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Pentru alegerile de la o martie poporul nostru a propus
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Acum cîteva zile un 
care năzuie să intre în 
lor, după ce mi-a citit 
a scos din geanta voluminoasă pc 
c?r®.°. tlnea Pe genunchi un teanc de 
hârtii îngălbenite de vreme și mi le-a 
întins cu timiditate:

— Vă rog să le citiți și să le pă
strați. Pe mine m-au îngrozit.

Am luat vechiturile. M-am uitat 
prin ele. Am zîmbit și i le-am îna
poiat. Tînărul meu prieten s-a mirat.

— Nu vă trebuie ?
— Nu.
— Mie mi se pare că sînt niște do

cumente extrem de interesante.
— Mai mult decît interesante însă 

pentru dumneata și pentru oamenii 
din generația dumitale. La tot ce stă 
scris în aceste prăfuite hîrțoage am 
fost, ca să zic așa, martor ocular.

— Ați văzut toate acestea ?
— Le-am văzut.
—• Și le-ați auzit?
■— Le-am auzit.
— Atunci... Atunci nu mai 

nevoie de documentare...
— Asupra vremurilor pe care 

trăit cîhd aveam fericita vîrstzț 
mitale, nu.

Tînărul și-a 
cu manuscrise 
a plecat.

M-am gîndit
m-am gîndit și la acele vechi 

de prin 1928 — ale

prieten tînăr 
lumea litere- 
cîteva poezii, 

'----- a pe

aveți

le-am 
a du-

pus în 
hîrt iile

la anii

tixităgeanta-i 
îngălbenite și

mei tineri. Și 
nu

mere — de prin 1928 — ale „Moni
torului Oficial". Ce-I speriase pe tî
nărul meu prieten care într-un vii
tor apropiat s-ar putea să fie și ta
lentatul meu confrate într-ale scri
sului ? Nimic altceva decît niște o- 
bișnuite — pe acele» vremuri — dez
bateri parlamentare/^In clădirea de 
pe dealul Patriarhiei/'fn fața unor tri
bune pline-ochi, țărăniștii ’ strigau li
beralilor : „Hoților! Sînteți niște
hoți! De mai bine de șaptezeci de ani 
jefuiți și asupriți țara". Liberalii îi în
vinuiau pe național-țărăniști de de
magogie și de tîlhărie pe seama bu
getului public. Averescanii urlau : 
„Și unii și alții aveți dreptate. Toți 
sînteți bandiți". Atunci național-țără- 
niștii se uneau cu liberalii și se nă
pusteau cu pumnii asupra partizani
lor generaluiui Averescu. Clopoțelul 
președintelui suna zadarnic. Sub cu
pola răbdătoare zburau sudalme ar- 
deiate. Ședința se suspenda. Adver
sarii continuau să se apostrofeze pe 

culoare. La redeschidere reprezenta
ția — ca de circ — era luată de la 
început.

Cine erau oamenii aceia care se 
dădeau în stambă și se îmoroșcau 
cu noroi zi de zi și seară de seară 
în fastuoasa clădire de pe dealul Pa-

de acad. 
ZAHARH STÂNCI

triarhiei ? Deputății partidelor bur- 
ghezo-moșierești ți miniștrii partide
lor burghezo-moșietești care se pe 
rindau la conducerea statului.

Și pe acele vremuri poporul era 
chemat din cînd intimi la vot. Cum 
oamenii cei mulți, silui pînă în git 
de asemenea „politică" nu se prea 
grăbeau să se ducă, erau scoși din 
case și minați din "rmă de jandarmi. 
In jurul localurilor de vot intrau în 
lucru pistoalele, bilele și reteveiele. 
Votanții bănuiți ci simpatizează cu 
opoziția se alegeau cu capetele spar
te, cu mîinile rupte, cu ochii scoși.Pe 
ici și pe colo nu lipseau nici morțiî. 
Acolo unde, totuși, opozanții inlrin- 
gecru rezistența guvernamentalilor se 
furau urnele cu voturi reale și se în
locuiau cu altele pline cu voturi fal
sificate.

Vechea lume politică și-a bătut joc 
de cetățeni, mai bine de trei decenii 
de așa-zis „vot universal" Ilicit ace
știa priveau alegerile parlamentare și 
comunale cu îndreptățită scîrbă șl în
temeiată spaimă.

Dar acesta a fost trecutul, trecutul 
mort 
care 
care 
dine, 
tineri 
berare, cînd dau peste documente cu 
privire la acest îndepărtat trecut, se 
miră și se întreabă cum de a fost cu 
putință să se întîmple toate cite s-au 
întîmplat. Mărturisesc că dacă nu aș 
fi apucat acele întunecate timpuri eu 
însumi m-aș mira. Pentru că deose
birea între ceea ce a fost altă dată 
și între ce£a ce vedem astăzi este 
considerabilă^

Să ne oprim de data aceasta numai 
la alegeri. De cîteva zile au loc în 
toată țara mari șj extrem de însufle
ți te_ adunări populare. In aceste adu
nări, oamsiij muncii, mîndri de chi
pul nou pe care )-a« dat patriei, fini 
de Încrederea în viitorul luminos, pro
pun candidații lor pentru alegerile 
de la 5 martie, in-această zi, care 
va constitui, fără nici o îndoială, o 
nouă victorie a poporului nostru pe 
drumul construirii socialismului, vor 
fi aleși 140.000 de deputați ai Fron
tului Democrației Populare în Marea 
Adunare Națională și în sfaturile 
populare de la orașe și sate. Acești 
1 10.600 de oameni sînt propuși de 
popor. Ei reprezintă, intr-adevăr, in
teresele maselor și vor contribui și de 
acum înainte, prin activitatea lor, la 
gospodărirea tot mai bună a țării, in

pentru totdeauna, trecutul pe 
nu-| mai regretă nimeni și pe 
poporul nostru l-a îngropat a-
Nu este de mirare că oamenii 
care au deschis ochii după Eti-

111 ani de la nașterea lui Mihail Eminescu

Eminescu ne este 
fără s‘> fie numai-

Fru-

Amintirea lui 
scumpă tuturor, 
decît condiționată calendaristic, 
moșul său chip, și îndeosebi por
tretul întîiei tinereți, pTeîigurînd 
imaginea Luceafărului, în memoria 
tuturor iubitorilor de poezie, ne în
soțește pretutindeni, cînd nu ne aș
teptăm, ca o arătare prietenoasă, aș 
spune tutelară. Crîmpeie din poemele 
lui, fie cele mai cunoscute, fie dintre 
cele mai de curînd răspândite prin 
minunata ediție portativă pe hîrtie 
velină biblie, cuprinzînd totalitatea 
operei lirice eminesciene, crîmpeie 

de lumină, iradiind bucurie, indife
rent de tonalitatea lor afectivă, ne 
însoțesc la tot pasul. Frate, prieten, 
sfătuitor, mai efectiv decît Virgil în 
corabia lui Dante, pînă la impresia 
totalei osmoze sufletești, cel mai de 
seamă poet al nostru ne răsare ală
turi ca o prezență familiară, ne răs
punde întrebărilor celor mai tulbură
toare, ne îndeamnă, ne stimulează, ne 
ocrotește. De aceea, memoria noastră 
afectivă, în afară de capricioasele-i 
demersuri involuntare, simte nevoia 
jalonării duratei nesfîrșit de lungi a 
anului, cu popasuri comemorative, ca 
acela al onomasticei, cînd numele 
Mihai răspunde înaintea tuturor ca 
acela anume al lui Eminescu, apoi al 
zilei de naștere, cînd s-a ivit pe lume 
cea mai înaltă inteligență romînească 
și în sfîrșit, acela al tristei apuneri a 
Luceafărului. Nevoia de certitudine 
fiind una din manifestările cele mai 
specifice ale venerației (cuvîntul nu 
sare dincolo de conținutul noțional), 
încă din vremea cînd „cultul" emi
nescian aduna un modest mănunchi de 
închinători, a curs multă cerneală a- 
supra adevăratei zile de naștere. Con
troversa a fost acerbă pînă în mo
mentul descoperirii registrului pentru 
naștere și botez al orașului Botoșani, 
care deplasa numai cu treizeci de zile 
încoace marele eveniment. Registrul, 
la declarația tatălui, căminarul Glieor- 
ghi Iminovici, fixa la rubrica data 
nașterii, ziua de cincisprezece ghenare, 
iar apoi la data botezului, „doîzăci și 
unu" ale aceleiași luni a anului 1850. 
Poetul, în pragul vîrstei de treizeci de 
ani, șe crezuse cu o lună mai vîrstnic, 
neîntinerindu-se cu un an întreg, ca 
mezinul său prieten 1. L. Caragiale, 
care-și arăta astfel o curioasă slăbi
ciune. De aceea registrul prietenilor 
literari, ținut de lacob 0. Negruzzi, 
îl ..îmbătrînea" cu o lună. Astăzi 
simțim că data exactă este aproape 
indiferentă, sub specie aeternitatis, pe 
care Eminescu a învins-o, fixîndu-și 
în inimile noastre imaginea sa juve
nilă, cu fruntea vastă și privirea in
spirată. Imagine fotografic atestată ca

autentică și totuși multiplicată sim
bolic în piatră, bronz și marmură ca 
aceea a Geniului.

Sărbătorim așadar 111 ani de la 
nașterea lui Eminescu, prin felul cel 
mai simplu și mai firesc de a oi-l 
apropia și mai mult: răsfoindu-i car
tea, descoperindu-i de fiecare dată noi 
fileuri și frumuseți. Și ca noi lac 
astăzi pe tot întinsul țării multenii 
de semeni de amîndouă sexele țîde 
toate vîrstele, dînd jos de pe poli
cioară sau din raftul bibliotecii, in-

Serbau CIOCULESCU

interesul celor mulți, la întărirea ță
rii, la îmbogățirea ei, la înflorirea pa
triei. „Cu puternică însuflețire, cu 
dragoste și căldură — scria acum 
două zile Scînteia — au propus oa
menii muncii drept candidați în ale
geri pe fiii devotați ai poporului mun
citor. conducători încercați ai parti
dului și statului în frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Candi- 
dații Frontului Democrației Populare 
sînt muncitori, țărani, savanți, artiști, 
activiști obștești, scriitori, medici, 
gospodine, oameni ai muncii de toate 
profesiunile, de toate naționalitățile, 
bărbați și femei, tineri și vîrstnici, 
ieșiți din rîndurile poporului munci
tor, legați prin mii de fire de mase, 
devotați cu trup și suflet intereselor 
poporului".

In adunările în care și-au propus 
candidați!, oamenii muncii din țara 
noastră și-au arătat încrederea lor în 
politica partidului, au subliniat cu 
tărie succesele obținute pînă acum și 
și-au exprimat voința lor fermă de 
a munci mai departe, cu puteri spo
rite, pentru îndeplinirea directivelor 
Congresului al IlI-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn și a planului de 
stat.

Cei 140.000 de candidați, bărbați Și 
femei, tineri și vîrstnici, muncitori, ță
rani muncitori și intelectuali, repre
zintă într-adevăr poporul romîn, cu 
năzuințele sale fierbinți, cu luptele 
sale pline de victorii pe drumul asigu
rării vieții sale noi.

Cei 140.000 de candidați reprezintă 
încrederea întregului nostru popor în 
politica Partidului Muncitoresc Ro
mîn, chezășie trainică a unor izbînzi 
tot mai fructuoase pe drumul desă- 
vîrșirii socialismului în patria noastră.

Cei 140.000 de candidați reprezintă 
dorința fierbinte a întregului nostru 
popor de a munci și a prospera în 
condițiile păcii pe oare o apără ca pe 
bunul’ cel mai de preț al umanității.

Ziua de 5 martie va constitui pentru 
fiecare dintre alegători o zi de bilanț 
și de perspective, ziua de bilanț a vic
toriilor repurtate pînă atunci, ziua de 
perspective a unor noi lupte la capă
tul cărora ne așteaptă bucuria victo
riei.

Prietenul meu tînăr care m-a vizitat, 
cu geanta doldora de documente, acum 
cîteva zile, înspăimîntat de lectura 
lor, este în al nouăsprezecelea an al 
vieții sale.

Tînărul, dragul meu prieten, ai îm
plinit nu de mult majoratul tău politic. 
Acest majorat al anilor tăi tineri co
incide cu majoratul politic după care 
a tânjit cu ochii arși de febră Bălcescu, 
majoratul politic al poporului nostru. 
Trăiești într-o lume nouă, într-o lume 
tînără, plină de viață, însuflețită de 
toate elanurile creației. Să fim toți, 
cei cu tîmplele bătrîne și cei cu o- 
brazele tinere, demni de această tine
rețe a patriei noastre scumpe. Să ne 
încordăm toți puterile, și la capă
tul fiecărei zile să putem număra, cu 
îndrituită mîndrie, succesele noastre. 
Aceste izbînzi înscrise pe răbojul ma
rilor șantiere, în vastele uzine ridicate 
în anii puterii populare, pe largile tar
lale aie gospodăriilor colective sau în 
laboratoarele în care cercetătorii caută 
să smulgă necunoscutului noi secrete 
închinate binelui obștesc, toată această 
muncă uriașă și pașnică, de o nobilă 
îndârjire, constituie răspunsul socialist 
pe care poporui nostru îl dă cu ho- 
tărîre și demnitate tuturor uneltitori- 
lor la războaie, tuturor naufragiaților 
istoriei.

Poporul romîn, liber și stăpîn pe 
soarta sa, își clădește viitorul cu ne
strămutată încredere în conducătorii 
săi.

Ziua de 5 martie este ziua expresiei 
biruitoare a acestei încrederi.
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La Uzinele „1 Mai" din Ploești, pe platoul de montare a instalațiilor de foraj 4 L.D.
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Esteticianul american Thomas 
Munro recunoștea acum cîțiva 
ani că în opiniile emise, în lu
mea capitalistă, asupra artei se 
remarcă tendința analoagă 
neopozitivismului din filozofia 
burgheză contemporană — și 
anume evitarea generalizărilor, 
limitarea la comentariul mărunt 
al „faptului brut" artistic.„Chiar 
la savanții deja avansați în 
cercetarea științifică — spunea 
Munro — se constată adesea 
o deficiență filozofică și ab
sența capacității de organizare. 
Ei se specializează excesiv. Ei 
se tem sau neglijează sinte
zele largi și efortul de inte
grare". In S.U.A. se bucură de 
o mare extindere așa-zisa este
tică experimentală sau „psi- 
hometrică", care se mulțu
mește numai să „observe" și 
să „descrie" aspecte exterioare 
ale emoției estetice. De altfel, 
încă între cele două războaie 
mondiale, Pius Servien se si
tua, în Franța, pe poziții ana- 
loage cînd, în analiza estetică 
a valorii literare, încerca să 
statueze doar norme de apre
ciere cantitativă, ritmică, a 
frazei lui Chateaubriand, de 
exemplu.

Dar nevoia umană firească 
de teoretizare, necesitatea ge
neralizării actelor de creație 
sau de receptare a operelor de 
artă, nevoia fundamentării fi
lozofice a înseși artei burgheze 
decadente — î 
revistelor literare sau de artă 
să caute 
îi ia ele unde îi găsește.

Răspinditul săptămînal pari- 
„Arts" a publicat recent, 
797 
unui

împinge redacțiile

teoreticieni, pe care

Umanism și realism socialist
Evidența obligă. Marile1 succese re

purtate de lagărul socialist pe scara 
celui mai înalt nivel de trai au impus 
adversarilor revoluției o mișcare tac
tică nouă, deplasarea centrului de 
greutate al atacurilor de pe planul 
material pe pian spiritual. („Adaptare" 
elocventă pentru înfrîngerile suferite 
de capitalism în confruntarea dintre 
sisteme, dar și pentru necesitatea in
tensificării ofensivei împotriva ideolo
giei burghezei) Da, se' concede, prin 
lichidarea antagonismelor economice și 
sociale, de clasă și prin dezvoltarea 
neînffînată de interese opuse, private, 
a producției, comunismul acoperă ne
voile practice dar elementare ale vie
ții. Inaptă să suprime antagonismele 
din conștiința omului, orînduirea liberă 
de clase lasă însă nestinsă arșița sufle
tească, nepotolitele exigențe superioare 
de ordin etic și filozofic, ba le și 
disprețuiește, condamnîndu-le drept ha
lucinații mistificatoare ale individua
lismului și idealismului, — 
experjii
răuvoitori; ai burgheziei. La rîndul lor, 
scepticii „toleranți" insistă asupra ză
dărniciei, .oricărei.. intenții sociale, fie 
ea venită din partea orînduirii celei 
mai înaintate, de a curma zbuciumul 
spiritului sfîșiat de contradicții, alie
nat. Eșecul, se susține, ar fi înscris

adaugă
confuzi și obtuzi, cînd nu .sînt

(Continuare în pag 6)

■Ilustra[ie la poeziile lui Mihail Eminescu („O, marnă,.,")PERAH1M

în natura sau condiția umană, pe veci 
prizonieră a propriilor limite, a unei 
neputințe congenitale de a sparge zidul 
antinomiilor din fața sa. Conform filo
zofiei și literaturii predominante în 
Apus și fanatizate de cultul „an
goasei", al „disperării", al „spaimei și 
tremurului", unica consolare rezervată 
omului n-ar fi decît îndurarea lucidă 
a situației lui absurde de sisif, de 
ființă nobilă și infirmă din punct de 
vedere „metafizic", sortită să se pră
bușească mereu, cu fiecare problemă 
ridicată, în ciclul infernal al unei is
torii închise, în care eforturile se suc
ced fără a se însuma și speranțele 
înfloresc spre a se vesteji în aceeași 
clipă.

Emanații ale declinului și sterilității 
unei clase cîndva creatoare, progre
sistă, tezele ce pledează pentru irațio- 
nalitatea fundamentală a omului, ig
noră, foarte adesea voit, esența pro
fund și consecvent umanistă a co
munismului : „Comunismul, în sensul 
desființării pozitive a proprietății pri
vate, considerată ca autoînstrăinare a 
omului, și deci în sensul unei reale 
luări în stăpînire a esenței omenești 
de către om și pentru cm, deci ca re
venire completă a omului, săvîrșită 
conștient și în cadrul întregei com
plexități a dezvoltării de pînă acum, 
la starea sa de om social, cu alte cu
vinte de om uman". (Marx-F.ngels: 
Despre literatură și artă, Ed. pt. Lit. 
politică, pag. 109). îmbrățișînd omul 
în totalitatea aspirațiilor sale mate
riale și sufletești, supremul ideal al 
epocii noastre, comunismul, nu întu
necă, nu înlătură ci- așează la orizon
tul lui atît de încurajator tocmai 
obiectivul contestat, tocmai dezlegarea 
insului din nodul contradicțiilor din 
afară și dinlăuntru: „Acest comunism, 
ca naturalism deșăoîrșit este egal cu 
umanismul,, ca unlanism desăvîrșit este 
egal cu naturalismul, el este adevă
rata soluționare a conflictului dintre 
om și natură, dintre om și om, ade
vărata soluționare a conflictului dintre 
existență și esență, dintre obiectivi
zare și autoafirmare, dintre libertate 
și necesitate, dintre individ și specie". 
(ibidem). In opoziție cu teoriile bur
gheze capitularde înaintea fetișurilor, 
a tabuurilor confecționate de ele în
sele, negînd deci nu existența contra
dicțiilor ci reprezentările lor defor
mate, combătînd iluzia că aceste con
tradicții ar fi ireductibile indiferent de 
împrejurările sociale, de tipul socie
tății în cadrul cărora se manifestă, 
marxism-leninismul citește în lupta 
pentru zdrobirea exploatării, pentru 
„desființarea proprietății private" con
diția dispariției alienării, baza restabi
lirii fericirii, în înțelesul integral uman 
al noțiunii. Căci ce este fericirea de 
nu acordul dintre „om și om", dintre 
om și sine ? In viziunea comunistă, 
științifică și militantă, despre lume și 
om, fericirea' nu are nimic comun cu 
pacea spirituală de tip creștin, cu li
niștea sau apatia (ataraxia) recoman
dată de diversele doctrine ale evaziunii 
sociale, ale fugii de răspundere, de 
fapt de orice problemă, pentru că orice 
problemă poate fi rezolvată numai 
prin înfruntarea ei deschisă. Echilibrul

Apus

societății și omului socialist, este un 
echilibru dialectic. Forțele ce-1 con
stituie, contradicțiile de tipul celor 
citate mai sus nu sînt antagonice, dar 
continuă să se opună, să lupte, alcă
tuind o unitate dinamică (unitatea 
contrariilor). Ele alimentează astfel 
progresul și promovează cerințele înal. 
te ale spiritului, firește în timp, pe mă
sură ce socialismul întîi și comunismul 
apoi se dezvoltă, și firește, în măsura 
în care individul participă activ, con
știent, ca luptător, la procesul și 
munca construcției sociale, a devenirii 
comuniste și nu ca un membru ineri 
al unui grup oarecare, fără perspec
tivă. Știm doar că numai transforinînd 
societatea, omul se transformă pc 
sine.

Dacă literatura e știința despre om, 
cum spunea Gorki, literatura realist- 
socialistă este știința despre omul so
cialist. Ca atare, și fidelă teoriei și 
practicei socialiste, noua metodă de 
creație nu poate să-și propună alt țel 
final decît înfățișarea formelor, concret 
inepuizabile, prin care omul, luptând 
pentru 
pentru 
pentru 
arătat
echilibrul, 
dintre om
Oare nu. acesta este sensul cuvintelor 
lui Gorki din raportul său la primul 
Congres al scriitorilor sovietici: „După 
cum putem vedea din exemplele eroi
lor muncii, al celor ce sînt floarea 
clasei noastre muncitoare, individuali
tatea socialistă poate să se dezvolte 
numai în condițiile muncii colective ce 
tinde spre cel mai înalt și mai înțe
lept scop, acela de a elibera oamenii 
muncii din întreaga lume de 
plnirea capitalismului care 
firea omenească.

Realismul socialist afirmă 
ca acțiune, ca o creație al 
este să dezvolte fără încetare
prețioase însușiri individuale ale omu
lui pentru victoria lut asupra forțelor 
naturii, pentru sănătatea lui și o viață 
îndelungată, pentru marea . fericire de 
a trăi pe pămînt. pămîntul a cărui 
față el vrea s-o schimbe cu totul, po
trivit cerințelor sale în necontenită 
creștere. într-un minunat sălaș al ome
nirii unite într-o singură familie." 
(Gorki Despre literatură, Ed. Cartea 
Rusă, pag. 624).

Mihail PETROVEANU

socialistă, luptă 
individualitate socialistă, 

însuși, pentru ceea ce am

colectivitatea
o

el
că reprezintă fericirea omului:

acordul dintre „om și om", 
și propria sa conștiință.

sub stă- 
sluțește

existența 
cărei (el 
cele mat

(Continuare în nr. viitor)

zinn
nr.
rea 
mai mare psiholog în viață" 
(cum sună prezentarea publici
tară) C. G. Jung. Venerabilul 
psihiatru dezvoltă, pe cîteva 
coloane, o teorie asupra „secre
telor actului creator", teorie care 
pune puternic în evidență in
digență gindirii burgheze con
temporane, nevoită să reînvest- 
mînteze In croială nouă, teze 
care stau de multă vreme la 
naftalină. Jung încearcă să 
demonstreze că arta este re
zultatul travaliului subteran al 
inconștientului. „Opera de artă
— spune el — este o ființă 
care utilizează pur și simplu 
solul nutritiv al omului și dis
pozițiile sale personale, ale că
rui forțe le întrebuințează după 
propriile sale legi și care se 
modelează ea însăși, după 
ceea ce vrea să devină". Prin 
urmare, artistul este numai o 
unealtă a acestui inconștient, 
care se folosește de el după bu
nul său plac. „Concepția de 
libertate totală de creație a 
poetului — explică Jung, pen
tru a nu lăsa nici un echivoc
— nu este decît o iluzie a con
științei sale : el crede că înoată, 
cînd în realitate uți curent in
vizibil îl poartă înainte". Dar 
pentru că simte el însuși cît 
de vetust aer are o asemenea 
teorie, Jung încearcă să-i dea 
o nuanță originală. Acest in
conștient care făurește, fură 
voia artistului, opera de artă, 
nu este nici măcar inconștien
tul său personal. Sursa operei 
trebuie căutată mai departe: 
„în sfera mitologiei inconștiente 
ale cărei imagini primitive sînt 
proprietatea comună a umani
tății. Am numit de aceea — 
spune Jung — această sferă, 
inconștientul colectiv". Par 
pentru că teoreticianul trăiește 
în era atomică și pentru că 
trebuie să aibă, cit 
cît, credit la cititorii 
de azi, el nu poate să rărntnă 
la afirmații cu iz medieval și 
încearcă să dea o bază fizio
logică acestui inconștient co
lectiv, situîndu-l în „posibili
tatea pe care noi o moștenim 
din timpurile cele mai vechi 
în unele imagini mnemonice, 
sau în limbaj anatomic, care 
ne este transmis în structura 
creierului nostru".

Idealismul de tip platonician 
iși dă aici mina cu materialis
mul vulgar, simplist, care ti
vea credit scientist în veacul 
trecut, lată, prin urmare, că 
pe de o parte, poetul acționează 
ca un somnambul, ascultînd 
dicteul unui subconștient care 
ar avea caracter de „esență 
supraindividuală". 
spunea, în ,,lon", 
sînt aceia „care 
admirabile, pentru 
șese starea lor
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€u Geo Bogza 
la Suceava

Citim Sn „Scîntela" de sîmbă- 
tă 14 ianuarie a. c. un amplu 
■ eportaj, „Suceava", scris de Geo 
Aogza. Creatorul reportajului ro- 
•nînesc —-----
mereu prezent, 
miezul de " 
cialiste. .

Regăsim 
„Suceava" 
scrierilor 
grandioasă, 
torță a f_______  „___________ _
simbolică a naturii sau a con
strucțiilor omului, lirismul, alter
narea, în scopul reliefării con
trastelor, a planurilor trecut-pre- 
zent. Evocînd vremurile de fală 
cînd suceava fusese capitala Mol
dovei ca șl epoca lungă de de
clin în care orașul ajunsese, cum 
11 califica, înduicind lucrurile, o 
enciclopedie din 1938, „un fel de 
tlrg de Interes mal mult local", 
scriitorul reconstituie cu multă 
elocvență „drumul istoriei de la 
Suceava voievodală la Suceava 
socialistă". iDin perspectiva pre
zentului, a noilor construcții, re
porterul desfășoară un tablou 
plin de măreție al viitorului. Gi
ganticul combinat industrial care 
se clădește la Suceava este un 
nou monument care se adaugă 
gloriei de demult, conferindu-1 
insă o strălucire înmiită.

„Incepînd din acest an, orici
ne va pătrunde în cetatea Suce
vei, înainte de a fi copleșit de 
măreția trecutului, înainte de a 
avea timp să viseze la ce va fi 
fost vreodată pe aici... va ii luat 
pe sus, într-un vîrtej de Impre
sii șl simțăminte, și proiectat 
spre viitor de forța gigantului 
din vale. Aceasta este replica pe 
care epoca noastră, ellberind 
imensa putere a poporului, o dă 
cetății lui Ștefan cel Mare".

modern se află așadar 
cu eficiență. In 

foc al actualității so- 

în reportajul despre 
trăsături caracteristice 
bogzlene: viziunea
monumentală, marea 

fanteziei, personificarea

in poem 
și o întrebare

In nr. 12/1960 al „Vieții romî- 
nești“, Iile Constantin publică 
poemul „Desprinderea de țărm“, 
inspirat de realizările Uniunii So
vietice în domeniul cuceririi spa
țiului cosmic. Remarcăm tonul 
sobru al poetului, absența reto
rismului. Tratarea temei cosmice 
11 prilejuiește Iul Iile Constantin 
reflecții lirice din care nu lip
sesc nuanțele filozofice : „Se 
rupe o rachetă de pămînt / Șl-n 
clipa fulgerării ei spre stele / Mi
leniile toate se repetă / Așa cum 
amintirile rezumă / O vlață-n ti
chii unui muribund. / Se rupe o 
rachetă de pămînt... / Ca din a- 
dîneuil de fîntînă sule / spre 
lumea vie, spada el de foc! / 
E-un zbor continuat, din stinse 
ere / Stăruitor orientat în sus*.

Poșmul conține însă șl pasaje 
nelntegrate organic viziunii de 
ansamblu, neaderente la ideea 
centrală. Se pot Identifica chiar 
părți întregi desprinse literal din 
poezii publicate în volumul „Vln- 
tul cutreieră apele*,  poezii care 
ilustrau, acolo alte teme. Iată cî- 
teva spicuiri.: „Copaci... copaci... / 
Dar te-ai gindit vreodată / Că 
oamenii vor fl învățat, poate, / 
de la copaci / poziția verticală?" 
(imaginea este de altfel, după 
cum s-a mai arătat, crispantă) 
sau .....Orice copil urcă spre noi /
din adîncimi amlsțitoare / și e 
o secțiune verticală / în vîrsta 
omenirii, orice-oopll !“

E oare firesc ca uți foarte tî- 
năr poet (evident talentat) să se 
autopastișeze 7

Batrînii frigairoși 
și nasurile roșii

Ultimele numere din revista 
„Flacăra" acordă Un lntere3 prea 
restrîns vieții noastre literare. 
Revista preferă cronicii, sau re
cenziei listele de noi apariții șl 
Interviul superficial. Faptul este 
cu atît mal regretabil, cu cît 
„Flacăra", revistă săptămînală, 
ar trebui să fie la curent cu cele 
mal Importante apariții.

în schimb, revista acordă o mare 
însemnătate sfaturilor practice — 
preocupare utilă, dar cum e ur
mărită 7 Intr-un stil cel puțin pi
toresc. Autorul (fosiana), foarte 
grijuliu față de bătrînli „frigu- 
roși“, enunță următoarea reco- 
mandație: „Dacă-1 obișnulți (pe 
bătrîni, n.n.) cu o temperatură 
normală, după cîtăva vreme ii 
veți vedea deplin împăcațl cu a- 
eeastă temperatură". Autorul sfă
tuiește pe cel cu „nasul roșu" - 
ce credeți 7 - „să poarte încălță
minte comodă și călduroasă“(l).

Recoită de țeapă • ••
în ultimul număr din „Urzica*  

Dan Manolescu semnează foile
tonul „Fel de fel". Stabilind un 
raport între culturile de sfeclă 
de zahăr din comuna Stîngă- 
ceaua, neprășite la vreme, șl 
satira sa, autorul face următoa
rea precizare: „Din cauza celor 
petrecute... nu s-a recoltat ce s-a 
însămînțat, ci s-a recoltat pre
zenta țeapă, care n-are nlclo le
gătură cu zahărul...*

Nenorocirea e că n-are legă
tură nici cu sarea.

Este caracteristică generației tinere 
aspirația de a se realiza în creații 
de amploare, reprezentative pentru 
epoca măreață de construire a socia
lismului. Pe planul literaturii, viața 
contemporană reclamă o reflectare ca
pabilă să cuprindă în tablouri eloc
vente ansamblul transformărilor so
ciale petrecute în anii noștri, să relie
feze întreaga bogăție a prefacerilor 
și infinitele lor răsfrîngeri în con
științe.

Iată, așadar, de ce, în mod firesc, 
năzuința cea mare a prozatorilor 
tineri este romanul. După D. R. Po
pescu, care încă în 1959 a publicat 
Zilele săptămînii, și alți scriitori 
— Vasile Rebreanu, Fănuș Neagu, 
Petre Sălcudeanu — pregătesc roma
ne. Pentru realizarea lor forțele se 
călesc însă în cîmpul de exerciții al 
speciilor scurte. Recentul volum de 
nuvele, Afișe de bal, publicat de 
Pop Simion, este precedat de trei 
cărți de reportaje. Experiența repor
tericească a fost fertilă pentru Pop 
Simion, îmbogățindu-i orizontul tema
tic și imprimînd în aoelași timp sti
lului său un ritm viu, antrenant. In 
nuvela „Pașca-Grof" scriitorul expune 
faptele reporterioește, ca și cum ele 
ar. fi avut loc aevea : „Reconstitui Un 
episod al luptei cu vechile năravuri 
țărănești, folosindu-mă de întîmpla- 
rea lui Pașca Simion, țăran cu avere 
mijlocie din Iadara". Scenele din viața 
satului unde se întîmplă acțiunea nu
velei sînt evocate tot în stilul repor
tajului : „Mistuiți de focul acestor ne
maicunoscute schimbări, țăranii se 
ocupă de toate si mai ales cu ce nu 
s-au ocupat nicicînd. Țin la cămin 
ședințe lungi, aprinse, la miezul 
nopții, în zori, la apusul soarelui. Vor
besc cîte cinci, cîte zece deodată, 
de-a valma".

