il-a rămîn — ci în primul 
rînd ce avem de învățat din acest 
schimb de opinii, ce răs-punde pro
priilor noastre căutări, propriei ș1 
creatoarei nemulțumiri de sine"

I. D. BĂLAN a vorbit despre dez
voltarea criticilor tineri și despre ra
porturile lor cu scriitorii.

„Formarea unui critic literar pre
supune o muncă foarte grea și mai 
ales necesită din partea oamenilor cu 
mai multă experiență, cu o mai bo
gată cultură, un ajutor necontenit, 
fiindcă profesia de critic literar, și 
mai ales de tînăr critic literar, este 
foarte adesea pîndită de nenumărate 
neajunsuri.

Unul dintre cele mai grave ar fi 
tonul apologetic, comentariile ditiram
bice, nediferențiate asupra operelor li
terare mai ales cînd aceste opere sînt

Vorbitorul a subliniat importanți’ 
cunoașterii temeinice a realității so 
cialiste: „Nu știu cită vreme trebuie 
să stai într-un loc — un an, doi. 
cinci, ca să capeți această cunoaștere 
a vieții; știu însă sigur, că fără » 
împărtăși cu toată ființa ta, aspira 
țiile. visurile, luptele oamenilor des 
pre care scrii, eșecul, tristul eșec 

al faibrio^țjei reci, fără patimă — va 
urmări, ca o umbră, cărțile/respec
tivilor autori, tineri sau mai puțin 
tineri.

Cred cu tărie în unitatea necesară 
intre om și creația ilui, între scri
itorul adevărat și oamenii adevărați 
pe care-i oglindește. Această unitate 
nu este un deziderat oarecare — ci 
constituie -legea intimă a creației, 
aici în epoca noastră".

„Ar fi tare multe de spus. Dar 
sînt convins că de l-a această con
sfătuire — și așa trebuie să fie — 
ni le vom spune toate tovărășește. 
deschis, partinic și că aceia care aș
teaptă (ce splendid lucru e să știi 
că ești așteptat, ca un prieten pre
țios!) că aceia care așteaptă noile 
noastre lucrări vor simți, prin me
sajul nostru, că le justificăm încre
derea".

Vorbind despre seninătatea, opti
mismul literaturii tinerilor, S. DA
MIAN a subliniat că aceste trăsă
turi nu se datoresc evitării proble
melor grave ale veacului, ci tocmai 
abordării lor din perspectiva lumi
noasă a socialismului. „Tinerii scrii
tori știu precis care este originea 
neliniștilor, cine sînt vinov-ați pentru 
dramele care mai sînt astăzi în lume. 
De aceea o trăsătură esențială în lu
crările sorise desipre trecut sau des
pre reminiscențele lui, este oroarea 
față de burghezie. Față de conve
niențele și prejudecățile capitaliste, 
se manifestă u-n dispreț încărcat de 
ură, o detestare. Trebuie să remar
căm forța aceasta în negarea unu: 
mod de viață". Vorbitorul s-a referit 
în acest sens la lucrări care exprimă 
drama copilăriei ultragiate. (Titus 
Popovici, N. Velea, Ghilia și alții). 
„Este vorba și de o înțelegere pre
cisă a raporturilor burgheze, de pre
zentare realistă a acestor relații. Este 
o zugrăvire realistă a monstruozi
tății unei clase, realizată cu violen
ță în persiflare". Vorbitorul a anali
zat în această lumină „Străinul" de 
Titus Popovici, „Bariera" de Teodor 
Mazilit, „Obsesia" de - loan Grigorescu.

„Trebuie apreciat efortul către o 
literatură problematică — a spus în 
continuare vorbitorul. Tinerii scriitori 
încearcă Să dea o judecată asupra 
lumii, o interpretare a raporturilor 
între oameni, o viziune asupra reali
tății, așadar să creeze o literatură 
cu un orizont larg. Trebuie să se 
scrie despre viața clasei muncitoare, 
despre lumea satului, dar nu în mod 
tehnicist, ci relevîndu-se problemele 
de conștiință, trăsăturile morale noi. 
Acesta este mediul favorabil în care 
apar aceste probleme".

Cu privire la problematica ideologi
că și morală a lucrărilor tinerilor, 
vorbitorul s-a referit la „Cuscrii" de 
Al. Ivan Ghilia, ,,Setea" de Titus Po
povici, la povestiri scrise de Fănuș 
Neagu, Radu Cosașu, N. Țic., Nico- 
lae Veifea, D. R. Popescu, Costache 
Anton.

„De ce e importantă această sub
liniere ? Mai apar povestiri fără nici 
un fel de veleități. în care predomină 
pitorescul, anecdotica cu semnificație 
restrînsă, faptele minore (de exemplu 
unele din povestirile lui Corneliu 
Leu), în dauna g-îndirii, a ideilor, 
a problematicii. Aceste deficiențe au 
fost prea puțin analizate, de criticii 
literari.

In Raportul ținut de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la Congresul 
al IIIl-ea al P.M.R. s-a arătat clar ce 
sarcini înalte au scriitorii în dezvol
tarea conștiinței acelor oameni care 
ridică marile construcții ale socialis
mului. Literatura trebuie să pună pro
bleme majore, să reflecte înfruntarea 
de opinii, încleștarea ideologică a 
epocii, triumful filozofiei și eticii 
marxiste. Tinerii scriitori trebuie să 
participe mai activ la elaborarea unor 
opere de mari semnificații. Să nu 
mai fim toleranți cu proza mediocră, 
limitată ca gîndire. ca problematical 

Pe măsura acestor căutări de con
ținut se vădește efortul către o ex
presie artistică mai elevată, cores
punzătoare. Sînt rezultate îmbucu
rătoare ; stiluri incipiente, valori ar
tistice promițătoare în creația tineri, 
lor. De pildă, mi se pare ca o tendin
ță pozitivă din acest punct de vedere 
în creația tinerilor înlăturarea senti
mentalismului ; crearea unei proze 
mai sobre, mai precise; o direcție sa
lutară spre analiza psihologică ; se 
manifestă tendințe realiste reunite cu 
încercări de a extrage simboluri de 
larga generalizare".

In continuare vorbitorul s-a ocu
pat de activitatea „Gazetei literare" 
în vederea sprijinirii tinerilor scrii
tori.

In încheiere, S. Damian a răspuns 
la aprecierile făcute de Dan Deșliu 
cu privire la creația unor tineri poeți, 
susținînd că este necesară o analiză 
atenta, obiectivă, fără omiterea as
pectelor pozitive, pentru realizarea 
unei îndrumări ideologice și artistice 
eficiente.

AL. OPREA a subliniat In cuvîn
tul său succesele obținute de tinerii 
scriitori, oprindu-se în special asupra 
cîtorva debuturi care au marcat con
sacrarea unor scriitori ca: Titus Po
povici, Nicolae Labiș, Al. Mirodan, 
Al. Andrițoiu, Tiberiu Utan, N. Ve
lea etc. „Un asemenea nivel al de
buturilor — a spus vorbitorul — nu 
ar fi fost posibil dacă nu ar. fi exis
tat evoluția generală a literaturii 
noastre. Succesele tinerilor scriitori 
sînt succese care aparțin literaturii 
noastre, frontului nostru ideologic în 
general. Ele nu ar fi fost posibile fără 
acest drum sănătos pe care a mers 
literatura contemporană sub îndruma
rea partidului".

„Literatura noastră — a spus vor
bitorul — pentru a fi actuală, tre
buie să răspundă frămîntărilor ac
tuale ale contemporanilor". In peri
oada actuală, cînd domeniul principal 
al luptei de clasă îl Constituie țări 
mul ideologic, crește în mod conside 
rabil rolul literaturii în transformarea 
conștiinței oamenilor, crește rolul 
educativ".

Al. Oprea s-a referit apoi la acea 
parte din Raportul prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
cel de al IH-lea Congres al P.M.R. 
în care se spune: „Capătă o însemnă
tate tot mai mare judecata opiniei 
publice, a colectivității, formele ob
ștești de influențare a celor ce încal
că normele vieții sociale, de comba
tere a manifestărilor nesănătoase ale 
unor elemente înapoiate ale societă
ții". In legătură c.u aceasta vorbitorul 
a arătat: „Tinerii scriitori, deși au 
obținut succese importante nu se 
poate spune că își dau încă în toată 
măsura contribuția care se cuvine în 
această luptă. Am dori o creștere a 
combativității revoluționare a tineri
lor scriitori față de acele tare ale 
trecutului pe care le întîlnesc în rea
litate, în așa fed îneît să se poată 
ajuta formarea și dezvoltarea conști
inței socialiste".

GAZETA LITERARĂ

Din acest punct de vedere Al. O- 
preia a criticat părerile lui Ion Băie- 
șu cu privire la schița „Duminica 
unui secretar" de Radu Cosașu, apoi 
a analizat schița lui Radu Cosașu 
„Irina mea". îonmulînd părerea că 
aici există tendința de a merge ală
turi de problematica esențială a ac
tualității ca și în schița „Drumul", 
publicată în „Gazeta literară" de N 
Velea.

Vorbind despre conștiința socialista 
înaltă a omului contemporan, AL. O- 
prea a subliniat că este o datorie a 
tinerilor scriitori să depună toate 
eforturile pentru cunoașterea și zu
grăvirea acelor trăsături ale omului 
viitorului, care se zămislesc în reali
tate.

In încheiere vorbitorul s-a oprit a- 
supra faptului aă în noua etapă isto
rică în care a intrat tara noastră -- 
etapa desăvârșirii construcției socia
lismului — se pune cu și mai multă 
ascuțime problema educării ideologi
ce a tinerilor creatori, a combativită
ții fața de diferite influențe ale mo
ralei și ideologiei burgheze.

RADU CIRNECI (Bacău) a cerut 
Uniunii Scriitorilor și revistelor li; 
terare și criticilor să se ocupe mai 
mult de munca de creație a scriito
rilor tineri, din provincie. In acest 
sens, a făcut cîteva propuneri:
— revistele „lașul literar", „Gazeita 
literară" și „Contemporanul" să pu
blice mai des tineri scriitori din pro
vincie, iar „Luceafărul" să analizeze 
periodic activitatea cercurilor literare 
din diferite regiuni ale tării;
— editarea mai frecventă a unor cu
legeri din lucrările tinerilor scriitori 
din provincie de către casele de cre
ație populară din regiune în cola
borare cu editurile.

