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un spectacol

omentînd zborul lui 
Gagarin, cineva îmi 
spunea că, dacă dem
nitatea libertății uma
ne pe sfera planetei 
noastre ar fi fost co
lorată cu roșu, primul 
astronaut ar fi avut 
de admirat din înăl
țimea traiectoriei sale 
de o măreție uluitoare.

Imense covoare purpurii s-ar fi așter
nut peste cea mai mare parte din 
continentul Asiei, peste Estul Euro
pei, peste Africa cea ridicată la lupta
împotriva jugului colonial, peste Cu
ba eroică spre care, în acele zile, 
se pregăteau să se întindă hulpave 
labele bandelor de mercenari năimiți
de imperialismul american. Gagarin, 
el însuși chintesența acestei demni
tăți, ar fi raportat celor ce îi sor
beau de dincolo de eter, din spațiul

sideral, fiecare cuvînt: „Văd culoa
rea viitorului încingînd părnîntul. E 
tot mai triumfătoare demnitatea liber
tății umane".

1 Mai 1961 e cel dinții Mai al erei 
cosmice. Anul unu din noua istorie 
a universului .deschisă odată cu pri
mul zbor al omului in Cosmos, în
cepe la 12 aprilie 1961, La sărbătoa
rea muncii și a primăverii din acest 
an, între portretele celor mai dragi 
oameni pe care omenirea muncitoare 
le va purta pe străzile lumii elibe
rate, se va afla, desigur, și portretul 
lui Iuri Gagarin. El va fi simbolul 
cutezanței și inteligenței umane, în
truchipat dincolo de spațiile terestre, 
de chipul omului sovietic.

De la înălțimea zborului său as
tral, părnîntul trebuie să-i fi apărut 
lui Gagarin, în acest ajun de întîi 
Mai, ca o imensă sferă cuprinsă de 
vîlvătăile roșii ale celei mai crîn- 
cene, dar și celei mai nobile lupte: 
lupta pentru eliberarea omului.

Și dacă în culoarea purpurie ar 
fi fost scăldată planeta în acele punc
te ale ei unde triumfă demnitatea 
umană, Gagarin ar fi văzut, desigur, 
din zborul său cosmic, fluviile roșii 
de oameni încadrați în uriașele mar
șuri ale păcii care, în aceste zile, 
ca în atîtea altele, cutreieră părnîntul 
întregind tot mai mult triumfătoarele 
forțe ale păcii.

Țara care a trăit prima în lume 
cel dinții Mai cu adevărat liber tri
mitea, într-o zi de aprilie, într-o zi

de primăvară crudă, primul explora
tor al Cosmosului.

Jos, pe planetă, în acele ceasuri, 
în țările eliberate de jugul exploa
tării, în piețele capitalelor și orașe
lor socialiste, se înălțau schelele tra
diționalelor tribune pentru sărbătoa
rea zilei solidarității clasei munci
toare de pe întreg părnîntul.

Nu știu dacă sub traiectoria victo
rioasă a lui Gagarin a trecut, pentru 
o clipă, și imaginea Bucureștiuiui 
nostru socialist, cu mîndre'e sale 
piețe. Dar știu că, în dimineața a- 
ceea. cînd toate posturile de radio din 
lume transmiteau uluitoarea veste 
despre primul zbor al omului în Cos
mos, într-o piață bucureșteană, ca în 
atîtea piețe din orașele lumii socia
liste, muncitorii descărcau din ca
mioane schelele tradiționalelor tri
bune de întîi Mai. Au făcut lucrul 
acesta cu gesturi devenite obișnuite, 
ca în fiecare din ultimii 16 ani ai 
țării noastre, nebănuind că, acolo sus, 
la peste 300 de kilometri înălțime, 
zboară un om.