Practicînd reportajul sau schița, 
scriitorul tînăr dobîndeste știința se
lectării faptelor de viață în vederea 
extragerii esențialului, deprinde arta 
portretului sau a dialogului. Proza de 
dimensiuni întinse cere însă deplina 
stăpînire a legilor construcției epice, 
și de aceea, în general, drumul spre 
roman cunoaște etapa premergătoare: 
nuvela amplă, cu multe personaje și 
planuri de viață multiple care se inter-

PAUL CONSTANT:

„Tudor Vladimirescu"

Destinat tineretului, romanul, istoric 
al lui Paul Constant relevă amploarea 
răscoalei lui Tudor Vladimirescu, sub- 
liniindu-i mobilul patriotic și social, și 
înlesnește cunoașterea evenimentelor 
celor mai importante ale perioadei 
1820—1826.

Autorul posedă o serioasă informa
ție istorică, pornind întotdeauna de la 
situații atestate de document. Zugră
virea fugii boierilor în timpul ocu
pării capitalei de către panduri, a 
alegerii lui Tudor ca domn, a ciocni
rilor acestuia cu Ipsilănti, și, fn sfîr- 
șit, citarea unor autentice scrisori și 
proclamații — încadrate în cronica 
acelor ani, — sînt rodul unor cer
cetări asidue. Alegînd modalitatea pre
zentării lineare a evenimentelor,. Paul 
Constant urmărește acumularea fapte
lor. ducînd istorisirea pînă la zdro
birea Eteriei în Tara Romînească și 
Europa.

în roman, Tudor Vladimirescu vine 
în contact cu oamenii taberelor ad
verse, fapt ce-i subliniază intransi
gența revoluționară. Autorul a știut 
să evidențieze esența de clasă și cu
piditatea unor personaje ca boierul 
trădător Sava, pe rînd sluga boierilor, 
a lui Tudor și, în sfîrșit, a turcilor. 
Boierimea este prezentată ca forță 
reacționară, concentrîndu-și rindurile ' 
împotriva forțelor populare. Pe de altă 
parte, prezența personajelor istorice 
reale, ca haiducul lancu Jianu, sau 
a figurilor episodice, de țărani, tinde 
să demonstreze adeziunea totală a 
maselor la răscoala lui Tudor, miș
care ce urmărea satisfacerea revendi
cărilor lor profund sociale.

Paul Constant pictează cu mînă si
gură scenele dramatice, dure. Se re
marcă astfel epizoade realizate: uci
derea lui Tudor, întrevederile Tudor— 
Ipsilănti, luptele purtate de panduri, 
în care ficțiunea îmbogățește eveni
mentele cunoscute.

Uneori însă, autorul, copleșit de 
bogăția materialului istoric, se supune 
servil acestuia. Atunci paginile suge
rează filele unui manual, relatînd arid 
cursul politicii internaționale în anii 
Eteriei (p. 69, 93, 109 etc.). Zugră
virea luptelor e uneori prea extinsă 
în dauna adîncirii psihologice a per
sonajelor. Ca urmare, motivului real 
al revoltei lui Tudor pare să i se 
substituie ura sa personală împotriva 
boierului Glogoveanu care i-a aca
parat pămîntul. Construcția personaju
lui principal este deficitară mai ales 
în ce privește profilul psihologic. Tu
dor acționează uneori inconsecvent, 
iar alteori aproape inexplicabil (epi
soadele pedepsirii căpitanilor). Rela
tarea unor asemenea fapte istorice 
presupune, însă, și o luminare a lor 
prin aportul ficțiunii, o îmbinare a 
lot într-o viziune unitară.

Sînt și pagini care suferă 'de pro
lixitate. ■ După moartea eroului’! princi
pal urmează numeroase capitole lip
site de tensiune și de o linie epică 
sigură — un epilog inutil extins.'

Prin zugrăvirea epocii de frămîntări 
sociale a anilor 1821, volumul lui 
Paul Constant este o prezență utilă 
printre cărțile destinate educației pa
triotice a tineretului.

vechiul sistem de muncă, sistem 
brutal, datorită căruia a imbătrînit 
de timpuriu. Bucuria omului care nu 
renunță la muncă, deci la condiția 
lui esențială, transpare cu sobrietate, 
ca o consecință firească a integrării 
lui în lupta pentru socialism.

Un erou interesant este și Toader 
Buliga („Politică"), țăranul suce
vean refractar la început colectivei 
din satul lui. Toader Buliga este stă- 
pînit, pe de o parte, de sentimentul 
singurătății, al inutilității, pe de altă 
parte de credința intimă puternicii, 
adine fondată, că oamenii nu greșesc 
numindu-l „un om serios". Odată cu 
înscrierea în colectivă, Toader Ba
liga nu va mai fi singur, și încre
derea in el, sentimentul de echilibru, 
bănuite neclar, vor deveni însușirile 
lui firești. ,

In povestirea „Cinci minute", în 
care recunoaștem și procedee repor
tericești, figura cocsarului Matei esie 
redată prin sublinierea contrastului 
dintre aparență și esență. Matei, pare 
un visător apatic, firav, exact inver
sul imaginii pe care și-o făcuse po
vestitorul despre „stăpînitorii flăcă
rilor". Spre finalul povestirii, etnd 
Matei, împreună cu alți muncitori, 
deblochează exhaust or ul, înfruntîna 
pericolul morții, adevărata lui perso
nalitate se dezvăluie cu ușurință, forța 
fizică fiind expresia forței sale mo
rale.

Evocînd seceta anului 46. bucata 
„Cerbul" ni se pare remarcabilă pen
tru intensitatea lirică, pentru con 
cizia expresiei. Reîntors într-o pădure 
arsă în timpul războiului, năpăstuită 
acum de secetă, cerbul nu se sfiește 
să se arate pădurarului: semn că 
primăvara se va reîntoarce. Și dacă 
sătenii îl vor împușca, pentru ca să 
nu moară de foame, o vor face cu 
tristețe, presați de necesitate.

„Aerodromul", „Sergentul Sîngeorzan" 
și „Pentru cea ■ din urmă brazdă", 
scrise în cinstea armatei romîne lup- 
tind împotriva liitlerismului, nu depă
șesc nivelul povestirilor sentimentale, 
despre război. De asemeni nici dra
gostea lui Calomfir cu lelea Paras- 
chiva („Să fi fost pădurea de

solar / Care arată / Cum se apropie / 
Libertatea" (Poezia Pădurea din 
ciclul închinat luptei ilegale a comu
niștilor).

In ciclul intitulat semnificativ „In 
loc de copilărie", care poate fi numit 
de asemeni o „a doua biografie", co
pilăria pierdută „în jocul adevărat 
de-a războiul" sau „netrăita minune" 
cum o numește un alt tînăr poet, 
reînvie acum cînd nimic nu o mai 
poate împiedica să se desfășoare li 
beră „paralel cu tinerețea..., paralel 
cu dragostea, poate cea mare". însuși 
faptul că Horia Aramă semnează 
regulat in paginile revistelor pentru 
copii, poate fi interpretat ca un dar 
delicat, oferit unor copii care n-au 
cunoscut războiul și moartea.

Dintre poeziile grupate sub titlul 
„Călătorii" remarcăm în mod deose
bit pe cea intitulată Urmele pe ni
sipul de aur, frumoasă imagine a 
unui peisaj marin, constituită cu o 
firească sobrietate din numai trei 
elemente: omul, nisipul, marea: „O, 
cum le-a șters, cum le-a dus / Răsu
flarea fecioarei albastre,/ Și cum le-a 
sorbit, le-a-ngropat / Mișcarea inti
mă-a nisipului / Acum undeva în 
adine / Sînt urmele pașilor mei / 
Și în adînc așteaptă / Pașii 
viitori".

Excursiile lirice întreprinse de 
pe șantiere, uzine și în diverse
locuri din țară sau peste hotare rămîn 
însă de multe ori interpretări lipsite 
de poezie, ale peisajului. Legenda pe 
care mi-am amintit-o în tren nu-i 
altceva decît o descriere plată a con
struirii unui tunel: un brigadier se 
suie pe stînca numită „Pumnul dracu
lui", aprinde un fitil și apoi coboară 
in grabă, după care urmează explozia 
și drumul se eliberează (pag. 76). 
Superba Dunăre este o compunere stîn- 
gace și emjatică. O anumită lipsă de 
forță poate fi descoperită chiar și în 
unele poezii izbutite din volum. Lău
dabilă însă e străduința autorului de 
a evolua către o poezie mai nouă ca 
expresie și din acest punct de vedere, 
cartea lui Horia Aramă este desigur 
un succes.

mei

poet 
alte

O CARTE PE SAPTAMINA

POP SIMION:
„Afișe de bal li

Cristina LUCIAN

DRAGOȘ VICOL

„A doua tinerețe"

Eroii lui Dragoș Vtcol sînt oameni 
puternici. Pentru reliefarea unor ast
fel de caractere, sînt necesare con
flicte epice substanțiale, ascuțite.

Povestirile, în ansamblul lor, ne o- 
feră un tablou al ullimilor cincispre
zece ani. Este necesar de observat că 
bucățile privind actualitatea noastră 
strictă sînt cele mai izbutite, /lie 
Candrea, eroul povestirii care împru
mută și titlul volumului („A doua 
tinerețe"), bătrîn tăietor de lemne 
în pădure, retrăiește o nouă tinerețe 
din momentul în care începe să lu
creze cu ferăstrăul mecanic, părăsind

chiva „ („Să fi ' fost ji ___ '
vină?"...) nu ne mai impresionează, 
contrafăcută de autor cu ajutorul 
unor e’emente tradifionaliste.

Griqore HAGIU

HORIA ARAMA

„De la om la om

Horia Aramă a înțeles în focul 
victoriilor repurtate de comuniști după 
Eliberare, amploarea și intensitatea 
crîncenelor bătălii precedente. Expe
riența gravă a celor care trecuseră 
eroic de nenumărate ori pe lingă 
moarte, poetul a retrăit-o cutremurat 
in „amintirea obștească, vie" pe care 
generația sa a preluat-o de la revo
luționarii mai vîrstnici. Această „a 
doual'bipgrdfie" ’a poetului își găsește 
în- volumul De -ia om ia om, reflec
tarea ei:- ■■ ■ ■

Subliniind de l:t început această 
latură a tematicii poeziilor cuprinse 
în volumul lui Horia Aramă (mă refer 
în special la ciclul „Nopți și zile"), 
dorim să evidențiem sursa majoră a 
inspirației sale; viața și lupta mun
citorimii revoluționare. Elementele 
citadine care constituie cadrul poetic 
al primului ciclu sînt străzile, asfal
tul, clădirile, curțile pestrițe, precum 
si „viața sonoră a lumii" care se 
desfășoară în „orașele-vosturi". Pos
turi, pentru că bătălia împotriva fas
cismului era în toi.

In versuri dramatice autorul înfă
țișează panorama tragică a orașului 
bombardat de nemți: „Cînd plouă 
moartea / Cînd orașul scapără de 
durere, / Noi ne unim destinele cu al 
său. / Tragem în piept ca și el / 
Fumul primejdiei, / Și incendiile .lui J 
Ard și pupilele noastre. / Pasărea 
neagră a nopții / Arde și ea, / Cer- 
nîndu-și cenușa / Amestecată cu 
stele".

Fondul aperceptiv al poetului este 
de esență citadină. Am arătat că u- 
niversul său poetic are la bază ele
mente din sfera lumii urbane. Chiar 
elementele naturii sînt convertite în
tr-o perspectivă care ii este pronrte 
lui Horia Aramă : „Fiecare copac din 
pădurile mele / E acul unui cadru

Volumul de nuvele „Afișe de bal", recent apă
rut. mărturisește influența fertilă pe care a avut-o 
asupra creației lui Pop Simion «coala reportaju ui 
Stricta localizare a nuvelelor, cunoașterea amă
nunțită a oamenilor cu concepțiile și preocupările 
lor, evocarea unor fapte trăite, cu p.olunde rezo
nanțe în realitatea zilelor noastre, nararea or 
suplă, plină de dramatism și încordare, elemente 
pe care însăși realitatea descrisă le împrumută 
textului, toate acestea întăresc imp esia de fapt 
real, de document autentic.

Pe scriitor îl preocupă alegerea amănuntului 
care conține posibilitatea unei perspective gene
ralizatoare asupra real tățil zugrăvite. Pre enfa 
puternică a prozatorului, care nu exc ude obiecti
varea, încadrarea oamenilor șl a evenimentelor 
în ambianța unor momente Istorice cruciale, Im
primă scrierilor lui Pop Simion pecetea autenti
cității, măresc forța de propagare a mesajului 
exprimat.

includerea în paginile 
soade care oglindesc anii grei de luptă împotriva 
exploatării, dictaturii fasciste și războiului hit’e- 
rist, constituie fără îndoială mărturia că genera
ția lui Pop Simion nu uită și nu trebuie să uite 
că a fost martora măcelului provocat de hoar
dele lu,i Hitler, că a trăit anii negri plini de 
obidă și înjosire a omului.

Pop Simion ne înfățișează oameni simpli, țărani, 
surprinși de vitregia războiului în toiul muncii 
lor pașnice, care călăuziți de un simt puternic 
al justiției își fac singuri dreptate, răzbunîndu-se 
cu propria lor mină pe cei care le spulberaseră 
liniștea și fericirea („Cățeaua"),

Oamenii cresc, învață sub influenta comuniști
lor, a partizanilor, că prin resemnare în fața 
sorții („Scară la cer", „Pămînt țînăr") nedrep
tatea nu poate fi alungată, că numai ca ea luptei 
organizate, numai unirea tuturor forțelor popu
lare vor aduce lumii „o altă față, de o mie d« 
ori mai potrivită cu rosturile ei“ („Afișe de bal" 
pag. 26).

In lupta partidului, în activitatea forțelor anti
fasciste, țăranii maramureșeni Ince*  să vadă 
expresia împlinirii propriilor lor aspirații. In pînzn 
parașutei pe care partizanul sovietic, Semion 
Radlonovici Durda, i-o dăruise țăranului sărac 
Petru Ponei pentru „a croi cămeși pentru pruncii 
golași", oamenii încep să Intuiască simbolul marii

volumului a unor epi'

prietenii și al umanismului epocii socialiste 
(„Parașuta").

Cea de a doua parte a volumului ilustrează 
evenimente și oameni din procesul marilor în
făptuiri contemporane, eroii prediieefi fiind și de 
astă dată tot țărani. Autorul insistă mai ales 
asupra gesturilor și frămîntărilor cotid.ene, în
treprinde Incursiuni in psihologia eroilor, relevind 
profundele schimbări pe care epoca noastră, 
epocă a marilor Înfăptuiri socialiste, le determină 
In conștiința, in atitudinile oamenilor.

Prozatorul creează prin intermediul antitezei: 
înfățișarea calmă și cumpănită a personajului 
ascunde tumultul Interior. Pașca-Grof, țăranul 
rămas singur în afara colectivei simte șubre
zenia poziției sale refractare, inconsistența ei. 
Hotărîrea de a se Înscrie în colectivă survine 
aparent, brusc, dar ea este în fond rodul unor 
intense deliberări interioare. („Pașca-Grof").

Unele povestiri introduc visul ca procedeu cu 
valori simbolice spre a accentua ideile dezbătute. 
Permanenta subordonare a narațiunii și descrierii 
necesităților ritmului, Imprimă nuve'elor iul Pop 
Simian un caracter dramatic, care le apropie de 
stilul scenariilor cinematografice („Cățeaua").

Dacă utilizarea visului ca mijloc de sugerare 
a gîndurilor personajului este, în majoritatea ca
zurilor, potrivit folosită, prezența acestui proce
deu mai în toate nuvelele cuprinse în volum, 
poate să creeze Impresia de monotonie șl chiar 
sărăcie a mijloacelor scriitoricești.

De asemenea, multiplele și chinuitoarele între
bări pe care Ie pune Pașca-Grof, gesturile 
sale uneori dezechilibrate, nuanțele fals tragice 
pe care le iau unele dintre actele Iul, scad după 
părerea noastră valoarea nuvelei și contrastează 
flagrant cu tonul general sobru și reținut al 
volumului.

Cartea lui Pop Simion mai suferă șl printr.o 
anume lipsă de unitate. „Cer cuvfntul" și „Șo- 
pîrla" de pildă, cu greu pot fi incluse în sfera 
noțiunii de nuvelă, trăsăturile reportajului fiind 
precumpănitoare.

Volumul „Afișe de bal" relevă încă odată rea
lele calități ale autorului „Paralelei 45°“ șl „Anu
lui 15", impunindu-1 printre prozatorii talentafi ai 
generației sale.

Al. HANȚA

><#*>■

Cezar BALTAG

IULIAN QLARIU „Duminică după masă"

TINERII PROZATORI
$1 DEZVOLTAREA NUVELISTICII
ferează. Este stadiul la care se află 
cei mai mulți dintre prozatorii tineri 
și astfel asistăm, în prezent — aștep- 
tînd scrierile epice de mari proporții 
— la o înflorire a nuvelisticii.

Mai ales în ultima parte a anului 
trecut au apărut, semnate de tineri, 
cîteva cărți care conțin nuvele re
marcabile și care dau indicii asupra 
dezvoltării viitoare a autorilor lor. In 
volumul lui Petre Sălcudeanu de pildă, 
piesa de rezistență o constituie întinsa 
nuvelă „Iubește ziua de mîine". Față 
de schițele care o însoțesc, mai slabe 
sub raport artistic, viciate, unele 
(„Roșu pe alb", „Flori de mușcată", 
„Viață^ irosită"), de sentimentalism, 
această nuvelă dovedește o bună stă- 
pînire a mijloacelor scriitoricești, un 
stil personal bine conturat. Și în scri
sul lui Nicolae Velea, al cărui volum, 
Poarta, se prezintă mai Unitar, nu
vela „Intilnire tîrzie" se constituie 
ca o treaptă calitativ superioară. Pă
răsind tehnica simbolurilor, intere
sant întrebuințată de altfel în schițe 
ca „Poarta", „Răgaz întins" sau „0- 
chelarl cu împrumut", dar care l-ar fi 
putut conduce la manierism, scriitorul, 
menținîndu-se în sfera observației psi
hologice, mînuiește acum mijloacele 
unui realism sobru. O comparație între 
aoeste nuvele 
vesc aspecte din realitatea nou 
satului — va evident: 
structurale între cei di. r_____
tineri, reliefînd totodată și unele ten

te generale în nuvelistica nouă.
.Iubește ziua de mîine" conden-

amîndouă zugră- 
__ ii a 

:ia deosebiri 
loi prozatori

dinte generale în nuvelistica nouă.
* - . , ---- --- --- — -

sează elementele unui roman despre 
viafa de azi dintr-o gospodărie agri
colă colectivă. Pentru colectivistul 
Ion ȘuștăruțU, eroul central al nuve
lei, socialismul înseamnă redobîndi-

rea demnității, strivită în anii de 
exploatare. Devotat colectivei, ca și 
marea masă a țăranilor; el duce o 
luptă îndîrjită pentru îndepărtarea de 
la conducere a lui Vasile Baciu, pre
ședintele necinstit. Manifestările sale, 
reacțiile sufletești sînt urmărite așa
dar în cadrul acestei bătălii drama
tice pentru salvarea gospodăriei pri
mejduite. Eroul este integrat în vîr- 
tejul faptelor, el se definește în acțiu
ne, adică în relații variate cu cei din 
jur. Chipul său — celelalte personaje 
sînt mai puțin memorabile — se con
turează deplin pe măsură ce înain
tăm în lectură și în final reținem por
tretul unui țăran dîrz, care sub o 
aparență de duritate și stîngăcie, as
cunde un suflet sensibil. Autorul in
tervine^ rareori cu comentarii, prefe
rind să dea curs evenimentelor care 
se precipită către un punct culminant.

Sălcudeanu posedă știința alternării 
episoadelor, a construcției epice, rea
lizează bine scene de masă (vezi în 
acest sens capitolele 7 salt 16) dove
dind că a învățat la școala prozato
rilor ardeleni și mai cu seamă la cea 
a lui Liviu Rebreanu. Virtuțile de ro
mancier se întrevăd limpezi în a- 
eeastă nuvelă care afirmă un pro
zator cu capacități de obiectivare 
epică.

Tn nuvela lui Velea elementele de 
construcție rețin mai puțin atenția. 
Autorul se preocupă mai ales de stu
diul unui proces sufletesc complex 
petrecut între cei doi protagoniști ai 
scrierii sale, Vilă Vîrșan și soția lui, 
Fica. Deși nu se luaseră din dra
goste, viața acestora s-ar fi putut 
desfășura în limitele unei armonii fi
rești. Se interpune însă între ei bă
nuiala lui Vilă, nefondată, de altfel,

că Fica l-ar fi luat de bărbat pentru 
pămînt.

Drama petrecută în casa lui Vilă 
este un efect prelungit al vechii men
talități țărănești, nealungată complet 
din conștiințe, dar pe care viața so
cialistă, treptat, o va șterge pentru 
totdeauna. Nuvelei îi lipsește un con
flict epic propriu-zis, ciocnirea dintre 
personaje fiind aproape nesesizabilă 
în manifestările lor exterioare. Ea se 
petrece mocnit, în străfunduri, între 
cei doi eroi, care consumă, fiecare, 
frămîntări pe care și le ascund unul 
altuia. Ruptura provine și din lipsa 
de explicare reciprocă.

Preocupat mai puțin decît Petre 
Sălcudeany de echilibrul arhitectonic 
al nuvelei, Velea relatează digresiv 
momente importante din biografia 
eroului a cărui structură sufletească 
o sondează cu minuție. Prozatorul n\< 
are grija înnodării riguroase a fap
telor, fiind interesat mai ales de lo
gica dezvoltării relațiilor sufletești 
între personaje. Este o modalitate a 
prozei analitice spre care Velea, din
tre scriitorii tineri, se îndreaptă cu 
mai multă perseverență și cu bune 
rezultate. Angajîndu-se pe acest drum 
scriitorul trebue să procedeze cu a- 
tenție la selectarea subiectelor pe care 
realitatea i le furnizează. Zăbovirea 
asupra unor naturi sufletești primare 
(cum este cea a bătrînci din „Dru
mul", ultima schiță publicată) poate 
duce în impas talentul său de analist

Raportîndu-se la aspectele majore 
ale vieții noi, urmărind consecin
țele transformărilor revoluționare în 
conștiința oamenilor de azi, proza 
de analiză psihologică constituie 
o direcție importantă a literaturii 
actuale. (E curios că unii încearcă să

limiteze această preocupare a tineri
lor prozatori, menită să oglindeas
că nuanțat pătiunderea noului în psi
hologia contemporanilor). Abordarea 
ei necesită, bineînțeles, o stăpînire si
gură, matură a mijloacelor artistice.

Dacă spre deosebire de Velea, Petre 
Sălcudeanu este interesat de modul 
desfășurării faptelor, de coordonarea 
lor într-o construcție riguroasă, un 
epic prin excelență se arată și Fănuș 
Neagu care a tipărit nu de mult al 
doilea volum de proză. „Cantonul 
părăsit", nuvelă mai amplă, poate fi 
socotită și ea, ca și „Iubește ziua de 
mîine", un rom.an-miniatUră despre 
viața nouă a satului socialist. Spre 
deosebire însă de lucrarea lui Sălcu
deanu aici episoadele nu se succed 
simetric. Fănuș Neagu este, literar 
vorbind, un tumultuos care scrie o 
proză saturată de epic. In neobosit 
elan imaginativ el construiește febril, 
neocolind, cum s-a arătat, scenele 
„tari". Destinul absolventului de fa 
cultate trimis la țară și oîștigat de 
realitatea nouă a satului se împle
tește, în nuvela amintită, într-un chip 
neașteptat, cu al profesoarei Lilica 
Dobrogeanu, întîlnită cîndva în copi
lărie într-o împrejurare tragică. Tre
cutul dureros al fetei este evocat in 
cîteva episoade retrospective în care 
sînt reînviate și scene dramatice din 
trecutul război. Intriga ia pe alocuri 
o alură romantică, cam artificială, și 
uneori senzațională: asistăm la ga- 
lopade în amurg încheiate cu destăi
nuiri de dragoste, sau la crime pa
sionale.

Intre ceilalți nuveliști. colegi de 
generație, Fănuș Neagu se distinge 
prin capacitatea de evocare plas
tică a vieții de la țară. El are putința

„Secretele actului creator 
și ascunzișurile 
esteticii burgheze

(Continuare din pag. 1) 

dumnezeu este acela... care vorbește 
prin gura lor" („Ion" — 534, d.). Pe 
ie altă parte, ca fi Vogt sau Biichner, 
lung pune ideea poetici exclusiv pe 
socoteala mecanismului fiziologic ce
rebral.

Dar C. G. Jung nu face doar afir
mații, ci le exemplifici. Incerctnd să 
nuanțeze, el distinge — după cea 
mai ortodoxă tradiție psihoanalistă — 
Intre poeți „introvertiți" și „extra- 
vertiți". Mai mult: El observă in 
creația aceluiași artist, perioade de 
introvertire, in care ascultă glasul 
interior și perioade de extravertire 
„caracterizate printr-o supunere a 
subiectului exigențelor obiectului". 
Lăstnd la o parte faptul că în cazul 
„extravertirii" este cam dificil de 
priceput cum acționează „inconștien
tul colectiv" — să vedem care sini 
exemplele menite să ne convingă. 
Goethe — între alții — ar da după 
lung, dovada in poemele sale „de 
formă perfectă", de introvertire și in 
partea a doua din Faust de extraver
tire. Poate însă ci pentru clarificarea 
problemei, ar fi potrivit să dăm cu- 
viniul și „acuzatului". In Dichtung 
und Wăhreit, autorul lui Faust dă 
cu anticipație, o replică răspicată unor 
asemenea explicații referitoare la pro
cesul său de creație. Vorbind despre

să desfășoare tablouri vii care impre
sionează adeseori prin exactitatea de
taliilor și bogăție cromatică, lată un 
pasaj din „Drăgaica", povestire scri
să cu umor și culoare: „Pe suhat, 
lingă roata cu călușei, Sava dădu 
peste o mulțime de căruțe, venite din 
satele vecine. Oaspeții împiedicaseră 
caii la pășune și plecaseră în sat — 
bărbații s’ă caute ceva băuturică, fe
meile să pălăvrăgească cu prietenele și 
să se gătească în fața oglinzii, cu ro
chiile și pantofii cei buni aduși de 
acasă tn ladă, să nu-i umple praful. 
Puțină forfotă era totuși în bîlci. Sub 
un brad gestionarul de la bodegă, 
îmbrăcat cu halat alb și cu tichie pe 
cap, țăcănea cu cleștele în grătarul 
care începuse de pe acum să fumegi. 
Deasupra, la intrare, atîrna un car
ton pe care era desenat Un chefliu 
cu gura la canea. Cîte două șiruri de 
cîrnați făcuți cu cimbru mult și cu 
usturoi spinzUrau împletiți în sîlpii 
din față. Chioșcurile fuseseră încăr
cate cu mărfuri încă de cu noapte, și 
lingă ele trăsese un camion sosit de 
la Brăila cu baloturi de stambă, bum
bac și unelte agricole care aveau 
mare căutare."

Pulsează în nuvelele lui Fănuș 
Neagu seva unei vieți țărănești au
tentice, plină de savoare. Scriitorul 
stăpînește un talent original pe care 
este dator să-l dezvolte. Ca primă 
condiție: înfrînarea înclinării pentru 
senzațional care aduoe în unele lu
crări o notă de facilitate.

Comenttnd activitatea nuvelistică a 
citorva prozatori tineri, ale căror vo
lume au apărut recent, ne-am referit 
spre ilustrare la lucrări inspirate din 
viața satului. Deși nu se restrînge 
numai la acest domeniu, creația tine
rilor cunoaște, totuși, sub raport tema
tic o limitare. Viața clasei muncitoare, 
tema principală a literaturii noi, gă
sește, în scrierile loc, o reflectare încă 
sporadică. Se impune, așadar, cu ne
cesitate, extinderea preocupărilor te
matice, care va aduce cu siguranță 
șl o îmbogățire a mijloacelor expre
sive.

G. D1M1SIANU

a

formația lui de artist, Gocthe spune: 
„Astfel a luat naștere acea tendință 
de la care nu rn-am mai abătut în 
tot cursul vieții mele , (sublinierea 
noastră, M.B.). Și anume, de a trans
forma într-o imagine sau într-o po
ezie tot ce m-a bucurat, m-a făcut 
să sufăr sau m-a preocupat într-un 
fel oarecare, astfel îneît să pot jus
tifica ideile mele despre lucruri exte
rioare". Iar înlr-una din convorbirile 
cu Eckermann, el se ridică din nou 
împotriva teoriei creației artistice in
conștiente : „Poetul, spune Goethe, 
trebuie să știe ce efecte vrea să pro
ducă și să conformeze acestui scop 
natura caracterelor sale"... Ne pare 
rău pentru eforturile argumentative 
ale „celui mai mare psiholog în 
viață".

Articolul de senzație pe care-l pu
blică revista pariziană, dovedește 
odată în plus, cît de neputincioase 
rămîn teoriile care vor\fă explice un 
fapt social, cum este arta, pornind fie 
de la entități mistice, fie de la me
canisme pur biologice. C. G. lung 
evidențiază încă odată că gîndirea 
burgheză nu mai este tn stare de 
cit să reediteze, in forme epigoni'c, 
teze demult discreditate. Evitînd ex
plicațiile științifice, consecvente, teo
riile hibride nu pot să satisfacă exi
gențele omului pe care dezvoltarea 
contemporană a științelor l-a obișnuit 
cu o luciditate fără echivocuri.

Fără îndoială că procesul creației 
artistice este extrem de complex și 
pentru clarificarea lui deplină vor fi 
necesare încă multe cercetări. Dar 
marxismul a făcut limpezi adevă
ruri care constituie o platformă fermă 
pentru omul de știință, — platformă, 
menită să evite divagații diletante și 
explicații „senzaționale". Arta este o 
formă a conștiinței sociale și ca atare 
orice explicație, care nu ține seama 
că la temelia constituirii valorilor 
estetice stau relații sociale materiale 
— nu poate avea pretenția de expli
cație științifică. Artistul nu poate 
crea, fără discuție, decît cu ajutorul 
funcțiilor sale nervoase superioare, a 
căror bază materială este scoarța lui 
cerebrală. Dar procesul său de crea
ție este actul unui om social, care 
trăiește într-o epocă istorică deter
minată, aparține unei clase și unei 
națiuni, exprimă deci — dacă este un 
artist autentic — interesele, senti
mentele, năzuințele, mentalitatea, i- 
dealul colectivității din care face parte. 
El exprimă întreg acest complex de 
elemente într-un stil personal, propriu, 
intr-o formă specifică, care formează 
tocmai trăsătura ce-l caracterizează, 
ca artist original. Dar această formă 
specifică structurează neapărat un 
conținut, izvorît din frămtntările vie
ții sociale, pe care o trăiește artistul. 
Lenin a arătat limpede că a trăi tn 
societate și a fi „liber" de societate 
este un lucru imposibil.

Or, tocmai de aceste frămîntări se 
străduiește estetica burgheză să-l în
depărteze pe artist. Faptul apare c

• maximă claritate din însăși c 
articolului lui C. G. Ju „Intorcîn- 
du-se de la nemulțumirea prezentă. 
spune el în încheiate, aspirația artis
tului se retractează pînă cînd atinge 
în inconștient imaginea primitivă, 
care ar putea să compenseze cel mai 
eficace imperfecția și parțialitatea 
timpului săif. Fuga din prezent — 
„escapismul" după terminologia lut 
Santayana — fuga în adîncurile „in
conștientului", în trecutul preistoric, 
în „irealitate", in „sexualitate", în 
năluciri demențiale, oriunde numai 
să nu rămînă in mijlocul frămîntări
lor care zguduie societatea cap.tahs- 
tă contemporană, această fugă i se 
recomandă artistului. Orice ascunziș 
este socotit potrivit. Mai este nevoie 
să explicăm pentru ce?