In încheiere, vorbitorul a enumerat 
cîteva din realizările casei regionale 
de creație populară din Bacău, ară
tînd că experiența cercurilor literare 
oferă un material bogat pentru 
munca de îndrumare a tinerilor scri
itori.

CONSTANTIN CHIRIȚĂ s-a referit 
îndeosebi la problema oglindirii cla
sei muncitoare în literatură, la pro
blema cunoașterii vieții.

„Vreau să insist, a spus vorbitorul 
asupra cîtorva lucruri, în această 
problemă a cunoașterii vieții. Eu aș 
fi ispitit să spun confraților mei că 
a cunoaște clasa muncitoare înseamnă 
a o iubi. Adică a realiza o comu
niune sufletească deschisă, caldă, cu 
reprezentanții ei. Adică a simți. în 
acea strîngere de mînă cu muncito
rul un schimb de daruri. Ne dăruim 
reciproc pasiunile, simțămintele, 
ideile".

După ce a relatat întâlnirea sa cu 
un muncitor și convorbirea avuta. 
Constantin C'hiriță a adăugat: „Dacă 
acest cuvînt «documentare» sună stri
dent, cînd îl raportăm la comuniu
nea noastră spirituală cu viitorii 
noștri eroi, el își cîștigă locul cînd 
îl raportăm la cunoașterea profe
sională a mediului muncitoresc. Aici 
documentarea trebuie să se tran
sforme într-o documentare riguroasă, 
temeinică,, dacă vreți chiar în spe
cializare. ((fără să exagerăm). Dacă 
vrem să scriem despre muncitori 
care activează într-un anumit dome
niu indutlSHjp*  bine să cunoaștem 
cit mai în arhănunt acest domeniu. 
Insist asupra acestui lucru, pentru 
că. după părerea mea, necunoașterea 
domeniului , poate deveni primej
dioasă în munca scriitorului"^

„Cunoașterea superficială a dome
niului industrial împiedică apropierea 
reală a scriitorului de muncitor. Ne- 
urmărindu-1 în mediul lui social, pro
fesional, neînțelegînd că aici se pe
trece partea esențială a vieții sale, 
riscăm, pentru a ne ascunde propriile 
goluri, să creăm conflicte colaterale, 
neesențiale, imaginate sau fotogra
fiate".

„Cu cît vom cunoaște mai mulți 
oameni, cu atît sarcina noastră de 
a cumula trăsături diverse dar re
velatoare în tipuri literare va fi mai 
aproape de realizare. Gorki funda
mentează teoretic această problemă, 
informîndu-se precis și sigur.

Cunoașterea vieții, documentarea
— mă alătur aici Raportului și altor 
tovarăși care au luat cuvîntul — 
trebuie pusă cel puțin cu aceeași 
tărie și în fața criticii. Criticii, ca 
și scriitorii, doresc la urma urmei 
același lucru: să se înalțe. litera
tura no.astră pe o treaptă cît mai 
înaltă, treaptă care poate fi cuce
rită. Dar pentru aceasta, criteriile 
de judecată ale criticii trebuie să 
aibă la bază aceeași uniune dintre 
cunoașterea teoretică și practică a 
vieții".

Au mai luat cuvîntul, sau au de
pus intervențiile lor in scris _ la se
cretariatul Consfătuirii, tovarășii: Me
lania Cirje (elevă la Școala medie 
„Gh. Lazăr"), Ion Gheorghe, Ion 
Meițoiu, Corneliu Omescit (Arad), 
Octav Pancu-Iași, Toma George Ma- 
iorescu, Ion Grecea, Udroiu Neagu 
(student la Institutul Politehnic — 
București), Ion Cringuleanu, Viniciu 
Gafița, Kibedi Floriana (instructoare 
superioară de pionieri, Școala nr. 119 
București), I. Fedico (Sighet), C. Po- 
tingă (Bacău), Gheorghe Tomozei, 
Mircea Șerbănescu, Marin Porumbes- 
cu (Constanța), N. Osman (cercul li
terar al Casei de cultură M.A.I.), Leo
nard Gavriliu, Manol'e Auneanu (Iași). 
Damian Ureche (Arad), Dumitru So
lomon, Miron Dragu și alții.

„Fetiță"
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(Uunatț din pag. 1) 
de-al doilea întregind u-se în partea 
de început, despre perioada anterioa
ră războiului.

Anii tristei aventuri a războiului 
hitlerist sînt evocați și de Haralamb 
Zincă, care urmărește acțiunile unui 
grup de partizani romîni în munții 
Moldovei, dar mai cu seamă în cel 
de-al doilea volum al ciclului „Eroi
ca" de Laurențiu Fulga. intitulat 
„Steaua bunei speranțe". Tot cam în 
această perioadă se plasează și acțiu
nea romanului „Născut în Europa" 
de Francisc Munteanu, avînd în cen
tru o figură pitorească de viitor ar
tist. Mă întorc la tema clasei mun
citoare, pentru a aminti de noua for
mă a romanului „Zorii robilor" de 
V. Em. Galan, în care trăiește un 
episod semnificativ al trecutului — 
solidarizarea oamenilor uzinei cu 
țăranii răsculați, în timpul răscoale
lor din 1907.

Romanul satului este la fel de 
bogat. Trecutul i-1 evocă Zaharia 
Stancu în următoarele trei volume ale 
ciclului „Desculț", anunțate pentru 
1961 : „Proces la curte", „Pădurea 
nebună", și „Sfinții fără ochi"; un 
trecut mai îndepărtat încă reînvie în 
romanul lui Tudor Teodorescu-Bra- 
niște, „Primăvara apele vin turburi", 
a cărui acțiune se petrece în vremea 
răscoalelor de la 1888. Epocii noi, de 
după 23 August cînd biruie lumina 
socialismului, îi sînt dedicate cărți 
ca „Satul uitat" de Eusebiu Camilar, 
„Dobrogea colectivistă" de Traian 
Coșovei, „Front fără tranșeie" de 
Petre Sălcudeanu și acea încrînce- 
nată istorie a lui Lae Cordovanul, din 
romanul „Cordovanii" a tînărului Ion 
Lăncrănjan. Alte romane le numesc 
doar enumerîndu-le: „Al cincilea 
anotimp" de Al. I. Ștefănescu, „Tine
rețea bătrînului fluviu" de Theodor 
Constantin, „Satul hoților de cai" de 
Fănuș Neagu, „Balul intelectualilor" 
de Ștefan Luca.

Cititorul va înțelege că, în destule 
cazuri, titlurile vor fi altele; le-am 
dat așa cum figurează ele pe coper
tele unor dosare din edituri și cum 
au mai circulat prin presă. Totul e că 
bogăția aceasta de romane — și n-am 
indicat toate lucrările aflate în sta
diul lor final — arată limpede că 
proza noastră se află într-un moment 
foarte prielnic al dezvoltării ei. Iar 
acest moment este caracterizat de o 
vie situare în contemporaneitate, 
începînd cu desfășurarea propriu-zisă 
a faptelor și culminînd cu spiritul 
partinic al autorilor.

NUVELA, REPORTAJUL 
ȘI POEZIA

Le-am alăturat numai pentru că voi 
trece enumerativ asupra lor ținînd 
seamă că anumite comentarii făcute 
la roman sînt aceleași pentru nuvelă, 
reportaj și poezie.

Nu numai tinerii sau nu în special 
ei frecventează nuvela și reportajul.

nul literar 1900
(Urmare din pag. 1)

machi („Un călător prin U.R.S.S."), 
A, E. Baconsky („Călătorii în Eu
ropa și Asia"), Horia Stancu („Prin 
țările nordului"), Veronica Porumbacu 
(„Pagini din Coreea"), Aurel Rău 
(„La marginea deșertului Gobi"). 
Judecată în ansamblu, proza anului 
1960 apare orientată spre temele 
principale, variată în expresie, inte
resantă ca realizare literară. Merită 
îndeosebi a fi semnalată prezența 
tinerilor care marchează o promoție 
deosebit de talentată.

Poezia. In domeniul activității 
editoriale, amintim antologia „Cintare 
partidului" care constituie o evidentă 
dovadă a unității frontului nostru 
ideologic și a valorii artistice a 
poeziei noastre partinice. Poeții mai 
vîrstnici au fost prezenți (în afara 
versurilor publicate în reviste) cu 
volume antologice: Cicerone Theodo
rescu, Marcel Breslașu, Miron Radu 
Paraschivescu („Declarația patetică"), 
Dumitru Co r be a și. zilele acestea, 
Mihai Beniuc cu o culegere a ver
surilor sale de dragoste. Radu Bou
reanu a închinat un volum istoriei 
Bucureștîului („Cintare cetății lui 
Bucur"), iar alți poeți au tipărit 
volume cu teme diferite (Gellu 
Naum, „Poem despre tinerețea noas
tră". Ion Bănuță, „La hotarul dintre 
lumi", T. G. Maiorescu, „Ritmuri 
contemporane". Nicolae Tăutu, „Rapso
dia Romînă", Violeta Zamfirescu. 
„Ceasul de slavă", Gh. Tomozei. 
..Steaua polară" ș.a.). A apărut recent 
un nou volum de Eugen Frunză. In 
urma discuțiilor purtate la Uniunea 
Scriitorilor ca și în presă, au apărut tot 
mai puține poezii nerealizate, a 
crescut interesul scriitorilor pentru 
problemele omului nou, au scăzut 
simțitor versurile contorsionate, cău
tările sterile etc. Totuși, necesitatea 
unei discuții mai aprofundate, la 
obiect, privind problemele specifice 
poeziei, se face simțită. Nu putem în
cheia acest paragraf fără să amintim 
debutul deosebit de interesant al 

Tudor Arghezi a încredințat editurii, 
în ultimele zile ale lui 1960, cartea 
sa de reportaje și schițe „Cu basto
nul prin București". Mihai Beniuc își 
încheie volumul său de schițe și mo
mente; Constantin Prisnea, cartea sa 
de publicistică, evocare și eseu în 
același timp, intitulată „Țara vinuri
lor". Vor mai apare volume de nuve
le și reportaje de Dumitru Mircea, 
Eugen Barbu, Alecu Ivan Ghilia, 
Mihai Novicov, loan Grigorescu, Radu 
Lupan, Viniciu Gafița, Tudor Popes
cu, H. Rohan și alții.