Prin fața acelor tribune, în ziua 
sărbătorii, va trece, în rîndul celor 
mai dragi chipuri ale omenirii mun
citoare și portretul lui Gagarin, por
tretul primului om care, de la înăl
țimea zborului său cosmic, a văzut, 
fără îndoială, pe sfera planetei noas
tre, marșul roșu, triumfător, al dem
nității umane.

loan GRIGORESCUcordăm legendelor moștenite un 
bănuit temei de fantezie sau să 
explicăm uneori originea atitor 
manifestări și comportamente o- 
menești prin conceptele neliniște! 
ți spaimei metafizice — cum 
mulți dintre cei mai reputați 1- 
dealiști ai gîndirii moderne au 
teoretizat-o cu zadarnică rîvnă și 
consecvență, — iată-ne surprinși 
în fața unui fenomen neobișnuit: 
dincolo de uimitoarea împlinire a 
învățaților sovietici, ale cărei an
tecedente ne deprinseseră oarecum 
cu faptele ieșite din comun, din
colo de chipul lui Gagarin despre 
care istoricul de azi va lăsa pa
gini mai presus de admirația u- 
nui Bartolomă de las Casas pen
tru contemporanii săi Columb și 
Magellan — asistăm tulburați la 
constituirea unei legende.

Legenda lui Iuri Gagarin nu-și 
are suportul în imaginație; ea 
este doar esența realității noastre 
ambiante, este însăși viața pe 
care o trăim, este lumea noastră 
într-o ipostază sublimă. Elemen
tele ei fundamentale așa cum 
s-au cristalizat în dimineața de 12 
aprilie sînt concrete și tangibile : 
le-am pipăit, cum spune Arghezi, 
și am urlat este ! Ele reprezintă 
cea mai grandioasă realizare a e- 
pocii și nu mai așteaptă decît a- 
propierea de taină a poetului 
care, într-o noapte înfiorată să le 
învăluie cu aureola metaforei, 
trecîndu-1 pe tînărul zburător în 
genealogia lui Icar și a Argonau
ților.

Gazetarii au întotdeauna ne
voie de comparații ; odată cu a- , 
pariția lui Gagarin mulți dintre 
ei au pronunțat numele lui Co
lumb. Fapta bătrînului navigator 
care se uită la noi întristat din 
gravuri rătăcite, este desigur e- 
normă dar apropiindu-1 de îndrăz
nețul cosmonaut contemporan nu 
ne putem lipsi de a nota și imen
sele deosebiri privind soarta lor 
și sensul descoperirii fiecăruia. 
Ce căutau navigatorii inspirați de 
la capătul evului mediu ? „Aur 
căutau portughezii pe coastele A- 
fricii, in India, in Extremul Ori
ent, aur era cuvintul magic care 
împinse pe spanioli dincolo de 
Oceanul Atlantic, spre America. 
Aur era primul lucru pe care il 
cereau albii de îndată ce puneau 
piciorul pe un țărm nou descope
rit", ne spune Engels. Luciul me
talic al cosmonavei lui Gagarin 
nu avea imprimate decît patru li
tere majuscule : U.R.S.S. în fața 
cărora se conturau simbolic cele 
patru litere ale cuvîntului Pace. 
Iată mesajul cu care s-a înălțat 
spre universul imponderabilității. 
Care fu soarta descoperitorului 
Americii, o spune atît de pătrun
zător marele poet american Cari 
Sandburg, încît cer permisiunea 
de a-i cita versurile:

Cristofor Columb a fost un om
sărman, 

Sărăcia l-a gonit la capătul lumii; 
începu el cu sărăcia și cerșitul, 

sfirși-n închisoare, 
Bietul Columb, flămîndul Columb 
In reci cătușe de oțel, 
Bravul, vestitul Columb.

Mai poate fi necesar să-i opu
nem soarta lui Gagarin, după ce 
am citit pretutindeni despre en
tuziastul miting de la Moscova ?

Sînt aici nu numai două desti
ne într-o polară opoziție, ci două 
lumi și cel care nu va medita la 
lucruri asemănătoare nu va înțe
lege nimic din uriașa însemnătate 
a acestui început de aprilie. Re
alizarea lui Gagarin - nu pot vorbi 
despre ea fără a omagia ge- ! 
niul savanților care au făcut-o «j 
posibilă — este, desigur, de na- H 
tură să uluiască, însă numai i. 
gindindu-ne la rosturile ei, la 0 
virtualitățile ei de a se repercuta 
în celălalt infinit, al sufletului o- ? ’ 
menesc, îi putem cuprinde adevă
ratele dimensiuni.