Marcel BREAZU



GAZETA LITERARA

Mozaic DRUM
orădean

în toate laturile patriei, ca în 
orașele patriei, pulsează viața și 
in Oradea. Dacă o vezi în fie- 
zi, dacă, localnic, grăbit către 
tău de muncă, îi străbați stră- 

dacă treci peste poduri, peste 
dintr-o parte în alta a orașului,

Ca 
toate 
noul 
care 
locul 
zile, 
Criș,
aproape că nu-ți dai seama, nu sur
prinzi ritmul în care se înfăptuiesc 
adausuri frumuseții și utilului gospo
dăresc, urbanistic.

Dacă vii din alte părți, descinzînd 
ca vizitator vremelnic, după o scur
gere oarecare de timp, obiectivul viu 
al ochiului fixează pe retină imagini 
noi, gesturile proaspete ale muncii 
creatoare.

Oradea nu rămîne închistată în în
cremenite linii citadine, în permanența 
stilului arhitectonic vechi, ci își pune 
haine noi. Umple vechile carii ale 
clădirilor desuete, ale măruntelor și 
vetustelor forme ce strică armonia u- 
nui oraș care se vrea în ritm de pro
gres.

Se clădește în Oradea. Era o vastă 
piață pustie dincolo de Criș. Se ținea 
acolo tîrgul în vechime. Veneau căruțe. 
Era gunoi. Erau clădiri sordide dincolo 
de întinderea uriașului maidan pietruit 
pe alocuri.

Azi, în pustiul unde scrîșneau roțile 
căruțelor pe pietrele neregulate, sau 
se înfundau pînă la butuc în clisă 
în zilele ploioase, în noroiul iernii, a 
apărut un parc străjuit de o aliniere 
de blocuri luminoase, înalte.

în curînd vor înălța spre cer nenu
mărate etaje, blocuri turn, cum a 
crescut cel din noul cartier al sălii 
Palatului R.P.R. din Capitală. E noua 
piață 1 Mai clin Oradea.

Și nu e singurul loc unde urbanis
tica nouă își spune cuvîntul în această 
cetate de pe Criș. Ochii mari de 
piatră ai bustului Iui Ady, ai poetului 
care a cîntat durerea și înfrățirea 
romînă, maghiară și slavă, privesc 
gesturile creatoare ale muncii. La fel 
de interesat asistă parcă și gînditorul 
Iosif Vulcan din bronzul lui, așezat 
într-un unghi de verdeață, ca într-o 
pînză verde a străzii ce-i poartă nu
mele, acolo lingă malul Crișului, a- 
proape de podul îngust de fier, peste 
care frec grăbiți în ceasurile cînd por
nesc către, sau se întorc de 
oamenii, sau cînd în ceasuri 
și de seară, perechi tinere, 
și mai mult de îngustimea
de fier, admiră palorile amurgului, 
sau jocurile iernii pe vadul rîului.

Oradea este un oraș cu un trecut 
urbanistic, cu probleme de urbanistică 
de rezolvat în spiritul noului, al mo
dernului. Ritmul în care se trans-

la muncă 
de răgaz 
apropiate 
podețului

de simplă stilizare, din care nu a fost 
alungat aburul străveziu ai poeziei, 
formelor și fondului lumii basmului 
sau fabulei.

De-a lungul culoarului ce duce spre 
scenă, dulapuri nenumărate cu lacăte. 
In ele sînt închise simboluri neam- 
mate: păpușile varii, care vor fi la 
ceasul ridicării micii cortine dăruite 
cu mișcare, grai și expresie pentru ca 
in fotoliile zugrăvite cu fel de fel de 
chipuri să se îmbujoreze de teamă, 
bucurie și curiozitate alte chipuri: 
prunci, băieți și fetițe cîme, blonde 
sau brune, băieți care privesc cu 
ochi rotunzi lumea din mica deschidere 
a scenei, unde vor învia lumi și vor 

. Tre- 
? buie să vezi toate acestea, să asiști la 

un spectacol privind în afara micului 
miracol artistic al păpușilor, gama 

dezvoltare, imagini de munca din mi; aceasta de sentimente și expresii pe 
chipul spectatorilor mărunți.

Teatrul de păpuși din Oradea, după 
mine, este printre cele mai bune ca 
gen în țara noastră.

Oradea este un oraș contemporan, 
care se dezvoltă prodigios pe planuri 
multilaterale, un oraș în care muncesc 
oameni talentați, pasionați de munca 
lor închinata marilor teme ale cons
trucției.

formă și se împlinește îl va Pun® 
rîndul orașelor vii, orașelor noastre 
moderne.

*
Se desfășoară io viața culturală și 

artistică or aderi ni o susținută acui
tate creatoare, pentru educarea mase
lor de oameni ai muncii, pentru a 
crește nivelul cultural și artistic, lea- 
tru în limba romînă și maghiara, con
certele Filarmonicii, conferințe, expo
ziții de plastică, Recent se afla des
chișii o expoziție colectivă a pictorilor^ 
orădeni. I . I

Putem mărturisi că aceasta mani
festare a plasticienilor locali nu P1';. 
tea dezamăgi pe niciunul din obișnui (ii 
galeriilor de pictură din Capita a, sau 
pe cronicarii plastici. In cadrul celor-, 

expuneau pictori
cu o marcată personalitate artistica, descoperi continente de noutăți, 
cu o tehnică, cu o sțăpîniie a orinc ^zj (oațe acestea, să as
lor de expresie plastica majora, rnj 
zele înfă|ișau peisaje, portrete, as
pecte din viața regiunii în*  continiiă>| 
L___ „.'..I .1- "" ""
plinirile pe care partidul și oamenii’ 
muncii se străduiesc să le aducă hărții 
vii a regiunii și a orașului Oradea.;

Sculpturile maestrului emerit I-ekete, 
guașele pictorului Horovitz, pînzelB 
pictorilor Cupsa, Goga și alții dove
desc că imaginile realității, ale vieții 
și ale pitorescului Jocurilor se reflecta 
în opere valoroase, că autorii care le 
semnează, nu întîrziat se vor clasa în, 
linia primă a plasticii noastre.

Una din realizările remarcabile all 
vieții artistice orădene însă, este fără ' 
îndoială, teatrul de păpuși.

Am văzut multe teatre de păpu 
în orașele patriei, dar mărturisesc c 
aci, în Oradea, am înțeles, am s 
prins acel imponderabil, acel dar 
care îl poate avea cineva, cate mB 
nuiește o colectivitate, dăruită și de-, 
dicată muncii creatoare, atît de difl 
cilă și plină de nuanțe a spectacolul™ 
pentru cei mici.

Animatorul se numește Fuchs. E pi(J 
tor. E inspirat și transmite colectiv 
lui său de pictori, tehnicieni, păp 
șari și actori, acea fervoare artistic 
acea dragoste pentru fabulație, fab 
los, pentru poezia realităților exp 
mate prin simboluri accesibile minfl 
și sufletului copiilor.

De cum urci pe treptele vechii c 
diri în care se află teatrul, patru 
direct în lumea familiară vîrstei fe 
cite a copilului. Fabula, poezia și î 
țelepciunea hazului sînt închipuite 
frescele care, desfășurate în linie 
culoare pe zidul de deasupra scării, 
însoțesc pașii. Pătrunzi în sală; e 
sală pe măsura și gustul pruncii 
scaune (fotolii), fiecare avînd zug 
vite o imagine, un cunoscut person 
al fabulelor, al poveștilor, al zoologieț 
străbătută de un duh de haz și î 
țelepciune. Scene sau elemente de b 
ladă, de poveste, redate cu 0 sub

Am ajuns la Sîntana, preșe
dintele gospodăriei colective 
de-aici Gheorghe Goma ne pof
tește sus în birou, alară cam 
plouă, e rece și aspru iar noi, 
lingă o băutură (țuică spre pa
lincă) de tot apreciabilă, vor
bim, vorbim.

— La început, — spune Gol
iră, un bărbat spătos, oacheș, 
cu ochi negri strălucitori, — a 
fost destul de greu. La început, 
acum cîțiva ani (sînt ma,i înnlți 
de zece) cînd am întemeiat gos
podăria, a lost destul ele greu. 
Ceva oameni, ceva motoare, 
ceva pluguri. Da, la început a 
lost destul de greu.

Bătaie în ușă.
— Intră.
— Bună ziua, tovarășe pre

ședinte, Moskviciul este la A- 
rad. Aveți nevoie de mașină ? 

A-
început, spune preșe- 
fost greu. Cunoșteam 
(sînt plugar) dar nu 

Să scoți

Blocuri muncitorești pe Bel. Magheru din Oradea— La 
dintele a 
pămîntul 
știam agrotehnica, 
grîu dmtr-un pogon mai mer
ge, să conduci o uzină de ce
reale în veacul XX e altceva. 
Trebuie carte. Cunoșteam oa
menii, dar nu știam să-i con
duc. Să te înțelegi cu uăi ve- 
gini mai merge, să îndrumi pe 
calea științei cîteva mii de lu
crători ai pămîntului, e altce
va. trebuie 
fost greu.

Bătaie în
— Da, ce
— Voiam 

[a București... 
rii Adunări Naționale.

Al. MIRODAN

carte. La început a

ușă.
poftești ?

să știu cînd plecați 
La sesiunea Ma-

Radu BOUREANU

Intr-o secție a Fabricii de tncălfununte „Solidaritatea11 din Oradea

1 e U A 11A GIN E
A SATOIEI

înfățișare a satului, 
cumințenia și liniștea

La „Solidaritatea"

T radiționala 
cu monotonia, 
lui, întîrzie să se arate celui care 
colindă întinderile gospodăriei agri
cole colective din Sîntana. Oricită ima
ginație ai avea, e foarte greu să aso
ciezi de imaginea vechiului sat unde 
fiecare apariție a civilizației echivala 
cu o vedenie din ailte lumi, imaginea 
unor țăranii colectiviști care se pre
gătesc să facă o plimbare cu motoci
cleta lor proprie. Faptul — deși nu 
are încă proporții de masă, mi s-a 
părut atît de semnificativ pentru ma
rile schimbări pe care le-a adus co
lectivizarea în viața țăranilor munci
tori, incit ara asistat îndelung la a- 
ceastă operație, urmărindu-i pe moto- 
cicliști pînă ce s-au îndepărtat în 
zare. Și privind această scenă splen
didă și tonică, imaginea vechiului sat, 
cu pelagră și mizerie, devenea și mai 
îndepărtată. Gonind cu motocicletele 
pe ulițele satului, țăranii colectiviști 
striveau parcă la pămînt odată și încă 
odată trecutul de mizerie și suferință.

Colectivizarea a adus în viața țăra
nilor muncitori bunăstarea materială, 
civilizația și cultura. Un colectivist cu 
care am stat de vorbă, după o anume 
vreme, dădea semne de nerăbdare. Am 
aflat și pricina neliniștii, dezlegată 
tot de el și nu fără mîndrie în glas.

— Mă duc la liceul seral... Avem 
cursuri...

Imaginea unor țărani muncitori care, 
după sfîrșitul trudei pe ogoare se 
duc la liceul seral n-are nici o le
gătură cu imaginea vechiului sat, stri
vit de mizerie și întuneric. Văzînd un 
țăran colectivist care se pregătește să 
prindă ora de chimie de la liceul se
ral, e foarte greu să-ți mai amintești 
satul de odinioară. Atît de absolut 
nonă și revoluționară e această ima- 
g ne.

Șase autocamioane ale gospodăriei 
colective tulbură liniștea satului cu

zgamotul lor asurzitor, tonic și trium
fător. A dispărut liniștea ? A dispărut 
imaginea satului unde noaptea doar 
glasul răgușit al unui dulău mai tul
bura liniștea î Foarte bine. Toii ță
ranii muncitori cu care am stat de 
vorbă au salutat cu bucurie această 
dispariție. Lor nu le e de loc dor 
după acea liniște tristă. A dispărut 
liniștea și a apărut viața, mișcarea, 
culoarea, lumina, luminile căminului'

activitate bogată

care nășteau 
ea : căminul

în 
de 
au

cultural, luminile liceului, agitația să
nătoasă stîrnită de o 
și multiplă.

Imaginea femeilor 
cîmp e alungată și
zi și creșa gospodăriei colective 
transformat îngrozitoarea imagine în
tr-o amintire. Dar și tradiția în ceea 
ce are ea durabil a căpătat posibili
tăți de manifestare nemaiîntilnite pînă 
acuma. Brigada artistică de agitație

a gospodăriei agricole colective ,,Viață 
nouă" din Sîntana a cucerit titlul de 
laureată la cel de-al V-lea Concurs 
al festivalului de amatori.

Pe biroul președintelui gospodăriei 
am descoperit programul tipărit al e- 
chipelor artistice. Programul e scris 
in admirabile condiț/umi grafice, pe 
hîrtie velină, condiții pe care le-ar 
indivia orice teatru din București, 
Comorilor artistice acumulate de popor 
de-a lungul veacurilor li se acordă 
toate onorurile cuvenite.

Strîns uniți sub conducerea parti
dului, țăranii colectiviști din Sîntana, 
romini, maghiari, germani muncesc 
pentru înflorirea și întărirea gospodă
riei colective, încep să se bucure tot 
mai mult de binefacerile civilizației 
socialiste.

înfățișarea fabricii de încălțăminte 
..Solidaritatea" are tripticul specific în
treprinderilor industriale vechi cure, de
venite unități socialiste, au cunoscut și 
cunosc înviorarea socialistă.

— Aici — îmi arată tovarășul Ciubo
tarii, șeful seefiei industriale a ziarului 
regional, o așezare posomorită și negli
jent proportionate, — era clădirea fa
bricii vechi.

— Dincolo e clădirea nouă.
— Mai încolo o să se construiască 

un alt corp cu cîteva etaje. Acoperișul 
a să fie numai din sticlă. Pentru lumi
nozitate.

Ion Hegeduș, unul din cei mai vechi 
muncitori de aici, „portretizează cifric” 
fabrica. ..Am economisit din efort pro
priu 1.240.000 lei. Adică 20.000 perechi 
de încălțăminte peste plan, 370.000 dm1 
de piele. .Ista vine, vasăzică, trei sute 
șaptezeci împăr/it la doișpe, odată de 
trei ori, zero, zero... Sînt peste 30.000 
de perechi de fele”.

$i pentru că a început-o ca ucenic et
ici, pornește să istorisească :

—Fabrica se numea „Carmen" și 
avea ca patron pe Ernest Steiner ; unu' 
gras; noi, adică nu doar noi. ucenicii, 
toată lumea îi zicea „borfașul”. Atelie
rul unde lucram era lingă grajdul de cai. 
Era de două ori cit biioul ăsta, fără lu
mină, fără aerisire. Lucram acolo 120 de 
oameni, umăr lingă umăr și cînd se lăsa 
zăpușeală făceam niște moriști de car
ton cu care ne mai răcoream. Ca ucenic 
intram cu o oră înainte de începerea lu
crului și ieșeam cu două ore 
după. Pe lună primeam cile o sută de 
lei. Cu banii ăștia puteai să cumperi u- 
tunel doar o gîscă. Pe mine, patronul mă 
trimetea și după țigări. Fuma numai tra
buc cuban, de o sută de lei pe zi. cit 
leafa mea pe o lună. Cîteodată venea 
și la atelier. $edea in pragul ușii cu tra
bucul în gură și noi stăteam încovoiafi, 
cine sălta capul era amendat și simțeam 
mirosul tutunului pînă în fundul sălii.

Să ne închipuim. Prin 1924: 120 de 
oameni stau înghesuiți, aplecați deasu
pra unor bucă{i de piele. Și deodată, mi
rosul dulceag al pielii de încălțăminte 
și cel acrișor al nădușelii de cal venit 
din grajdul alăturat, este tăiat de aroma 
cubană a trabucului patronului. Și nările 
și gura lui lepădau în cîteva minute un 
jum care egala salariul fiecăruia dintre 
cei o sută douăzeci, pe o săptămînă.

La acestea mai trebuie adăugat că:
— In lunile de vară nu se lucra — a- 

ceasta pentru ca nici un muncitor să nu 
primească drepturile de concediu. Toam
na se făceau reintegrările.

— Protecție a muncii nu era. Puncte 
sanitare nu erau. In fiecare zi curelele 
mașinilor rupeau degetele muncitorilor.

★

S-o lăsăm pe „Carmen" și să cunoaștem 
„Solidaritatea" socialistă, de azi, cum 
se spune „pe fluxul tehnologic”.

Mai întîi sala de croit, sala „muncii 
abstracte" cum e numită în glumă. O 
încăpere imensă, luminoasă, cu ferestre 
mari. Pe pereți ghirlande de flori, făcute 
din hîrtie, arcuite în așa fol îneît în
chipuie inimi. De tavan atîrnă din loc 
în loc porumbei strălucitori făcuți dim 
hîrtie argintie. Interiorul acesta ar pă
rea poate nefiresc dacă n-am ține seama 
că aici lucrează numai femei. In toată 
sala este o ritmicitate de gesturi mici 
și rotunde de femeie, rare realizează c' 
atmosferă prietenoasă.

Urmează sala de rihtuit, Unde se sub
țiază părțile feței croite, care urmează 
să fie îndoite. Tripa Margareta, uri din 
muncitoarele fruntașe, e întrebată de 1. 
Hegeduș care mă însoțește:

— Ce mai faci Margareta ?
— Dă două norme, răspunde cineva, 

din preajmă.
— Bine — una aici, una acasă -• 

copii, bărbatul... glumește Hegeduș.
—Nu, două norme aici...

Apoi dînsa explică felul cum foloseștr 
la maximum rapacitatea mașinii și tim
pul. E o femeie voinică, frumoasă, cu 
ochi negri. Are o față de o vioiciune stă- 
piuită care vrea să pară severă, însă nu 
reușește, pentru că permanent ai, cine 
știe rle ce, impresia că zîmbește.

Sala de ștanțat unde se fac branțurile, 
ștaifurile și se taie tălpile, e impună
toare și zgomotoasă. Aici lucrează nu
mai bărbați. Lodany Ladislau, acum doi 
ani la concursul de ștanțare pe țară, a 
obținut locul doi. La ultimul concurs 
ținut la București — a ieșit al treilea.

Al treilea ștanțer al țării e un om 
scund care, pentru a ajunge la bulucul 
de ștanțat își așează un scaun sub pi
cioare. Reputația sa se sprijină pe iuțea
la cu care croiește și pe faptul că știe 
să folosească, economisind, suprafața de

croit. El mută tiparul fulgerător deasa*  
pra tălpii, găsind, cu un fel de intuitiv 
șl fantezie a degetelor, cele mai neaș
teptate formule de aplicare, pentru a o- 
vita deșeurila.

Acum să urmărim cîteva din fazele 
istoriei unui pantof.

Primul drum pe care-l bate e săpat 
în palmele muncitorilor.

Feței de piele i se alătură o căptușea
lă și apoi totul e pus pe calapod. P» 
urmă, între piele și căptușeală se pune 
un ștaif ca ele să nu se întindă și să se 
mențină drepte.

—Pentru demnitatea pantofului, ex
plică omul care operează întăriturile

Tot ambalajul e așezat pe calapod șl 
se fixează branțurile. Doi băieți sînt 
preocupați ca pielea să se muleze bine 
pe calapod. Urmează cusutul ramei. Un
sul tălpii și unsul pielii pantofilor cu 
decalină. Apoi lipitul sau, în termeni 
consacrați aici, „logoditul” tălpii cu 
pielea. Un bătrîn ursuz taie surplusurile 
tălpii care depășesc pielea. O mașină 
și o femeie cos — chestiune de secunde 
— talpa. 0 altă mașină „cicatrizează” 
rana cusăturii ungînd-o cu acetonă. O 
alta dă siluetă pantofului, talpa e ondu
lată. Apoi frezată și vopsită. Pantoful 
are de acum contur și maturitate : tuto
rele (calapodul) e prisoselnic : b ma
șină „scoate automat calapodul.

0 fetiță subțiratică, îngîndurată, cu 
cozi lungi (cozile și aerul ei sînt foarte 
odihnitoare în ambianța aceasta a pre
facerilor rapide), vopsește — „cosmeti- 
zează“ —■ pantofii.

—■ O cheamă Molnar Rodica, mi se ex
plică. Lucrează aici din februarie. Din 
prima zi și-a depășit norma.

Ea, după ce „cosmetizează”, așează 
pantofii pe o bandă. Și din mîinile ei 
pantofii ajung în țară și în străinătate. 
(„Solidaritatea" produce și pentru ex
port ). Pantofii pleacă din palmele ei in 
Sudan și Ghana și în Etiopia, în Bucu
rești și în Slatina.

Așa se termină primul drum al pan
tofului orădean. Aici, la finisaj, ezistă 
un grafic de producție care arată, cu a- 
jutorul unui tablou electric, din oră în 
oră, la ce număr de perechi s-a ajuns. 
Cînd m-am uitat la tablou indica 800. 
Norma zilnică este de 650. Și tura nici 
nu se încheiase.

Nicolae VELEA

Consfătuirea cu cititorii 
din orașul Oradea

Teodor MAZILU

In casa colectiiislului Tâiitau Teodor din Sînlana, regiunea Crișana

Recenta consfătuire de la 
Oradea a „Gazetei literare" cu 
cititorii săi a prilejuit un bine
venit schimb de păreri între ci
titori, scriitori și redactori, întîl- 
niți într-o discuție prietenească. 
Conținutul „Gazetei literare" 
a fost supus unei analize ample 
și pasionate.

Ce rubrici și ce. articole au 
prilejuit mulțumirea și au stîr- 
nit interesul cititorilor noștri ?

Cititorii au arătat că parcurg 
cu interes paginile de reportaj 
șl rubrica de cărți noi și do
resc ca astfel de materiale scrise 
mai viu și cuprinzînd o mai 
bogată informație să nu lip
sească din niciunul dintre nu
merele revistei noastre.

Tovarășii profesori Titus Cos- 
tin, Zaharia Macovei, L. Covaci, 
Pop Aurel, apreciază materia
lele de istorie literară, cronica 
literară și teatrală precum și 
articolele privind opera unor 
scriitori despre care predau în 
școală. S-a discutat pe margi
nea articolelor despre Tolstoi 
(apărute cu ocazia comemorării 
a 50 de ani de la moartea 
scriitorului), „Alecsandri mo
dern" de D. Solomon, „O întil- 
nire între Ibsen și Alecsandri?" 
de V. Mîndra.

Vorbind în numele elevilor 
și colegilor săi, tovarășul pro
fesor Z. Macovei a arătat că 
cititorii au urmărit cu deosebită 
atenție articolele prin care scrii
torii și-au spus cuvîntul mani- 
festindu-și totala adeziune la

hotărîrile celui de al 111-lea 
Congres al Partidului Munci
toresc Romin. De asemeni, că 
sînt interesați asupra felului în 
care se desfășoară plenarele 
Uniunii Scriitorilor șl discuțiile 
în jurul mesei rotunde privind 
probleme ale prozei, poeziei, 
dramaturgiei și criticii literare.

«îmi place felul în care este 
prezentată grafic și ilustrată 
pagina a șaptea. Materialul din 
această pagină îmi este de un 
real sprijin în întocmirea pro
gramelor. Vignetele apărute în 
„Gazeta literară" mi-au folosit 
la ilustrarea programului de 
sală pentru spectacolul „Omul 
care aduce ploaie"», — a spus 
tovarășul Vasilescu Stelian, se
cretar literar al Teatrului de 
Stat din Oradea, secția romînă.

Numeroși vorbitori s-au ară
tat mulțumiți de apariția regu
lată și de modul în care este 
întocmită „Poșta redacției" sem
nată de Nina Cassian.

Cititorii s-au declarat de a- 
cord cu apariția a cit mai mul
tor articole la rubricile „Tineri 
scriitori", „Cazrtea străină", 
„Estetica vieții cotidiene".

Dar firește au fost exprimate 
și obiecții: de ce atît de multe 
fragmente de roman ?; de ce 
nu sînt analizate mal operativ 
spectacolele teatrelor din dife
rite regiuni ale țării ?; de ce 
nu se publică un număr mat 
mare de traduceri din literatura 
altor țări ?; de ce apar atît de 
rar studii critice privind lite
ratura universală ?

Ne-au interesat mult propune
rile făcute redacției noastre: 
cititorii (profesorii și elevii, mai 
ales) vor să găsească in pa
ginile „Gazetei literare" cit mai 
multe materiale de teoria litera
turii și de istorie literară (ni 
s-au sugerat teme privind tra
diția culturală a regiunii Cri- 
șana, — un mic studiu despre 
Iosif Vulcan); a fost propusă 
o rubrică de satiră și anchete 
printre cititori în jurul unor 
cărți mult discutate de critica li
terară ; cititorii vor informații 
despre cercurile literare și pro
movarea tinerilor talentați din 
aceste cercuri prin concursuri 
literare și poșta redacției. Citi
torii vor ca în paginile „Gaze
tei literare" să fie găzduite tex
te de estradă pentru brigăzile 
de agitație, ilustrații și- picturi 
prezentate la expozițiile de artă 
din întreaga țară.

«Socotim folositoare discuțiile 
cu cititorii și am vrea ca „Ga
zeta literară" să se reîntoarcă 
curind în mijlocul nostru spre 
a-i face o nouă analiză și... un 
bilanț al celor realizate după 
consfătuirea de acum», ne-a 
spus tovarășul Fodor Zeno. „Ga
zeta literară" dorește la rîndul 
său o reîntîlnire cu cititori! 
săi din Oradea. Va fi desigur o 
consfătuire la care multe dintre 
propunerile de acum vor fi ana
lizate ca realizări iar cititorii 
vor putea discuta noi propunea 
și se vor putea referi la pers
pectiva unor noi realizări.

Adriana ILIESCU



Valea Prahovei a fost leagănul pe
trolului rominesc. -Aici meseria de 
petrolist a cuprins fiecare sat, a in
trat în fiecare familie, s-a transmis 
din generație în generație, ameste- 
cîndu-se cu obiceiurile, portul, vorba, 
cu felul de a fi, cu viața intimă a 
oamenilor. Asta o simți aici la toi 
pasul. Dacă mergi printr-un sat pra
hovean, nu este un lucru rar să vezi 
un bătrin îmbrăcat simplu, rezemîn- 
du-se de baston, despre care să afli 
că a fost o celebritate a sondâritu- 
lui: „II vedeți — spune însoțitorul 
tău prin schela--bătrinul ăsta e o fi
gură istorică. Cel mai bun meșter 
de detubări din țară. Cumpăra sonde 
vechi și le extrăgea coloanele. Și n-o 
făcea pentru bani, ci de dragul lu
crului. E un adevărat artist". Desi
gur că astăzi presa socialistă con
semnează pe cei mai buni. Altă dată 
însă, poporul însuși își făcea acest 
oficiu, de a transmite de la om la 
om nlunele celoir remarcabili, alcătuin- 
du-și astfel o cronică neoficială. Și. 
cine știe, dacă peste decenii aceste 
frînturi disparate nu s-ar fi adunat 
dîn<d naștere unor cîntece bătrînești 
despre sondori, la fel ca despre Cor- 
bea sau Mihu Copilu. Afirm aceasta 
nu numai fiindcă însuși cadrul petro
lier, spectaculos, epic e potrivit unei 
balade, dar și pentru că pasiunea 
pentru meserie și vocabularul son- 
dăritului a intrat atît de adînc în 
viața oamenilor de aici, încît au că
pătat acea șlefuire și simplitate a ex
presiei, apropiată de poezie, cum n-o 
mai au decît ocupațiile seculare, a- 
gricultura și păstoritul.

Ca să înțelegi bine pe prahoveni, 
trebuie să-i vezi în locurile lor de 
baștină, la Moreni, unde au rămas 
încă urmele vechilor incendii, la Bu- 
ștenari, unde mai lăcăresc încă son
de cu turle de lemn, dar și la Bol
dești, unde se aplică metoda mai 
nouă a injecțiilor de apă și la, Plo
iești ,1a Blocul.de ulei dotat cu in
stalații moderne sau la întreprinde
rea de carotaje, care utilizează echipa
ment radioactiv, rcprezentînd, toate 
la un Iqc, vechea și noua Prahqvă, 
considerată in succesiunea generații
lor, cu dramele, calamitățile, hipte'e 
și izbînzile ei. Trebuie să auzi cum 
discută între el bătrînii muncitori din 
schelă despre sonde și cum surîd, se 
încruntă sau ce gesturi fac. Trebuie 
să mergi apoi prin schelă cu vreunul 
din ei, care să-ți arate niște movi
lite de pămînt și să-ți spună : „Aici 
a fost Dora, aici Mariana, aici 3Q4, 
care dădea apă bună de- băut după 
ce n-a mai dat -petrol. Aici a, fost o 
sondă care a luat foc și ardeau oa
menii ca luminările".

Oameni cu inîini 
de aur

Pasiunea pentru sondărit s.e naște 
la prahovean încă din vremea copilă
riei. Aproape toți sondorii mai,buni, 
care-și iubesc, meseria, mi-au sn-.s că 
i-au atras sondele încă de-?‘nd erau 
mici, cînd plecați cu vitele la păscut 
sau la joacă, Șonda le stîrnea pri
mele probleme serioase și-i împingea 
la cugetări filosofice, asupra naturii. 
Cum de iese țițeiul singur din pă
mînt ? Și pe unde a intrat, ca acum 
noi să-l scoatem afară ? De unde se 
știe că aici a fost un fund fie mare? E 
chiar așa de mult un milion de ani ? 
Acasă ascultau cum vorbesc părinții 
între ei despre schelă, ce istorisea 
tata că auzise de la tatăl său iar 
de sărbători, cînd se strîngeau frații 
acestuia și surorile, căsătorite tot cu 
petroliști, discuția ajungea în cele 
din urmă tot la întîmplări despre 
sonde. Pentru ei sondoritul nu e o 
simplă meserie de pe urma căruia 
cîștigi bani, ci ceva mai important, 
care se confundă cu însăși viața lor. 
Un inginer de la o schelă din Olte
nia mi-a -spus că el preferă să- se a

Cînd mă plimb, seara
Cînd mă plimb seara pe străzile Bucureștiului 
ca un grădinar cu ochi ageri
nu uit niciodată să privesc arborii tineri 
și mă bucură fiecare mugure, fiecare frunză 
dormind ca un prunc în bruma albăstrie a becurilor; 
cînd mă plimb seara pe străzile Bucureștiului 
ca un arhitect deosebit de atent 
trec în revistă fiecare clădire, 
desenez pe cer silueta etajelor neterminate încă, 
pun Ursa Mare pe tapetul unei odăi de dormit 
și Părul Berenicei ca o draperie subțire la fereastra.

Pe lingă mine trec oameni pe care îi cunosc, 
grădinari, arhitecți, 
eu sînt fratele lor, prietenul lor, 
un frate și un prieten al cărui nume n-are nici o 

importanță; 
uneori ne aprindem țigările unii de la alții 
întrebîndu-ne simplu: ai un foc?
Eu îi cunosc pe fiecare 
și știu că fiecăruia îi sînt dator un poem.

Cîteodată, întîlnesc oameni veniți din cine știe, ce ră&pîntii 
ale lumii, 

unii poartă depărtarea pe obraz, ca un tatuaj, 
în ochii altora sclipește ecoul stelelor din emisfera sudică; 
mulți dintre ei sînt frații mei, prietenii mei, 
grădinari, arhitecți, 
veniți să se bucure de silueta arborilor și a caselor noastre.

Iar cînd mă plimb mai tîrziu pe străzile Bucureștiului 
cu ochii împăienjeniți de somn 
în bruma albăstrie a becurilor, 
deobicei întîlnesc un grup de călători.
Eu îi cunosc pe fiecare dintre ei, pe fiecare: 
Cel care calcă cu pași de furtună, e poetul

Vladimir Maiakovski, 
cel care ține un trandafir în mină e poetul Eluard 
alături sînt Federico Garcia Lorca și Bertolt Brecht

și Julius. Fucik și reporterul John Peed, 
iar împreună cu ei sînt. douăzeci și șase, 
douăzeci și șase de prieteni, de frați, toți din Baku.

Și e tîrziu și mă gîndesc că ei sînt poate osteniți 
că or fi căutînd un hotel, să se culce 
și-ai unei, ca un ghid cu ochii împăienjeniți de somn 
sub bruma albăstrie a becurilor, le spun: 

•— Bateți la oricare ușă;
în casele Bucureștiului dorm frații mei, prietenii mei, 
oțeluri, grădinari, arhitecți, zidari, țesători, poeți: 
inimile lor vă sînt deschise.