Poezia întrunește și ea numele cele 
mai prețuite, alături de cele ale unor 
începători: de la Mihai Beniuc care 
a încheiat anul 1960 cu o culegere 
de poeme de dragoste și care va 
apare cu un volum de poezii noi în 
primele luni ale lui 1961 — și pînă 
la Florența Albu, Horia Zilieru sau 
Șina Dănciulescu, o întțeagă pleiadă 
de poeți publică versuri noi: Marcel 
Breslașu, Demostene Botez, Cicerone 
Theodorescu, Radu Boureanu, Nina 
Cassian, Veronica Porumbacu, Mihu 
Dragomir, Al. Șahighian și numeroși 
alții. Patosul noii poezii evidențiază 
acea trăsătură care spuneam că defi
nește și proza : contemporaneitatea ; 
critica literară o numește cu o for
mulă mai completă, mai explicită: 
actualitate și partinitate,

CRITICA LITERARĂ
Monografii asupra unor scriitori, 

studii cu caracter de ansamblu asu
pra unor probleme, momente sau 
epoci literare, asupra laturilor defini
torii ale unor creatori — iată ce va 
sta în centrul activității editoriale a 
anului 1961 î,n domeniul criticii lite
rare. Se adaugă puține culegeri de 
articole ale unor critici și istorici 
literari cu îndelungă activitate: Tu
dor Vianu, Perpessicius, Al. Dima. 
Aș cita cîteva nume ale autorilor de 
studii cuprinzătoare; Silvian Iosi- 
fescu, Ion Vitner, Mihai Novicov, Ion 
Ianoși, Savin Bratu, loan Masoff, 
Mihail Petroveanu, Vera Călin, G. G. 
Ursu, Paul Cornea, V, Mîndra, Al. 
Piru, Dumitru Micu. Aș cita și cîteva 
momente și probleme literare care vor 
sta in centrul preocupărilor lor: lite
ratura romînă veche, perioada din 
jurul anului 1800, realismul în gene
re și realismul socialist, momentul 
„Vieții romînești" și al poporanis
mului, problemele romanului, dezvol
tarea teatrului. Vor apare, de ase
meni, studii sau monografii despre 
scriitori ca Mihail Sadoveanu, Tudor 
Arghezi, N. Bekliceanu, etc. etc. De 
remarcat apoi îmbogățirea, în dome
niul cercetării literare, mai puțin cita
tă aici, a studiului asupra literaturii 
contemporane, prezentă deopotrivă în 
munca editorilor și, firește, a criti
cilor.

★

D.upă romanul „Tezaurul Kristofi- 
Ior“ de Kovacs Gyorgy, apărut cu 

unor poeți printre care amintim pe 
Ilie Constantin („Vîntut cutreieră 
apele"), Cezar Baltag („Comuna de 
aur") și Nichita Stănescu („Sensul 
iubirii"). Poezia lui Ion Gheorghe 
(„Căile pămintului") dovedește vi
goare, plasticitate a imaginii, dar 
conține încă elemente tradiționaliste.

Critica. In preajma sărbătoririi a 
80 de ani de viață ai maestrului 
Mihail Sadoveanu s-au publicat în 
presă numeroase articole interesante 
printre care s-au remarcat studiile 
lui Savin Bratu. Academicianul 
G. Călînescu a tipărit în „Contem
poranul" un amplu articol care prin 
profunzimea ideilor, claritatea sintezei 
șl strălucirea expresiei, constituie cel 
mai bun text scris pînă azi, în critica 
romlnească, despre marele prozator. 
O fertilă activitate a depus critica 
și în preajma sărbătoririi maestru
lui Tudor Arghezi. Trebuie să su
bliniem, în această ordine de idei, 
apariția remarcabilei monografii în
chinate marelui poet de Ov. S. Croh- 
mălniceanu. Silvian losifescu a fost 
prezent cu un eseu despre Grigore 
Alexandrescu, iar T. Vianu cu un 
studiu despre Al. Odobescu. Printre 
monografii amintim: Constantin Cio- 
praga despre Cailistrat Hogaș, Al. 
Piru despre opera și S. Bratu despre 
viața lui G. Ibrăileanu, B. Elvin 
despre Cehov și Tatiana Nicolescu 
despre opera lui Gogol In Romînla. 
Dintre volumele de articole și studii 
semnalăm pe acelea ale lui I. Vit
ner, Al. Bălăci și Boris Cazacu, de 
asemeni amintim volumul colectiv in
titulat „Probleme actuale a,le lite
raturii realist-socialiste". Din titlu
rile acestea rezultă că istoria lite
rară s-a îmbogățit cu noi monografii. 
Aceste monografii, prin seriozitatea 
și competența cu care au fost scrise, 
constituie o contribuție importantă la 
realizarea sarcinilor care stau în fața 
istoriei noastre literare. In schimb 
critica de actualitate a fost serios 
neglijată anul acesta de edituri. Cri

puțin înainte de sfârșitul lui 1960, va 
apare romanul lui Szemler Ferenc, 
„Căderea Arhanghelilor" consacrat 
perioadei dinaintea războiului; acest 
roman premerge acțiunea din „Solsti- 
țiu", publicat vara trecută și care în 
1961 va fi tipărit în romînește ; auto
rul lucrează și va încheia în cîteva 
luni cel de-al treilea volum al ciclu
lui, întitulat „Vara". Nagy Istvan a 
terminat un roman din viața muncito
rilor, iar „Neamul Gondoșilor" (voi. 
III) de Szabo Gyula se și află în 
tipografie, pentru a încheia istoria 
contemporană a unui sat din Ardeal.

Meliusz Joszef încheie un voilum de 
publicistică, Letay Lajos un volum 
de versuri, Suto Andras, cunoscut 
prin apropierea sa de viața satului, 
a intrat de astă dată în lumea mun
citorilor, cu volumul „Madaras în 
paradis".

Renunț la simpla înșiruire de nume 
și titluri pentru a spune că o activi
tate bogată se desfășoară și în acest 
domeniu, care se integrează în mod 
firesc în ritmul general al literaturii 
țării noastre.

CÎTEVA NOUTĂȚI EDITORIALE
Mai întîi colecția „Liliput" — cărți 

de format mic, pe hîrtie, foarte sub
țire și cu un număr apreciabil de 
pagini. Prima casetă e de poezie: 
Alecsandri, Eminescu, Coșbuc, Ar
ghezi.

Apoi, ediția bibliofilă Coșbuc, de 
felul celor apărute cu poeziile lui 
Eminescu și Arghezi. De asemenea 
ediția asemănătoare Sadoveanu — 
„Povestiri istorice", deschizînd seria 
prozei în aceeași colecție.

Primul volum din seria de cinci ale 
„Antologiei literaturii romînești" în 
limba maghiară apare la începutul 
anului, cuprinzînd folclor, literatură 
veche și perioada 1848.

Ediția bilingvă, maghiară și ro
mînă, Eminescu — este în curs de 
apariție. In pregătire una asemănă
toare Petofi.

Literatura contemporană va fi pre
zentă în acest an, în colecția „Biblio
teca pentru toți", cu aproape un sfert 
din totalul numerelor ce vor apare,

★

Drept concluzie aș ruga pe cititor 
să recitească începutul. Să înțeleagă 
că fenomenul literar este în desfășu
rare, în creștere și că aceasta se 
datorește solului fertil din care se 
ridică pădurea viguroasă a literaturii 
contemporane. Aș adăuga numai un 
singur lucru: că spre mijlocul lui 
1961 se împlinesc 40 de ani de la 
crearea partidului și că scriitorii 
întîmpină și prin această bogată 
roadă a inimii lor sărbătoarea care 
» a întregului nostru popor.

Mihai GAFIȚA

tica literară operativă nu se poate 
dezvolta numai în reviste și e fi
resc ca editurile să selecționeze ce 
e mai valoros. Dacă critica literară 
a fost destul de activă în publicații 
pe linia analizării operelor apărute, 
ea continuă să fie deficitară în ceea 
ce privește studiile de sinteză, de 
generalizare. Volumul colectiv amin
tit constituie un bun început, dar 
care trebuie urmat de altele. Diferi
tele schimburi de păreri care au avut 
loc în presă despre o carte sau alta 
sînt foarte bune și ele trebuiesc 
continuate și dezvoltate, dar e ne
voie, mai ales, ca ele să se tran
sforme în discuții pe probleme este
tice. Literatura noastră are, mai mult 
ca oricînd, nevoie de asemenea di
scuții, de asemenea studii.

Firește, acest sumar recapitulativ 
nu și-a propus să analizeze proble
mele ridicate de literatura publicată 
in ultimul an. Aceasta ar fl fost o 
sarcină care depășește posibilitățile 
unui asemenea articol. Exprimindu-ne 
bucuria că ne aflăm pe un drum bun, 
să căutăm împreună mijloacele de 
a merge cît mai repede șl cît mai 
departe pe acest drum fertil.

Paul GEORGESCULa Casa scriitorilor
Vineri 6 ianuarie a.c. orele 

18,, tovarășul Alexandru Sen- 
covici, ministru ăl Bunurilor 
de eonsum, va ține conferința: 
„Probleme și perspective ale 
industriei ușoare pe anul 1961".



GAZETA LITERARA

PROBLEME ALE DEZVOLTĂRII ACTORILOR TINERI

Tlneretul-permanentH aetsvă
a teatrului nostru

spectacolului — și de unul curajos ex
pus al Cristinei Tacoi, care plasează 
niște „directe" iuți și precise cu care 
tace knok-down regia și... presa de 
specialitate, răspunsurile tinerilor ac
tori se împiedică în general de aspecte 
mic-oracticiste

NU EXISTA UN CONFLICT INTRE 
GENERAȚII 1

Urmăresc cu initeres dezbaterea care 
se face în jurul unor „probleme ale 
dezvoltării actorilor tineri", replicile 
schimbate în aceste discuțiumi inte- 
resîndu-mă și ca profesor și ca om de 
teatru. Problema tinerilor actori — 
și, în general, problemele de tineret — 
prezintă o importamță atât de mare și 
de acută, încît necesită o rubrică 
și o anchetă permanentă, problemele 
râminînd mereu actuale așa cum este 
tinerețea însăși.