A. E. BACONSKY
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Inscripție pe monumentul eroilor 
de la Doftana

Fericit e doar acela ce-nfruntînd nenorociri, 
dirz rămîne-n crezu-i — lumea în prăpăd de se 

dezbină, 
căci planetei, buruiana de-i plivim, e o grădină 

cu miresme de garoafe și de roșii trandafiri.

Și ideea ba învinge, chiar dacă e greu să-nduri 
și triumful rațiunii să-l aștepți din răsputere... 
Doar acel ce-avu curajul și-a știut atunci să spere 

sub încrîncenate vremuri, în celula de torturi —

Doar acel păstrînd credința steagului ce-și aprindea 
roșu-n sîngele mulțimii: muncitorii și țăranii... 
Cel pe care nu-l înfrînse nici rnîhnirea, nici dușmanii, 

cel ce se-odihnea în luptă și la luptă se trezea —

Doar acel ce-n bătălie-nfrînt, privea încrezător, 
cel ce cîștigînd victorii, nu-l mai amețeau victorii... 
Cel ce-n negurile morfii și în bezna închisorii

adăsta să iasă steaua luminînd spre viitor —

Doar acel zdrobit de trudă, judecăți și jug de legi, 
cel ce-a ars în pieptu-i crezul și dîrzenia mulțimii — 
fericit e ca-ntins mina peste timp — viitorimii, 

și mărețul lui renume va-nfrunta vecii întregi.

CONSTANTIN BAIIASCH1
„Gheorghe Bogdan, muncitor la Uzinele tGrigore Preoteasa»'

EUGEN MIHĂESCU

si ciiskieih cniiEmiion
ine cercetează produc
ția din ultimii ani în 
domeniul prozei, cons
tată cu satisfacție că 
s-au ivit noi talente 
viguroase, care scriu 
despre actualitate, des
pre lupta victorioasă 
pentru socialism. Se 
impune atenției stă

ruința acestor tineri scriitori de a 
alege drumuri inedite în creație, rod 
al unor căutări fecunde în cadrul li
teraturii realismului socialist.

Care este datoria criticii? Veghind 
asupra direcției ideologice a dezvol
tării, verificînd gradul de veridicitate 
al operelor publicate, critica trebuie 
să țină seama și de tendințele artis
tice specifice scriitorului, să le de
finească, să le îndrume. Fără o ana
liză la obiect, calificată, de un înalt 
nivel estetic, receptivă la diversita
tea stilurilor, nu se poate asigura 
un sprijin eficace acestor eforturi 
de creație.

Numai respectînd criteriile științi
fice de apreciere, critica va putea sus
ține activ munca scriitorilor în înde
plinirea cerinței formulate în Rapor
tul tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la cel de al Ill-lea Congres al 
P.M.R. de „a făuri opere la nivelul 
înaltelor exigențe artistice și ideolo
gice ale partidului și poporului".

Dacă atribuim noțiunii de stil indi
vidual o accepție mai largă, inclu- 
zînd zonele tematice preferate de 
scriitor, unghiul particular de obser
vație, impulsul polemic sau admira
tiv care-1 animă, exprimate prin struc
tura de imagini, prin compoziție, prin 
limbaj, atunci înțelegem că judeca
rea operei și în raport cu Intențiile 
artistice ale autorului capătă însem
nătate Ideologică.

Putem observa, din cercetarea cî- 
torva exemple, cum ignorarea speci
ficului operei duce la deformarea 
diagnosticului critic.

„Bariera" lui Teodor Mazilu a șțîr- 
nit o discuție vie șl îndelungată. Ca 
argument distrugător, unii critici li
terari au apelat și la norme artistice 
care nu pot fi considerate pretutin
deni valabile. Cu astfel de măsură
tori i s-a interzis tînărului scriitor 
accesul printre romancieri și a fost 
mustrat pentru deficiențe de cons
trucție, pentru paloarea unor perso
naje. Dacă s-ar reconstitui acum do
sarul „Barierii" s-ar vedea că majo
ritatea incriminărilor porneau de la

desconsiderarea unei cerințe elemen
tare a criticii: aprecierea operei în 
funcție de modalitatea literară adop
tată de scriitor. Cînd discuția părea 
că se va stinge, un critic, Al. Oprea, 
s-a decis să-i pecetluiască concluziile. 
(„Disocieri în problemele artei roma
nului" - „Viața romînească" nr. 
6/1960). Punctul său de vedere s-a 
arătat însă a fi pătimaș, lipsit de 
obiectivitate și refractar tocmai la 
ideea diversității de stiluri în litera
tură. Deși admite teoretic necesita
tea unei analize diferențiate, care să 
excludă pretențiile arbitrare, în afara 
unității ideologico-artistice a operei, 
Al. Oprea se declară mihnit din pri
cina lipsei unui subiect dinamic în

Problemtlt literaturii 
în lumina Congrttulm 
al 111-lta al P.M.R.