Gellu NAUM

dreseze prahovenilor în momente gre
le, fiindcă ,.un petrolist prahovean, 
cu posibilității medii, chiar dacă e de
pășit de vreun localnic, mai bine do
tat, reacționează în caz de pericol 
cu mai mult curaj, are sondoria în 
singe".

Expresiile tehnice, șlefuite prin fo
losirea lor de mii și zeci de mii de 
ori, au căpătat la prahoveni, cum spu
neam, puterea de expresie a metafo
rei poetice și simplitatea proverbului: 
o sondă nouă se zice că începe ,/le 
la iarbă", iar o sondă amplasată ana
poda e pusă cu „căciula". Stratul re
pel, care amenință cu erupția trebuie 
„ținut la respect", iar sonda recalci
trantă trebuie, pur și simplu, „omo- 
rîtă“ etc.

Prahoveanul constituie figura re
prezentativă a petrolistului din țara 
noastră. Legătura dintre eei doi ter
meni este atît de strînsă, incit ime
diat ce zicem sondor, evocăm figura 
unui prahovean. Aceasta se datorește 
unui proces de evoluție istoric. Me
seria de petrolist s-a născut în va
lea Prahovei, ca și la Moinești, în 
Moldova. A evoluat cu mai multă ra
piditate în regiunea pirahoveană, da
torită faptului că trusturile străine 
s-au năpustit mai întîi asUpra zăcă
mintelor mai bune de jefuit.

Cei mai bătrîni dintre sondori își 
amintesc de vechile puțuri, în care 
omul cobora învelit într-un burduf, 
cu un coif de tinichea în cap, luîn- 
du-și parcă rămas bun de la viață. 
Acești vechi puțuri, — țărani iobagi 
sau moșneni ținuți la porunca domni
torului, iar mai tîrziu salariați ai u- 
nor mărunți întreprinzători — sînt a- 
devărații pionieri ai petrolului romi
nesc. De aceea a avut dreptate acei 
inginer, care în 1907, l-a un congres 
internațional al petrolului a toastat 
pentru „țăranul romîn căruia îi da
torăm în primul loc descoperirea la 
noi a principalelor straturi de petrol" 
și faptul că el a fost cel diniîi ex
plorator și cea mai bună călăuză „și 
ne-a dat pe cel mai bun lucrător 
sondor". Vechile fotografii de la Cîm- 
pina sau Buștenari arată pe sondori 
purtînd încă costtime țărănești, ițari, 
cămașă albă și pălărie. Avintul in
dustriei petrolifere însă dă naștere 
unui rapid proces de proletarizare, de 
transformare a maselor țărănești să
race din Vaiea Prahovei în sondori 
și muncitori petroliști.. Această trans
formare nu s-a făcut, ca de pildă 
astăzi in Oltenia, prin calificarea, șco
larizarea ori printr-o intensă muncă 
de educație și cultura’.iazre a țără
nimii, ci prin aplicarea barbară a 
disciplinei foamei și a.-bitei. In ariul 
1901, după cum citesc într-o mono
grafie a geologilor din Gimpina, un 
oarecare inginer Dumitru lonescu se 
opune obiceiului de a se bate cu bi
ciul in schela. Acest singur amănunt 
e edificator. Să mai dăm și altele? 
Dac.cine în această țară nu cunoaște 
Comportarea scandaloasă a societăți
lor petrolifere ? Și totuși, intr-o scur
tă perioadă istorică, masele de pe
troliști din această „Gheenă a Pra
hovei", cum îi zicea Ștefan Gheor
ghiu, se string laolaltă, se solidari
zează, fac greve, ridică din mijlocul 
lor luptători, își schimbă portul și 
mentalitatea, devin clasă muncitoare, 
conștientă de rostul ei istoric. Mai 
ales muncitorii din rafinării, concen
trați în număr mare.în cîteva între
prinderi, petroliștii din Moreni șiGîm- 
pina, care practică sondoritul de cîte
va generații, fără să aibă altă avere 
decît brațele, formează detașamentele 
cele mai conștiente, mai hotărîțe. Eve
nimentele din iarna lui 1933, insurec
ția armată din august 1944, o con
firmă. pe deplin.

După cum oamenii din Vidra sau 
Albac îi reprezintă de minune pe 
moți, după cum cei din Vulcan sau 
Lupeni pe mineri șaU cei de la Gri- 
vița Roșie pe ceferiști — oamenii din 
Moreni și Cîmpina sînt reprezentativi

Reportaj
de VASILE NIC0R0VIC1

pentru calitățile morale ale petroli
știlor noștri. Aici întîluești nu numai 
meșteri iscusiți pentru care industria 
petrolului nu are secrete, stăpîni ai 
unei înțelepciuni acumulate de gene
rații, dar și suflete sincere și calde, 
deschise, devotate revoluției și patriei 
socialiste, în mod intim, firesc, ca 
unii care trăiesc într-o lume avansa
tă, în care au fost lichidate racilele 
meschine ale speculațiilor bănești, ale 
proprietății private. Viața este și aici 
cu un pas înainte, mai aproape de 
socialism.

Rotirea generațiilor
Unele familii prahovene de sondori 

sînt atît de vaste, au atîtea ramifi
cații. încît pot constitui adevărate 
„dinastii" de petroliști, a căror im
portanță pentru societate e mult mai 
mare decît șirurile de generații ale 
unor case princiare. Sînt cazuri, mai 
ales astăzi, după descoperirea noilor 
regiuni petrolifere, că unii membri ai 
aceleași familii prahovene lucrează în 
schelele din Moldova, Oltenia, Tran
silvania, și cînd se string la Vreo o- 
cazie împreună, pare că poposește o 
țară întreagă sub același acoperiș. 
După revoluția socialistă, in familiile 
sondorilor a mai intervenit un ele

Brigada.

ment nou. Mulți dintre membrii lor, 
altădată simpli muncitori, ocupă a- 
cum funcții în divele verigi ale apa
ratului de stat. Iată un exemplu oa
recare : tatăl lui Ion D., brigadier la 
reparații capitale de la schela Gura 
Ocpiței originar din Moreni. e meca
nic în petrol ; fratele său mai mare, 
Voicu din sondor a. devenit șeful sec
ției financiare, a regiunii;. sora sa e 
căsătorită cu un dulgher, care lu
crează în petrol; un alt frate, Nico- 
lae, a fost strungar, azi e directorul 
Igopului din Pucioasa; un alt frate, 
tot strungar, — azi maior după ce a 
absolvit Academia militară; alt fra
te, Gheorghe, electrician în petrol. 
Exemplul acesta are o semnificație 
mai largă în sensul că astăzi, clasa 
muncitoare, chemată să joace un rol 
conducător în stat. își are reprezen
tanți în cele mai diverse domenii ale 
activității sociale.

In genere, între petroliștii praho
veni se pot distinge trei generații 
(saU chiar patru, dacă se ia în con
siderație și cea mai tînără generație, 
care, învață încă în școli). Cei mai 
bătrîni care au apucat încă vechile 
puțuri de petrol, forajul canadian, se 
află acum la pensie și-și cultivă 
mica grădină de lingă casă, convinși 
că astfel își prelungesc viața, fiindcă 
„acela care nu lucrează, moare cu- 
rîn-d“. Generația următoare e consti
tuită din aceia care se. află acUm în 
plină maturitate, (între 40—60 de 
ani). Aceștia și-au trăit tinerețea în
tră cele două războaie, au luat parte 
la luptele politice, s-au maturizat, iar 
revoluția socialistă i-a găsit în plină 
bărbăție. Din rîndul lor s-au ridicat 
primii directori de schele și de tru
sturi după naționalizare, secretari de 
comitete de partid, activiști sindicali, 
președinți de ’sfaturi populare, dove
dind astfel că muncitorimea e capa
bilă să conducă și să organizeze in
dustria petroliferă și instituțiile de 
stat. Biografia oricăruia dintre ei 
este extrem de interesantă deoarece 
cunoaște, datorita revoluției, cele mai 

neprevăzute cotituri. Astfel am în- 
tîlnit la Uzina mecanică din Teleajen, 
ca director, pe un fost petrolist dela 
Moreni, care în curs de zece ani, a 
Străbătut un drum aproape de nei
maginat prin diversitatea lui, fiind 
secretar al plășii de partid Moreni, 
apoi directorul unei secții din Indu
stria Lemnului la Sinaia, apoi Inspec
tor al Ministerului Petrolului, apoi 
reprezentant al judecătoriilor mini
ere, apoi director al Ogazului (Ofi
ciul gospodăriilor agro-zootehnice din 
ministerul Petrolului și Cărbunelui) 
etc. Și-n fine, noua generație ridicată 
după eliberare, „generația lui 23 Au
gust", formată din tineri crescuți la 
școlile profesionale, în spiritul socia
lismului, care frecventează liceele se
rale și-i vezi umblînd prin schelă cu 
cartea de istorie și geografie în bu
zunar, pe care le citesc cînd prind un 
moment liber. In general sînt mai 
culți, m.ai citiți și cunosc baza știin
țifică a meseriei lor. Localitățile din 
care provin ei, situate în jurul cen
trelor petrolifere, s-au schimbat și ele 
în ultima vreme, tinzînd a deveni din 
sate, mici așezări Urbane, cu lumină 
electrică, cinematograf și rețea de ra- 
dioficare, cu stadion și echipe de fot
bal.

Pentru a completa acest portret co- 
colectiv. mai trebuie semnalate încă 
unele particularități de caracter ale 
prahovenilor. Le constați mai lesne, 
prin contrast, cînd îi întîlnești pe pra
hoveni in alte regiuni, în Moldova 
sau în Oltenia.

Vorba de spirit redată sec, obiectiv, 
fără sfătoșenie, fără zîtnbet complice

0 poți auzi peste tot. Și la. școală, 
unde un maistru rafinor, care condu
ce un cerc tehnic, zice copiilor cînd 
unul a greșit: „nu rîdeți că boala 
asta se ia". Și în biroul unei rafinării, 
unde un tînăr inginer îți spune că 
nu și-a cumpărat motocicletă fiindcă 
de fiecare dată cînd aproape a strîns 
suma necesară intervine ceva nepre
văzut : „astă vară am fost la mare 
și am cheltuit o roată. Pe urmă am 
plecat în Cehoslovacia la un meci 
al naționalei noastre și s-a dus ghi
donul..." Și într-o schelă, unde un 
ploieștean simpatic, venit cu echipa
mentul de carotaj, antrenează pe 
sondori la munca [ui, vorbindu-le cam 
așa: „Măi, Sipică, ia vină aici... 
Nu-ți zice Sipică ? Scuză-mă, tu ce-ai 
fost în armată ? Sergent ? Uite aici 
ai să fii general. Ia cablul ăsta și 
fugi cu el la gura puțului. Așa, tăti
cule, ești bun de campion la suta de 
metri".

Există o preferință către gluma în
văluită, mascată, ca și cum cel care 
ți-o spune ar vrea să-ți verifice as
cuțimea inteligenței luînd o atitudine 
impersonală, chiar gravă, încît nu știi 
bine dacă e serios sau glumește. 
„Ce-ai zice dumneata dacă ar veni ci
neva să-ți spună, cum mi-a zis mie 
odată unul: „Dumneata ai omorît un 
om“. Dumneata însă știi că n-ai fă
cut rău nici măcar unei muște. Și a- 
tunci desigur că i-ai răspunde așa 
cum i-am răspuns eu : „Da, domnule, 
l-am omorît". — „A vasăzică ești un 
criminal. Spune cum ai făcut asta", 
se prinde ăla serios. Și aici interlo
cutorul tău ia o figură gravă : „Cum 
am făcut ? Am dat în el cu o greblă 
in glumă, iar el săracul n-a știut de 
glumă și a murit".

Totuși alcătuirea psihică a acestor 
oameni e mai complicată, decît s-ar 
părea la prima vedere. Departe de a 
fi niște firi flegmatice, sînt niște sen
timentali cu o niare pudoare a senti
mentelor.

Plăcîndu-le daruî de a povesti al 
moldovenilor, calmul lor care în anu
mite situații este recomandabil — 
prahovenii totuși s-au putut adapta 
cu greu ritmului de activitate mai 
lent, obișnuit la aceștia. „Noi sîntein 
învățați să ne mișcăm iute, altfel ne 
facem nervi", ziceau brigadierii pra
hoveni veniți să foreze pe valea Ze- 
meșului lîngă Ploiești. Și cam la a- 
ceasta s-au redus revendicările lor: 
să-i învețe pe noii angajați „să se 
miște mai repede", fiindcă în alte pri
vințe moldovenii, ospitalieri și primi
tori, au putut fi făcuți lesne buni to
varăși de muncă și prieteni. De ase
meni și transilvănenii, pentru ritmul 
obișnuit al prahovenilor, sînt prea 
domoli. Dar, după cum mi-a spus un 
brigadier prahovean, stabilit de vreo 
douăzeci de ani la Mediaș, el a a- 
juns să-i prețuiască fiindcă „sînt con
știincioși, se pătrund de observațiile 
pe care le faci și lucrează fără nervi. 
Sînt și buni gospodari. La început 
însă — mi-a spus prahoveanul^ — 
cînd i-am văzut tăcuți, credeam că le 
e frică să vorbească. Nu-mi spuneau 
dintr-o dată tot ce gîndeau și trebuia 
să-i descos multă vreme, sau să-i pri
cep din priviri sau din gesturi".

Roadele revoluției
Trebuie să fim foarte circumspecți, 

cînd vrem să stabilim aceste caracte
ristici regionale și dintr-un alt mo
tiv. Să nu uităm că observațiile sini 
făcute într-o perioadă de revoluție, și 
ca atare nu pot fi considerate in ab
solut, ca niște particularități veșnice, 
ci să distingem care sînt viabile și 
noi și care sînt vechi și condamnate 
la dispariție. Să nu uităm că praho
venii au venit în contact în aceste 
regiuni petrolifere noi, mai ales cu 
mediul țărănesc și este știut că ță
ranul, datorită faptului că a fost îm
pilat și înșelat veacuri de-a rîndul de 
clasele exploatatoare a devenit mai 
închis, mai precaut, mai neîncrezător, 
sau, dimpotrivă, mai arțăgos, gata 
să-și facă singur dreptate. Or, ase
menea particularități, legate de con
diții istorice depășite, sînt pe cale de 
a dispărea, sub infiuența socialismu
lui. Aici, în cadrul mai restrîns al in
dustriei petrolifere, se poate observa 
acel proces mai vast, care se pe:rece 
în toată țara, de stringere laolaltă, 
sub acțiunea clasei muncitoare, a re
giunilor altă dată izolate, prin elimi
narea contrastelor vechi, artificiale, 
pitorești, proces datorită căruia se în
făptuiește națiunea socialistă. Petro
liștii prahoveni plecînd în noile re
giuni. și-au adus și ei contribuția la 
grăbirea acestui proces transformator. 
Ei au învățat pe noii angajați, foști 
țărani, avînd mentalitatea vecile a 
proprietarului de pămînt, ce însem
nează să-ți iubești meseria, s-o faci 
de dragul ei și nu neapărat pentru 
bani, sa cîntărești echitabil interesele 
tale și ale schelei, și să ai în vedere 
că astăzi schela reprezintă nu pe pa
tron, ci statul socialist, să n-u-ți sară 
țandăra pentru orice fleac și să în
cerci să-ți faci singur dreptate, ci să 
te comporți după anume reguli, vala
bile pentru toți, deci să fii principial. 
In fine, prahovenii i-au învățat 
ce-nseamnă disciplina socialista a 
muncii, le-au deschis pofta pentru car
tea tehnică și invățămîntul politic, 
le-au arătat cum să umble cu grani- 
cui și ce să facă să preîntîmpine o 
erupție. Am întilnit pe mulți praho
veni în asemenea regiuni noi, fiind 
perfect conștienți că rostul lor aici, 
conceput ca o datorie morală, consta 
în a pregăti dintre localnici cadre 
calificate, care încetul cu încetul, să 
le poată lua locul, deoarece mai spre 
bătrînețe ar fi dorit și ei să se tragă 
mai pe lîngă casă.

Schimbul de miine
Am întîlnit însă destui prahoveni, 

chiar dintre cei mai în vîrstă, care 
s-au stabilit definitiv în noile re
giuni, și-au construit aci case,și și-au 
adus nevastele și copiii. Pe alții, mai 
tineri, cum e firesc, i-a legat de 
noile schele căsătoria cu fete din 
partea locului : astfel un prahovean 
s-a căsătorit cu o olteancă, locuind în 
casa socrilor, la Vladimiri. La înce
put, pe fondul unei atmosfere de ne
încredere a localnicilor față de „ve
netici", părinții n-au vrut să dea fa
ta, fiindcă -. cine știe ce fel de om e 
prahoveanul; primește salar bun, dar 
poate că acasă la el, are altă femeie". 
A trebuit flăcăul să-și ducă fata în 
sat la el, să-i facă cunoștință cu pă
rinții săi, ca să obțină consimțâmin- 
tul socrilor. Și tocmai acum, cînd 
conflictul pare aplanat, pot izbucni 
noi neînțelegeri chiar dramatice, cum 
mi s-a întîmplat. să văd, cînd socrii 
și soția prahoveanului găsesc de cu
viință că acesta ar face bine să-și 
schimbe meseria care-i murdărește 
mîinile și hainele și să devină bri
gadier silvic ca tata-socru. care „toa
tă ziua se plimbă prin pădure, și res
piră aer curat". Dramatică, tenace, 
plină de neprevăzut, complicată, a- 
bordînd viața intimă a oamenilor, cit 
și problemele mari ale schelei, a fost 
lupta pe care au trebuit s-o dea pra
hovenii, cu mult tact și stăpînire de 
sine, pentru ca mentalitatea micilor 
proprietari să nu-i copleșească ci 
dimpotrivă, să se afirme noua men
talitate muncitorească și socialistă. 
Cum spuneam aceasta face parte din
tr-un proces mai vast de întărire a 
națiunii socialiste, în fața căruia limi
tele regionale se șterg.

Se poate spune, că un capriciu al 
naturii, prin care Valea Prahovei a 
fost înzestrată cu zăcăminte de pe
trol, i-a făcut și pe prahoveni son
dori. Meșteri buni însă — adevărați 
oameni cu „mîini de aur" în mese
ria lor — ei au devenit numai prin 
muncă. Și aceasta nu mai e o șansă 
întîmplătoare ci un merit al lor. Nu 
poate constitui decît obiectul unei 
mîndrii justificate, faptul că un tînăr 
dezghețat, căruia îi zice Costică sau 
Zaharia, sau un maistru mai vechi, 
să-i zicem Popescu sau Dobrescu, — 
„născut și crescut în petrol", la noi, 
pe Valea Prahovei, ajung astăzi să 
foreze sonde lingă Himalaia sau pe 
malul golfului indian, sau să cerce
teze, ca geologi, meleagurile afgane 
sau grecești, făcînd astfel ca expe
riența noastră cîștigată în cîteva ge
nerații de petroliști să contribuie la 
încetățenirea unor relații pașnice, de 
conlucrare și bună înțelegere între
popoare.

Spun adio pădurilor
Spun adio pădurilor, 
pădurilor negre din munți ce mi-au fost de milenii 

sălașul.
Am trăit laolaltă cu brazii și carpenii lor, 
unde umbra bătrînilor mei rătăcește cu turmele 
caprelor negre și luna de toamnă se vede prin arbori 
cu coarne albastre de cerb. Vîntul lin, vîntul galben 
și murmurul ploii tîrzii au umblat cale lungă 
prin vasele mele și viscolul iarna torcea monoton 
împrejurul colibelor mele, 
torcea singuratic și trist, borangic argintiu.
Vai, cîtă moarte-a-ncăput în acea ondulație dulce! 
Vai, de-nchid ochii, din nou îmi învie-n auz 
pieptul meu răsunînd ca un pod de aramă 
lovit de copite de cai. sternul meu singerat, 
peste care treceau hohotind nemiloase convoaie... 
lată urmele lor se mai văd — cîinii mei 
de culoarea amurgului, stau mărturie de toate.

Am trăit în păduri, 
și-acum iată mă-nalț și mă scutur de ierburi, 
de frunze uscate, de ploi și de propria-mi vîrstă.
Mă ridic în lumină și vorba ce-o spun e adio, 
spun adio tăcutelor sihle silvestre, 
spun adio, adio pădurilor 
și mă duc rnistuindu-mă-n soare.

Noaptea in port

Ritm, ritm, larg, eu/oiăc ritm. —
Noaptea vapoarele-nalte la cheiuri se leagănă, 
Noaptea, vuind înfundat, macarale descarcă bumbacul 
și fructele — zvelte și stranii mașini se coboară încet 
înghițite de cala enormă și drumul oceanelor 
doarme pe valuri strîns ca un șarpe ce șuieră 
singur în somn. Ritm, ritm, ondulație lentă.
Oamenii, vasele, brațele lungi de oțel, melodiile, fumul, 
toti și toate cunosc dominația ritmului — umbrele lor. 
alungite pe cheiul de piatră se-ntind, se-mpletesc 
laolaltă cu firele lungi, argintii ale lunii 
și apele negre cu solzi sclipitori de petrol 
le repelă-n auz. melancolica vorbă : departe 
Miine departe, mîine. departe în larg 
sub destinul aceluiași ritm pe drumul oceanelor 
care doarme pe valuri strîns ca un șarpe și șuieră 
singur în somn.

Umbra 
bătrînului domn
Umbra bâtrînului domn de la Mancha 
Stă proiectată pe zidul odăilor mele — 
Umbra bătrînului, bunului domn 
Cu scut și cu sabie neagră.

Poate-i copacul, îmi spun uneori,
Ulmul tăcut care doarme și toarce la geamuri.
Sau vreun Iar rătăcit
Ce-mi veghează căminul

Poate-i numai, întors în amurg.
t isul falnic al anilor tineri, 
Visul acela ce seamănă 
Turnului gotic. Dar vai,

Nu e nimic din acestea — copacul 
își vede umbra pe pietrele străzii 
Larii demult părăsiră pe veci 
Mohorîta-mi odaie.

Goticul turn cu aripile-n jos 
Stăruie-n ceață, departe,
Doar cîte-odată amintindu-și de numele meu 
Și ritmîndu-l în clopote.

N-a mai rămas decît umbra cu mine, 
Umbra bătrînului domn de la Mancha 
Umbra bătrînului. bunului domn 
Cu. scut și cu sabie neagră.

Desene de MIHU VULCANESCU

Cintec de noapte
Stelele ard neclintife-n orbitele beznei, 
ard mistuind în văzduh traiectorii de vis... 
Stele în nopțile vaste, concave ale iernii 
tind liniștea-ncepe deodată să-ți fluiere blind in auz, 
ittlelcu iris de-argint peste codri în nopțile verii 
și toamna pe mări depărtate cînd bîntuie 
dord de țară. Stele pe fluvii adinei unde-n șesuri. 
nețrul din coamele cailor tulbură, seara, 
iprinse/e zări de coral, stele tîrziu în noiembrie, 
side1 cînd marile-orașe se-aud respirînd 
după trecerea miezului nopții sau lungile drumuri 
dtțier, printre dealuri răsună de goana expresului 
JMțtea. Și chiar cînd se-noăluîe ceața sau plouă 

mărunt 
sail turmele norilor fug îngrozite mugind, tropotind 
â copite, simțind cum se-apropie vîntul 
cuhaitele lui, — stelele ard neclinlite-n orbitele 

beznei :
«tfo zodia lor în mulțimea pierdută a străzii 

■dacă nu-i nimeni in preajmă, eoboara-ți privirea 
Auflet și caută singur oglinda aceea 
kpare te uiți numai tu 
jjlin cînd în cînd, timpul.

A. E. BACONSKY

Blocul.de


Nr. 4 (358) — fol W Ianuarie 1961 GAZETA LITERARĂ1

„Internaționala la Havana"
„Au răsunat solemn imnul de stat al Cubei, 
imnul Mișcării 26 iulie, Marseillesa și Interna

ționala"
Din ziare.

in-Reporterul n-a primit niciodată 
Vitația cu următorul cuprins:

„Stimate tovarășe,
Sînteți invitat a lua parte la 

dința Consiliului de. judecată ce 
pvea loc în ziua, 
ya lua în <" ... ___,
plină la locul de muncă al..."

Totuși, cu indiscreția și stăruința 
pe-1 caracterizează, reporterul a fost 
de față la judecată.

Stă în puterea reporterului să a- 
mîne, cu o clipă, începerea „procesu
lui". Prilejul trebuie folosit pentru a 
ne pune în cunoștință de cauză. Ne 
aflăm la Atelierele C.F.R. Grivița Ro
șie.

— Tovarășe Szabo, fac « anchetă, 
pa să spun așa, mai . bine zis umblu 
să aflu dacă oamenii care au dat 
ochii cu „opinia publică", cu consiliul 
de judecată adică, s-au schimbat după 
aceea în bine.

— S-au schimbat.
Nu numai după replica promptă, 

categorică, poți să-ți dai seama că 
topitorul Szabo Ioan este un om pre
cis. întreaga lui activitate, după spu
mele tovarășilor săi, poartă pecetqa 
unei serioase chibzuinți. Altminteri 
n-ar fi izbutit, într-un timp relatjv 
scurt, să dea numai producție de 
.bună calitate. Astă-primăvarâ, vier
mele insatisfacției il mai rodea pe 
tăcute. Ar fi dorit să-și schimbe echi
pa, să scape de rușinosul calificativ: 
codaș. Pe atunci, oțelul avea înță 
pentru Szabo Ioan gustul amărui al 
mîlufui stătut (topitorul mă încredin
țează că, pentru el, oțelul are, pe lîngă 
temperatură, culoare, gust, miros și... 
respirație). Zadarnic încerca omul 
sățși, strunească nemulțumirea nără
vașă, o dată tot și-a dat în petec.

— A fost grav cazul dumitale ?
— Hm...
— Pare-mi-se ai subestimat calita

tea maistrului.
- Da.
— Atîta tot ?
— Cam atît... Venise la cpptor să 

mă întrebe de ce se întîrzie' șarja. 
Nu s-a putut stăpîni să nu spună: 
„Așa sînteți voi, aștia, cam aveți p- 
biceiul să vă lăsați pe tînjeală".

— Era adevărat ?
— Cum să fie I E drept, echipa 

mergea șontîc-șontîc cu producțța, 
era codașă. Dar eu ? I-am răspunsț-o 
de la obraz: „Dacă dumneata zici 
că mă las pe tînjeală, atunci habar 
n-ai de oțelărie I"

— Numai atît ?
— Cam atît... De ce să ne bage pe 

toți într-o oală ?
Stăm față în față, dogoarea cupto

rului ne bate deopotrivă. Continuăm 
discuția.

— Și judecata cum a fost, severă ?
— Nu, dreaptă.
— Cred că nici nu. era cazul să fie 

severă. Cui nu i se întîmplă să scape 
caii ?

— Ușor de zis „să scape caii”, ejar 
gîndeșle-te și dumneata ce înseamțiă 
să subminezi prestigiul maistrului ,în 
fața celorlalți muncitori.

— Poate că și el s-a pripit cu afir
mația că sînteți deprinși să vă lăsați 
pe tînjeală...

— Poate. Nu. uita însă că echipa 
era într-adevăr codașă.

— Echipa da,, dar dumneata lășai 
adineaori, să se înțeleagă că te găseai 
printre cei care munceau cu mujtă 
tragere de inimă. De. ce să vă bage 
pe toți într-o oală ?

— „De ce ?“ E normal. Intr-o echi
pă treburile trebuie să meargă bipe 
în ansamblu. Toți pentru unul și u- 
nu] pentru toți.

— Atunci, ești mulțumit de judecată, 
ori ba ?

Topitorul mă fixează cu o expresie 
de asprime și resemnare.

— Știi ce ? Trage singur concluzia 
după faptele care-au urmat...

Ce-a întreprins comunistul Szațio 
(Ioan după judecată? S-a supăr,at o^re 
pe membrii .consiliului,. sau .poate ipe 
,cei care au luat cuvîntul ? Nu I Sj-a 
supărat, în primul rînd, pe sine. ^A 
,avut un ciudat dialog interior, cam de 
genul acesta:

— Oricît te-ai feri de cuvinte exacte, 
ești codaș.

— Sînt, deocamdată I Așteaptă nu
mai puțin...

— Te rog, fii mai meticulos: e lupă 
de așteptare, un an, ajung?

— Mai poftește pe-a ici luna Vii
toare.

Obiceiul țopitorului de a dialoga pu 
propriul său „eu" s-a păstrat. In a 
doua lună, celălalt „Szabo loan" n-a 
venit de pomană.

— Ei, ce se mai aude ?
— Mi-a plecat șeful, prim-tppitorpl, 

în concediu.
— Și c*  te bucuri așa, de parpă 

Ji-ai trimis mama la odihnă ?
— Are 33 de zile...
—- „33" ca la doctor. Să fie sănătos. 
— Șă fie I Numai că în timpul ăsta 

cuptorul e în puterea mea, pricepi ?
— Ce să pricep ?
— De acum încolo nu-1 mai las, 

după elaborarea șarjei, să se răcească 
și abia apoi să-i fac reparațiile. Re
parăm la cald, nu la rece, ca mai 
înainte...

— Nu-i tocmai plăcut.
— Nu-i plăcut, dar e folositor. Cîști- 

găm timp. Nu tnai întîrziem cu reîn- 
călzitul cuptorului de la început. Por
nim numaidecît reparațiile, chiar noi, 
topitorii. Iar la șarja următoare, prin
dem temperatura de la vechea șarjă. 
Grăbim și încărcarea, care depinde 
de asemeni de voința noastră...

— Prea multe explicații. Uiți că stai 
de vorbă tot cu un topitor?

— Ai dreptate, frate. Atunci îmi 
poți spune tu cît timp economisim 
așa ?

— O oră și jumătate.
— întocmai. Și alte avantaje?
— Reparația cuptorului rămîne pe 

pereți la cald, magnezita se lipește de 
pereți și nu mai e nevoie de o inter
venție mai mare la șarja viitoare.

— Deci ?
— Economie de timp, de energie 

electrică...
— Exact I... Dar stop 1 Mă dau bă

tut. Și-apoi, cine la cine-a venit?
Ochii topitorului scapără de veselie. 

Risul său izbucnește cu mare aprin
dere.

— N-are nici o importanță 1 La 
urma urmei, n-a fost decît un dialog 
cu sine însuși.

Scurt popas în strada Păsculescu 
Tei, blocul 19 C, apartamentul 7. Lo
cuința fruntașului de astăzi în pro-

șe- 
va

i ziua... luna... anul... Se 
discuție cazul de indisci-

„Capătă o însemnătate tot mai mare judecata opi
niei publice, a colectivității, formele obștești de influen
țare a celor ce încalcă normele vieții sociale..."

(Din Raportul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la Congresul al 
lll-lea al Partidului Muncitoresc Romîn).

ducție, Szabo loan. Două camere, baie, 
bucătărie, terasă, etc. Confort maxim. 
Mobilă moderna. Radio. Bibliotecă per- 

' sonală. Volume tehnice. Din raftul de 
cărți beletristice, trag la întîmplare: 
Desculț, Nopți înfrigurate, PUmint 
desțelenii, Skutarevski, apoi un ma
nuscris — Fiu al poporului. Au
tor : Szabo loan (topitorul-roman- 
cier muncește de trei ani la cele 600 
de pagini ale lucrării sale, deși nici 
o editură din țară nu i-a citit încă 
romanul, de altfel extrem de interesant 
ca material de viață). Sentimentul de 
groază pe care-1 încearcă, zărindu-și 
truda în mtini străine, îl face să-și 
recapete, ca un reflex al focului din 
cuptor, unbujorarea. Gesturile lui păs
trează și aici gravitatea, masivitatea 
din atelier, deși în locul lopeții ridică 
în aer un bici păhărel de țuică.