Participarea tinerilor la discuții — 
este vorba doar de probleme legate 
de răspunderea lor I — numeric timidă 
pînă acum, nu a dezvelit încă sîm- 
burele acestor probleme ; în afară de 
răspunsul unui tînăr regizor — ciu
dat de confuz pentru un... ideolog al

In mentalitatea pedagogică burghe
ză se exploatează cu mare fervoare 
teoria conflictului între generali, în
deobște între cea tânără care vrea să 
se afirme și celelalte, îmbătrânite, 
care le împiedică, fără să-și aleagă 
mijloacele. Desigur, în condițiile de 
viață ale societății capitalist-burgheze, 
acest conflict există și se manifestă în 
chip tragic. Și aspectele așa-zise tinere 
ale filozofiei burgheze contemporane 
sint de ordinul tragic-existențialist,cui- 
tivind ideea bizară a vieții considerate 
din vizuina însingurării, ori teoria de
zagregării ego-ului și alte asemenea 
teribilisme abisale, — antiumane, ne
gatorii și dizolvante.

In condițiile de dezvoltare socialistă, 
tineretul ajuns în pragul răspunderilor 
sale cetățenești nu se află ca în fața 
unei cetăți cu punțile ridicate, pe care 
ar trebui s-o cucerească cu asalt. Ne- 
fiind generații concurente, ci paralele 
și cointeresate, sudate moralmente-pa- 
triotic, cele înaintașe le așteaptă pe

1 țw
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Scenă din piesa „Centrul înaintaș a murit în zori" de Augustin 
Cuzzani, a cărei premieră a avut loc recent la Studioul Institutului de cirtt 

dramatică și cinematografică „I. L. Caragiale".

H

la I eafrul de
Din „Lysistrata" lui Aristofan au

torii noii operete romînești abia dacă 
au păstrat ceva mai mult decât titlul. 
Ceea ce ne oferă compozitorul Ghera- 
se Dendrino și libretiștii Nicușor Con- 
stantinescu și George Voinescu este 
o amuzantă transpunere în lumea an
tică a unor preocupări și raporturi 
contemporane. Dificultatea esențială 
a realizării o constituie desigur con
tradicția dintre gravitatea problemei 
dezbătute — lupta pentru pace — și 
mijloacele prin excelență comice, dacă 
nu burlești, care stau la îndemâna au- 
torifor de operete. Nimeni nu poate 
tăgădui că foarte puțini libreti.ști 
au reușit să găsească soluții atât 
de abile încît să dea spectacolului 
un conținut bine precizat și în același 
timp o canava dramaturgică specific 
operetistică. încercarea autorilor a 

fost îndrăzneață șl rezultatele sînt 
meritorii.

Succesul „Lysistratei" îl va face 
însă în primul rând muzica lui Ghe- 
rase Dendrino. Autorul lui „Lăsa- 
ți-mă să cîn,t“ își afirmă încă o dată 
excepționala vînă melodică, potențată 
de simțul omului de teatru rutinat. In 
„Lysistrata" sînt cel puțin două me
lodii care pot rivaliza cu refrene ce
lebre din operetele clasice s „Spre 
ceruri porumbelul..." și mai ales 
„Frumoasă Atena...'1 Alături de aces
tea se vor mai înscrie și altele în fa
voarea publicului, între care cu sigu
ranță antrenantul cîntec de inspirație 
populară grecească „Barbaianis, că
pitanul de vapor". O particularitate 
a „Lysistratei" este aceea că muzica 
nu apare numai sub forma interme- 
diilor cântate, ci formează un fond 
aproape continuu. Unitatea spectaco
lului câștigă prin acest procedeu care 
latenuează impresia de artificial, crea-.

cele tinere cu brațele întinse pentru a 
le întovărăși în munca lor de matu
rizare.

Așa trebuie înțeleasă problema ti
neretului — ca o permanență a socie
tății noastre. Problemele de dezvol
tare a tinerilor actori nu aparțin și 
nici nu le sînt specifice numai tineri
lor de azi. Tinerii actori trebuie să 
învețe de pe acum, cînd caută să-și 
rezolve problemele lor actuale, cum 
vor trebui să sprijine la riadul lor 
viitoarele cadre tinere care vor avea — 
evident — și ele problemele lor spe
cifice.

Fiecare actor tînăr are problemele 
lui personale care — îi asigur! — le-am 
avut și noi și le vor avea și urmașii 
lor: problema dublurilor și a celei 
de a doua distribuții, a locului de pro
ducție, teama de „etichetare"... ~ 
din aspectele acestea particulare tre
buie extrasă esența problemei și dis
cutată apoi cu curajul caracteristic 
vîrstei. Eu — ca tînăr mai în vîrstă I 
— socotesc că toate problemele care 
se pun tînărului actor trebuie anali
zate neapărat prin prisma răspunderii 
sale, înainte de a face apel la răs
punderea factorilor ajutători. Ceea ce 
se degajă din cele șase replici tinere de 
pînă acum, nu este răspunderea lor 
față de sarcinile de tineret cu oare in
tră în plinul vieții active; ei au expli
cat, cam la fel’, că trebuie să joace 
cu orice preț, ceea ce nu-i deosebește 
de actorul de 100 de ani care, și la 
această treime din vîrsta matusale
mică, vrea încă să Joace.

Am descoperit însă un mare adevăr 
spus de G. Oancea care are o replică 
splendidă trădînd neliniștea de mînz 
a tînărului actor: Gine ar putea pre
tinde că se poate dezvolta stînd ? Sub 
această formă, lucrurile se schimbă. 
Este 
viața

Dar

un adevăr mare și obiectiv ca 
însăși care e în continuă tniș- 
Și cum ruginește sufletul acto- 
cînd... „stă"! Dacă Oaucea a 
această constatare filozofică, în

seamnă că sufletul actorului din el a 
început. să îmbătrânească... Oare a se- 
zisat cineva, la teatrul său, că proce
sul de maturizare al unui tînăr actyr 
din acest colectiv se poate petrece 
prematur I

Așadar, sinteza tuturor problemelor 
de dezvoltare a tînărului actor este 
în responsabilitatea lui politic-profe
sională. Aici consider că este cheia 
problemei. Nu în a juca sau nu, în a 
dubla sau «u, în a purta sau nu o 
etichetă etc. care n.u sînt specific tine
rești, fiind general artistice, de „năra
vurile" semnalate suferind actorul 
la adinei bătrânețe. Cît privește 
picarea în două loturi distincte, 
extrasele de naștere, a actorilor 
timpul a se reconsidera această 
ziune nefirească în teatru și a nu mai 
privi adevărul prin broasca ușii: în 
teatru nu există tineri și bătrim, ci 
concepție tînără sau bătrînă 1 Altfel 
cădem ușor în teoria limitelor de ge
nerații și, de la frontiere la conflict, 
e un pas. A fi tînăr în teatru înseamnă 
a fi permanent In ritmul vremii, a ti 
disciplinat, a avea simțul răspunderii 
social-profesionale, a munci serios și 
convins că nu se urcă de-a-ncălare 
treptele succesului, cum își închipuie 
încă unii actori — ca vârstă — tineri.

Funcția tineretului în teatru are du
ble valențe: pe de o parte de a împros
păta și asigura permanența activă a 
cadrelor, Iar pe de altă parte are ro
lul de continuă aclimatizare și aco
modare a colectivului la actualitate, 
ferindu-1 astfel de a rugini în forme 
vechi, conservatoare, ferindu-1 de a 
îmbătăm. întinerirea unui teatru nu

pînă 
des- 

după 
— e 
divi-

Operetă

este un simplu act administrativ ca la 
recrutare, ci un act de concepție bazat 
pe un proces evolutiv, uneori revolutiv 
cînd — îmbătrînind prematur, tine
retul lui nesatisfăcîndu-și sarcina — 
trebuie zgîlțîit din căpriori.

Nu este suficient ca teatrul să albă 
media de vîrstă 25 de ani, dacă stilul 
lui e vetust sau mincinos, dacă nu 
are o concepție dominantă tînără și 
artisticește vaiabilă, dacă modul său 
de expresie îi frînează elanurile crea
toare. Am avut exemplul unui teatru 
„al tineretului" dar cu concepție con
servatoare, bătrînă; dacă s-ar analiza 
cauzele care au dus la îmbătrânirea 
prematură a acestui colectiv încadrat 
cu o remarcabilă echipă de tineret. Ia 
început, s-ar descoperi fără îndoială 
mai toate problemele reale de dezvol
tare ale tinerilor actori... Problemele 
acestea sînt complexe și nu pot ti tra
tate decît în complexul lor. angajînd 
în discuție nu numai tineretul unui 
colectiv, ci întregul colectiv, de la 
principiile de conducere pînă la viata 
personală a actorului.

STILUL CONTEMPORAN - APANA
JUL TÎNĂRULUI ACTOR

Discuția în jurul modalității utiliză
rii actorului tînăr în teatru trebuie 
axată pe sarcina principală a acestuia 
de a aduce permanent, în teatru, aerul 
proaspăt al contemporaneității. Rezul
tante pozitive ale mișcării noastre tea
trale, tipul uman nou din dramaturgie, 
vorbirea directă (nu dreaptă, otova si 
inertă cum o practică unii tineri), 
gestica simplă și economică, sxmpl'.- 
tatea artistică în expresie — toate a- 
cestea se datoresc într-o mare măsliră 
actorilor tineri, instruiți într-un dece
niu de Institut; ele sînt coordonatele 
stilului contemporan de teatru.