„Bariera" („Vițu ar fi trebuit să fie 
proiectat intr-un sistem de intim- 
plări ale vieții", sau : „Atîta timp 
cit un personaj este descris static, 
trăsăturile sale de caracter nu pot fi 
decît afirmate și nu înfățișate viu"). 
Pe lîngă obligativitatea unei acțiuni 
antrenante, Al. Oprea susține că tre
buie să apară personaje foarte migă
los individualizate, con.chizînd senten
țios cu privire la „Bariera": „Toate 
aceste acțiuni nu poartă amprenta 
individualității oamenilor care le-au 
săvîrșit"... După un examen sever, 
care se rezumă de fapt la confrun
tarea operei cu o schemă generală 
prestabilită de critic, el se exprimă 
ironic : „Și după toate acestea se mai 
poate vorbi cu deplină siguranță des
pre caracterul inovator al compoziției 
«Barierii»?"

Ne place modul în care criticul se 
angajează în.polemici riscante: „Dăm 
oare dovadă. de dogmatism formulînd 
această cerință ?“ (E vorba de dorin
ța ca în volumul iul Mazilu să fie 
un subiect mai captivant). Cu re
gret trebuie să-i răspundem : „Da. 
Dați dovadă !“.

Criticul a trecut peste structura 
specifică a cărții, reducînd-o la un 
numitor comun, discreditîndu-i ast
fel valoarea, în ciuda unor adjective 
de complezență. Era important să 
se precizeze întîi ideea artistică a 
romanului și să se stabilească valabi
litatea el. Căci „Bariera" s-a născut

dintr-un impuls polemic, de persi
flare a convențiilor burgheze, de per
siflare dintr-un unghi de observație 
din care, ca în operele satirice, nu 
se urmărește atît verosimilitatea fie
cărui detaliu, cît adevărul esențial, 
delimitat violent tocmai prin difor- 
marea exagerată. Din acest unghi, 
personajele lumii burgheze pierd a- 
tributele umane, devin specimene 
anacronice, deci nu mai pot fi indi
vidualizate la maximum. Autorul cele
brează o despărțire de un trecut 
penibil, o despărțire fără tristețe, fără 
nostalgie, fiindcă se înlătură tocmai 
investiția inutilă de energie, între
buințată altădată după preceptele mo
ralei burgheze în mod stupid. O des
părțire senină, fiindcă omul eliberat 
trăiește bucuria .simplității și a or- 
dinei firești, instaurate de etica so
cialistă. Cartea are un sens demons
trativ, portretele servind unei argu
mentații ideologice și artistice, dis- 
punîndu-se conform cu simetria ideii 
de bază. , De aci consecvența modali
tății adoptate, în care nici turnura 
spectaculoasă a episoadelor, nici fi
nețea analizei psihologice nu joacă 
vreun rol primordial. Din „Bariera" 
se desprinde o voință de transmitere 
a Ideilor, o febră a comunicării noi
lor adevăruri, crescute și consolidate 
în climatul socialismului. De aceea 
Vițu este un personaj-cheie, etalon, 
care „static" minează lumea conve
niențelor. Desigur că, rezumînd bru
tal, simplificăm și noi lucrurile, dar 
rostul articolului este doar acela de 
a revendica receptivitate la varieta-

S. DAMIAN
(Continuare la pag. 6)

ub ochii noștri se rtî 
dică un nou oraș, ci< 
acea uimitoare repe
ziciune, cum primă
vara de la o zi la alta 
iși schimbă înfățișarea 
izbucnind rodnice în
floriri. E o primăvară 
ținînd tot anul, e uri 
șantier grădină toată 