— Hai noroci
— .Noroci Și la mai mare... 
îmi zîmbește viclean și duios tot 

odată:
— Dacă-ml amintesc bine, ai venit 

la Szabo Ioan pentru o anchetă, ca să 
spun așa, mai bine zis umblai să afli 
dacă oamenii care au dat ochii cu

de box, stă chircit sub vagon. Mînjit 
de ulei, fluieră de zor și montează 
robineții pe conducta abur. Pesemne 
robinetul care ține sub cheie gîndu- 
rile n-are garnitură, altminteri de 
unde pînă unde îi trec prin minte a- 
semenea gînduri ? Fluieră a pagubă, 
sîcîit de ideea că anul acesta a pier
dut două „meciuri" importante: unul 
care i-a răpit titlul de cîștigător pe 
faza oraș București, în favoarea lui 
Duță de la „Dinamo" și altul, nu mai 
puțin însemnat... în fața consiliului de 
judecată. Da, da, meditează Romeo 
și nu neglijează robineții, așa a soco
tit el, la început, judecata: un meci 
ușor în care binecunoscutele sale „es
chive" și derutantul „joc de picioare" 
își vor spune cuvîntul, scăpîndu-1 de 
confruntarea cu „directele" opiniei 
publice, Bineînțeles, cuvîntul și l-a spus 
tocmai opinia publică și, din acest 
punct de vedere, Șerban Romeo a fost 
făcut K.O. Adică ? Nici unul dintre 
tovarășii săi de atelier nu i-a îngăduit 
ca, în numele sportului pe care-1 prac
tică, să pretindă un regim preferen
țial, întîrziind mereu la serviciu, dînd 
peste nas altora care nu se pot lăuda

Boxeurul plescăie din limbă:
— Nu 1 După ore poftiți...
Rid. Nici nu mai am nevoie. Fără 

să știe, Șerban Romeo mi-a răspuns 
chiar la întrebarea pe care voiam să 
i-o pun: după judecata opiniei pu
blice, oamenii se schimbă cu adevărat.

Dindărătul lentilelor, ochii maistru
lui Avram Ștefan clipesc cu satisfac
ție:

— De la judecată încoace, sporti
vul nostru și-a pierdut năravul de-a 
veni mai tîrziu la lucru.... Era drept 
să întîrzie un „cocoș” ? Te pomenești 
că și-a cumpărat pintenatul ceasornic 
deșteptător, să-l scoale la vreme...

Cînd îi dă mîna, „opiniei publice" 
place să și glumească.ÎI

Izvor de poezie
e totuși

și ziarul.
în orice dimineață

eu îi deschid fereastra, 
Să intre aer proaspăt,

curat cum e cleștarul. 
Și iată că urmînd mereu

chemarea asta, 
De dincolo de pagini,

într-o zi,
Un cîntec fără moarte 

vuind
se auzi, 

Purtînd ozonul parcă al tuturor pădurilor. 
Inimii atunci

v deschisu-i-am
larg vrana : 

Ansamblul revoluționar al trubadurilor 
Cînta Internaționala

la Havana.
Și fremătînd sub vîntul acestei intonații 
Mi-au apărut eliberatele plantații

Cu ai lui Fidel Castro soldați
cîntînd în cor : 

„Pămîntul e al celor harnici, 
Cei leneși plece unde vor 1“ ,
Ce uimitor

și totuși ce firesc
în glasul fiecărui neînfricat cuban 
Cu cîntecul acesta

se-mpletesc
Acel nestăvilit —

„No pasaran 1“
Și tunătorul —

„înfruntînd furtuni., "
...Cîntec măreț,

de-aceea,
cînd răsuni,

Sfînt jurămînt, 
acolo-n eroica Havană. 

Eu foarte bine știu, 
Și~aici voi spune-o

spre luare-aminte t 
Ești zid. ce aperi revoluția cubană / 
Dintr-asta, cred, 

cit nu e prea tîrziu, 
Și Statele Unite 

pot trage-nvăț aminte!

Mihai STOIAN

Niculae STOIAN

O parte din asistentă, în-timpul ședinței Comisiei da judecată tovărășească 

„opinia publică*  s-au schimbat după
, aceea în. bine. Inii pare rău, dar cred 
i că n-ai aliat mare lucru, de la mine.

E jindul meu să zîmbesc uiindru. 
voios .

— Ei, dac-a, putea să asculți și dia 
logul meu interior, Szabo-baci1

LOCOMOTIVA 1.5(11.(100
Tot întrebînd de atelierul in care 

aflaserăm că âdevărați virtuoși ai 
rindelei și ferăstrâiilni pregăttt’ mo
delele pieselor care urmează să tie 
turnate, fie în oțel, fie în bronz, plu- 
minium sau fontă,, am nimerit chiar 
acolo. La „Modelărie",' peisajul , nu 
arc nimic, fantastic. Incăperei are 
atmosferă de bibliotecă.’ Aici se 
găsesc depozjtăje „edițiile , ptjnceps" 
ale locomotivelor și .vag.oariejr care 
călătoresc astăzi pe Ijflîi, sau,dpe știe, 
au ajuns de mult, piese, de jnuzeu. 
Rafturi, din podea, plțig-n tavainenu
mărate modele.de lemn, de lajnîpcre, 
robineți, sppape, pînă la . ur|e roți 
dințște. In hala, spațioasă bnează 
sistemul zecimal de clftșifieai: fie
care piesă poartă un număr jmare" 
și altul „mic".'Alegem, nu laîritîm- 
piare, un număr.

— Dorim suporții de boltă ii loco
motivei ,, 1,-501.000“.

-— Alia, exțlamâ „biblioicarul" 
Stăncioiu Petre, nricepînd ce’urmă- 
rim. Cazul Dinu Nicolae ?

Șeful de partidă Dinu Nfcjae ne 
însoțește. E un bărbat de talieuijlație, 
negricios, cu ochi neastîmpăați și 
duri. In urmă cu «jteva luntșoțito- 
rul nostru de astăzi a țosif (liemat 
să dea. soco'feală,.'dinaintealopiliei pu
blice a secției, de fonta, pentruidislru- 
gerea prin neglijență a avutuiii ob
ștesc. Trebuind să. țoarne supații, de 
boltă ai unei locomotive, Dinu Nițo- 
lae s-a grăbit să ceară la „bibfetecă" 
numărul „l.oOl.OOd", fără să mii treacă 
pe la recepțioher. Rezultatul ?Tus în 
lucru, un model s-a sfărîmat:.pierdere 
de timp, clieltuială hoiiă...

Părăsim „Modelăria", fără 1-1 pă- 
ră$i însă și pe însoțitorul nosta. Din- 
țr-un imbold propriu, ne opitște la 
jumătatea drumului, înnodind firul 
unei discuții pe care n-anifavut-n 
niciodată :

— Eu am spus și-atunci, la consiliu: 
„Judecata m-a făcut să iau samă la 
valoarea bunurilor comune, aii între
gului popor". Acum mă străduiesc să 
transmit învățătura asta și towășilor 
mei de atelier: Grija pentru modele... 

Revenim la turnătoria de fontă. Mi
nuscule jocuri de artificii salută aici 
fiecare piesă nou turnată.

— Ei, și de atunci, vreo jățanie 
asemănătoare ?

In Joc de răspuns, Dinu Nicolae 
bate în lemn. Facem ochii mari.

— Nti, nu — surîde topitoriiI — 
n-aveți nici o teamă: nu sînt supersti
țios. Bat în model, să n-aibă lemnul 
vreo fisură. E ceva rău intr-asta ?t

ROMEO, ROMEO...
Eroul nostru e deprins să iasă în 

public. Privirile indiscrete nu-l s'tîn- 
jenesc nici cît mărgelele roșii pe 
curcan. Pășește țanțoș, ca un pintenat, 
ceea ce e firesc; ȘerbanRomeo apar
ține categoriei „cocoș". Oare de aceea 
să fie atî*  de înfumurat, de bătăios, 
de irascibil ? Deși boxeur, nu se poate 
spune că dumnealui „umblă cu mă
nuși”. Cu toate că, dac-ar fi să jude
căm după opinia sa, sportivilor li s-ar 
potrivi să poarte și baston cu miner 
de argint, semn distinctiv al „aristo
crației” ce-o formează. Vezi bine, i-ar 
prii și lui să fie „elita" centrului I 
vagoane.

Deocamdată, tînărul scund, bine le
gat, cu nasul purtînd amprenta mănuși:

cu titluri sportive mai răsunătoare...
I-a rămas în memorie spusele to

varășilor :
— Fluierul sirenei șă-1 prindă la 

vestiar, nu la poartă, a cerut la jude
cată maistrul Avram Ștefan, toi așa 
cum fluierul arbitrului. îl găsește pe 
ring, nu acasă.

— Sportul, condiția fizică de cqre 
se bucură, și care în ațîtea rîndiiri 
ne-a dat prilej de desfătare la me
ciuri, să-i folosească și în . producție I 
a adăugat maistrul ..Rantazi Dumitru, 
pare-șe mare amator de box.

— Avem și noi, cei de la centrul 111 
vagoane, sportivii noștri cu care ne 
mîndrim : rugbiști, .bpxeuri, ca Onise 
Florea și Voicu Alexandru, din aceeași 
asociație cu Șerbaii Romen, urmînd 
la același antrenor. Ei bine, băieții 
ăștia lucrează, strașnic, sînt mai zdra
veni decît noi toți și dau., dovadă, în 
purtări, de... sportivitate.

Ce altceva ți-a rămas atunci de 
făcut, Romeo, decît să-ți. recunoști slă
biciunile? Omul de lîngă tine ți-a 
dat mina și te-a răsplătit cu recuno
ștința lui, pentru drumul sănătos pe 
care ai liotărît să cetești în cele din 
urmă. Tu ai săltat din bancă,.de parcă 
ai fi dorit să alergi în atelier, la lu
cru, ca să le dovedești tuturor, pe'loc, 
cît de adîncă poate fi o schimbare 
dintr-asta și sub pielea bătucită a «nul 
boxeur deprins să înghită la puhfni 
cu nemiluita.

Ai dispărut, Romeo ? Prezența ta 
îndărătul vagonului o mai ghicesc a- 
cum numai după fluieratul inegal, a- 
me.ștecat cu lovituri. de ciqcărt, dese. 
Asta pînă la. pauză, cădi nu te rabdă 
inima să nu-ți explici purțarea :

— Tare răsucit am mai fast anul 
ăsta. Inchipuiți-vă: sînt,'în 1959, . cîști- 
g'ător. pe faza oraș . București la cate
goria cocoș. Puțin lucru ? Nu,, tiu-i 
puțin lucru. Un an în șir mă pregătesc 
zi de zi, las orice deoparte, numai 
să-mi păstrez titlul. Și iată ca yme 
și ziua meciului. Ce meci, doamne 1 
W-am să-l uit cît oî trăi, fie să trăiesc 
și-o mie de ani. Deci, mă scol de di
mineață, fac o plimbare scurtă și cînd 
mă întorc acasă (nevastă-mea era 
plecată în provincie, la neamuri), hop, 
un văr de-al meu. „Salutare, Romeo 1“ 
„Salutare, vere 1“ „Ce mai faci ?“ „Bi
ne" „Carevasăzică, după masă..." „Da, 
după masă" „Mai e timp destul" „Des
tul" „Destul ca să mor de emoție" 
„Pînă atunci te fac un restaurant?" 
„Fie", zic. Mîncăm și bem. „In cinstea 
victoriei tale". Dau șprițul pe gît. „Și 
încă o dată, mult noroc". Mai sorb 
un pahar. Vărul strigă și, ca un făcut, 
ospătarul aude numaidecît: „încă o 
juma’" Ce să mai lungesc vorba, că 
nu-i timp, pe seară abia ajung, pe pi
cioarele mele, la sală. Vărul meu, dis. 
părut. Lupt ca vai de lume, pierd, 
sînt huiduit, și gata. Nu înțeleg bine 
ce s-a întîmplat decît a doua zi, cînd 
aflu : văru-meu, rugat de maică-mea, 
sătulă să mă vadă într-una lovit la 
față, m-a amețit într-adins ca să 
pierd meciul și să mă lehămițesc de 
box. Ei, să nu turbezi ? Pe bună drep
tate, asociația mă suspendă. Dau din 
colț în colț, mă rog de unul, de altul. 
Să nu fii nervos? în sfîrșit, tovarășii 
din atelier au înțeles de unde se tra
ge răul și nu s-au lăsat. împreună 
au antrenorul meu au hotărît să mă 
pună la încercare și mi-ati retras, sus
pendarea. Uitați, și acum cînd stau 
de vorbă cu dumneavoastră, tot la 
încercare sînt...

Sirena sună sfîrșitul pauzei. Stîr- 
leazâ, Șerban Romeo face stînga îm
prejur. Are „joc de picioare".

— O clipă numai ! îl chem îndărăt, 
Vreau să te mai întreb...

Pe Serghei Sergheevici Vlascenco l-ani cu
noscut la Yalta. Era responsabilul cluburilor 
de pe litoral, amenajate pentru excursioniștii stră
ini, și mut ca un pește. In zilele cu soare stătea 
închis în biblioteca clubului central șl numai cînd 
se înnoura apărea între oameni. Cînd a aflat 
că-mi place marea înfuriată și pe deasupra iîht 
și romîn s-a qferit să mă conducă într-o zi plo
ioasă la plajă, să-mi arate valurile. Am petrecut 
sub o manta cauciucată o dîipă-amiază frumoasă 
alături de Serghei Sergheevici Vlascerfco.

In drum spre casă a vorbit mimai el. Cum s-ar 
spune mi-a oferit ca pe tavă începutul povestirii.

— In timpul războiului am fost căpitan și am 
condus u-n batalion cu care am colindat aproape 
toată România.

La început nu eram prea atent: îl ascultam 
cu gîndul aiurea, la valuri, la forța imensă a a- 
pelor.

— Prin 44, septembrie, am primit o mis une, 
continua el, să ocup o cotă undeva pe dea'uriie 
Orșovei Cunoști locurile acelea ?

-- Da, le cunosc, i-am răspuns îjitr-o doară.
— Mergeam înșiruiți pe o coamă împădurită 

cînd in apropierea unei trecători unul din soldații 
mei descoperă rilște benzi de mitralieră. Am în
cercuit toată cota și ne-am pregătit de atad, dar 
n-am tras nidi un cartuș. Am dat peste un cuib 
de mitralieră, părăsit. Nu erau acolo decît crtivi 
soldați romîni morți șl, culcat pe patul mitralierei, 
un băîețărtdru de vreo 14—15 ani. Probabil de 
foame și nesomn eră leșinat. Cîrid șl'-a revenit 
ml-a povestit că au apărat trecătoarea de un 
contraatac nemțesc dezlănțuit de niște trupe 
încercuite. Era voluntar, venise Împreună cu sol
dații, dar n-a mai apucat să îmbrace veșminte 
soldățești. Ne-a rugat să-1 luăm cu noi. Cineva 
dintre băieți i-a dat o rubașcâ, șl a rămas tot 
timpul cu batalionul nostru. Ne-a fost de mare 
ajuter. Cunoștea bine împrejurimile, se orienta 
perfect în munți și îri luptele de la Cema s-a 
evidențiat de-a binelea. Cu aprobarea comandantu
lui frontului a fost primit voluntar și a luptat 
alături de mine la Tisa, la Budapesta. In luptele 
de stradă din capitala Ungariei a fost rănit și 
internat îritr-un spital de campanie. L-am regă
sit mai tîrziu la Dresdă. Avda grad de sergent 
și o medalie de nichel „Pentru merite". Rusește 
nu reușise să învețe decît cîteva cuvinfej dar 
șl pe acelea le pronunța prost. Am și ajuns, în
cheie brusc Serghei Sergheevici. Vă pare rău că 
v-am dus în ploaie la maliil mării ’

Nu, dimpotrivă.
La

mas
M-a 
stînjenit.

— Vă rog din nou să mă iertați că v-am 
lotocit atunci, p/e drum... ' Știți, eu de obicei sînt

plecarea din Falita m-am dus să-mi iau ră- 
bun de la Serghei Sergheevici Vlascenco. 
primit într-un birou frumos amenajat, puțin

foarte tăcut', dar nu știu'ce m-a apucat atunci. 
Pe urmă am aiflat că sînteți și scriitor, probabil

de FOANCISC MIWTEANIJ
i. ? ■ , , i

erați preocupat și eu v-am răpit din timp.
L-iam asigurat că nu este așa, dar el nu era 

prea convins. Mi-a strîns prietenește mina și 
«n-a condus pînă Ia mașină.

★
După vreo doi ani am avut treabă Ia Orșova. 

Luc#am la un scenariu de film despre marinari 
cu iftiw .-ayuvicS și lîib-o seară ploioasă mi-am 
adds aminte de Serghei Sțigd’^țiici' Wasceirico. 
l-am trimis o telegramă în care îi 'rugam'^s^mi 
dea date despre tinărul voluntar pe care 1 ' 
găsit pe dealurile Orșovei. Răspunsul mi-a venit 
curînd și era foarte detaliat. Băiatul se numea 
Ion Buznea și era originar din comuna Ieșetnița. 
Serghei Vlascenco 11 Văzuse ultima oară în luptele 
de pe WHhelmstnasse din Berlin:
' Avînd timp am plecat la leșșlnițu și am aflat 
o mulțime de lucruri despre Ion Buznea. Cum 
tot aveam un angajament cu „Gazeta literară" 
am hotărit să scriu o povestire. Transcriu re
dactarea făcută în ’58 la Orșova.

★
leșelnița e un sat ca oricare altul de pe dea

lurile Orșovei: curți mari, case mici, cu miros 
vag de comute și otavă. După insurecția din 
august ’44 satul se cufundase în 1 niște: noaptea 
nu se auzeau descît cîini și rar de tot, dacă batea 
vîntul, dinSpfe moară, căderea apei în scoc. Să
tenii să temeau de nemții în retragere: ferecau 
bine ușile grajdurilor și dormeau pe prispă să le 
fie la îndemînă. lntr-una din aceste seri tăcute și 
lungi s-au auzit perttru prima oară tunurile arti
leriei romîneștl. La început părea numai un zgo- 
rriot înfimdiat, pe urmă, după miezul nopții cînd 
soldați! au reglat tirul, s-a putut distinge fiecare 
bubiiitură. Pricepuțîj care au bătut froțlturKe

enit \

cunoșteau după explozii tipul, calibrul și marca 
armelor. Tunurile erau de fabricație sovietică din 
Minsk, de calibrul mare, 42.

Locotenentul Roeder, comandantul batalionului 
de nemți cazați la leșelîiița, a dat ordin pentru 
retragere. Prin oficialii satului, sătenii au fosit 
anunțați să se prezinte de urgență cu căruțele și 
cu vitele la primărie pentru rechiziție. Cei care 
se așteptau la un asemenea ordin și-și țineau vi
tele înhămate, au luat-o peste grădini, peste 
miriști, să fie cît mai departe de sat. Nicolae 
Buznea locuia lîngă primărie, aproape de sediul 
nemților, așa că n-a putut să plece din comună. 
A zdrobit roțile carului cu securea. A fost sur
prins și împușcat.

Dimineața cînd au intrat cercetașii romîni l-au 
găsit cu douăzeci de cartușe în stomac. Stătea 
chircit, cu genunchii |a gură, în apropierea șurii. 
Fiul său Ion Buznea, un băiețandru de vreo 14 15 
ani, era prin apropiere, așezat pe un butuc 
și privea fețele vecinilor care veniseră să vadă 
mortul.

Ion Buznea nu mai avea lacrimi: secaseră în 
cursul nopții. Acum avea ochii uscați, obosiți. Cu 
ani' în urmă, cînd a murit maică-sa, așa l-a văzut 
și pe taică-său stînd :cu ochii uscați, tăcuți. 
Spre prînz, stînd nemișcat pe butuc, i se făcu 

. ciudă că nu se putea ghidi decit la fleacuri: tui- 
•‘64-Su avea un neg și din pauza asta trebuia să 

se i-a*dă  cu grijă; că porumbul de sămînță inși- . 
rat 'p^^trfrrai'lsle_.4>e_jihdă trebuia să fie fără 
soț, asta aducea noroc.

Romînii care au intrat leșeinița s-iau insta
lat în apropierea morii. Au'^fins un cort, au 
înălțat o antenă și vorbeau toată- ihja la niște 
telefoane ciudate, fără fir. Ion Buznea se Il.t.i _ 
la tabăra soldațilbr. O sentinelă obosită, cu mus
tăți lungi, nu-1 lăsă să se apropie de cort.

Ion Buznea însă era încăpățînat, insistă
— Lasă-mă, nene. Vreau 

dantul vostru. In cele din 
scape de el, îl trituisb la 
fruntaș tot mustăcios, cu 
miros de mîncare lacră.

— Dumneata ești1 comandantul? întrebă Buznea 
cu neîncredere.

— Eu îs, mă. Ce vrei ?
— Vreau să mă fac soldat.
— Soldat,’zici ? Da știi că 
cam grea ?
— Nu face nimic, domnule

să vorbesc cu coman- 
urmă, sehtinela. ca să 
bucătării grupei un 
hainele îmbibate cu

Voluntar 
meseria de so dat
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comandant.
— Ei, dacă ești atît de hdtărft, fie. Da întii 

te punem la încercare. Iți place munca ?
— îmi place, domnule comandant.
— Atunci fuga, adă niște lemne pentru 
Ion Buznea aduse lemne, pe urmă apă,

rost și de sare și de săpun. Mulțumit de 
băiatului, bucătarul îl puse la ultima încercare. 
Iși scoase cizmele, pe urmă adună toate cizmele 
soldaților care dormeau și le aruncă în brațele 
băiatului.

— Lună mă ! Da știi cum ?! Să orbești cînd te 
uiți la ele.

ion Buznea tocmai termină ultima pereche cînd 
sosi adevăratul comandant. Se uită mirat la ciz
mele văcsuite și cînd află d'e felul cum s-au văcsuit 
ordonă alinierea. Soldații se aliniază în flanc 
cîte unul cu fața sipre apă. Zece perechi de cizme 
reflectau ultimele raze ale soarelui de toamnă, 
Ion Buznea nu știa dacă ar fi trebuit să se ali
nieze și el, dar acum era prea tîrziu și nu mai 
adea curaj să pună întrebări. Comandantul era 
încruntat și soldații așijderea.

— Spre apă, înainte marș 1
Soldații porniră înainte și Ion Buznea se în- 

spăimîntă. Malul apei era mîtos; dacă mai făceau 
un pas, doi, întinau cizmele. Oare comandantul 
să rtu fi știut asta ? Soldații priviră și ei spre 
comandant, așteptau un „stai", dar comandantul 
își țirtea fălcile strinse. Mai făcură uri pas și nă
molul începu să fleoșcăie sub cizme. La al treilea 
pas se înfundară în noroi pînă la genunchi.

— înapoi 1 ordonă comandantul.
Soldații se întoarseră cu clzme'e murdare, pri

veau unul la celălalt.

cazan, 
făcu 

munca

unul Ia celălalt.
Vă faceți singuri, cizmele. Să fie la fel cum 
făcut voluntarul. Iar tu voluntarule, arătă 
Buznea, te duci acasă.
Nu mă duc, să trăiți. N-am unde să mă 
Părinți n-am, vreau să mă fac soldat.

Așa se aciuase Ion Buznea pe lingă cercetașii 
romîni.

După cîteva zile, soldații primiră ordin să 
apere de un contraatac o trecătoare.

— Acum ne despărțim, puștiule... Noi avem o 
misiune grea, s-ar putea să folosim armele.

— Bine, dar mt-ați promis că mă faceți sol
dat.

N-au reușit să-1 gonească: nici cu vorba și nici 
cu amenințarea. Cînd a pornit patrula spre dea
lurile satului, Ion Buznea s-a dus după ea. Cei 
care au văzut coloana spun că Ion Buznea era cu 
vreo 50 de metri în urma soldaților, dar ținea 
pasul cu ei. Cînd pierdea cadența sărea Intr-un 
picior și-și regla pasul. Mergea în poziție regle
mentara, desculț. învăluit în colbul șoselei.

Noaptea soldații au deschis focul asupra nem
ților care voiau să scape înspre sat. Nemții erau 
mulți, se băteau cu deznădejde. Primul a murit 
bucătarul, pe urmă ceilalți. Ion Buznea văzuse 
tot măcelul dintr-un tufiș alăturat. Sări 'a mitra
lieră și se ascunse în spatele trupului sentinelei 
cu mustăți. învățase încă la cort mînuirea mitra
lierei, încărcarea ei. Puse două 
gaci și deschise din nou focul, 
un mai, îi tăbăci umărul, dar 
se dădu bătut. Iși ținea țeapăn 
pe trăgaci.

Acolo, la cuibul de mitralieră, . _ _ ,
nul Serghei Sergheevici Vlascenco.

★
In forma asta, povestirea n-a ajuns niciodată 

la „Gazeta literară". Hîrtiile s-au rătăcit undeva 
printre filele scenariului, șj prins de treburi nici 
nu le-am mai căutat. Și poate nu le-aș fi dezgro
pat niciodată dacă toamna asta n-aș fi fost la 
Berlin. Am fost trimis cir o delegație culturală si 
am vizitat capitala Germaniei. Irtr-unul d n ci
mitirele eroilor sovietici am găsit următoarea 
Inscripție făcută pe un monument de beton: 
Serjant ION BUZNEA, 16 ani.

degete la t'ră- 
Patu) armei, ca 
Ian Buznea nu 
cele două degete

l-a găsit căplta-

modele.de


(Urmare din pag. 1)

tr-un format mai modest sau mai 
somptuos, cartea inimii lor. Sentimen
tul nu-și mai cere justificarea pentru 
nici unul dintre nenumărații cititori 
eminescieni, tot atîția admiratori și 
adoratori. Cum nu se mai întreabă ni
meni de ce-și iubește tatăl, sau fra
tele, sau prietenul (prin definiție, 
unul!), așa nu-și mai bate capul nici 
de ce-1 iubește .pe Eminescu mai mult 
decît pe altul, de ce controversa 
Alecsandri-Eminescu s-a lichidat de 
mult și de ce nu s-a ivit altă nouă 
dilemă — și aceeași soluție în fa
voarea poetului cu majusculă.

O aură mai mică sau mai mare în
conjoară chipul oricărui om eminent, 
în viață sau defunct. Fotografia de 
artă, de cîteva 
terializează cu 
strimt sau mai 
banalizate prin 
ea traduce în 
existenței.
evidența unei axiome. In luptă cu so
cietatea timpului său, marcată prin 
triumful burgheziei liberale nesățioase, 
căreia el i-a sfîșiat masca, Eminescu 
a căzut pe .poziție, frîn.gîndu-i-se con
deiul. Puternicii zilei au respirat 
ușurați la prăbușirea celui mai redu
tabil adversar, atît de ușurați încît 
nu le-a venit greu să verse lacrimi 
de circumstanță. Dar și așa-zișii prie
teni politici îl aveau ,pe conștiință, 
pentru că-i uzaseră puterile pînă la 
neomenie. Șase ani aproape încheiați 
purtase pe umerii săi firavi mașina 
de război a unui ziar lăsat pe seama 
lui exclusivă. Eminescu a fost, de alt
fel, în toate însărcinările modeste ce 
i-au fost încredințate, omul efortu
rilor titanice. Ga revizor școlar pe 
două județe, a lăsat rapoarte de 
competență, Strigăte în pustiu! 
lui este o încununare postumă, 
ca o mîngîiere peste creștetul 
s-a lovit în viață de cremenea 
ferenței sau adversității.

Cînd Hoelderlin a simțit întîiași 
dată, cu trei sîerturi de veac înaintea 
lui Eminescu, aceeași dramă a rătă
cirii mintale, el a rostit formula su
blimă : „Apollo m-a săgetat". Aceeași 
năzuință a înălțimilor caracterizează 
titanismul .intelectual eminescian. Emi
nescu a vrut să dezlege de unul sin
gur toate problemele, fizice și „me
tafizice", pe care și ile-au pus oamenii 
de totdeauna. Creștinismul teologic, 
condamnînd demonismul cunoașterii, 
l-a atribuit originar lui Lucifer, în
gerului răzvrătit. Ce este Luceafărul 
modern, decît vechiul Lucifer? Un alt 
revo'.tat împotriva limitelor ce s-au 
impus libertății de a investiga, de a 
descoperi. Aura lui nu este numai 
aceea a unui revoltat împotriva inechi
tății sociale. Ea are și caracterul re
voluționar al cunoașterii in toate di
recțiile.

Incepînd cu aceea a comorii na
ționale atît de greu accesibilă care 
este limba. Crescut în erorile școalei 
latiniste, „pumnist" în adolescență, 
eliadist l.a șaisprezece ani, Eminescu 
se scutură din vreme de ereziile care 
l-au stăpînit ipe un Macedonski șî pe 
pragul secolului nostru, vițiindu-i vo
cabularul și ortografia. Folclorul i-a 
fost izvorul de apă vie din care a 
sorbit fără •Contenire. A adunat folclor 

Tun fragedă vîrstă și ultimele lui 
versuri sînt turnate în ritmul poeziei 
noastre populare. N-a fost un folclo
rist în sensul modern, cu respectul 
fonetismului regional. El înțelegea, ca 
Alecsandri, să intervină cu conștiința 
sa de artist în textul uneori inform 
și să ducă versul la o treaptă supe
rioară de frumusețe. Nici un aspect 
al vieții populare nu i s->a părut vred
nic de dispreț. Dovadă și cele cîteva 
cîntece de lume periferice, suburbane 
și cîteva trivialități, culese fără ,,pru- 
derie" (Termenul e al său). „Limba 
veche și înțeleaptă", a cronicarilor, a 
poporului, atinge în lirica eminesciană 
cea mai pură expresie muzicală. 
Eminescu cîntă în metru sa.fic setea 
modernă de extincție, dar în fond este 
un slăvitor al vieții și al poporului 
său, pentru a cărui eliberare luptă. 
Muzician, profet, folclorist, gînditor 
filozofic și social, pamfletar, educator, 
Eminescu este un cărturar de 
renascentist, care parcă trăiește 
rile noi ale culturii și vrea să 
străbată toate zările. Setea lui 
cunoaștere universală nu este însă 
tip enciclopedic, de cifre și statistici, 
ci năzuiește către ideile generale care 
dau aripi gindirii și-și îngăduie con
spectul totail. De asdmenea, lirismul 
său, încă din faza juvenilă, aspiră 
către cosmic, își .proiectează privirile 
fantastic, dilatînd universul în spa
țiile interastrale, unde nu străbate 
deed gîndut. Aura lui culege pe par
curs iradierile tuturor sorilor bănuiți 
sau presimțiți, dincolo de spuza ga
laxiilor și a constelațiilor pe care le 
cercetează poetul nopții.

înaintaș în toate privințele, Emi
nescu a excelat cel dinții la noi în 
apostrofa vehementă împotriva politi
cianismului exploatator și a uneltelor 
lui, domnișori cu sticla-n ochi și cu 
bețișor de promenadă, „drapîndu-și 
nula". Și-a scandalizat adversarii și 
înspăimântat chiar prietenii, prin forța 
vitriolantă a expresiei, prin capacita
tea enormă de ură și de dispreț. A 
lăsat mult în urmă .pe un Cezar 
Bolliac sau un Grigoro Alexandrescu,

decenii încoace, o ma
un cerc de lumină mai 
larg, aductnd a aureolă, 
repetiție. La Eminescu, 
simbol clar, martiriul 

Aura lui îmi apare de

ridicind la demnitate poetică pamfle 
tul liric, pe care ei doar il presim 
țiseră. Neuitata imagine a Comunei 
din „împărat și proletar", atestă pu
terea de incorporare a mesajului isto
ric de viitor, din partea unui gînditor 
politic cu limite ideologice, dublat 
însă de un vizionar nemărginit. A- 
ceasta este, în ultimă analiză, expli
cația aurei de care rămine chipul lui 
Eminescu, pentru noi toți, nedespăr
țit. Este un cerc luminos, de iradiere 
proprie, care-l însoțește pe marele 
poet în toate excursiile genialității 
sale exploratoare, spre a birui întu
nericul dimprejur. In pedagogie, în 
estetică, în folcloristică, în istorie, in 
filologie, pe toată aria circulară a 
investigației eminesciene, corespunzind 
curiozității sale universale, simțim 
prezența unei lumini personale, care 
propune dezlegări proprii. Este Lu- 
ciferul nostru, care a ispitit toate 
domeniile cunoașterii, înainte de a se 
prăbuși, săgetat. Evitind iperbola su
biectivă, practicată de alți poeți, ca- 
re-i erau inferiori, Eminescu s-a ase
muit, în finalul binecunoscut al Scri
sorii a IV-a, cu un organist care 
nu-și mai poate controla coardele in
strumentale. Zguduitoarea presimțire a 
sfirșitului său, unită cu dramatismul 
imanent procesului eroic al cunoaște
rii și cu tragismul existenței sale, 
potențează nespus patosul aurei emi
nesciene. De aceea comemorarea lui 
zace în inimile tuturor și se sfiește 
să se lămurească pe de-a-ntregul asu
pra .procesului misterios al venerației 
cu care-l înconjurăm pe cel mai mi
nunat vrăjitor al limbii și al Urii 
noastre.