Așadar, problema utilizării actoru
lui tînăr nu este numai una de ordin 
tehnic, înscriindu-se în sfera mai largă 
a uneia de perspectivă. Un teatru este 
contemporan dacă — sau în măsura 
în care — tinerii lui aduc elanul, sti
lul și o concepție de viață contemp )- 
rană, vîrsta și gândurile personajelor 
din repertoriul actual fiind, într-o ma
joritate evidentă (și logică), mai co
respunzătoare vîrstei lor decît celei a 
noastră, a celorlalți — înaintașii. In 
acest cadru principial trebuie discu
tate problemele utilizării optime a ac
torului tînăr, acestea constituind as
pectele tehnice ale discuției noastre, in 
vederea sarcinilor sale de maturitate 
artistică.

De la începutul carierei se ivește în 
calea actorului, seducătoare rusalcă, 
șablonul. Șabloni zarea este o predis
poziție, am putea spune, nativă și se 
oade a o depista din perioada de stu
dii a actorului, adică din timpul cînd 
învață ușor a imita, începînd czi pia- 
estrul său și sfârșind cu actorul cu 
care se aseamănă temperamental. Șa
blonul este o antimetodâ pe care o 
practică îndeobște actorul (bun fie 
el!) fără conștiință artistică, măslui
torul de mesaj, trișorul emoțiilor artis
tice, alhimistul sau vraciul unor valori 
inexistente, prefabricate^-Aetowl comod, 
care nu-și poate organiza și nici su- 
praveghia munca, utilizînd tiparele sale 
prefabricate, alege astfel calea cea mai 
leneșă pentru a repurta up succes tot 
atât de facil ca și mijloacele între
buințate, alunecînd repede în manie
rism. Lipsit de cultură artistică și de 
răspundere etică, individua!izîndu-se 
pînă la singularizare, actorul manierist 
crede că-și creează un gen al său, 
siîrșind ca puiul de cuc în cuibul de 
vulturi. Tarele acestea ale artei noas
tre trebuie autodenunțate, ele consti
tuind un delict față de etica actorului, 
cum ar fi practicarea nelegală a me
dicinii. In fond, practicarea sau ne- 
practicarea șablonului, alunecarea în 
sau ferirea de manierism sînt probleme 
de autoeducație a actorului care, din 
pragul carierei sale, trebuie să-și cu
noască mijloacele și înclinările

Un agent extern care ajută șablo
nizarea este o metodă strîmt-practi- 
cistă, încă uzitată, a „etichetării" (cum 
ii spune Victor Rebengiuc) și de care 
actorii tineri, constat cu plăcere, se 
feresc ca dracu de tămî.ie. Manevrată 
în mod inconștient și iresponsabil de 
unii regizori, din aceeași comoditate 
care e pernicioasă în artă, „eticheta
rea" actorilor și transformarea lor în 
colete ambulante în arhiva de tipuri 
a regizorilor menționați duce la o pa
ralizie progresivă în concepția de tea
tru a colectivului respectiv. Teatrele 
unde se aplică asemenea metode îm
bătrânesc repede și... dispar fără 
grefetă întotdeauna de lipirea formelor de 

teatru vorbit și teatru cîntat. Ceea ce 
se poate însă reproșa „Lysistratei" 
(de pe o platformă, să-i spunem mu
zicologică, și nu de apreciere a spec
tacolului, unde fiecare moment muzi
cal este adecvat momentului scenic) 
este lipsa unității de stil. In această 
operetă se înt-îlnesc trei idiomuri di
ferite : limbajul operetei moderne și 
al muzicii ușoare (aceasta din urmă 
apărînd de altfel cu intenții satirice 
precise mai ales în tabloul „Olimpu- 
lui"), melodii și ritmuri inspirate din 
folclorul grecesc și în sfîrșit elemente 
din stilul de operă, folosite fie direct, 
pentru sublinierea unor situații dra
matice, fie pe aceeași linie a anacro
nismelor și constrastelor proprie li
bretului, cum este în trio-ul din ulti
mul tablou, „In tăcere"..., care ne 
apare ca o spirituală parodiere a unor 
scene similare din opere italiene cu
noscute.

Dar în aceeași măsură în care a- 
ceasta contopire de stiluri muzicale 
dă partiturii un caracter eterogen, ea 
dezvăluie și elasticitatea mijloacelor 
de exprimare ale compozitorului și pe 
alocuri îndrăzneala sa în unele re
zolvări armonice și orchestrale care 
sînt efectiv noi în muzica romînească 
de operetă. In sfîrșit, trebuie să spu
nem că Gherase Dendrino știe să 
evite și marea primejdie a clișeului, 
rămînînd personal și inventiv, oricare 
ar fi stilul în care sa exprimă.

Pus în scenă de Nicușor Constan- 
tinescu „Lysistrata" este un spectacol 
de efect, amintind adesea formula de 
revistă cu „fast, lux, decor". Pe a- 
ceasta linie, tabloul „Olimpului" cu 
un „Jupiter tonans" (de ce nu Zevs, 
din moment ce sîntem în mitologia 
elină ?)’ care vorbește și cîntă prin 
vocea bine cunoscută a tenorului Vio
rel Chicideanu, cu zei îmbrăcați tn 
costume din material plastic losfores-

cent și o Afrodită cu formele apeti
sante înălțate pe tocuri cui, reprezintă 
momentul- culminant. Dar întregul 
spectacol se prezintă îngrijit, cu o 
plastică frumoasă în decorul artistic 
realizat de George Voinescu pe scen.i 
mică a Operetei. Numeroasele costu
me au solicitat serios fantezia picto
rilor Mac Constantinescu și George 
Voinescu, care uneori au mers spre 
stilizări și spre armonizări de culori 
de bun gust, alteori însă adoptînd 
soluții care țin mai degrabă de su
gestii medievale sau orientale decît 
de inspirația clasică. Coregrafia Ele
nei Penescu-Liciu se remarcă prin 
cîteva episoade de o plastică desprin
să parcă din motivele decorative ale 
vaselor cretane. De bună calitate con
tribuția corului, pregătit de Constan
tin Rădulescu și destul de îngrijită 
orchestra, la pupitrul căreia se afla 
în seara premierei compozitorul.

Numeroșii interpreți ai „Lysistra- 
tei“ joacă și cîntă cu vădită plăcere 
în această lucrare, fiecare pe măsura 
posibilităților sale actoricești și mu 
zicale. Ca observație generală, notăm 
că unele cupluri nu sînt echilibrate. 
Astfel Ion Datian ni se impune mai 
mult decît Silly Popescu, iar Cella 
Tănăsescu își domină net partenerul, 
George Hazgan. Virginica Romanovski 
și Bimbo Mărculescu formează un 
perfect cuplu comic, deficitar însă în 
importantele părți muzicale care îi 
revin. In schimb Gabriel Gheorghiu 
și Dia Panaitescu dau un contur ro
tunjit celor doi corifei, iar Silviu 
Gurău este excelent în Polemos. Bun 
și Ionescu-Dodo în rolul Cleon, pre
cum și grupul „zeilor": Viorel Chici- 
dean-u, Ruxandra Argeșiu, Ștefi Pîr- 
vulescu, Lia Turovski, cărora li se 
adaugă Mugur Bogdan, Iancu Groza 
și Ștefan Gtodariu.

Radu GHECIU

re-

Ion FINTEȘTEANU
Artist al poporului 
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SOLDA ȚI
FĂRĂ

In ultimii ani, Francisc Munteanu 
s-a oprit din ce în ce mai stăruitor 
asupra faptelor și întîmplărilor din 
zilele anterioare și imediat următoare 
insurecției armate de la 23 August 
1944. Paginilor de expoziție din „Sta
tuile nu rid niciodată", unora dintre 
schițele cuprinse în volumul „Cerul 
începe la etajul III" („O felie de 
pline", „Viața începe din nou", „Kilo
metrul 1314"), scenariilor „Valurile Du
nării" și „Furtuna" li se adaugă 
acum filmul „Soldați fără uniformă". 
Scriitorul dezbate aici problema ne
cesității aderării oricărui om cinstit, 
a oricărui patriot la lupta împotriva 
hitleriștilor. Deși tiu sînt comuniști, 
mecanicul de locomotivă Bogdan și 
profesorul de istorie Ion Petrescu, 
datorită întîmplărilor prin care trec, 
ajung să se situeze pe o poziție fer
mă, devenind, așa cum arată și titlul 
filmului, „soldați fără uniformă" , în 
încleștarea purtată pentru zdrobirea 
pînă la capăt a fascismului...

Francisc Munteanu ne arată încă 
odată că știe să construiască, angre- 
nînd într-o intrigă tumultoasă desti
nele unor personaje puțin numeroase, 
cărora le prezintă minuțios acțiunile. 
Filmul se deschide în zilele lui sep
tembrie 1944, într-un oraș de la gra
nița de vest a țării, în apropierea că
ruia Bogdan și profesorul vor fi fă- 
cuți prizonieri de către un grup de 
soldați germani în retragere. Duși 
peste graniță, sînt închiși într-un la
găr de muncă, fiind siliți să efec
tueze lucrările de minare ale unor 
terenuri, deoarece armatele sovietice 
se apropie vertiginos. In lagăr, Bog
dan se împrietenește cu ostașul so
vietic pe care il va ajuta să noteze 
locurile de fixare a dispozitivelor de 
mine. Profitînd de pe urma unui bom
bardament, cei doi vor evada, reușind 
să se înapoieze în țară cu harta mi
nelor, ce ni se sugerează că va ajun
ge la timp în mîinile trupelor noas
tre. Alături de ei fuge și profesorul, 
care va muri demn, la datorie, acope
rind retragerea tovarășilor săi.

Personajele principale sint contura
te cu precizie, scriitorul izbutind să le 
evoce lapidar biografiile. ,Jncă n-am 
avut casa mea — mărturisește Bogdan. 
Am locuit la cămin, în internat, la 
depou și cu chirie". Aspirațiile meca 
nicului, ce-și dorește o nevastă și o 
casă proprie in prima zi de pace, se 
vor îndrepta de-a lungul filmului spre 
sensuri mai complexe, Bogdan ajun- 
gind să-și refuze realizarea visului a- 
lături de Ana, în schimbul îndeplini
rii unei datorii sociale, cu caracter 
patriotic.