țara, cu țărmul mării și albastrul 
munților. Privitorul se reculege oprin- 
du-se cu pasionată uimire în fața 
larg deschiselor perspective, gîndul 
aleargă admirînd revoluționara trans
figurare a peisajului. Alinieri da 
străzi își desfășoară defilarea pe co
voare de piatră, peste amintirea, 
fostelor gropi de permanente no
roaie clocite, șiragul luminilor dia
mantin fosforescente înlocuind feeria 
gazornița felinarelor ce fumegau în
tunecat în copilăria noastră, și lar
gile vitrine expun belșugul mărfuri
lor arătoase, îndepărtînâ amintirea 
dughenelor de muced murdalic, iar 
parterele împodobesc neîntrerupte bu
levarde, cu suprapuse etaje, nălțate 
acolo unde maidanele erau folosite 
ca umblători între cadavrele dinilor 
azvîrliți peste uluci.

Acum, in ritmul măreț al construi
rii socialismului, clăditul înaintează 
extinzînd marile realizări, sădind do
rul de frumusețe sănătoasă într-o 
necontenită înaintare de pasionant 

• progres.
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O știre scurtă, care a făcut ocolut 
presei, vestește în primăvară o ex
poziție de arhitectură romînească în 
China. Altă dată nu am fi îndrăznit 
să o credem, întrucît diplomații noș
tri arhitecți abia maimuțăreau stiluri 
franțuzești sau cozmopolit cubiste. 
Descoperirea adevărurilor construc
tive ce țin seama de variațiile cli
matului autohton rămînea un palid 
deziderat -care abia acuni se afirmă. 
Expoziția de peste hotare a stîrnit 
interes. Faptul mă bucură pentru că 
ziditorii noștri înfăptuiesc izbînzi te
meinice, de pe urma cărora întreaga 
noastră viață se desăvîrșește în as-, 
pectul social al unei civilizații me
nite să îmbine fericit frumuseți tre
cute cu împliniri desăvîrșite practic 
pe cerințe reale, în armonia gîndltă 
pe aspirațiile vieții actuale. Iată in
tr-adevăr un salt revoluționar și un 
fapt activ istoric. De la bordeiul cit 
un coteț cu prispă, caracteristic sate
lor cu iobagi la începutul secolului, 
cărora „belșugul patriarhal" abia le 
menținea șubreda prezență în ceea 
ce se va numi „epoca de chirpici" — 
un drum parcă de veacuri a răstur
nat paianta provizoratului, înlocu- 
ind-o cu marmoră, cărămidă și ci
ment, stîrpind endemicele focare de 
obscurantism șl mizerie.

Astfel s-a încheiat acel trist capi
tol de vechi ravagii, în care au tro
nat păduchii exantematicului, mala
ria și toate ofticoasele parazitare boli 
sociale, între care neștiința de a ceti 
nu era nici cea mai mică, nici cea 
mai puțin nocivă.

Azi însă, așa cum scrisul tinde 
să devină un bun constructiv pentru 
întregul popor, iată că și ziditorul 
își rostuiește strădaniile în slujba 
celor mulți.

Acum arhitectura își trăiește o 
materializare a ideilor creatoare. 
Dornică de lumină, deschide ferestre 
largi, ca niște chemări la viață, a- 
colo unde domnea obscurantismul și 
teama, progresul alungind noaptea 
firidelor cu zăbrele, ce puneau lu
mina sub obroc.

Un stil nou pe baza unei vieți 
sociale noi, folosind materiale de 
construcție noi, își înalță cu artă 
înfăptuirile.

Sintem la răsăritul epocii I
Azi ne sare în ochi absurditatea 

vechiului fast inutil, care nu a ținut 
seamă de necesarul vieții obștești, 
risipind în poleială sarbădă, spolierea 
nevoiașilor. Acum organizarea socia
listă, aplicînd principii sănătoase și 
folosind resurse locale, fără de ri
sipă ostentativă, îndreptățește cău
tarea unui stil romînesc, care sd 
oglindească, în latitudinile climatului, 
adaptarea la cerințele de igienă și 
confort ale vremurilor.