Șerban CIOCULESCU
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Pasiunile eroului și societatea
Personajul lui Camil Petrescu nu 

poate fi lămurit în afara struc
turii societății din care face 

parte, în afara temelor de viață pe 
care ea i le propune. Am căuta za
darnic să-l înțelegem dincolo de me
canismul social al epocii sale și de 
locul pe care-l deține pe scara lui 
de valori. Sublocotenentul Gheorghi
diu pare a fi obiectul unei drame 
strict sufletești, fără contingență cu 
societatea; gelozia care-l chinuie și-l 
paralizează pare a fi o „realitate in
ternă", favorizată de un caracter pur 
și neliniștit, intransigent și suspicios. 
Fără să negăm aceste date tempera
mentale nu ne putem opri să observăm 
că infiltrația insidioasă a geloziei are 
loc în clipa în care erou! pășește prin 
averea moștenită in alt cerc social 
caracterizat prin frivolitatea sentimen
telor și inocrizia comportării. în carte 
lucrul e„.e spus clar și în cîteva rîn- 
duri f „Simțeam că nici nu era sin
gura inferioritate pe care mi-o găsea. 
Pare-se că snobii, pe care ea îi admi
ra acum, aveau un stil al lor, pe care 
eu nu-1 aveam; vedeam cum zi de zi 
femeia se înstrăina, în preocupările și 
în admirațiile ei de mine". De altmin
teri Camil Petrescu însuși revine asu
pra acestei probleme în Teze și anti
teze, vorbind despre Mioara unde 
cauzele înfrîngerii sentimentale ale lui 
Radu sînt asemănătoare: „Actul al 
treilea, care trebuia să înfățișeze un 
atelier-mansardă, al unui pictor sărac, 
înfățișa un salon elegant. Ca să-l puie 
de acord cu piesa, regizorul tăiase în 
text cuvîntul sărac, ori de cîte ori îl 
întîlnea, înloctiindu-1, după cum se în- 
tîmpla. Evident, fără să ție seama că 
sărăcia eroului era una dintre cau
zele determinante ale dramei: înstrăi
narea femeii pentru care se jertfise" 
(pag. 407). Paul Georgescu a notat 
o trăsătură esențială a eroilor Im 
Camil Petrescu atunci cînd a arătat că, 
văzute în manifestările lor obiective 
sau în intimitatea conștiințelor, rela
țiile sociale sînt mai totdeauna ace; 
lea care ne dau cheia unei situații și 
a unui caracter. In adevăr un senti
ment e real în opera lui Camil Pe
trescu doar atunci cînd exprimă o to
talitate în care intră și condițiile so
ciale și economice. Gîndindu-șe la ge; 
nerozitatea Emiliei, Fred Vasilescu își 
zice: „dacă-i sînt interesele în joc, 
e desigur miloasă", voind astfel să 
sublinieze că resursele de omenie ale 
personajului sînt puține și se mani
festă numai atîta timp cît nu o anga
jează cu adevărat.

Un sentiment e influențat de socie
tate, el constituie expresia unui anu
me mod de viață și unei anume con
cepții despre lume, definitorii pentru o 
categorie socială și pentru o perioadă 
istorică. Că va scrie Emiliei o pagi
nă umilită de dragoste, că se va răz
vrăti în pamflete viforoase împotriva 
injustiției, că-și va îmbrăca costumul 
său demodat și ros cu demnitate țea; 
pănă, privind cu dispreț eleganța lui 
Fred Vasilescu, George Demetru La
dima va exprima mereu situația sa în 
societate. Dragoste, gelozie, singură
tate sînt tot atîtea prilejuri pentru 
eroul lui Camil Petrescu de a dezvă
lui lumea în care trăiește și viziunea 
lui asupra ei.

Acest personaj care se lasă 
întîiului elan și se oprește 
primei bănuieli, care se vrea

*) Fragment din monografia 
„Camil Petrescu”.
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pure și cantabile, trebuie totuși, 
ferite ele vocabularul romanțios 
pe care îl folosiți cu oarecare 
lipsă de discernămînt, alături de 
expresii inedite 
Există la dvs. ufl 
zător ca

diezii Bupremd

șl pregnante, 
vers surprln-

tn voia 
în fața 
un me

in lucru

MARIANA PETRAȘCU. ,Ieșirga fabrică’'

sanism logic și e un epicentru pasio
nal, care trece de la o stare sufle
tească la alta opusă pe cel mai scurt 
drum și se manifestă egal cu sine toc
mai prin asemenea tranziții subite, cu 
depresiuni și ridicări bruște, devastat 
de o presimțire și fericit cînd i se 
dăruie un surîs, constituie de altfel 
prin definiție un bun instrument de 
percepție a condițiilor, influențelor și 
legilor obiective ai căror punct de în
tretăiere este. Căci el receptează „cu 
o neliniște și o instabilitate în gesturi 
de aparat de mare precizie, sensibil 
la mai multe influențe deodată" 
(Suflete tari pag. 80), felul cum e 
privit de cei din.jur. Să adăugăm la 

‘aoiaaiă asc.’.țuiic' a simțurilor faptul 
că orgolios și timid, voind „totul sau 
nimic", fără nici o rezervă de pru
dență care să întîrzie adversitatea pri
pită sau să oprească efuziunea necu
getată, eroul resimte cu acuitate du
reroasă reacțiile celorlalți și pîndește 
cu emoție imaginea pe care o naște în 
conștiința generală. în fine, pentru 
că se știe privit, eroul lui Camil Pe
trescu o ia înaintea celorlalți și în
cearcă să se privească cu ochii altora 
și de aici vine atentia minuțioasă pen
tru ecoul trezit de fiecare gest al său. 
Această severitate cu care se judecă 
și care operează o subtilă dedublare, 
îngăduindu-i să se simtă judecător ori 
de cîte ori știe că merită să fie con
damnat, reprezintă la rîndul ei un fac
tor ce arată că mediul social nu re; 
prezintă un simplu element al vieții 
sentimentelor, ci un impuls și o cauză.

Formele vieții psihice ale eroului 
lui Camil Petrescu manifestă condiția 
sa în mijlocul unei lumi în care are 
acces pe scara de serviciu, în care se 
simte un tolerat, un intrus, dar pe 
care ar vrea s-o domine și s-o supună 
prin inteligență. Fie că se numește 
Gelu Ruscanti, Andrei Pietraru sau 
Ștefan Gheorghidiu, personajul lui Ca
mil Petrescu se evidențiază prin ace
eași tendință de dominație intelectuală 
și care traduce o aprinsă sete de afir
mare, de stimă socială. Pe seama 
acestei tendințe trebuie pusă și con
cepția sa despre noblețea simțăminte- 
lor. In adevăr, în ochii săi, un senti
ment nu are preț dacă nu e trecut prin 
conștiință, conștiința fiind însușirea de 
frumusețe și gîndire care îl separă, îl 
deosebește și îl înalță de restul socie
tății.

Eroul lui Camil Petrescu face din 
conștiință resortul suveran al unei 
vieți sentimentale superioare, încer- 
cînd astfel să compenseze eșecurile 
și să-și acorde o scuză dinainte con
simțită pentru înfrîngerile suferite. 
Fap”tul că simțămintele sale au fost 
autentificate de conștiință îi dă drep; 
tul în confruntarea cu el însuși să-și 
păstreze o neînvinsă simpatie, să anu
leze cu o rezervă „legală" partea sa 
de vină și să nu modifice nimic în 
comportarea sa atunci cînd totul îl 
avertizează că a greșit.

In biografia acestui erou, dragostea 
ocupă un capitol amplu. Mai întîi, 
fiindcă ea este o cale de a trăi viața 
cu sensibilitatea sa, refăcînd de la 
prima pînă la ultima literă alfabetul 
tuturor certitudinilor în care a crezut, 
verificînd gama sufletului său în_ mo
mentele ei cele mai neașteptate și re- 
creîndu-se pe sine („în dragoste apare 
omul în autenticitatea lui structurală" — 
Camil Petrescu „Romînia literară", 18 
martie 1933). Apoi fiindcă ea presu
pune o existență mai bogată, o inten
sitate plină; în fine, fiindcă ea în
seamnă un privilegiu și o alegere care 
măgulesc vanitatea personalității:

„OMU — Iubirea este preferință pu
ră și va exista cît timp va exista spe
cia omenească, pentru că instinctul 
afirmării eului este specific omului...

Iubirea e un fel de a înfrunta soli
tudinea și de a realiza o comuniune, 
dar e în primul rînd un mod de a se 
măsura prin intermediul celuilalt. Fiin
ța aleasă nu e întocmai cu el însuși, 
e egală cu el : „Și el își alege, liber, 
o altă conștiință, pe care o socoate 
egală cu a lui. Va fi tovarășa și moș
tenitoarea lui, a memoriei lui, îi jgpr 
spune copiii lui mamă" (pag. 108).

Pietro Gralla, Fred Vasilescu și îti- 
tr-un sens Andrei Pietraru văd în iu
bire un mijloc de a se izola împreună 
cu omul ales de o lume în care ade
vărurile sînt instabile și riscate și în 
care totul în afara inteligenței e .co
rupt și insignifiant; un mijloc de a 
se ridica deasupra unui univers a că
rui urîțenie se răscumpără nuinai prin 
legitima bucurie de a-1 stăpîni. Ceea 
ce unește pe Pietro Gralla de Alta e 
credința că această femeie se deose
bește de toate celelalte și că însoțin- 
du-se cu ea va pune încă o ușă între 
el și lume. Iubind-o pe Ioana, Andrei 
Pietraru năzuiește să se ridice pe o 
treaptă de la înălțimea căreia numele 
său să fie ascultat cu respect. Senti
mentul distanței dintre el și ceilalți 
poate fi surprins și în dragostea lui 
Fred Vasilescu pentru doamna T. Este, 

în mindria lui Fred convingerea netă

1
că această dragoste îl înnobilează. Ni 
se pare semnificativ să âfrrintim în 
această direcție‘un detaliu din Patul 
lui Procust. Cînd cineva spune despre 
doamna T. „urîta aia" Fred îngheață 
îngrozit că un om pe care-l socotea 
unic prin frumusețea sa poate apărea 
altora ca o ființă respingătoare, dar 
și fiindcă este văzut în compania ei. 
Faptul acesta demască ambițiile se
crete ale iubirii lui Fred și altor per
sonaje, precizează incertitudinile dra
gostei și lămurește ce nesigure sînt 
frontierele care separă sentimentul a- 
cesta de cel al orgoliului în opera lui 
Camil Petrescu. Pentru toți eroii scrii
torului, femeia pe care o iubesc repre
zintă dreptul de a-și socoti inteligența 
onorată. Putem spune de aceea că 
personajele lui Camil Petrescu trăiesc 
dragostea desigur cu generozitate, dar 
în nici un caz cu uitare de sine. 
Aceasta nu presupune că nu sînt gata 
să piardă totul într-o iubire. Dimpo
trivă. Ei se dăruie cu inima ușoară, 
cu nepăsare, tocmai fiindcă știu că în
tr-o iubire adevărată fiecare contează 
prin ceea ce e gata să dăruiască și 
au orgoliul să se deosebească și în 
acest fel de societate în care senti
mentele se drămuiesc și se împart. 
Pietro Gralla, Ștefan Gheorghidiu, La
dima, Fred toți sînt aprinși de dra
goste, darnici unul desfigurat de ea, 
toți se aruncă nebunește în joc pier- 
zînd liniștea, bucuria, dar niciodată 
umbriți de vreun calcul din acelea 
care dezonorează. Oamenii aceștia_ nu 
se întreabă ceea ce le poate da ființa 
iubită și sînt bucuroși să-l covîrșeascâ
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pe celălalt prin ceea ce oferă cu ini
ma ușoară, dăruind totul și dintr-o 
dată.

Aspirația de a-și găsț o ființă egală 
cu ei înșiși se soldează de regulă cu 
un eșec. Am căuta zadarnic în toate 
cărțile lui Camil Petrescu o uniune 
între bărbat și femeie pînă la ultima 
filă pe care s-o pecetluiască un acord 
deplin. Eroii viețuiesc unul lîngă ce
lălalt crezînd că se află într-o acti
vitate pentru a descoperi în cele din 
urmă că s-au înșelat, că la mijloc e 
o neînțelegere funciară. E ceea ce află 
Andrei Pietraru și mai cu seamă Pie
tro Gralla. Posibilitatea de a ridica 
femeia peste ceilalți pînă la ei rătrine 
o iluzie pe care o sancționează deza
măgirea. Poate că totul ar fi simplu 
și suportabil dacă lumea înconjuia- 
toare și pe care o urăsc nu s-ar arata 
cu prilejul acesta dintr-o data foarte 
apropiată, gustîndu-și biruința și obli; 
gîndu-i să treacă pragul apăsător și 
întunecat al renunțării la personali- 
taie *

„PIETRO — Aș fi vrut să mă izolez 
cu femeia iubită. în înălțime. Actul 
tău îmi demonstrează că nu a fost 
aci decît vanitate prostească și „închi
puire copilărească. Hai, înapoi, in nm 
duri... ca într-un mormînt" (Act vene
țian, pag. .215—216).

Eroii speraseră că un cerc de fier 
păstrează inatacabilă individualitatea 
lor de orice impuritate și jignire, că 
lumina minții îi înalță pește eroare, 
că femeia căreia i-au dăruit încrede
rea îi vor confirma în ceea ce ei au 
unic. Dar constată că s-au înșelat. 
Nu vor înceta pentru aceasta să creadă 
în inteligență ci în dragoste. Inteli
gența nu e în viața lui Pietro Gralla 
o funcție din care să poată demisiona, 
ci o obligație de a cărei asprime nu 
poate fugi. Ei vor plăti orgoliul inte
ligenței lor cu cel mai dureros dintre 
prețuri. In adevăr, dacă Pietro Gralla 
are curajul să recunoască față de sine 
înfrîngerea, Ștefan Gheorghidiu sau 
Ladima și-o vor camufla. Și astfel 
inteligența va deveni în viața lor in; 
strumentul unei fixații psihologice și 
a unei permanente automistiîicări. Ei 
nu vor consimți decît foarte tîrziu să 
accepte că au greșit în alegerea pe 
care au făcut-o. „Viața mi-a devenit 
curînd o tortură continuă, spune Ște
fan Gheorghidiu. Știam că nu mai pot 
trăi fără ea. Ca o armată care și-a 
pregătit ofensiva pe o direcție, nu 
mai puteam schimba baza pasiunii 
inele" (Ultima noapte de dragoste, pri
ma noapte de război, pag. 97). Și 
aceasta fiindcă eroii lui Camil Petres
cu nu vor să cedeze. Pornirea lor e 
impetuoasă și nu se poate liniști de
cît atunci cînd și-a 
sau și-au anulat-o. 
sacrifică totul, au 
față de ei și toate 
femeia iubită. Nu-i

în acest sens că în viața eroilor,lui 
Camil Petrescu (cu excepția lui Pie
tro Gralla) iubirea înseamnă conci
liere cu orice chip, ascunsă de lumina 
conștiinței, împlinită din supuneri, hră
nită din indulgențe și perpetuată prin 
toleranțe? Intr-o asemenea iubire feri
cirea e făcută din nesfîrșite ocoluri, 
amenințată la fiecare pas, fiindcă ori- 
cînd se poate rupe stratul amintirilor, 
iiindcă oricînd se poate deschide o 
Întrebare prost închisă, fiindcă oricînd 
conștiința se poate răzvrăti împotriva 
compromisului: „Pentru mine drago
stea aceasta era o luptă neîntreruptă, 
în care eram veșnic de veghe; cu toate 
simțurile la pîndă, gata să previu ori
ce pericol" (Ultima noapte de dra
goste, prima noapte de război, pag. 
185).

Eroii lui Camil Petrescu aspiră așa 
iar nu atît să se împlinească în dra
goste, cît să se înalțe și să domine, 
făcînd din pasiune un zid protector, 
dar societatea năruie această speranța 
fi le impune jertfe dureroase. E tot
deauna cineva mai puternic care se 
interpune între ei și femeia iubită și 
acela e un om care are de partea 
sa strălucirea averii și farmecul van 
al mondenității pentru a-și ascunde 
micimea și a-și travesti vulgaritatea. 
(Așa e G. din Ultima noapte de dra
goste, prima noapte de război, așa e 
Drumea din Mioara).

Gelozia e la rîndul ei mai rar un 
sentiment de dezolare în fața irepa
rabilului examinat cu mintea intactă, 
rece și pură (ca în Act venețian) și 
mai des o lungă și întortocheată mă
cinare lăuntrică la gîndul că au fost 
înlăturați de o nulitate. Ea se traduce 
printr-o luptă disperată pentru a se 
menține lîngă femeia iubită. Eroii sînt 
terorizați pînă la încleștare de spai; 
ma că sînt înșelați. Dar în același 
timp orgoliul îi împinge să nu accepte 
această posibilitate, iar ideea că vor 
pierde iubirea îi împinge să nege evi
dențele. Groaza că au existat situații 
în care au fost ridicoli fără să o știe 
este pentru eroii scriitorului nostru un 
motiv de neîncetată suferință.

Accese de îngrijorare în fața unor 
mici nimicuri pe lîngă care pînă mai 
ieri trecuseră indiferenți și care azi 
năvălesc în viața lor cu mari dimen
siuni, cu adînci presimțiri, bucurii en
tuziaste la cele dintîi pretexte pe care 
și le pot oferi, urmate de remușcări 
aprige, peste care coboară apoi noi 
umbre, toată dialectica unui simțămînt 
ce pare a reclama o certitudine pentru 
a-și înceta acțiunea pustiitoare, dar 
care în fapt face totul pentru a o re
fuza, se regăsește în paginile lui Ca
mil Petrescu.

Ștefan Gheorghidiu este, în acest 
sens, un exemplu de felul cum nevoia 
de a cunoaște realitatea și teama de 
a o afla găsesc într-o ființă complici
tăți impure și perversiuni intelectuale, 
lașități și căderi, care alternează cu 
elanuri luminoase și cu hotărîri demne. 
Iar Ladima oferă o imagine sfîșietoare 
a necesității surde, latente, exasperate, 
de a obține un semn din partea fe
meii iubite care să-i întrețină amăgi
rea și să încurajeze o viață sentimen
tală care se cere veșnic în sacrificiu 
pe ea însăși.

Nicăieri ca în iubire și în gelozie 
nu se vede mai clar că eroul lui Ca
mil Petrescu e departe de a accepta

totdeauna condiția lucidității șî că 
în fața evidenței sufletul său are ade
sea 0 răsucire interioară împie
dicată de orgoliu care schimbă 
înțelesul obiectiv al faptelor. In 
fața unor realități brutale inima lor 
găsește resurse pentru o conspirație 
patronată obscur de inteligență și au
torizată de ea cu jumătate de glas. 
Pornirea spre adevăr devine o nețer- 
minată și tristă piruetă lăuntrică. 
Știm foarte bine că de obicei 
un spirit lucid este îndemnat să 
constate la justa proporție faptul și 
să-l explice printr-un eiamen cumpă
nit Analiza este însă în existența 
eroilor lui Camil Petrescu o ocazie de 
a spori și de a umfla intr-un sens sau 
în celălalt. O atmosferă de febră, de 
neliniște, neașteptate strigăte de re
voltă, răstoarnă violent semnificațiile 
prin exagerări fără număr. înclinația 
de a dilata înțelesul faptelor nu mai 
are nevoie să Tie demonstrată, e pen
tru toată lumea un adevăr de mult 
acceptat că personajele autorului com
plică, dar în mod ciudit e mai puțin 
acceptată ideea că o asemenea optică 
duce la falsificări flagrante și care 
contrazic ceea ce se înțelege prin luci
ditate. Nu se poate interzice vocația 
aceasta spre enorm, dar e absurd să 
credem că raporturile intre elemente 
au fost păstrate în duda ei în mod 
judicios. Un om care resimte fiecare 
durere peste granițelipipăitului și ale 
măsurabilului („peste poate" cum ar 
zice Caragiale), careta In fiece clipă 
simțămîntul că-și joacă ultima carte 
a vieții, cu mintea avariată de panică, 
suspendat între doriiî de a polemiza 
cu realitatea și între obligația de a o 
recunoaște, confundîEșse cu idealul 
său pînă la obsesie, «re o întocmire 
sufletească făcută pentru a se minți.

Dacă eroii lui <Jamil Petrescu nu 
se eliberează decît tai în simțămîn
tul regăsit al adevadui este și fiind
că ei s-att educat insistent în sensul 
valorilor individualijiului, că nu so
cotesc de resortul 11 a intra în legă
tură cu oamenii, cil sforțarea de a în
țelege psihologia altora e minimă, că 
trăiesc mai mult din năzuințe decît 
din împliniri, cu toată atenția proiec
tată mai curînd spre viitor decît spre 
percepția prezentului, lată deci că nu 
numai instabilitatea psihologică a eroi
lor lui Camil Petrescu și că nu numai 
excesele sensibilității lor care descom
pune și agravează împrejurările pînă 
la a leintuneca sînteauza viziunii lor 
subiective. Realitatea este că perso
najele scriitorului nostru nu țin seama 
în mod deliberat de o mulțime de as
pecte și de principii indistincte care 
exprimă mecanismul societății, tradi
țiile ei. Să reamintim apoi că 
există o seamă de frontiere care-i 
despart în mod obiectiv pe eroii lui 
Camil Petrescu de realitate împiedi- 
cîndu-i s-o judecelAm văzut doar că 
Ladima nu o poate controla pe Emilia 
din pricina condiției lui sociale, din 
pricina sărăciei.

Toate acestea reprezintă probe solide 
în sprijinul afirmației că un simțămînt 
traduce în opera lui Camil Petrescu 
un mod de viață și totodată o con
cepție asupra vieții și ne încurajează 
să explicăm și celelalte trăsături ale 
eroilor din același punct de vedere.

mele bucurii 
•olare

in care tehnicismul primului cu- 
vînt e atenuat
Imaginii (într-adevăr, 
suitori - "
reze mal 
minoasă, 
pe cînd 
nulitatea, 
umbră).

Dar originala exprimare de mai 
sus se găsește în contextul unor 
poezii în care abundă ,,ciutele 
pădurii4*,  ,,brațele mol ale izvoa
relor", „luminile îmi freamătă-n 
pupile4', „ochii-faguri de seîntei*.  
tot ochii (iubitei) „mari și umezi" 
în care „foșnesc pădurile șl lăs
tunii44, „trupul mlădiat", „ochi 
mail de stele", „dogorile amiezii", 
etc. - un cumul de metafore șl 
formulări uzate pe care nu reu
șiți să le regenerați eventual 
printr-o nouă semniXlcațle afec
tivă.
Mai reușită sub acest raport 
e poezia „Iubesc44 din care citez, 
ca dovadă a certului dv«. talent 
următoarele versuri <

Iubesc tinerețea 
ca pe-o sevă cintătoare 
in carnea copacului. 
Iubesc soarele care 

nici dimineața, nici 
soaUele amiezii, 
prlvinea lui bărbătească 
sub caro se maturizează 
știuleții și spicele...
Iubesc ploile îngenunchlate-n 

țărlnâ, 
stalurile lor frînte In dans. 
Iubesc oamenii frumoși și drepți 
și imnul Republicii Populare 
în care deslușesc distinii 
șl bătălie inimii mele...

Grișa Glifeoi'ghel. Versurile tri
mise în ultimul timp nu mar
chează, după părerea mea; un 
salt calitativ. Recunosc fulgeră
rile de sensibilitate pe care le-am 
mal apreciat, dar persistă șl o 
anumită diluare a imaginii,- ver
suri parazitare, balast de cuvinte; 
care fac ca nici una din poezii 
să nu poată fi reprodusă in în
tregime. Cred că e vorba, în ul
timă instanță, de un debit prea 
facil și de absența unui punct de 
vedere mai sever, cînd vă jude
cați producția. Se cuvine o asceză 
sporită, în sensul trierii conștien
te a rindurilor pe care le așter- 
nețt cu spontaneitate lăudabilă, 
dar cu o grabă reprobabilă. Așa 
cum dvs. scrieți, foarte frumos 
de altfel, „fără dragoste, am 
aburi doar marmura cu suflarea, 
neputincioși s-o cioplim*',  aș pa
rafraza, referindu-mă la munca 
poetică, astfel : „Fără exigență 
și răspundere, aburim doar mar
mura cv suflarea noastră etc. 
etc.44

Rodica Simian, elevă. Despre 
poeziile pe care mi le trimiți, 
scrii următoarele : „Sînt florile 
sufletului meu de copil, suflet 
ce este ca un mugur ce plesnește 
și-și îndreaptă petalele întredes
chise spre raze de lumină si căl
dură. Florile însă (?) sînt fragile 
și curate. Să nu le rupețl ! Um- 
blați încet, cu băgare de sea
mă..." Nu mi-aș ierta niciodată 
lipsa de gingășie în vecinătatea 
florilor sau a oricărui țesut su
fletesc în formare, dar aș fi pre
ferat să-mi ceri să-ți spun cu 
sinceritate și argumente. fără
concesii și dulcegării, ce cred 
despre poeziile tale. Nu știu dacă 
ești pionieră sau utemistă dar, 
în ambele cazuri, trebuie să iu
bești adevărul șl să nu te temi 
de el.

Toate poeziile pe care mi le-ai 
trimis au la bază idei frumoase 
și juste — și sînt destul de curat 
versificate, aș dori însă ca, pe 
viitor, să nu te limitezi la a trata, 
oarecum pe dinafară, idei ce țl 
se oferă de-a gata — ci să trec! 
tot ce vezi și auzi prin filtrul 
sensibilității tale. E ciudat că na
tura, școala, bucuria și tristețea, 
nu se reflectă in nici un fel în 
ceea ce scrii. Viata ta zilnică nu 
c prezentă - și de aceea aproape 
tot ce mi-ai expediat rpre lec
tură, sună exterior si festiv.

Nu-ți pot spune, deci, cu cer
titudine, dacă vei deveni sau nu 
poetă, dar, dacă pasiunea ta e 
veritabilă, dezvolt A-ți personali
tatea și fă-o să transpară în ver
suri. Deocamdată, sufletul tău 
îmi rămîne ascuns.

Nicolae lonescu-Carmin. Ciclul 
„Eu și ideea", de factură auto
biografică, are prospețimea trăirii 
autentice, în ciuda prozalsmelor;

Mintea crudă nu a uitat-o 
Frageda-mi copilărite.
Un atelier de tîmplărie 
Și un lucrător: pe tata.

de proprietatea 
accldențll 

diezii - par să suge- 
degrabă o atmosferă lu
de sclipiri șl acuități; 
bemolii catlfelează to
ii pun un cerc de

umanlzlnd-ix 
nu uită pe 

nimeni.
searfe

N-am cunoscut răsfățul
Și nici îndestularea.
Prieten mi-a fost bățul
Șl inamic mincarea.

Crescut-am sub regimul
Cu putredă morală :
La hoinărit fui primul
Șl ultimul la școală.

■..................................... I I I I i > •
Mărul roșu din pom adunat.
Nu l-am ascuns în traistă, ci 

l-am mincat.
Cu vitaminele Iul m-am hrănit, 
SevJi iul dulce m-a Întinerit.

Sub oaselb capului meu Insă, 
E multă jale veche pătrunsă 
Ce ca o lavă țtșnește prin păr 
Arglnttndu-1 1 Vreau Încă un 

măr.
Citatele sînt inegale, expresia 

Încă neîndemînatlcă, iar celelalte 
poezii, pe teme generale, mult 
mal slabe. Dar în numele celor 
cîtorva versuri în care candoarea, 
stilul direct șl nota de umor îșl 
țin bună tovărășie, așteptăm pro
ducții noi.

cu cel mai dureros dintre

Ștefan Gheorghidiu sau

împlinit chemarea 
Pentru aceasta ci 
toate îngăduin‘ele 
slăbiciunile pentru 
oare semnificativ

B. ELVIN
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Probleme 
ale dezvoltării 
actorilor tineri Tainele veșnicei tinereți

Cel care intervine mai tîrziu 
așa cum mi se întîmpiă mie —așa cum mi se întîmpiă mie — în 
dezbaterea problemelor cu privire 
la creșterea continuă a tineretului 
din teatre, are avantajul de a con
stata că multe din gîndurile și 
sugestiile oare-1 solicită sînt ale 
altora, exprimate în precedență. 
Făptui nu poate decît să bucure, 
fiindcă întărește valabilitatea gîn- 
dirii, ilustrează pasiunea tuturor de 
a potența valorile actuale, precum și 
de a asigura 
lui romînesc. 
zul de față, 
a fi observat 
nerii actori 
să se „șablonizeze", una din prin
cipalele primejdii, așa -cum s-a su
bliniat și pînă acum — în calea 
dezvoltării generațiilor noi. De a-

un viitor lumios teatru- 
Avantajul are, în ca- 
și „dezavantajul" de 
că discuția despre ti- 

prinde să lîncezească,

ceea, cuvîntul autorizat al artistu
lui și profesorului nostru Ion Fin- 
teșteanu a fost mai mult decît sa
lutar, survenind tocmai în momentul 
cînd discuția începea să nu mai fie 
interesantă. Am reținut din această 
intervenție, mai ales aspectul sin
tetizat de maestrul Finteșteanu în 
cuvintele: „Problemele care se pun 
tînărului actor trebuie analizate prin 
prisma răspunderii sale. înainte de 
a face apel la răspunderea factorilor 
ajutători". In sensul acesta, eu — 
ca director de scenă — sînt un fac
tor ajutător. Nu fug de răspunderile 
ce-mi revin în această calitate.

Dragii mei colegi și prieteni, Cri
stina Tacoi, Sanda Toma. G. Oancea, 
Victor Rebenciuc și Amza Pellea, 
care ați intervenit pînă acum în nu
mele generației voastre în paginile 
„Gazetei literare", ne cereți impe
rios și pe bună dreptate, nouă re
gizorilor, să avem grijă de voi ac
tori tineri și talentați, să vă distri
buim, să vă utilizăm judicios și 
mai cu seamă să nu vă „șablon-i- 
zăm" în roluri de aceeași factură.

Trăim o epocă de monumentalitate 
în starea materială și spirituală. 
Acestei epocj îi corespunde — firesc 
— un prototip uman de dimensiuni 
morale corespunzătoare. Pe scenă, a- 
ceste dimensiuni se amplifică, po
trivit cu forța de tipizare și carac
terizare a artei noastre realist-so- 
cialiste. In aceeași măsură, omul 
nou angajează conflicte noi. Eroii 
vechilor drame desuete au dispărut 
din viața teatrală contemporană și 
vor dispare cu desăvîrșire înainte

La Teatrul
„Menajeria de sticlă"

Municipal
de Tennessee Wiliams

LUCIA STURDZA - BULANDRA OCT AVIAN COTTESCU
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chiar ca voi să ajungeți vîrsta ti
nereții inele 
din trecut, 
și fizici, al 
noicilor, al 
i-a luat loc
mos, la minte și trup. Să ne pregătim 
pentru a întruchipa acest om în 
toată măreția lui. Adevărul e că 
— oricît de mare i-ar fi talentul 
și puterea de transfigurare scenică — 
un actor nu poate împlini figura 
eroului timpurilor noastre, dacă nu 
urcă podelele scenei venind dintr-un 
mediu sănătos de viață. „Boema" e 
cel mai. mare dușman al tînărului 
artist (nu numai de teatru), cel mai 
mare distrugător de talente. Cir
ciuma — al doilea sau poate chiar 
primul templu, al unor actori amâ- 
rîți de altădată — mai are credincioși 
și printre tinerii noștri de prin tea
tre. E drept, ny mulți dar ti are. 
Abuzîndu-se, aci se pierd energii, 
acj se prind palori premature, aci 
privirile — atît de vii mai ieri — 
devin obosite, împrăștiate și inex
presive pe scenă. Dar „boemă" nu 
înseamnă numai restaurant. înseamnă 
mai ales viața trăită epidermic, la 
suprafață, orbește, de pe o zi pe 
alta, fără perspectivă. Să nu con
fundăm zburdălnicia și —hai să fac 
pe plac unora — „grăunțele de nebu
nie", ocazionale, ale tinereții, (ele 
sînt inerente și uneori fecunde) cu 
„zburdălnicia" și „nebuniile" care 
devin sistem permanent de viață, 
matcă de gîndire și de simțire, e- 
talon. Cu părere de rău trebuie să 
recunosc că, în parte cel puțin, fac 
acum pe lupul moralist: nu am fost 
nici eu scutit, la începutul carierei 
mele teatrale, de efectele „boemei", 
dar mărturisesc 
azi aș fi mult 
mine dacă le-aș 
timp. Si tocmai 
risc a moraliza 
văd autorizat să atrag atenția 
supra acestor 
să-mi exprim amărăciunea că „bo
ema" amenință să răpească din 
mijlocul nostru pe unii tineri de 
imens — am cîntărit cuvîntul — 
talent. Nu pomenesc nume. îi știm 
și se știu. Pe de altă parte, însă, 
nu pot să omit c.ă și noi „factorii 
ajutători" (includ aci și pe colegii 
lor mai în vîrstă), am păcătuit ade
sea prin a-i „ajuta", prin a-i „în
curaja" sau a le trece cu vederea 
greșelile, care una cite una s-au 
adunat, dînd rezultate atît de ne
așteptate.