O evoluție și mai accentuată o mar
chează profesorul. Biografia eroului 
ne e redată la fel de lapidar și ex
presiv: „Cit timp am fost suplinitor, 
n-am avut curaj să mă însor. Am aș
teptat să fiu profesor plin. Mi-am 
făcut și cărți de vizită, dar nu le-am 
putut folosi decît după 20 de ani. Și 
nici atunci. Au îngălbenit în sertar". 
Sau: „Azi au început examenele de 
corijență... Știi, cu anii, obiceiurile,
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UNIFORMĂ “
datoriile devin o necesitate". Ion Pe
trescu, profesorul de istorie obosit de 
viață, indiferent față de evenimentele 
politice, care consideră că „istoria nu 
e făcută de oamenii mici", ajunge 
să-și modifice structural concepțiile 
de viață în lagăr, sub influența osta
șului sovietic și a lui Bogdan, înțale- 
gînd meschinăria comportării sale an
terioare și necesitatea prezentă a unei 
acțiuni hotărîtoare, capabile să-l rea
biliteze ca om. Evadarea îi va oferi 
prilejul, profesorul intuind că va pu
tea fi folositor tovarășilor săi. Sacri
ficiul său, departe de a fi expresie a 
„eroismului de paradă", generează 
un impresionant sentiment tragic, sin
cera părere de rău a spectatorului în 
fața uciderii unei valori umane re
născute.

Carnet cinematografic

Deși minuiește puține personaje, 
Francisc Munteanu uzează de un bo
gat material epic, ajutat aici, desi
gur, de marea lui experiență de viață. 
Scenele de atmosferă sînt extrem de 
izbutite; închisoarea, apoi lagărul ne 
oferă o diversitate de tipuri. Există 
în film o sumedenie de personaje epi
sodice — omul cu muzicuța, diploma
tul, samsarul Florea — succint șl ex
presiv caracterizate. Atmosfera moc- 
nindă, îmbibată de ură sau deznădej
de, relevind bestialitatea comportării 
fasciștilor e prinsă extrem de sobru, 
fără ostentație.

Scriitorul excelează în scenele de 
tensiune, de înfruntare directă între 
personaje. Conflictul filmului îl con
stituie lupta deținuților cu fasciștii, 
încercarea subofițerului german de 
a-i înspăiminta (vezi scena cu game
la, soldată cu uciderea lui Panait) 
se lovește de tăria morală a multora 
dintre ei. Lagărul nu va constitui 
deci un azil al lamentării, ci o școa
lă a vieții, a luptei de clasă. Secre
tul conspirativității e păstrat în 
schimbul oricăror sacrificii. Bogdan 
își tovește cu durere prietenul cel 
mai bun, pe ostașul sovietic, pentru 
ca harta cu desenul cîmpului de mine 
să nu ajungă în mîinile hitlerlștilor 
(vezi scena execuției pedepsei). A- 
celași Bogdan suferă apoi în tăcere 
de pe urma suspiciunilor și brutalită- 
(dor celorlalți deținuți care, necunos- 
cînd adevăratele motive ale comportă
rii sale, îl consideră drept trădător.

Nu toate scenele de tensiune sint 
însă la fel de bine realizate. Uneori, 
de dragul spectaculozității, al înche
gării unei acțiuni dramatice, palpitan
te, scriitorul sacrifică caracterul veri
dic al comportării eroilor. Asistăm 
astfel la o întreagă scenă gratuită, 
în care Bogdan iese noaptea din 
baracă, primejduindu-șl viața, ca să 
aducă apă ostașului sovietic, deși
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acest lucru nu era absolut necesar 
(ostașul nesuferind de pe urma bătăii 
de un grav rău fizic).

Dacă Francisc Munteanu se dove
dește în film un remarcabil mînuitor 
al materialului epic, un constructor 
îndrăzneț al scenelor de înaltă ten
siune și un excelent pictor al acelora 
de atmosferă, nu același lucru îl pu
tem afirma despre unele momente de 
analiză psihologică, de înfățișare a 
relațiilor umane sensibile.

Drama lui Bogdan, nevoit să-și lo
vească prietenul, e expediată cu ase
menea grabă încît ne întrebăm dacă mo. 
meniul era într-adevăr necesar con
strucției dramatice a scenariului. Emo
ționantă este scena în care scriitorul ne 
dezvăluie relațiile dintre Bogdan șl 
Ana. Mecanicul, ajuns în casa învăță
toarei al cărei soț, lucrător la căile fe
rate, a fost ucis în primii ani de răz
boi, își vede visul cu ochii. Femeia e 
tînără, atrăgătoare, așa cum și-o dori
se, casa, fără a fi luxoasă, e cochetă, 
simplă, intimă. Un singur lucru nu 
corespunde — nu am/ajuns încă în 
prima zi de pace. Eogdan înțelege 
acest lucru. K

„Soldați fără uniformă" prilejuiește 
debutul în calitate de regizor al ace
luiași Francisc Munteanu. Posibilita
tea neînțelegerii de către regizor a 
sensurilor dramaturgice a fost com
plet înlăturată. De altfel mulți din
tre marii regizori ai lumii au fost 
în același timp proprii lor scenariști. 
Eisenstein, Clair sau mai recent Fel
lini sint doar cîteva exemple. Nu ne 
putem pronunța hotărltor, după un 
singur film, asupra calităților regi
zorului. Cert e doar faptul că ne 
aflăm în fața unei personalități ar
tistice extrem de înzestrate, ce se 
anunță a fi un regizor matur, stă- 
pin pe meșteșugul său, dornic să 
compună scene de înaltă tensiune, 
capabil să-și mînuiască cu pricepere 
interpreții. Francisc Munteanu decu
pează modern, vizibil influențat de 
arta neorealiștilor italieni, folosind 
planurile largi, ce oferă posibilitatea 
cuprinderii ample a personajului în 
ambianța înconjurătoare și deci a 
descrierii minuțioase a comportării 
sale în ansamblu, fără a intra în de
taliile analizei psihologice și fără a 
accentua momentele hotăritoare ale 
evoluției eroilor. De altfel filmul u- 
zează rar de prim planuri, poate și 
datorită faptului că scriitorul își cu
noaște limitele în realizarea investi
gațiilor psihologice și a introspecții
lor.

Operatorul de imagine, Grigore Io- 
nescu și compozitorul Theodor Gri- 
goriu au contribuit decisiv la reușita 
filmului. Exterioarele scenelor de la
găr, cu nesfîrșitele rețele de sîrmi 
ghimpată pierdute undeva la orizont, 
ce sugerează teroarea și imposibili
tatea fugii deținuților, accentuînd pri
mejdia conținută de misiunea eroilor, 
sint redate cu mare meșteșug, uzînd 
de tehnica clarobscurului. Rarele 
portrete sînt excelent filmate, in vre
me ce inferioarele sint îngrijit lumi
nate, fără preocupare spre efecte 
inedite. Despre Theodor Grigoriu s-ar 
cuveni a face cronică aparte, compo
zitorul fiind înzestrat cu rara capa
citate de a înțelege și sublinia rit
mul desfășurării dramatice, uneori 
sugerîndu-ne mai mult decît ne oferi 
imaginea, excelînd prin simplitate me
lodică și în folosirea impresionantă a 
tehnicii contrapunctului în raport cu 
imaginea.

Distribuția, îngrijit alcătuită, rele
vă creații actoricești în măsura în 
care scenariul o permite. Liviu Ciulei 
obține un remarcabil succes în rolul 
lui Bogdan, înzestrîndu-și personajul 
cu experiență de viață, dlrzenie, ca
pacitate de a se orienta pe moment, 
transm ițind u-ne nuanțat, expresiv evo
luția eroului.

Lica Gheorghiu a conturat cu inte
ligență și sensibilitate caracterul 
Ariei, demonstrînd o perfectă înțelege
re a personajului. Colea Răutu în ro
lul ostașului sovietic ne-a oferit 
o prezență cu accente sensibile. 
Mircea Constantinescu (profesorul de 
istorie) și-a valorificat la maximum 
calitățile-i actoricești — discreție, căl
dură interioară, simplitate. In rest, 
consemnăm remarcabila creație a lui 
Fory Etterli în rolul episodic al di
plomatului.

Privit în ansamblu, filmul lui 
Francisc Munteanu constituie în mod 
cert o realizare de valoare. Scriitorul 
regizor știe să construiască, să-și re
liefeze convingător ideea artistică, să 
întrebuințeze cu folos abundentul ma
terial epic de care dispune. Francisc 
Munteanu va putea deveni un exce
lent scenarist și regizor, cu condiția 
să nu se grăbească, să-și realizeze 
pînă la capăt intențiile, evitînd 
vărilc facile, superficiale 
turgie. A A
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interesante. ,,Te 
de a vizita în- 
avînd în mînă, 
schițele lui Llu- 
VI. Solouhin în

armată, a 
Fără să

alți clasici ai literaturii 
Păcat că nu a putut a- 
tratamentul...

scrie
Gazeta".

să mă alătur lup- 
Fidel Castro din

politică din ultimii 
un climat favorabil 

dăunătoare

„Cu mîna pe pulsul unor gi- 
ganți literari din trecut" este 
titlul recenziei pe care ziarul lon
donez „Times" o consacră vo
lumului de eseuri ,,Reflecții asu
pra geniului" recent publicat de 
Russell Brain. Autorul este un 
medic bine cunoscut care încear
că să pună retrospectiv diagnos
ticul bolilor de care au suferit 
Ben Johnson, Jonathan Swift, 
Christopher Smart, Charles Dic
kens și 
engleze, 
plica și

Weissbein, 
la Paris, 
minuțlozl- 
blografice 

cît de puțin 
_ . Tolstoi in 
academic I" - 

literar sovietic

conducătoare responsabile 
situajie. Anul acesta au 
revista Life și în ziarul 
Times numeroase articole 
reprezentanți ai gîndirii

și nedeterminat". Acțiu- 
desfășoară la ferma „Ar- 
unde locuiesc într-o ori- 
comună un scriitor, un 
un compozitor și un socio- 

urmăresc să elaboreze

străine. devenit
de experimentare, se tre- 
participant la business-ul

„Meridianul inimii

experimentul eșuează, 
eroul principal, Ben 
pierde iluziile șl rupe 
său. Cele mai bune 
„Falsa monedă" do-
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Tînărul poet leton Olar Vațietis 
aparține generației care s-a for
mat și s-a impus în anii de după 
război. La vîrsta de 16 ani a pu
blicat prima poezie, iar la 23 a 
scos prima carte. Astăzi O. Va
țietis are 27 de ani șl volumul 
4,Meridianul inimii", apărut re
cent la Riga, și în traducere rusă, 
s-a bucurat de calde aprecieri 
din partea criticii sovietice, care 
a relevat virtuțile artistice și 
cetățenești ale autorului, capaci
tatea sa de a oferi o perspectivă 
largă, cuprinzătoare, asupra rea
lității.