Climatul nostru specific, pe ex
tensiuni de 60 de grade, determini 
creări ce se proporționează pe lo
gice dimensionări, de care trebuiesc 
să țină seama deschizăturile ferestre
lor, în ordonarea ce constituie armo
nia unei fațade. Am numărat nu 
odată în aspectul dezordonat al mul
tor clădiri vechi, pe lingă dezarmo- 
nia de la o casă la alta, diversitatea 
de ferestre, ferestruici și ferestroaie, 
in cele mai bizare forme, întocmite

Adrian MANIU
(Continuare în pag. 3)



Pe măsură ce ne apropiem de 
sărbătoarea de la 8 mai, mani
festările sariltorilor închinate 
aniversării partidului se desfă
șoară cu tot mai multă amploa
re. In ultimele două săptămini 
au avut loc numeroase seri lite
rare cu participarea unor scrii
tori, s-au ținut conferințe des
pre lupta partidului, despre 
dezvoltarea literaturii noastre 
noi, partinice.

Iată dteva din aceste mani
festări;

IN BUCUREȘTI
La 7 aprilie la Policlinica 

M.A.I.; criticul literar V. Ri- 
peanu a vorbit despre folclorul 
nou.

La 11 aprilie, la uzinele „Fla
căra Roșie" iar la 13 aprilie la 
uzinele „7 Noiembrie", A.G. Vai- 
da a vorbit despre lupta parti
dului în vremea ilegalității.

La 13 aprilie la Atelierele 
I.T.B. a avut loc un festival de 
poezie. Au citit: Toma George 
Malorescu, Nicolae Stolan. Gh. 
Tomozel.

La 16 aprilie la o unitate 
M.F.A. din Capitală Ion Bănuți 
a vorbit despre chipul comunis
tului oglindit în proza noastră.

La 17 aprilie la uzinele „Elec
tronica" M. Novlcov a conferen
țiat despre: „Cum făcea Parti
dul educația tineretului în ilega
litate".

La 18 aprilie, la Palatul Pio
nierilor, scriitorii A.G. Valda, 
Glca Iuteș și compozitoarea Hil
da Jerea s-au întîlnlt cu pionie
rii.

la Biblioteca cen- 
a Ministerului 
șl Comunicațli- 

... r_______  Constantin Chiri-
tă a vorbit despre „Partidul si 
creația mea".

La 18 aprilie 
trală sindicală 
Transporturilor 
lor prozatorul

La 18 aprilie la Casa de cul
tură a Tineretului din raionul 
I. V. Stalin a avut loc o șeză
toare literară. A citit Al. Gheor- 
ghiu-Pogoneștl. Actori de la Tea
trul Național au recitat versuri 
din Maiakovski, Beniuc, etc.

La 18 aprilie, ia Comitetul de 
Radio, M. Novlcov a vorbit des
pre figuri de luptători din ile
galitate.

La 19 aprilie la Uzinele „Kirov" 
Ion Bănuță a vorbit despre 
„Partidul șl creația mea".

La 19 aprilie, la Uniunea pen
tru cultură fizică șl sport, au 
citit din opera lor poeții Dan 
Deșllu, Mihu IDragomlr, Nicolae 
Tăutu șl Gh. Tomozel.

La 20 aprilie, la Școala supe
rioara de partid „ștefan Gheor
ghiu", a avut loc o șezătoare li
terară. Au recitat Mihal Beniuc. 
Marla Banuș, Ion Brad, Eugen 
Jebeleanu șl Tlberlu Utan, pre
zentați de M. Novicov.

La 20 aprilie, la școala de 7 
ani Nr. 102, M. Davldoglu a vor
bit elevilor șl profesorilor.

La 20 aprilie, la Palatul Pio
nierilor, M. Novlcov a vorbit 
despre lupta Partidului în ilega
litate. .Au recitat Valeria Boicu- 
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La 20 aprilie, la Comitetul de 
Stat al Planificării, au vorbit 
Nina Cassian, Ion Bănuță șl 
compozitorul Alfred Mendelsohn.

La 20 aprilie, la Casa de Cul
tură „Baruch Berea", Ion Bă- 
nuță a ținut conferința: „Evo
cări din lupta partidului nostru*.

La 21 aprilie la uzinele „Tim
puri Noi" a avut loc o șezătoare 
literară. Au participat: Traian 
Coșovei, Vasile Ioslf și Tonta 
George Malorescu.