Așadar, dragi colegi, atenție, mare 
atenție la felul de viață pe care-l 
cultivăm acasă, în oraș, în lume. Să 
fugim de șablonizarea vieții intime, 
particulare, înainte de a ne speria 
de șablonizarea pe scenă, fiindcă în 
zadar dumneata, actriță tînără, îmi vei 
reproșa că te „șablonizezi" distri- 
buindu-te în roluri de același fel, 
dacă dumneata prin tot ce faci, prin 
modul de a te îmbrăca, de a vorbi, de 
a te mișca, de a gîndi, nu depășești

de acum. Lungului alai 
al mutilărilor morali 
schizofrenicilor și paja- 
scepticilor și cinicilor, 

omul nou, întreg și fru-

CU sinceritate că
mai satifăcut de
fi putut evita la
de aceea, fără să
ca un pastor, mă

a- 
lucruri și totodată 

amărăciunea că

Cum am
și cum am
Siciliana, uMința lucrare drama

tică a till Aurii Baranga, este o far
să.

Așa fi-a gtndit-o fi subintitulat-o 
autorul, șl pe drept cuvlnt.

A nu ține socoteală de acest lucru, 
înseamnă a măsura lungimile cu gra
mul sau greutățile cu gradul. Adică 
a nu ne mai înțelege. Vreau să lă
muresc de la început un lucru: că 
lirică sau nelirică, farsa e un gen 
major. Este suficient să ne gîndirn 
că Noaptea furtunoasă sau Doctor fără 
voie sini farse. Genul își are 
aria sa specifică și mijloacele pro
prii cu care operează. Dacă satira 
face apel la apa tare care gravează, 
farsa cere agilitatea scalpelului. Farsa 
invită la rls. La rîsul în hohote. Și 
la ' Siciliana se rîde în hohote.

Dar să vedem MU de cine ne In
vită Baranga să rîdem. Mă voi ține 
Strict de replicile farsei, fiindcă cel 
mai grav lucru într-o discuție este, 
fie să adaugi de la tine ceea ce nu 
se află în lucrare, fie să omițl din 
greșală sau cu bună știință ceea ce 
găsești în text.

Iată eroii farsei Siciliana: un 
fiu răzgîiat care a terminat o facul
tate, cu chiu-cu vai, și care nici nu 
se gîndește să urmeze exemplul ma
jorității tineretului nostru, de a se 
angaja într-o muncă constructivă, a- 
colo unde-l reclamă propria lui pro
fesiune. O mamă de modă veche, 
„grijulie", care-și cocoloșește „odorul", 
eludînd orice principii morale, și un 
tată care nu poate scăpa de sub ti
rania acestei soții.

In legătură cu aceste personaje, o 
primă întrebare: există ele în viață? 
A răspunde negativ la această che
stiune, înseamnă a sfida realitatea șl 
însuși mersul nostru înainte, mers 
care împinge la periferie șl înlătură 
din ce în ce asemenea oameni cu a- 
semenea năravuri, din calea noastră. 
Atunci, o altă întrebare: dacă viața 
le înlătură din drumul nostru, de ce 
să le mai înfățișăm pe scenă ? Pen
tru că izgonirea acestor năravuri se 
face printr-o luptă îndirjită, bătălie 
în care literatura are un cuvînt de 
spus. Să ne reamintim necontenit cu
vintele lui Marx: „Omenirea se des
parte de trecutul său rîzînd".

Poporul nostru care desăvârșește în 
această perioadă opera de construc
ție a socialismului în patria noastră, 
are datoria și are puterea să rîdă în 
hohote de asemenea tipuri cum sînt 
soții Valsamache și odrasla lor. Este 
limpede poziția autorului în ceea ce 
privește condamnarea acestor eroi ? 
Mi se pare că nu poate fi vorba de 
dubiu. Colectivul care a pregătit 
spectacolul, așa a înțeles piesa și așa 
a ridicat-o în picioare. Nici unul din
tre noi nu s-a îndoit că spectatorii 
vor rîde de personajele negative ale 
lucrării cu un rls pedepsitor. Vreau 
să văd o singură mamă sau un sin
gur părinte care, surprinzindu-se tn-

nivelul „șablonului" de rol. împotri 
va căruia te ridici.

Nu neg, există și în teatru „sur 
se" care întrețin „șablonizarea" d( 
fapt. Printre ele un rol special î 
au prejudecățile și sfaturile greșite, 
împărtășite de unij actori mai vîrst- 
nici. De pildă; să nu stai niciodată 
în planul doi; să nu te lași „mascat" 
de u.n alt partener, față de public; 
să-i „încaleci" replica pentru a-i lua 
poanta; să cauți „cîriigele" necesare 
etc. E recuzita și inventarul unui 
teatru vechi, depășit, care nu mai 
trăiește astăzi decît prin infiltrații 
la persoană și tocmai de aceea mai 
e primejdios.

Un aspect al acestei probleme e și 
prejudecata în legătură cu factura ro
lurilor, unii tineri considerind rolu
rile clasice sau pe cele verificate de 
alte montări, drept singurele posibile 
de a-i consacra. Eroare. Mă gîndesc 

mult nici mai puțin decît 
Garbo, pe oare am avut 

o revăd recent într-un rol de 
O văzusem în Marguerite 
din Dama cu Camelii, în

nici mai 
la Greta 
ocazia să 
început.
Gauthier
Contesa Vaievska, în Regina Cristi
na, dar nicăieri creația ei n-a fost 
mai deplină, statura ei frumoasă 
n-a fost mai dreaptă și chipul ei expre
siv mai tulburător ca în Ulița fără; fe
ricire (1925, regia Pobst), unde 
juca rolul unei fate..simple și demne . 
din epoc.a respectivă. Acesta este ade
vărul. Rolul contemporan e cel mai 
divers și. mai dătător de posibilități. 
Nicăieri nu se poate stabili o mai 
deplină concordanță de gîndire și 
sensibilitate dintre interpret și perso
naj ca în eroul contemporan. Ce im
plică toate acestea din partea tînăru- 
lui actor contemporan? Firește, pe 
lingă seriozitate profesională, studiu, 
perseverență, grabă înceată, cu deose
bire un lucru asupra căruia se in
sistă de obicei mai puțin: curiozita
te, observație atentă, pasiune pentru 
viața din jur. Ca și poetul sau pic
torul, actorul are' aceleași obligații 
și satisfacții ca observator al reali
tății prezente. Actorul este, hotărît, 
poetul și pictorul „în carne și oase" 
al acestei realități, care trebuie cuno
scută și trăită cu nesaț în tot ce oferă 
cu atîta abundență. Avem în față o 
mare coincidență istorică; dinamis
mul tinereții are un nemijlocit cores
pondent în dinamismul dezvoltării 
vieții materiale și spirituale a po
porului. Fericită coincidență, nobilă 
sarcină I Nu e ușor, știm cu toții, nu 
e joacă facilă, e angajare din răspu
teri. Așa se verifică talentele și ca
racterele. Să nu uităm: nu poți crea 
caractere pe scenă înainte de a fi tu 
însuți un caracter! La temelia tutu
ror acestor lucrări stă fără îndoială 
munca. Acolo unde se ivește lumina 
muncii dispar umbrele-neputinței, ale 
lî-ncezirii, ale „boemei" ale șablonu
lui. In viață și în teatru triumfă ti
nerețea, veșnica tinerețe a artei care 
slujește poporul și idealurile lui de 
fericire.

Horea POPESCU
Regizor

Teatrul Muncitoresc C.F.R.

DISCUȚII

înfeles
pus înscena „Siciliana"

tr-o postură anaioagă lui Tachșsau 
Jeni Valsamache, tă nu roșeascl Să 
ni se arate un singur tlnăr dj so
cietatea noastră care, văzlndil pe 
Bebe Valsamache pe scenă, ariutri 
dorința secretă de a-l semăna si de 
a-i lua locul. Mi se pare că toțltroli 
negativi ai Sicilienii sînt sifient 
înfierați prin zugrăvirea lor detălre 
autor, astfel incit nici un spdator 
să nu fie ispitit vreodată de d lua 
drept modele de viață.

In farsă operează exagerareacon- 
știentă, cu scopul relevării partula- 
rităților caricaturale ale eroila ne
gativi. Nu este limpede pentru ti ci
ne, că Bebe e găunos, farfara, jera
tic, încrezut, leneș pînă Ia aii și 
prostănac, cu toate tiradele salt sfo
răitoare? Și nu l-a pedepsit indtiuns 
autorul cînd, pentru toate acesli lip
suri, îl lasă in final abandonat,des
frunzit, învins și singur? Reptlesie 
vorba de o farsă la care lima e 
chemată să rîdă. Evident, Bebe oale 
fi și obiectul unei satire de vinmța 
Revizorului, dar tot atît debine 
poate fi și obiectul unui romi Să 
ne lămurim întîi despre ce disaim : 
despre romanul vieții lui Bebe Vsa- 
mache, care nu s-a scris Inel sau 
despre farsa Siciliana de c«t ne 
ocupăm ? In această farsă e ilicat 
nu numai Bebe, dar și prietenisău, 
ușuratecul și repetentul NichiEste 
clar că lumea rîde de Niclii. )e a- 
ceea a și scris Baranga o farsă: nu 
o tragedie. Problema este: exid un 
singur tînăr din societatea nstră 
care văzîndu-l pe Nichi pe seed să 
dorească să-i semene sau să-ii lo
cul ? Poale că mai este necesalncă 
un exemplu. Iat-o pe Muchi, arma
tă cu măiestrie de autor din Heva 
replici. Mai poale exista vreun lubiu 
că autorul și-a condamnă ma și 
s-ar putea găsi o singură speătoa- 
re care să invidieze destinul tstui 
personaj pe care viața, liit neficire, 
ni-l mai relevă încă ? Aii se pse în 
special că în acest perxrnj, Hichi, 
autorul și-a arătat deosebitul să ta
lent satiric, tocmai pentru ti ftzol- 
varea lui vine pe linia imiți i cî- 
torva trăsături.

Montînd acest spectacdrum avut 
nici o clipă îndoiala ci ȘKi|« dra
maturgului, în condamm litiilor 
eroilor săi, este limpede. ,

A ceastă apreciere nu aarllesem- 
ne o judecată de valoare apte la 
piesă și rîndurile acestea smI in
spirate de vreo dorință qfytică. 
Nu. considerăm Sicilian i capo
doperă. De altminteri, de Mcapo
doperele nu apar săptănitîi ne 
gîndirn numai că în literipnoas- 
tră ultima capodoperă a Ui gen, 
D’ale carnavalului, a cUicum 
optzeci de ani. Am piki, în 
scenă cu plăcere Sicii pen
tru că, tn pofida a Mu poa
te discuta tn jurul acesteli— și 
piesele care nu sttrnesc tt nici

găsii 
ne-au 

In 
ere- 
este 

două

nu prea interesează — noi am 
o sumedenie de calități care 
solicitai munca și entuziasmul, 
primul rlnd pentru că noi 
dem că galeria negativilor 
contrabalansată cu succes de
personaje: doctorița și Damian. 
Echilibrarea dintre personajele nega
tive și pozitive nu se face, tnlr-o lu
crare dramatică, la cintar și nici la 
număr. Ci pe calea sentimentului ge
neral, care se transmite spectatorului. 
Mielul turbat n-are decît două per
sonaje pozitive, — pe Spiridon Bise
rică și pe nea Mitică, dar aceste per
sonaje dau tonul întregii lucrări, du
pă cum în Siciliana partida mora
lă este cîștigată de Fiji și de parte
nerul său — e adevărat, nevăzut — 
Damian. Doctorița nu este un perso
naj ideal și fără... pete. Calea ei ti 
este însă arătată de viață, de tot ce 
vede și de tot ce o înconjoară la Rî- 
pele, de munca plină de avînt, de e- 
lanul creator pe care-l întllnește la 
tot pasul, într-un sat atît de depărtat 
de imaginea puțin atrăgătoare pe 
care și-o făcea Bebe în actul întîii, 
în satul de astăzi al patriei noastre, 
satul creației socialiste.

Drumul fructuos parcurs de doctoriță, 
începînd cu actul doi al piesei, con
duce la cea mai valoroasă parte a lu
crării lui Aurel Baranga, — actul 
trei, care este de fapt actul confrun
tării a trei moduri de viață: modul

A scrie satiră nu este de loc un 
lucru simplu. Profilul moral al omu
lui de astăzi s-a îmbogățit prin 
ceea ce poate fi caracteristic numai 
omului de tip nou, educația socia
listă și-a spus cuvîntul nu asupra 
unui individ, ci asupra întregii noas
tre colectivități ; viața nouă cople
șește prin amploarea ei tot așa 
cum omul nou, făuritorul acestei 
vieți, purtătorul unor idei și idealuri 
necunoscute pînă 
prezent la fiecare 
cui nou vrea să 
vrea să rîdă cu 
scop precis; rîsul 
stinde, dar este în același timp o 
armă puternică de îndreptare, o 
armă veselă dar eficace. Dar ca rîsul 
să nimerească la țintă este nevoie 
ca însăși autorul să-l îndrepte spre 
această țintă, să „nu-1 scape din 
rnînă" nici măcar întîmplător. Nu 
vreau șă fac un proces de intenție 
autorului Sicil-ienei, dar întîmplătorul, 
dialectic vorbind, este tot un rezultat 
al legicului, în cazul de față el ți- 
nînd de cunoaștere. Nu poate fi în
tîmplător faptul că în interviul din 
„Gazeta literară" tovarășul Aurel 
Baranga proclamă „ca buni" pe toți 
eroii Sicilienei, neglijînri întîmplător 
fundamentare^ marxistă a eroilor po
zitivi Și negativi în condițiile luptei 
de clasă. întîmplătorul aici nu face 
altceva decît 
necunoașterea 
către autor a 
verificate și 
a căror ocolire sau falsă interpre
tare fac ca o operă de artă în loc să

acum, este omul 
pas. Dar și publi- 
rîdă. și mai ales 
un scop, cu un 
nu numai că de-

să scoată în evidență 
sau subaprecierea de 
unor noțiuni estetice, 

susținute de practică,

N. RED. — Continuînd discuția în jurul piesei „Siciliana" de 
Aurel Baranga, „Gazeta literară" face loc în coloanele sale opinii
lor diferite ale participanților la dezbateri, urmînd ca punctul de 

vedere al redacției să fie exprimat în cronica dramatică închinată 
piesei $1 spectacolului în cauză.

de viață ipocrit, filistin, mic-burghez 
al lui Tiberiu; modul de viață de
șănțai, corupt, lipsit de răspundere 
al lui Bebe, și modul de viață al zi
lelor noastre, exprimat cu atîta lim
pezime de o tînără doctoriță care vede 
în muncă și creație marea bucurie a 
existenței și desăvârșirii sale. In a- 
cest act Baranga depășește limitele 
genului și urcă, fără didacticism, pe 
treapta superioară a comediei de mo
ravuri. întreaga farsă Siciliana este 
scrisă cu vervă, cu inteligență și ta
lent, într-o cascadă neîntreruptă de 
umor. Construcția piesei, atît de di
ficilă în acest gen, este solidă, iar 
fiecare personaj bine caracterizat. 
Discuția care a avut loc nu de mult 
la Teatrul Național a avut, fără în
doială, darul să releve unele lip
suri ale acestei lucrări. Autorul 
și-a însușit concluziile utile ale a- 
cestei ședințe spre folosul lucrării. Și 
în acest chip însăși discuția în ju
rul unei piese de teatru nu poate fi 
decît binevenită, în măsura în care 
autorii dramatici și noi, toți oamenii 
de teatru, știm să tragem învățăminte.

Sică ALEXANDRESCU
. Artist al poporului 

Prim-regizor al Teatrului 
Național „I L. Caragiale"

servească scopului propus, să-l de
servească.

Vizionînd • spectacolul Siciliana, 
ca orice spectator, am fost nevoit 
să-mi pun întrebarea dacă eroii de 
pe scenă există și în realitate. De
sigur, răspunsul nu poate fi decît 
afirmativ: asemenea eroi există, chiar 
dacă nu-i întîlnești atît de des, chiar 
dacă ej nu reprezintă o categorie 
socială.

A contribui prin scris la eliminarea 
unor asemenea tare din mentalitatea 
tinerilor ca cei din Siciliana nu nu
mai că este o dorință dar este în 
primul rînd o necesitate și o obliga
ție din partea scriitorilor Dar criti- 
cînd unele rămășițe învechite nu tre
buie să uităm că lupta pentru o mo
rală nouă nu se face între vechi și 
alte categorii ale vechiului, ci între 
vechi și nou, că reprezentanții noului, 
într-o majoritate covîrșitoare, nu 
numai că au dreptul dar și trebuie 
să fie oglindiți, prezenți, dacă nu prin 
persoana lor fizică, cel puțin prin 
atitudinea autorului care este obli
gat să-și delimiteze simpatiile și an
tipatiile față de eroii căirora le dă 
întruchipare.

Sute de mii de tineri lucrează cu 
hărnicie și abnegație pe toate șantie
rele țării, în fabrici și uzine, în. gos
podăriile colective, și dacă aci pot

-s-e

Cadru din film.

„ Scrisoare
Atracția spre faptele extraordinare, 

spre întîmplările neobișnuite care gene
rează continuu ciocniri dramatice la înal
tă tensiune, constituie trăsătura domi
nantă a artei regizorului Mihail Kala
tozov. Eroii primului său film, documen
tarul Sarea Svanetiei (1930), erau repre
zentanții unui mic popor din Georgia, izolat 
de restul lumii printr-un impresionant 
lanf de munți, care-și primejduiau zilnic 
viafa în temerarele lor expediții de cău
tare a sării. Valerii Cikalov (1941), 
film închinat faptelor extraordinare ale 
celebrului aviator sovietic, s a făcut re
marcat prin scene picturale de valoare, 
printr-un montaj vertiginos ce punea în 
valoare compozițiile dinamice ale cadre
lor, permifîndu-ne astfel să-l întrezărim 
pe Kalatozov — viitorul adept al teo
riei „șocului emotional". In Zboară 
cocorii (1958), film ce relevă copleșitor 
vibranta frumusețe morală a tineretului 
sovietic, teoria și-a găsit o stră
lucită întruchipare, aefiunea fiind gînditi 
ca o succesiune de imagini menite să-l 
influen/eze direct și continuu pe specta
tor prin șocul expresivității și ritmării 
lor. Cu acest film, Kalatozov se desprin
de de sub influenta lui Eisenstein, maes
trul neîntrecut al filmului de idei, ne
moi uzînd de montajul asociativ sau de 
metafora cinematografică în accepția et 
clasică.

Drumul căutărilor regizorului, sinuos

.r"': ’i- ■:
•?£ ••

spune cu certitudine că ei sînt pro
dusul acestui popor cinstit, rezul
tatul educației noi, socialiste, vrînd- 
nevrînd sînt obligat să mă întreb: 
eroii de pe scenă ai cui produs sînt ? 
Piesa, 
această privință 
răspuns. p - > - 
toate motivările trebuiesc 
tavă, spectatorul vine la 
gîndească, să. tragă concluzii, acolo 
unde nu există răspunsuri directe 
să-l completeze pe autor cu propriile 
lui reflecții, bineînțeles, pe linia ma
terialului existent. Dar ce concluzii 
se pot trage din vizionarea Sici
liene!? Aceștia sînt tinerii, miile de ti
neri care împînzesc țara? Autorul n-a 
găsit printre ei NICI UNUL prin 
care să demonstreze că partidul și 
organizațiile de tineret n-au învățat 
pe nimeni să intre în viață pe ușa 
din dos utilizînd 
liană" ? N-a găsit 
majorității acestui 
combată asemenea 
social oriunde 
putut găsi 
pe măsura 
acel suflu 
zitive care 
să creadă
scrisă acum 30 de ani, ci în anii 
aceștia pe care îi trăim și nu în 
orice țară de pe glob, ci în țara 
aceasta minunată prin realizările ei ?

Mă gîndesc la Suflete moarte, 
la romanul în care Gogol și-a bătut 
joc de tot ce era putred și înapoiat, 
într-o lume unde rar Se găseau eroi 
pozitivi și unde autorul a găsit to
tuși, în marea lui dragoste pentru 
omul rus, loc ca acest erou — po- 

—- să fie prezent, uneori sim- 
dar totuși prezent.

Pr 
cu părere de 

jl nu dă 
Evident, în

rău, în
nici un

artă nu
servite pe
teatru să

deschiderea „sici- 
pe reprezentantul 
tineret care să 

deschideri pe plan 
s-ar afla ele? N-a 

autorul, dacă nu eroi 
epocii noastre, cel puțin 
nou, acele elemente po- 
să oblige pe spectator 

că Siciliana nu a fost

omul 
porul 
bol ic.

Ce valoare pot avea discuțiile vagi 
despre un tot atît de vag Damian 
cînd acesta și ceilalți „pozitivi", se 
află în afara scenei și cînd autorul 
le acordă cam tot atîta spațiu și 
importanță ca și comentariile pe 
marginea mugetului unei vaci, pe 
care în lipsă de altceva, spectatorul 
este obligat să-l ia ca pe un ele
ment al actualității ?

Există în piesă o lume din afară 
care nu poate pătrunde în scenă de
cît prin aluzii și zgomote, tot așa 
cum lumea de pe scenă nu se poate 
apropia convingător de viața ade
vărată, tipică, a zilelor noastre, pen
tru că nu poate fi născocită puntea 
de unire între aceste două lumi, 
străine una de alta și de neunit. 
Este cel puțin greșit să se spună că 
Fifi există în piesă ca personaj po
zitiv. In fond „deschiderea sicihană" 
pleacă de la ea și femeii care nu se 
dă înapoi să legifereze, o falsă căsă
torie numai de dragul de a-și aduce 
pe adevăratul ei iubit (un cretin) la 
București nu i se poate acorda un 
asemenea credit moral. De aceea, 
transformarea eroinei principale nu 
convinge și, în ultimă instanță, 
ți se pare că este tot o de
schidere „siciliană", de data asta 
strict a autorului, o demonstrație a 
teoriei că oamenii de aceea trăiesc 
într-un mediu nou, „să se mai 
schimbe". Dialogul este sclipitor, 
sîntem familiarizați cu el nu numai 
din această piesă, dar aici,, mat 
mult decît în oricare lucrare a to-

neexpediată“
șl nu lipsit de ezitări — vezi filmele: 
Complotul condamnărilor (1950), sau 
Prieteni credincioși (1956) — se prelun
gește cu fiecare nouă realizare. Scri
soare 
scenariu
liozov, dezvoltă fără rezerve experimentele 
de creație din Zboară cocorii.

Filmul își plasează acțiunea într-un 
cadru pufin comun. Ne aflăm în taigaua 
siberiană, printre geologii care vor des 
coperi zăcămintele de diamante ce se 
.ascund aici. Conflictul central e acela 
dintre om și natură: o dispută as
pră, de o înfrigurare rar întîlnită, ce ro

neexpediată (1959) după un 
iu de G. Koltunov, V. Osipov, V.

F I L M
levi frumusețea morală a oamenilor so
vietici. Teribila încleștare îi unește de
cisiv pe eroi, conflictele de ordin moral 
(vezi înfruntarea Andrei-Serghei) îl a- 
propie în loc să-i dezbine (cum altădată 
ar fi părut firesc), iar prezenta în con
știința fiecăruia dintre ei a „gîndului 
obsedant”, strălucita expresie prin care 
Lenin a exprimat condifia succesului 
luutei revoluționare, ti ajută să învingă 
orice obstacol, le asigură biruința în 
muncă.

Kalatozov șl Urușevski (excepfinna-

varășului Aurel Baranga, dialogu; 
s-a transformat, dintr-un mijloc, în 
ceva în sine, tîrind petsonajele din
colo de ceea ce se cheamă exage
rare conștientă. Astfel, eroina prin
cipală, în acele momente în c^re sr 
putea interveni pentru salvarea unor 
idei a căror purtătoare este, rărnîne 
lipsită rte replică, iar atunci cind o 
are, replica este expozitivă, evazivă, 
ca să nu strice curgerea dialogu 
lui spumos.

In urma realizării planului de 
perspectivă, diferența dintre sat și 
oraș va fi aproape ștearsă, dar pen- 
tiu înfăptuirea acestui p'an, mu și 
zeci de mii de tineri pleacă de bună 
voie în cele mai îndepărtate colțuri 
ale țării și rar mi s-a întîmplat ca 
din tinerii pe care i-am cunoscut 
să fie . vreunul nemulțumit de munca 
lui. Piesa, prin negație, vrea să a- 
firme ceva și anume că menirea 
tineretului este ca prin entuziasmul 
și abnegația lui să desțelenească 
ceea ce a mai rămas de desțelenit 
prin satele țării noastre. Mă îndo
iesc însă că eroina principală ar 
putea convinge pe un neconvins să 
facă acest pas, urmînd calea parcursă 
de ea.

Există în piesă un director de 
minister, Valsamache, și se face 
aluzie la un alt^ lucrător din aceeași 
instituție, Coacăze, mai important 
ca funcție. Este vorba aici de un 
anumit sector al aparatului de stat 
și ești obligat să te întrebi dacă oa
menii aceștia, așa cum sint prezen
tați în piesă, au ceva comun cu cei 
care au în sarcina lor răspunderi 
atît de însemnate. Autorul arată în 
mod obiectivist existența unor aseme
nea elemente, lipsindu-1 pe spectator 
de atitudinea critică a textului dra 
mafie.

Spectatorul neavizat, vizionînd 
spectacolul Siciliana, poate trage 
concluzii false asupra realităților 
noastre.

In discuția care a avut loc la Tea
trul Național, cineva a scuzat, lipsu
rile piesei prin structura de farsă a 
acesteia. Dar atunci cînd o farsă a- 
tacă probleme grave, ea trebuie 6ă le 
rezolve, cu procedeele proprii acestui 
gen, și nicidecum să le lase suspen
date în aer. Să nu uităm că marele 
Caragiale și-a intitulat comediile sale 
„farse", dar în acest chip n-a abdicat 
de la ascuțimea satirei.

Multe s-ar fi putut corecta în a- 
ceastă piesă, dacă unii dintre cei 
mai în vîrstă ca noi, și printre ei 
este și autorul piesei, sfătuindu-ne 
să păstrăm nemijlocit legătura cu- 
viața, cu problemele vieții, ar face 
și ei din această mereu necesară în
drumare o permanentă practică. Exclu 
zind din piesa sa, în mod deliberat, 
prezența vie a unui erou al zilelor 
noastre, autorul ne-a lipsit de un ale 
văr de necontestat, de o realitate peste 
care nu se poate trece și care nu 
poate fi ooolită.

De la Siciliana pleci satisfăcut 
pețl-tru replica inteligentă șl mîhnit 
că această replică a fost pusă în 
slujba unei actualități frustrată de 
tot ce are mai frumos, că această 
replică dă viață exclusiv unor eroi 
care nu ne sînt dragi și că-i refuză 
tocmai pe cei care ne sînt apro- 
piați.

Iul realizator al imaginii filmului), și-au 
imaginat monumentale compoziții plasti
ce, dorind să fixeze în marmură frumu
sețea caracterelor personajelor (lucru 
demonstrat de altfel și prin alegerea 
interpre/ilor — T. Samoilova, E. Ur
banski, I. Smoktunovski, V. Livanov —• 
actori excelenfi, caracterizați prin ex
presivitate și sinceritate a trăirilor). Sce
nele filmului au o neasemuită plasticitate, 
eroii fiind surprinși continuu in ac
țiuni dinamice, subliniate prin montaj 
și prin temerarele mișcări ale apara
tului, care îi urmărește pas cu pas, vi
brant, iscoditor în clipele de bucurie, 
care aleargă odată cu ei, trădînd clocoti
toare izbucniri de patimă și durere, im- 
plorînd sau ripostînd, învăluit de nease
muită tristefe în fața morții tragice a Iul 
Andrei sau a Taniei. Cît de frumoasă e 
scena descoperirii diamantelorl Plînsetul 
de pruno al Taniei se preface pe nesim
țite într-un strigăt cristalin de izbîndă, 
de bucurie la care participă intens în
treaga taigă, care oferă parcă fetei, în 
goana ei înaripată, prinosul ramurilor ei. 
Iar crengile se aseamănă — prin mișcarea 
rapidă a aparatului care o urmărește 
obsedant cu florile de liliac de abia în
mugurite...

In lupta dintre om și natură, Kalato
zov și Urușevski subliniază poetic, prin 
compoziții avîntate, dîrzenia și patosul 
muncii. Eroii se identifică cu imaginile 
copacilor falnici, de neclintit, pro- 
iectîndu-se pe cer învăluit! în lumina 
înaripată a soarelui. Iar drumului prin 
taigaua în flăcări i se conferă proporpi 
monumentale. Căci eroii par tnzestrățT 
cu inima fierbinte a lui Danko, ce îl 
împiedică să abandoneze lupta, pentru 
ca munca lor dîrză să nu se dovedească 
a fi fără rezultat.

Traiul de zi cu zi al eroilor nu per
mite însă numai situații excepționale, 
traduse printr-un paroxism al mișcării, 
ci și momente de muncă sau de frămîn- 
țări la o mai joasă tensiune, momenta 
cotidiene, dar nu lipsite de forță genera
lizatoare. Acestea din urmă nu-l inte
resează din păcate pe regizor, care, du- 
cîndu-și de astă dată peste limită princi
piile „șocului emoțional”, le amplifică în 
mod nojustificat, conferindu-le o greutate 
pe care, în realitate, se înțelege că nu 
pot s-o aibă. De aici și sentimentul unei 
suprasaturări a imaginii în unele scene, a 
unei grandilocvente lipsite de semnificații 
mai profunde, a contemplării de către re
gizor a propriilor compoziții. Cînd Ka
latozov își privește eroii prin uriașe 
limbi de foc. nemulțumit de acțiunea lor 
banală — fără de care nu ar fi însă 
posibilă nici cea excepțională, — con
struind astfel un fals dinamism al ima
ginii. nu putem să nu încercăm un 
sentiment de amărăciune. Cuci numai 
atunci cînd oglindește veridic ritmul 
realității, cînd reflectă autentice trăiri 
omenești, imaginea de ecran poate pro
voca „șocul emoțional" dorit de regizor. 
Estomparea de către Kalatozov a premi
selor conflictului dintre eroi, existente 
în scenariu, în favoarea relatării aspre a 
aceluia dintre un om în general și natură 
provoacă mai degrabă contemplarea rece, 
lucidă a imaginii de către spectator, 
copleșirea lui pe alocuri, în dauna recep
tării emofionante a unor zguduitoare pa
siuni omenești — exceptional relatate în 
Zboară cocorii. Iar construcțiile abstrac
te, exagerările lipsite de fundament, chiar 
dacă sînt redate în compoziții plastice 
de o stranie frumusețe, nu pot pleda 
pentru ideile pe care însăși Scrisoarea ne
expediată, în ansamblu, le pune în va
loare. De aici — nenumăratele discuții 
purtate în Uniunea Sovietică în jurul fil
mului care și-a găsit atît adepți pătimași 
cît și critici exigeați și care, în fond, con
chid că ne aflăm în fața unei opere de 
artă remarcabile. Căci producțiile me
diocre nu îmbie niciodată la discuții.