Ca șl majoritatea colegilor de 
aceeași vîrstă, Vațietis scrie des
pre generația lui („Prieteni, de-o 
seamă cu mine / ai aceluiași an 
,33 / Voi sînteți mulțl șt puter
nici-...), își amintește copilăria pro
iectată pe fundalul sumbru al răz
boiului, cîntă anii construcției Le
toniei Sovietice, nobila strădanie a 
oamenilor de a apăra pacea. Dez- 
vălulndu-se bogat șl variat, poetul 
își pune în valoare capacitatea 
analitică a talentului său, desco
perind în viață legăturile intime 
dintre fenomene, psihologia omu
lui contemporan și natura noilor 
relații umane. El știe să vadă va
lori simbolice în lucruri, eviden
țiind, fără a deveni didactic, ce 
anume împrejurări șl fapte de 
viață conferă sensuri generale 
unei „Schije", de pildă :

„Tovarășe doctor !
Te-aș ruga după operație
să-mi înapoiezi această schijă. 
Ea a stat în vecinătatea inimii 

mele 
ascultîndu-i bătăile atîta - Vreme, 

despărțită doar de un perete 
mai subțire decît foița de țigară. 
Dar mai mult decît atît : 

nu poți da drumul unei bucăți 
de obuz 

care a pătruns o dată; în piep
tul unui om 

și cunoaște acum drumul acesta. 
Mesajul vibrant al acestor ver

suri care osîndesc perfida și sîn- 
geroasa față a războiului se trans
mite pregnant, cu mijloace artis
tice sobre, cu o discreție simplă 
In cartea poetului leton Vație
tis întîlnlm multe asemenea 
poezii care ne relevă înzestrarea 
artistică a tînărului poet sovietic. 
Titluri ca „Requiem", „Statuia 
războiului", „Cîntecul extermina
torului", aparțin unor poezii re
marcabile, în care întîlneștl ace
eași preocupare majoră de a da 
glas năzuințelor spre pace și fe
ricire a umanității, în simboluri 
grave șl cuprinzătoare.

PATRICE LUMUMBA

»■■
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Poporul nostru
să triumfe

GAZETA LITERARĂ

O, trenă de stele deasupra strâzilor din Harlem, 
O, blîndă adiere de uitare care e noaptea, 

întregul oraș se deșteaptă 
La cîntul unei mame. 
Întregul oraș visează 
In cîntec de leagăn.

întinde mina, micuțule negru și ia o stei..
Din adîncul acestei blînde-adieri de uitare

Care e noaptea,
Ia-ți numai
O singură stea.

M-au umplut de răni, m-au bătut. 
Speranțele mele vîntid le-a spulberat! 
Zăpada m-a înghețat, soarele m-a ars.

Parcă anume cu toții
Ar fi vrut să mă-mpiedice

Să rîd, să trăiesc, să mă bucur — 
Dar ce-s toate-acestea! 
lată sînt tot acolo!

Sînt fratele vitreg.
Mă trimit să mănînc la bucătar 
Cînd vine lume,
Dar eu rid,
Mănînc zdravăn
Și capăt puteri.

Plîngi, dragul meu frate negru 
in milenara noapte de rob. 
Cenușa trupului tău o împrăștie pe pămînt 

uraganele, simunul.

Tu, care ai înălțat cîndva piramide 
pentru călăii țării tale, tu hăituitul, 
tu cel învins în toate luptele, 
tu care ai învățat de la veacul acesta 
o singură lege : robie sau moarte, 
lu cel asgrens în junglă 
care îimlnești tăcut moartea de o mie de ori 
sub înfățișarea galbenă a malariei 
au în chipul tigrului rînjind

ori în îmbrățișarea mlaștinei 
înăbușindu-te treptat ca un șarpe boa... 
O, și era în plină zi cînd omul alb apăru, 
mai viclean și mai crud decît toate morțile I 
și aurul tău îl schimbă pe oglinzi amăgitoare și pe 

mărgele de sticlă.
O, și ți-a pîngărit surorile și soțiile, 
i-a adunat pe frații și pe copiii tăi și i-a mînat la 

corăbii.
Tam-tam-uri bubuiau în păduri și oamenii știau 
că străina corabie se desprinde de țărm, 
plutind spre lumea unde bumbacul e zeu 
și dolarul rege atotputernic...
Lingă focuri, năpădit de visuri amare 
te-ai revărsat în refrene tînguitoare 
simple, fără cuvinte, căci fără cuvinte-i și moartea. 
Șt uneori se întîmplă, tu însuți 
să-fi amăgești durerea și șă joci 
și voluptatea împlinirii tale se aduna întreagă 
pe strunele ele aramă, în bătăile de foc ale tobelor. 
Din ritmurile-acestei muzici a pornit 
teribila furtună a revoltei, căci sunetele 
ne-au învățat să ne ridicăm frunțile 
și să privim în ochi eliberarea.
Fie ca malurile fluviilor și valurile lor 
curgînd în direcția viitorului 
să-ți aparțină, fie ca acest pămînt, 
cu tot ce e pe el, să fie-al tău !
Fie ca soarele amiezii să ardă 
alungind durerea, și lacrimile strămoșilor tăi 
să le prefacă în dungi de lumină !
Fie ca poporul nostru să triumfe, liber 

în marele Congo, în inima continentului I

Schimbul de noapte"

'„Printre comorile de la Ermi
tage" se intitulează schițele scri
itorului sovietic Lev Liubimov - 
pe marginea vestitei colecții de 
tablouri din muzeul leningră- 
dean.

Istoria Ermitage-ulul, istoria 
faimoaselor colecții particulare 
care au întregit mai tîrziu co
morile de la Ermitage, istoria u- 
nor anumite tablouri (geneza lor 
și calea străbătută de ele pînă la 
Ermitage), observațiile competen
te cu caracter estetic, și mai ales, 
sistemul adoptat șl unitatea, con
tribuie la meritul deosebit al 
schițelor lui L. Liubimov. Pa
siunea publicistică a autorului le 
face deosebit de 
cuprinde dorința 
tregul Ermitage 
în loc de ghid, 
bimov", 
i,Literatumaia

O NOUĂ CARTE POLONEZĂ
nu-i 
pilot 
zește _____ 
murdar al „războiului rece".

Membrii echipajului înțeleg ce 
grea răspundere apasă asupra 
lor. Deși bomba nu explodează, 
ambii piloți înebunesc, iar radio- 
fonistul se sinucide.

Ultimele pagini ale nuvelei au o 
valoare simbolică. Ieșind din a- 
vion, lui Herbert i se năzărește că 
de pe bază se ridică nu bom. 
bardiere, d niște imenși scorpioni 
cu acul lor veninos gata pregă
tit. împotriva acestor scorpioni 
ce zboară cu încărcătura nuclea
ră deasupra pămîntului pașnic, 
împotriva forțelor care îi diri
jează, este îndreptată cartea tî
nărului scriitor polonez.

în nuvela Scorpionii", Patkow- 
ski descrie viața unei baze mili
tare americane, situată în adîncul 
continentului. De la bază pleacă 
necontenit avioane de patrulare, 
purtînd încărcături aducătoare de 
moarte.Eroul povestirii, pilotul Herbert, 
decolează totdeauna cu speranța 
că și de data aceasta totul se va 
termina cu bine și se va înapoia 
la ale sale după efectuarea zbo
rului de patrulare. Dar în timpul 
misiunii, din avion cade o bombă 
atomică deasupra unui oraș paș
nic, adormit.

Herbert este un american obiș
nuit : inginer talentat, din lipsă 
de lucru în profesia lui, se anga
jează în industria militară. Sim
țul omeniei, respectul față de oa
meni, chiar ura față de război,

Mîine
Voi rămîne la masă 
Cînd va fi lume. 
Nimenea nu va-ndrăzni 
Să-mi mai spună 
Atunci :
„Du-te la bucătărie".

Apoi vor vedea 
Că și eu sînt frumos 
Și le va fi rușine.

ȘT eu sînt America.
Traduceri de A. E. BACONSKY

«Eram gata 
tătorilor lui 
Sierra Maestra, dar, în urma unui 
accident pe care l-am suferit 
în Africa, am căpătat o rană 
ce m-a împiedecat s-o fac, — a 
declarat Ernest Hemingway co
respondentului revistei mexicane 
„Maniana".

Am regretat sincer. Aș fi 
avut o temă bună pentru o lu
crare mare».

La întrebarea despre atitudinea 
sa față de revoluție, Hemingway 
a răspuns fără ezitări : «Sînt 
pentru revoluția cubană. Nu sînt 
teoretician și nici om politic, dar 
pot spune cu fermitate că sînt 
întru totul de acord cu Cuba și 
revoluția ei».

«Nu cred nici o informație din 
cele publicate în străinătate îm
potriva Cubei, - a declarat He
mingway ziarului „Revolucion" 
din Cuba. îmi exprim simpatia 
față de guvernul cuban șl parti
cip la greutățile „noastre"». Scrii
torul a subliniat că folosește cu
vîntul „noastre" pentru că nu 
vrea să fie considerat un repre
zentant al imperialismului yan
keu.