La 21 aprilie la Comitetul de 
luptă pentru pace din raionul 
Stalln au citit din scrierile lor 
Camll Baltazar, Aurora Cornu, 
Suzana Delciu, Romulus Vulpes- 
cu.

La 21 aprilie la Facultatea de 
științe juridice M. Beniuc a 
avut o întîlnire cu studenții.
LA CLUJ

— La 20 aprilie, la Casa de cul
tură a studenților, Nagy Istvan 
s-a întîlnlt cu elevii a patru șco
li medii și le-a vorbit despre 
lupta Partidului în ilegalitate iar 
la 22 aprilie tot Nagy Istvan a 
avut o întîlnire cu cititorii la 
liceul seral al uzinelor „lanoș 
Herbak".

La 22 aprilie Virgil Ardeleanu 
a vorbit la liceul „Gh. Barițlu" 
despre „Cum se pregătesc scrii
torii clujeni penru aniversarea 
Partidului".
LA TIMIȘOARA

La 19 aprilie a avut loc o șe
zătoare literară. Au citit : din 
scrierile lor Mircea Șerbănescu, 
Anghel Dumbrăveanu și Lucian 
Valea.

La 21 aprilie la clubul între
prinderii „Industria lînel* scrii
torii Radu Boureanu, Alexandru 
Jebeleanu, Franclsc Munteanu, 
Petru Vintllă, Corneliu Leu, 
Constanța Buzea, Anghel Dum
brăveanu, Rusalin Mureșanu șl 
Lucian Valea s-au întîlnit cu ci
titorii.
LA ANINA

La 22 aprilie a avut loc o 
șezătoare literară în fața mine
rilor. Au citit: AL Jebeleanu, 
Rusalin Mureșanu, Constanta 
Buzea, Lucian Valea, Anghel 
Dumbrăveanu.

LA REȘIȚA
La Casa de cultură a combi

natului a avut loc o șezătoare 
literară organizată de comisia 
regională de îndrumare a cercu
rilor literare. Au citit tineri scri
itori din cercurile literare.
LA BRAȘOV

La 21 aprilie a avut loc o sea
ră literară la Casa Ofițerilor. Au 
citit Ion Lupu, Daniel Drăgan 
șl Ștefan Stătescu.

La 22 aprilie la Casa de cul
tură a studenților au citit din 
scrierile lor: Ion Lupu, ștefan 
Stătescu, ștefan Bănaru, Daniel 
Drăgan șl Vasile Bolocan.
LA PLOEȘTI

La 11 aprilie scriitorul A. G. 
Vaida s-a întîlnlt cu cititorii la 
Școala de Partid.
LA GALATI

La 23 aprilie în cadrul SRSC, 
Mihal Beniuc a vorbit despre : 
'„Partidul îndrumător al creației 
literare".

tn RM1VERSRRER
IM1 EUGEN JEBELEmU

A gîndesc la tinerețea 
acelei generații, ultima 
care |i-a trăit adoles
cența și primii ani de 
bArbiție sub apăsarea 
grea a burgheziei, și 
mai precis, în deceniul 
nemaipomenit 1930— 
1940, și care astăzi, 
aflată la zenitul matu

rității și forței creatoare, duce pe 
umerii săi, in munca manuală ca și 
în cea intelectuală, in industrie, pe 
ogoare, în artă, în Știință și în acti
vitatea politică, greul neîncetatului 
și voitului efort de desăyîrșire a 
construirii socialismului. Eugen Jebe
leanu a fost în cadrul acestei gene
rații un fruntaș, un om înaintat.