M. TOLU

Petre SALCUDEANU
GEORGETA NAPĂRUȘ

„Băiat de la colectivă
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Unul din evenimentele cele mai de 

seamă din Anglia în cursul anului 
1960 a fost hotărîrea adoptată în u- 
nanimitate de Congresul sindicatelor, 
la conferința care a avut loc în sep
tembrie, cu privire la promovarea și 
încurajarea participării sindicaliști
lor la activitatea culturală. Ralph 
Bond, delegat al sindicatului tehni
cienilor din cinematografie, el însuși 
un regizor cunoscut, a declarat cîn-d 
a propus această rezoluție: „Vrem 
ca toți oamenii să aibă putința de a 
se bucura de frumusețea și bogățiile 
vieții în toate formele sale. Proprie
tarii caselor de filme dau în serie 
spectacole proaste, vulgare, adevărate 
deșeuri. Respingem ideea că o inte
lectualitate iluminată trebuie să aibă 
apanajul culturii, iar masele trebuie 
să se mulțumească cu deșeuri".

Bond n-a exagerat cîtuși de puțin 
cînd a vorbit despre deșeuri. Căci ele 
inundă necontenit ecranele televizoa
relor, cinematografele și teatrele, no
ianul de cărți cu conținut pornografic 
sau sadic. Este deosebit de important 
faptul că un grup de scriitori și ar
tiști influienți și-au însușit spiritul 
rezoluției sindicale și se străduiesc 
cu rivnă s-o traducă în fapt. De la 
ei pornește impulsul, mai de grabă 
decît de la conducătorii sindicatelor, 
care au vădit pînă în prezent prea 
puțin interes față de rezoluția pro
pusă de Bond. Printre cei care spri
jină activ această campanie sînt per
sonalități proeminente din viața tea
trală ca Sybil Thorndyke, Louis Cas
son, Edith Evans și Michael Redgra
ve, doi dintre cei mai cunoscuți sculp
tori ai noștri, Henry Moore și Bar
bara Hepworth, conducători ai vieții 
muzicale ca L. Harewood și Benja
min Britten, precum și cîțiva scriitori 
bine cunoscuți în frunte cu Arnold 
Wesker, a cărui piesă „Rădăcini", a 
desțelenit domenii noi în dramatur
gia engleză.

A Wesker dă lupta pentru atrage
rea sindicaliștilor la viața culturală 
in rîndurile oamenilor simpli. In ul
timele citeva luni ei și-a părăsit a- 
proape toate celelalte ocupații, stră- 
bătînd țara și vorbind în fața orga
nizațiilor sindicale locale, îndemnîn- 
du-le să exercite presiuni asupra con
ducătorilor în sensul traducerii în 
viață a rezoluției de care am amintit 
mai sus. Nu de mult am avut prile
jul să-1 ascult în timp ce vorbea unui 
grup de sindicaliști din Londra, și atn 
urmărit cum, treptat, i-a înflăcărat pe 
oameni și cum aceștia, la sfîrșit, i-au 
făgăduit un sprijin deplin.

Wesker a vorbit muncitorilor despre 
necesitatea luptei împotriva barierei 
dintre artist și masa poporului, ba
rieră creată de condițiile economice 
ale vieții burgheze. „Deoarece munci
torul își disprețuia patronul pentru 
bogăția lui obținută pe căi murdare, 
el a ajuns să-i disprețuiască și de
prinderile. Folosirea bunurilor artei 
era una din deprinderile patronului, 
așadar muncitorul a început s-o des
considere. Din această cauză prăpa-

DESPRE
afla 
tra- 
Dar

E puțin probabil să poți 
un om caro să fie împotriva 
diției naționale in literatură, 
a respecta tradiția nu înseamnă 
a o repeta cum mai consideră 
unii scriitori. Odată un astfel de 
păstrător al tradiției a ajuns pînă 
acolo incit a inclus intr-un poem 
al său strofe întregi din clasici. 
Cînd i s-a atras atenția asupra 
acestui lucru, poetul a răspuns 
senin • „Eu învăț de Ia clasici, le 
continuu tradițiile". E jignitor 
faptul că asemenea oameni să
raci cu talentul și sufletul folo
sesc tradiția ca un scut personal 
care-i apără de critică. Tradi
ția nu suportă pe cei lipsiți' de 
talent. Ea cere de Ia fiecare poet 
spirit inovator, independentă. 
repetare, ................

Adesea 
manifestă 
apărători 
zarvă. în 
ar fi anacronică o discuție refe
ritoare Ia faptul dacă versului 
rus i se potrivește sau nu tro
heul, iambul sau alte ritmuri. Și 
totuși la începutul secolului al 
XlX-lea ele au fost condamnate cu 
toată 
I,oov 
dbul, 
sura 
vîntului 
mandați peste 
nu de

originalitate.
Insa tind un poet se 

ca inovator, inimoșii 
ai tradiției fac multă 
zilele noastre de pildă,

Cecil Day Lewis, profesor la Univer
sitatea din Oxford, scrie cărți polițiste 
sub pseudonimul Nicholas Blake. Ace
lași lucru 11 fac Glyn Daniel, profesor 
de arheologie, Kathleen Feet, expertă de 
artă greacă, J. J. Mac Intosh Stewart, 
profesor de literatură engleză la ,,Christ 
Church College" etc.

crimei. Lată ce scrie 
din aceeași lume a apu- 
în ziarul austriac „Ar- 
sub titlul „Hipnoza li-

seriozitatea, 
scria : 

dactilul 
noastră, 

rus.

Poei’.U N. A. 
.Anapeistul, sp-on- 

Nu sînt pe mă- 
Pe măsura eu- 
Ei au fost co- 
mare". Desigur

asemenea apărători are 
nevoie tradiția. Nouă ne trebuiesc 
inovatori a căror deviză să fie t 
Căutări și descoperiri.

DEDUBLAREA PERSONALITĂȚII !...
Desen de C1K DAMADIAN

,1
Corespondență din Londra

știa a devenit și mai mare, căci arti
stul, știindu-se respins de publicul 
mai larg al muncitorilor, a început să 
creeze pentru cei puțini, pentru o 
clică, iar munca sa a devenit secretă, 
aproape rușinoasă. N-am fost nicio
dată lăsați să jucăm un rol în viețile 
voastre. De aceea e greu pentru vo! 
să cunoașteți valoarea operelor pe 
care vi le puteam oferi. Și aceasta 
este prăpastia peste care trebuie să 
aruncăm o punte".

Arnold Wesker nu se mulțumește 
numai să vorbească despre aceste 
idealuri. El participă activ la mișca
rea penlru pace și cînd l-am rugai 
să-și exprime speranțele pentru anul 
1961, mi-a răspuns: „Doresc campa
niei pentru dezarmarea nucleară să-și 
mențină vigoarea și să atragă pături 
și mai largi ale poporului Ia această 
luptă. Toate speranțele despre care 
am vorbit în numele artiștilor sînt 
în strînsă legătură cu lupta pentru 
dezarmare și coexistență pașnică".

El s-a alăturat de asemenea co
mitetului înființat de Bertrand Russell

Pelerin e

lată că după trecerea a 690 de ant 
de la ultima cruciadă condusă de Ludovic 
al Xl-lea, au reapărut cavalerii sfintei 
cauze. Nu undeva pe pământurile miste
rioase ale Asiei, în căutarea unei hi
mere, ci tn inima bătrînului continent 
al Europei, care se părea că nu mai 
ascunde nici o enigmă. Amatorii de ana
logii istorice ar fi repede deziluzionați 
la vederea pelerinilor secolului al XX-lea. 
Nici un fel de asemănare cu predecesorii 
lor. Lipsesc crucea și sabia, rasa călu
gărului și zalele luptătorului. Dar obiec
tivul venerației nu este un alt „mormînt 
sfînt” descoperit după 1960 de ani la 
Menton, în Franța, „lumea liberă". Aci 
se petrece acțiunea.

Dar să 
„V ila în 
recent să 
pelerina j 
Băieți în 
în pantaloni strîns lipiți pe corp se a- 
șează pe ambele părți ale aleii care duce 
la vilă și îngenunchează plini de extaz 
tn fața grămezii de pietre unde vedeta 
a fost găsită în nesimțire..." Așa rela
tează cronicarul nostru momentul sublim 
cînd pelerinii în „blousons noirs" și 
„blue-jeans" se plecau pocăiți în fața 
locului unde fecioara Brigitte, plină de 
evlavie, a încercat să pună capăt existen
ței ei pumîntești pentru a se înălța la 
ceruri (sînt și acolo amatori de femei 
goale. Scuzați paranteza apocrifă). Cro
nicarul, care a împărtășit smerit în ziarul 
elvețian „Die Tal" cele văzute, nu ne-a 
spus cu ce au fost înlocuite ieslea, boul 
și celelalte etemente ale decorului clasic.

lăsăm pe cronicar să grăiască; 
care Brigitte Bar (lot a încercat 
se sinucidă, a devenit loc de 
pentru tineretul francez, 

cămăși negre și fete îmbrăcate

ascund nici sen- 
idei. 

slmplitaite.
criticii noștri 

pe aceia care

nici 
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Dragostea oarbă pentru tradi
ție duce la primitivismul formei 
și dă cîteodată naștere la discu
ții despre superficialitatea, lipsa 
de fond a așa zisei „simplități- 
a poeziei. Nu * * poate fi socotită 
drept calitate’ simplitatea limbii 
unui poiat, dacă îndărătul acestei 
simplități au se 
timente, 
simplitate 
întâmplător 
contrazic 
in Tvardovski un poet simplu 
.și atit. Ca fiecare poet mare, 
Tvardovski posedă acea simpli
tate despre care Briusov spunea 
referi» du-se la Pu.șkin : „Puș- 
kin pare ușor de înțeles tot așa 
cum fundul unui lac limpede 
pare aproape deși se află uneori 
la o adîncime teribilă" (...)

„Modul de viață britanic", epo
peea concepută de scriitorul en
glez Jack Lindsay și începută cu
romanul „Primăvara care a fost 
trădată" s-a îmbogățit recent cu 
cea de a cincea parte : „Revolta 
fiilor". Ca și părțile precedente 
ale epopeei, romanul „Revolta fii
lor" se caracterizează prin multi
tudinea planurilor. Scriitorul ur
mărește procesul de decădere a 
unei familii burgheze, de-a lungul 
unei anchete întreprinse de poli
ție în legătură cu asasinarea ti
nerei Gloria, (ai cărei autor se 
dovedește a fi un aviator de la 
baza militară americană), descrie 
lupta preelectorală într-o locali
tate din nordul Angliei.

Analizînd pe diverse planuri 
viața familiei Todd, autorul arată 
cum banii, devenind singura ra. 
țiune de a exista, mutilează re
lațiile dintre oameni : „Banii, în 
capetele lor este numai clinche
tul banilor-, spune John Todd 
despre frații lui.

Lindsay pictează o galerie sum
bră de monștri morali, monștri 
ce constituie un act de acuzare 
la adresa regimului social care 
le-a dat naștere, lumea „poli
țistului și a criminalului, a poli
ticianului și prostituției, a stăpî- 
nulul și sclavului umil, a pro
prietății și mizeriei".

In roman este înfățișat tabloul 
îngrozitor al vieții dintr-un oră. 
șei englez de provincie. întreaga 
acțiune este colorată in tonuri 
sumbre și aceasta comunică la 
rîndul său romanului o rezonan
ță cam pesimistă. Apare uneori 
tendința lui Lindsay spre ana
liza minuțioasă a patologicului în 
psiholog’a personajelor, ceea ce 
limitează oarecum scriitorului po
sibilitatea de a descrie pe deplin 
simptomele fundamentale caracte
ristice vremii noastre.

Viața poporului, psihologia lui 
despre lume se schimbă conti
nuu. Poetul care trăiește alături 
de popor nu poate neglija aceste 
transformări. Altfel autorul va 
da în mod inevitabil o imagine 
săracă, dacă nu falsă a realității.

Poezia trebuie păzită de o ase
menea unilateralizare periculoasă, 
căci ea o menită să oglindească 
lumea in toată complexitatea ei. 
Ne trebuie, așa cum spunea to
varășul M. A. Suslov, „o artă 
care să atingă toate laturile su
fletului". Și posibilitățile poeziei 
în această direcție sint de bunii 
seamă nelimitate.

H .M. DZUDȚEV 
„Llteraturnala Gazeta"

pentru a demonstra împotriva creări 
bazei din Scoția, afectată submari
nelor americane înarmate cu rachete 
Polaris. Demonstrația va avea loc în 
februarie, în ziua cînd vor începe 
lucrările de amenajare a bazei. Tot 
atunci se va desfășura o grevă a 
„șederii", la Whitehall, cartierul lon
donez în care sînt situate clădirile 
guvernamentale. Alți oameni de cul
tură care sprijină acest comitet sînt 
pictorul Augustus John, poetul Chris
topher Logue, Hugh Mac Diarmid. 
poetul național al Scoției, Robert 
Read, critic de artă, dramaturgii 
Shelegh Delaney și John Osborne. 
B. Russell a arătat că sint cu toții 
gata să intre în închisoare pentru 
a-și dovedi hotărîrea și că, personal, 
se pregătește să scrie în închisoare o 
carte.

Cei mai buni artiști și scriitori ai 
noștri refuză din ce în ce mai mult 
să rămînă închiși într-un turn de 
fildeș și participă activ la lupta po
porului și, în primul rînd, la lupta 
pentru pace. Iată unul din moți vel» 
de speranță pe anul 1961.

Gordon SCHAFFER
Londra, Ianuarie 1961

Cu privirea plecată spre pămînt, așa 
cum stă bine chiar și celor care se mul
țumesc doar să comenteze cazurile de 
evlavie laică, să-l ascultăm mai departe 
pe cronicar. Căci drumul pînă la fecioara 
Brigitte esle lung, variat și presărat cu 
pericole de tot felul. Iată niște pelerini 
elvețieni tot atît de buni ochitori ca și 
strămoșul lor Wilhelm Tell.

Trag în mere? Vai, ce anacronism! 
Doar e vorba de pelerinii secolului al 
XX-lea. Ei preferă să ochiască direct 
capul. Citiți : „Cu două ore înaintea 
miezului nopții, în fața „Casei arcașilor” 
s-a adunat un grup de tineri. Unii dintre 
ei erau în stare de ebrietate (și-a băgat 
diavolul coada! n.n.) Cînd s-a așezat 
la masă, conducătorul serviciului sanitar 
a primit o puternică lovitură în cap și 
imedit cîțiva huligani s-au năpustit a- 
supra lui, aruncîndu-l la pămînt. Imediat 
a început o adevărată bătălie cu pahare 
și sticle de bere, iar băncile și scaunele 
de lemn au fost distruse...“ (Citat, din 
„Die Tat”).

Nici frații lor suedezi nu sînt mai 
puțin ‘ activi. Citiți: „Cam la aceeași 
dată, în cursul unei încăierări între bu- 
levardiștii suedezi, un băiat de 18 ani 
a fost bătut pînă la nesimțire de doi 
tineri de aceeași vîrstă, care erau în 
stare de ebrietate. El a murit în drum 
spre spital” (citat din cuprinsul aceluiași 
articol din „Die Tat”). Eroism demn de 
cauza sacră pentru care luptă tinerii 
liberi ai Apusului liber!

Dar să traversăm oceanul și să po
posim în țara care oferă crucialilor în 
„blousons noirs" și în „blue-jeans” cele 
mai sublime exemple de conduită. Un 
cronicar american, pe nume Norbert Nor
ton ne împărtășește următoarele într-un 
alt număr al ziarului elvețian citat: „Con
form rapoartelor poliției, în cursul acestui 
an s-a înregistrat în S.U.A. o uriașă 
creștere a numărului atentatelor la bunele 
moravuri. In medie, s-au semnalat lunar 
cîte 5.000 de cazuri de fiecare stat fe
deral. Intr-o lună record s-a atins chiar 
o medie de 8.500... In același timp crește 
considerabil numărul cazurilor la care 
participă, ca făptași sau victime, tineri 
și copii. In fiecare zi posturile poliție
nești din S.U.A. publică maldăre întregi 
de rapoarte cu amănunte de-a dreptul 
înspăimântătoare... Nu încape îndoială 
că tineretul american se află într-o situa
ție tot mai îngrijorătoare". Care e cauza? 
Cronicarul american citat mai 
ne lămurește: „Copiii și tinerii 
feră și reflectă influența mediului, pre
zintă tendința tot mai accentuată de a 
obține cît se poate de repede și de ușor 
cît mai mul ți bani. Din filmele senza
ționale, presă și televiziune, copiii „în
vață" cum poți să faci rost de bani 
dintr-o lovitură și fără muncă”.

Așa sînt pregătiți cucernicii; înlocuind 
moaștele sfinte cu dolarul, iar crucea cu 
revolverul, își completează educația ci
tind literatura 
un alt cronicar 
sul ui burghez, 
beiter Zei tung“ 
teraturii de proastă calitate”:

« Bietul băiat prostuț, care s-a spînzu-

sus 
su-
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calitate sau cele descrise în ti
de duzină care le stă la înde-

în apărarea sau minimalizarea 
influențe exercitate de literatura

rat recent în camera de toaletă, n-a ajuns 
singur ca și colegii lui care l-au învățat 
acest joc macabru, la ideea că ștreangul 
ar constitui o jucărie. Este evident că 
el a vrut să se exerseze acasă pentru a 
„impune". IVu ei au inventat o asemenea 
„distracție". Ei n-au făcut altceva decît 
să copieze cele văzute în filmele de 
proastă 
teratura 
mină.

Dacă 
nefastei 
de proastă calitate se invocă argumen
tul că citirea ei ar fi un „înlocuitor" al 
adevăratei brutalități și că ea ar ajuta 
copiilor să-și rezolve problemele dezvol
tării lor, avem aici dovada înfricoșătoare 
a hipnozei pe care o exercită fantomele 
de turtle și celuloză asupra sufletelor 
celor tineri. Pseudo-realitatea mincinoasă 
a acțiunilor brutale ale filmelor și po
vestirilor exercită ispita neliniștitoare a 
traducerii lor în practică...» Dar un 
asemenea drum nu duce spre grădinile 
înmiresmate ale raiului, așa cum încearcă 
să prezinte această lume „fantomele de 
hîrtie și celuloid", ci direct în iad. A- 
ceasta este și concluzia din Die Tat, 
care 
dacă 
tul 
să considere succesul material de mo
ment drept singurul țel al vieții, în loc 
s<I creeze baze morale serioase, atunci 
decăderea morală progresivă a tinere
tului va duce la o decădere generală șl 
inevitabili a întregii societăți’. A între
gii societăți , capitaliste,

e nevoit să recunoască că 
America, și desigur și res- 

,,lumii libere”, va „continua

S. BRAND

Omenie... pe-nbiu țirne?
Există oameni care caută uma

nismul acolo unde nu se află, unde 
nu se poate afla. Avînd tun dmp limi
tat de vederi și concepții înguste, le
gați fie prin interese, fie prin struc
tura gîndirii lor de burghezie, unii 
oameni de știință pierd perspectiva și 
din pricina copacilor nu mai văd pă
durea. Din această categorie face parte 
și dl. Paul-Emile Viotor, care într-un 
articol despre umanismul secolului XX 
publicat în „Les Nouveiles littăraires” 
(1729, 21 oct. 1960) scria: „Caracte
ristica epocii noastre este absurdul. 
Reacția normală în fața absurdului 
este pasivitatea care se traduce prin 
scepticism și indiferență. Omul e bol
nav". Această reacție, specifică unui 
grup restrîns de intelectuali blazați ca 
și curentelor de tipul „nouvelle va
gue" ce influențează unele pături ale 
tineretului, nu este caracteristică nici 
epocii noastre, și nici măcar burghe
ziei. Poate că d-lui Paul-Emile Vic
tor i se pare absurdă mișcarea popoa
relor coloniale pentru libertate, dar 
burgheziei franceze, de pildă, care se 
cramponează de Algeria ea i se dez
văluie mult prea reală, iminentă și 
înfricoșătoare. Poate că d-lui Paul- 
Emile Victor, puternicele inițiative și 
acțiuni ale forțelor păcii îi apar ab
surde, dar imperialiștii care, din pri
cina acestor acțiuni, nu pot dezlănțui 
un nou război, ale căror provocări și 
planuri agresive sînt sistematic de
mascate și spulberate, nu au aceeași 
părere.

Cît privește afirmația că „omul e 
bolnav", ea poate fi valabilă cu con
diția ca să se adauge cuvîntul „bur
ghez". Da, omul burghez e bolnav, 
mai precis burghezia e bolnavă și ma
ladia ei n-are leac, fiind cronică și 
progresivă. Burghezia are conștiința 
maladiei sale Istorice, dar nu se re
semnează, ci cramponîndu-se de 
viață,, se înfățișează în to-ată goliciu
nea și urîțenia ei. Disprețul față de 
oameni în general și față de cei de 
altă culoare în special, se traduce în 
acte de discriminare rasială, în ten
dința de extindere și adîncire a ex
ploatării, în procesul de dezumanizare 
cu ajutorul teoriilor despre rasa și 
omul superior și prin încurajarea cul
tului violenței, al actului „gratuit" și 
exceselor sexuale și alcoolice. Fapte 
ce ilustrează această vastă acțiune a 
burgheziei de corupere și pervertire a 
omului, de golire a lui de sentimente 
și idei, se găsesc din abundență în 
ziarele occidentale. Ele dovedesc că 
pentru burghezia apuseană, pentru vîr- 
furile ei, umanismul este sinonim cu 
barbaria.

„Umanitarismul" de această marcă 
poate fi ilustrat cu două fapte mai 
recente.

De cînd a izbucnit drama congoleză 
și pînă astăzi revista „Le Figaro 
litteraire" a publicat un singur ar
ticol, o singură luare de poziție. Ce-1
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DAVID D I O P
(poet din Senegal)

Vulturii
în vremiie acelea, 
printre osanalele care proslăveau civilizația, 
stropind cu apă sfințită frunțile robite, 
ascunzînclu-și unghiile în întuneric, 
vulturii înălțară edificiul de sînge 
al epocii colonialiste.
în vremiie acelea
zîmbetul omului murea în infernul drumurilor de fier 
și ritrnii monotoni ai psalmilor acopereau 
plînsetul sclavilor din plantații.
O, amintire amară, tu mai păstrezi 
sărutările tîlhărești 
și făgăduințele măturate de focul mitralierelor. 
Străini, voi n-ați fost oameni!
Voi cunoșteați toate cărțile lumii, însă dragostea, nu I 
Nu știați că mîinile noastre 
fac să rodească sînul pămîntului, 
nu știați că mîinile noastre 
au rădăcini, adinei ca revolta.
Nu știați, măcelari, că sub cîntecele voastre trufașe 
prin satele negre pe care le jefuiați, 
în Africa sfîrtecată,
se cocea speranța, singura noastră putere.
Nu știați că de la minele din Svasilenda 
pînă în fabricile din Europa, unde se scurge 

sudoarea noastră
sub pașii noștri limpezi 
se naște înflăcăratul timp al primăverii.

Traducere de TAȘCU GHEORGHIU

igaro“ deplînge soarta animalelor

impresionează pe Pierre Mazars, au
torul reportajului publicat la 12 no
iembrie ? Cine sînt după el victimele 
politicii din Congo ? Poporul congo- 
lez care are de suferit de pe urma 
stagnării economice, a pagubelor su
ferite de economia țării prin ameste
cul brutal al colonialiștilor, sutele 
de oameni ce mor zilnic de gloanțe 
și de foame, internați! din lagărele 
supravegheate de Mobutu și acoliții 
săi ? Nicidecum. Victimele sînt săl
băticiunile din jungla congoleză. Si- 
tuîndu-se pe poziții de apărători ai 
specimenelor rare din fauna africană, 
” i'l u
care ar pieri în Congo mai ales din 
pricina operațiilor militare. împreună 
cu belgianul H. de Saegcr, se
cretar al Comitetului de condu
cere a parcurilor naționale din 
Congo, Pierre Mazars se emoționează 
de soarta a doi elefanți, care din pri
cina evenimentelor de Ia Leopoldville 
au murit de foame și n-au mai ajuns 
în Liberia sau nenorocirea unor mai
muțe care au trebuit să se retragă 
tn interiorul junglei pentru că un 
trib de păstori a defrișat pădurea ca 
să obțină noi terenuri pentru pășuni.
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„Primul bief superior"

H. de Saeger ca exponent al forței 
administrației colonialiste se înfurie 
împotriva devizei cu circulație în 
Congo „Trăiască oamenii înaintea a- 
nimalelor" ca nej’ustâ, și ca atare 
condamnabilă. De recomandat, după 
părerea lui Saeger, este primatul ani
malelor și uciderea sistematică a con
golezilor care emit pretenții de a fi 
liberi și stăpîni pe propriile avuții.

Din altă parte a lumii, în Japonia, 
filmele au adus o știre ce evidențiază 
un alt aspect al „umanismului" bur
ghez. Un institut științific din Tokio 
a reeditat o experiență-crimă ca în 
vremurile „bune" ale lagărelor fas
ciste. Institutul de igienă din Tokio 
a închiriat de la părinți — deci res- 
peotîndii-se legalitatea — copii de 10 
ani cu cinci franci pe zi. Gazați la 
institut, copiii au început să fie în- 
flămJnziți. Li se dădea zilnic doar 
40 de tablete speciale și un „praf 
galben" cu compoziție necunoscută. 
După oîteva zile copiii s-au îmbolnă
vit grav și unul din ei a fost inter
nat la spital. Scopul cercetării știin
țifice era determinarea coeficientului 
minim de proteine necesare organis
mului uman. Folosirea oamenilor drept 
cobai, așa cum făceau hitleriștii ia 
Auschwitz dovedește profundul dispreț 
al unei categorii de pseudo-savanți 
față de om. Barbaria e ridicată în 
acest caz la rangul de principiu uma
nitar și aplicat în stil mare ca tn 
Congo, în Laos și în Algeria.

Umanismul sec. XX nu este acesta. 
Bl apare în propunerile pentru dezar
marea generală și totală, în acțiunile 
pașnice ale țărilor ce alcătuiesc sis
temul) socialist mondial: apare pe 
fronturile din Congo și Laos, însufle
țește poporul cuban care a stat trei 
săptămîni cu arma în mîini să apere 
Cuba de proiectata invazie americană, 
stăpînește pe savanții ce se strădu
iesc să cucerească cosmosul sau să 
întrebuințeze pașnic energia nucleară. 
Oare oameni; care acționează în nu
mele acestui umanism au sufletul bol
nav, sînt lipsiți de vlagă ori. dimpo
trivă, plini 
înțeles că 
urmă.

E drept 
forță. grăbește deznodămîntul bolii 
pitaliste. Dar aceasta este menirea 
umanismului secolului XX să ferti
lizeze gîndirea, să înnobileze acțiu
nile omului.

de viață și energie. Bine- 
adevărul este acesta din

că această sănătate Și 
ca-

Al. GIRNEAȚA
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șl original ghid a a- 
magazinele șl chioșcu- 
zlare ale Moscovei : 

Moscovei". In paginile 
găsi scurte Informații 

istoria oricărui teatru 
repertoriile de spec-

Un nou 
părut In 
rile de 
„Teatrele 
sale poți 
despre 
moscovit, 
tacole șl chiar schema sălilor de 
teatru. In capitole speciale se 
menționează date interesante a- 
supra celor mal mari colective 
artistice, orchestre, ansambluri 
de dansuri, coruri precum șl pre
țioase Indicații despre 
teatrale șl muzicale ale 
vel.

muzeele 
Mosc o*

★
al Uni.

Ministerului
Revista „Teatr", organ 

unii Scriitorilor șl _________
Culturii din U.R.S.S.. publică în 
numărul din decembrie 1960 o 
Interesantă tragedie în versuri: 
■„Faust șl moartea" a dramatur
gului ucrainean Alexsandr Leva
da, Cele nouă tablouri ale tra
gediei sînt închinate pionierilor 
cosmici, care utllizînd o tehnică 
superioară reușesc să învingă 
greutățile începutului șl rezis
tența dușmanilor. Subiectul ales 
șl desfășurarea dinamică a ac
țiunii noului Faust, a unul Faust 
al viitorului, sînt captivante.

★
Pentru prima oară în Iakuțla, 

In orașul Itîk-kel, s-a deschis un 
teatru popular cu 
sarî" a dramaturgului lacut Suo- 
rum Omolon. 
trului au fost 
luni de peste

piesa ;,Cal-

Spectacolele tea- 
vizlonate în cinci 

6000 de spectatori.

ELVETU

citi 
titlu 
ver- 

autoare

Editurile occidentale Ișl au șl 
ele, ca orice firmă care se do
rește prosperă, sistemele lor de 
reclamă. Un semn de carte, un 
calendar, o agendă, sînt daruri 
„banale" cu efect „uzat" șl „to
cit-... Iată de ce o editură el
vețiană a făcut o încercare cu 
adevărat „inspirată". De anul 
nou ea a pus în circulație ba
tiste delicat colorate ș*.  
mate, purtînd titlurile celor 
noi producții tipografice.

Astfel, pe fond roz poți 
„La răscruce de vînturi", 
cu evocări sumbre; pe fond 
de pal, romanul unei ___
japoneze Sei Shonagon; pe al
bastru, e anunțată o poveste de 
iubire - „Rima*  de W. H Hud
son... O adevărată surpriză pen
tru cititori ! Șl totuși, ce încurcă
tură... Pentru că, oricît respect 
al avea față de opera literară 
șl oricît ai vrea să te ferești 
de gesturi jignitoare, e știut că 
altul e scopul cu care îți vîri 

. nasul într-o carte șl altul într-o 
batistă... Și, totuși, mulțumind 
pentru darul de gust, lectorii 
dezolați vor fi nevolțl să facă 
un astfel de gest interpretabil 
cu batistele și deci cu 
de producție ale casei 
din ZUrich...

impri
mai

proiectele 
editoriale

FRANȚA

Dicționar

explicații vechi. Așa de 
In dreptul cuvtntulul „ce- 
(cendres) se găsea mai de 
următorul exemplu lămu- 
„Castanele se coc sub ce- 
Propozlțiunea ,a fost Insă

_Nu de mult,- Marele 
aî Academiei Franceze, a apă
rut Intr-o nouă ediție, prelucrată 
șl modernizată. Schimbarea nu 
constă numai în adăugarea unor 
expresii noi, cl și In modificarea 
unor 
pildă, 
nușă" 
mult 
ritor : 
nușă" 
scoasă șl înlocuită cu: „în cenușă 
se poate preface un mare oraș, 
sub efectul unei singure bombe 
atomice*...  Șl una șl alta slnt 
adevăruri... Ce e drept, nu la fel 
de Inocente. Noi 11 preferăm pe 
primul. Alcătuitorii dicționarului 
pe al 
tiune

doilea. Nu e numai o ches- 
de gust, cl șl de bun simț.

★
dramaturgi francezi Marcel 

fac
Doi

Achard șl Marcel Pagnol 
parte din juriul care va prezida 
la Monte Carlo Primul Festival 
Internațional al Societăților de 
Televiziune. Printre cele 14 țări 
participante : U.R.S.S., S.U.A.,
Japonia.

S. U. A
Două treimi din producțiile ca

selor de filme din Hollywood au 
căpătat blnecuvtntarea bisericii 
catolice. E vorba de o conferință 
a eplscopllor americani întrunită 
cu scopul de a analiza calită
țile morale ale peliculelor, sem
nate Metro Goldwyn, Paramount 
etc.

Inalțll prelațl au Încuviințat 
cu satisfacție cele mal multe din 
peliculele vizionate (Inclusiv cele 
pentru tineret, inclusiv filmele 
polițiste, Inclusiv filmele Western, 
Inclusiv filmele pornografice). 
Șl, firește, șl casele de pro
ducție n-au putut dectt să Încu
viințeze satisfacția prelațllor.

★
Bertolt Brecht va fl prezentat 

în curînd la New York. E vorba 
de ,,Mutter Courage șl copiii el“ 
care se va juca pe Broadway, 
eu muzica lui Darius Milhaud.

JAPOMA
La Tokio. In urma atacurilor 

repetate la adresa unor cetățeni 
nevlnovațl, poliția a executat o 
razie In ghiozdanele șl pupitrele 
școlărești. Rezultatul ; 6.000 de 
arme In majoritate stilete șl 
pumnale.

Urmași al samurailor ? Nu, al 
Iul Al Capone. Căci In bănci, 
alături de arme, au fost găsite 
șl inevitabilele cărți de aventuri.
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