„Falsa monedă" se intitulează 
ultimul - și cel mai bun — după 
cum apreciază critica literară - 
roman al scriitorului american 
Harvey Swedos, în care este în
fățișată soarta culturii și a artiș
tilor care vor să „împace goana 
după bani cu căutările unui ideal 
nebulos ...................
nea se 
monia" 
ginală 
regizor, 
log. Ei 
un plan grandios cu scopul de a 
da „pentru un nou cerc de ci
titori un nou gen de artă creată 
de colectiv, fără presiunile exer
citate de comerț". După cum era 
de așteptat 
în final, 
Warder, își 
cu mediul 
pagini din 
vedesc cît de grele sînt lanțurile 
ce leagă arta de business.

Represiunea 
zece ani a creat 
celor mși retrograde și 
tendințe în cultura americană, în a- 
semenea măsură îneît s-au alarmat 
și forurile 
de această 
apărut în 
New York 
scrise de . _r____
burgheze care se plîngeau cu toții 
de uniformitatea și conformismul, ca 
și de aspectul comercial strident ce 
se remarcă în toate domeniile culturii 
oficiale. Este interesant de semnalat 
că pînă și Henry Luce, editorul re
vistelor Time și Life, unul dintre cei 
mai înrăiți reacționari din America, 
este nemulțumit de literatura pusă în 
circulație de publicațiile sale.

Decadența culturii burgheze ame
ricane a fost, desigur, observată și în 
străinătate, de aceea nu m-a surprins 
întrebarea redactorului Gazetei lite
rare : —. Cum se explică faptul că o 
națiune atît de mare .și dezvoltată ca 
cea americană a dat în vremea noa
stră relativ atît de puțin sub raport 
literar ?

Voi încerca să explic în parte acest 
fapt examinând cîteva din producțiile 
literare recente, -.are se exprima prin 
cărți, reviste, ziare, teatru, filme, 
radio și televiziune. 1

Primul și cel mai important fac
tor este represiunea politică. îndrep
tată la început împotriva ideilor 
marxiste și. comuniste, prigoana și-a 
lărgit sfera, înglobînd orice idei, mai 
ales cele critice și temele legate de 
orînduirea socială. încă din anul 
1940 am fost prevenit de către o 
agenție literară din New York: „dacă 
vrei să-ți vinzi cărțile, nu aborda 
probleme sociale". După război, a- 
cesta a devenit un cuvînt de ordine. 
Rezultatul este că mulți scriitori se 
feresc să atace probleme serioase, iar 
alții care nu pot renunța la temele 
ce-i preocupă încetează să mai scrie. 
Scriitorii progresiști și-au continuat 
totuși activitatea. Astfel Ring Lard- 
ner Jr. a scris o satiră plină de vervă 
la adresa catolicismului și a vieții 
americane în romanul său Extazul 
lui Owen Muir. Albert Maltz în ro
manul A long day in a short life 
(O zi lungă dintr-o viață scurtă) 
prezintă regimul de discriminare din 
închisorile americane. In The Un- 
Americans (Neamericanii), Alvah 
Bessie denunță Comitetul de investi
gație a activității antiamericane; în 
A season of fear (Anotimpul groa
zei), Abe Polonsky vorbește despre 
arderea cărților marxiste; iar Cari 
Marzzani în The Survivor (Supravie
țuitorul) arată dezvoltarea maccar- 
ihysmului la Washington. Toate a- 
ceste romane au fost publicate de 
mici editori progresiști care nu au 
avut posibilități financiare să editeze 
mai multe cărți. Nici unul din aceste 
romane nu a fost recenzat de presa 
burgheză.

Două categorii de scriitori au fost 
astfel îndepărtați de curentul bele
tristicii americane și practic au în
cetat de a scriei cei cunoscuți ca 
avînd vederi politice de stînga și ale 
căror cărți nu sînt în niciun caz ac
ceptate și cei ale căror cărți, fără a 
mărturisi opinii de stînga, au o te
matică accentuat socială. O carte ca 
Fructele Mîniei a lui John Steinbeck 
nu ar mai putea fi publicată astăzi.

Aspectul comercial este fatal pen
tru literatura noastră. Se întîmplă 
ca un tînăr scriitor să scrie un roman 
bun, tratînd o temă importantă, se
rioasă și cartea să aibă succes. Cu
rînd, presiunea editorilor și alți fac
tori sociali creiază în jurul lui o ade-

vărată conspirație, îndemnîndu-1 să 
se abată de la proiectele inițiale și 
să vîneze un succes cert financiar. 
La al doilea roman, editorii îl îm
ping spre o tematică ferită de pro
bleme grave sociale și astfel el sfîr- 
șește prin a fabrica romane ușoare, 
superficiale, convenționale, adeseori 
cu aluzii pornografice care excită, 
dar nu deranjează pe burghezii pro
vinciali ce-și pot îngădui să „arunce" 
cei 6 dolari cît costă de obicei un

roman. Așa s-a întîmplat cu Her
man Wouk și Norman Mailer.

Primul roman de succes al lui 
Norman Mailer The Naked and the 
dead (Cei goi și cei morți) 
problema vieții în 
plinii și conducerii, 
roman mare, [ 
sânte și dovedea o 
sista, i

ataca 
disci- 

fie un 
punea probleme intere- 

, ______  > atitudine progre-
antirăzboinică și antimilita- 

ristă. Se putea spera că în romanul 
următor Mailer se va dezvolta ca

(poet argentinian)

Spun Pace
Voi spune, acoperind cadavrele de trandafiri 
și rotindu-mi arcurile către cetatea făgăduită, 
un poem pentru cuvîntul care face să crească ogoarele 
și își pune sigiliul pe domeniile omului.
Voi spune în ciuda sirenelor de alarmă :

Pace e un cuvînt asemeni cuvîntului mamă. 
Viața e o torță și pacea sublima ei smirnă. 
Ea dă la o parte frunzele verzi ale istoriei 
și între statuile ei se odihnesc soldatul și vinul.

Spun asta și îmi împart glasul cu al fraților me! 
făcîndu-mi o cafeluță la vreme rea ;
și dintr-o dată leproșii mă iau drept lepros 
și vipera își sparge fiola cu insulte.
Fiindcă pentru unii, pacea e blestemată 
și-i îngheață, cum îngheață varul în vine.

Frați întru pace, iată-mă sînt cu voi, 
iertați-mă dacă nu știu prea multe 

dar am clopotele mele, 
ca să vestesc nunțile, focurile și ziua ;
și acum le stîrnesc pentru ca buzele mele 
să sloboade în crepuscul calmele slove ale păcii, 
ca niște hulubi risipiți peste cîmpuri :

A
Z ____
Toate trei ca trei înflăcărate surori 
logoditeI
Ele zboară bătînd din aripi asemeni dorinței! 
Furcă de tors a iubirii, solzi ai norocului, 
apă și fașă curate pentru rănile 
de puroi și de sînge ale pămîntului.

niște hulubi risipiți peste cîmpuri : 
izvodind din albastru, 
din aripile zorilor zilei, 
din străvechile seve din vine.

Voi, pitici mânuitori ai urii, 
la o parte din fața motivelor sacre ale albinei, 
tremurați în fața milioanelor de vieți viitoare, 
voi faceți neagră lumina zilei și totuși a noastră e ziua, 
înarmați cu acest cuvînt uriaș care cheamă curînd 
pe oricine în lume ca un imens transatlantic 
cu vocea-i adîncă și groasă.

Feriți-vă de magica forță a păcii,
în răsuflarea-i se-ascunde-o putere de neînvins ;
ea distruge mii de tancuri cu un crin, 
acul cu care nevestele cos se preface în spadă 
și bărbatul e armura, victoria, steaua de flăcări a păcii.
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Cari MARZZANI
• ■ ? (Scriitor american)

Scriitorul american Henry Mil
ler a declarat că de mult nutreș
te intenția de a serie o carte des
pre Arthur Rimbaud. Alți doi 
scriitori americani din grupul 
„beatncilor", - Ginsberg și 
Kerouac, - pregătesc fiecare cîte 
o biografie a lui Rimbaud.

« In S.U.A. mitul „clarvăzăto
rului" este in plină ascensiune, 
constată șăptămînalul „France- 
Observateur-, publicînd aceste a- 
mănunte Trebuie oare să cre
dem că scriitorii americani de la 
sfîrșitul guvernării Eisenhower se 
„regăsesc" în refuzul pe care l-a 
opus Rimbaud Franței de pe tim
pul lui Thiârs ?» se întreabă re
vista franceză

„Evoluț.a religioasă a lui Tol
stoi" este titlul unei voluminoase 
lucrări a prof. Nicolas 
apărută anul acesta 
„Autorul a studiat cu 
tate sursele literare, 
și memorialistice. Dar 
se simte prezența lui 
acest mare opus 
exclamă criticul 
Tamara Motîliova în studiul „Lev 
Tolstoi și problemele romanului 
contemporan" apărut în revista 
„Inostrannaia literatura". „Izolînd 
în mod artificial una din laturile 
concepției despre lume a lui Tol
stoi, pierzînd aproape cu totul 
din vedere, atît creația artistică 
a lui Tolstoi, cît și legăturile lui 
multilaterale cu viața socială din 
Rusia. N. Weissbein nu-și pune în
trebarea în ce constă măreția Iul 
Tolstoi, forța de atracție a ope
relor lui asupra a milioane de 
oameni. în căutările șl concep
țiile religioase ale Iul Tolstoi, în 
ciocnirile lui cu biserica oficială, 
s.a reflectat conflictul general 
și întreaga orînduire a guvernu
lui țarist, clasa conducătoare șl 
întreaga orînduire a societății 
burghezo-moșiereștl. în cartea lui 
N. Weissbein acest conflict este 
Intenționat înăbușit" - scrie T. 
Motîliova.

ANGLIA

.Gelozia", romanul scriitorului 
francez Alaln Robbe-Grillet, teo
retician literar al ..noului roman" 
a fost recent tradus în Anglia. 
Philip Toynbee îi consacră în 
șăptămînalul Observer" ■ o cro
nică intitulată „Artă fără ' orice". 
Este o carte în care nu' există 
nici temporalitate, nici sentiment, 
nici personaje... nici acțiune... 
șl tn care singurul, sau aproape 
singurul cuvînt cu rezonanță este 
numai titlul". Alțl critici englezi 
relevă că ceea ce ,,Gelozia" aduce 
nou ,.în galeria literaturii con- 
tempciane" este o senzație de 
totală L,asfixie".
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