Aceasta, pentru că atunci ca și 
acum, el a căutat și caută un ade
văr al sufletului și un Ideal al 
conștiinței capabile să-l apropie și 
să-l confunde cu sufletul din adîn- 
cime al poporului său și al uma
nității. Jebeleanu a fost, atunci, un 
tînăr care n-a rămas indiferent sau 
chiar disprețuitor, ca alții, față de 
problemele și de dramele celor mulți, 
și celor luptători, diidu-le asentimen
tul său, ajutorul său. l.a examenul 
elementar al conștiinței, a cărui sin
gură întrebare era, pe atunci: ești 
sau un eșți antifascist? el a dat răs
punsul curajului: sînt antifascist 1 
nu vreau fascismul 1

Prea puțini își mai amintesc astăzi 
(dar cu cită emoție!) de primul său 
volum de versuri, o plachetă cu care, 
la subțioară, însoțită de diploma de 
bacalaureat, coborîse din Brașovul său 
natal în Bucureștii studiilor univer
sitare și al luptelor politice, sociale

și de litere. Articolele scrise de el în 
anii aceia, într-o activitate de presă 
destul de întinsă, au putut umple un 
volum foarte gros, care sub titlul 
„Din veacul XX“ își păstrează o ac
tualitate fjerbinte și se citesc și azi 
și se vor citi și m.îine cu un interes 
pasionat. Eu l-am cunoscut pe Jebe
leanu în anii aceia îndepărtați și 
l-am văzut mereu alături de Alexan
dru Sahia și chiar i-am citit pe amîn- 
doi deodată, căci au fost printre acei 
scriitori romîni care au practicat 
colaborarea la articolul de presă, vi- 
brînd de o aspirație nouă, de un 
ideal de artă mai apropiat de rea
litate și de un ideal de viață mai 
apropiat de dreptate !

De îndată ce poziția marxist-leni- 
nistă și atitudinea comunistă în fața 
vjeții au devenit temelia eliberării 
sale spirituale, talentul său a prins 
aripi largi și a început să se crista
lizeze în opere memorabile, care îi 
asigură, de pe acum locul său aparte 
în istoria poeziei românești. Descătu- 
șîna libertatea propriei sale gîndiri și 
a propriului său elan liric, mult com
primate în trecut prin efectul unei 
puternice influențe abstractizante și 
ermetizante, Jebeleanu a pășit din- 
tr-odată, prin adevărat salt, la crea
rea unor poeme de proporții vaste, 
de combinație lirico-epică, de factură 
filozofică și vizionară, care au marcat 
adînc începuturile liricii noi în patria 
socialistă. Poemul' pamfletar și liric 
In satul lui Sahia și poemul istoric, 
popular Bălcescu sînt printre primele 
ale genului în epoca noastră și au 
constituit pentru mai tineri un în
demn puternic și o exemplificare fe
cundă. Dar ele însele, aceste două,

sînt pornite ca dintr-un germene co
mun, din amplul poem „Ceea ce nu 
se poate uita", apărut, cred, prin 
1944—1945, document liric al lichi
dării haosului social și literar al Ro
mâniei burghezo-moșiereșți, înfruchi- 
pînd atitudinea noii intelectualități 
care adera cu tot sufletul, cu toate 
puterile sale, la opera revoluționară 
a Partidului Comunist. A urmat în
delungata desfășurare poetică a lui 
Jebeleanu, care nu poate fi nici mă
car creionată aici. Dar publicul nos
tru nou, marea masă a cititorilor 
revoluției culturale socialiste, cu
noaște și Lydice și Glasul lui Lenin, 
cunoaște poemele nenumărate mar
cate de timbrul său grav, de viziunea 
sa solemnă, de patetismul fierbinte 
și de entuziasmul juvenil al omului 
erei socialiste, izbucnit de curînd în- 
tr-un imn adresat comunismului, în 
persoana lui luri Alexeevici Gagarin, 
pionierul cosmosului. Publicul nostru 
cunoaște „Surîsul Hiroșimei", cul
mea, pînă în prezent, a creației lui 
Jebeleanu, îmbrățișat de cititori cu 
un entuziasm al recunoașterii care 
califică nu numai nivelul poeziei lui 
Jebeleanu, ci și prezența masivă a 
literaturii romîne socialiste pe arena 
internațională.

Pentru toate acestea, fie-mi îngă
duit să reiau acum glasul prietenesc 
al acelei îndepărtate epoci de tine
rețe evocată la începutul acestei feli
citări, și să-i spun, dar nu numai în 
numele meu, ci al întregului nostru 
colectiv de scriitori și chiar de citi
tori : la mulți ani, dragul nostru 
Jebeleanu.

Radu POPESCU

I

I
[VIRTUȚILE ROMANULUI
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Separația totală și categorică a genurilor a intrat de mult tn rindul 
unor prejudecăți estetice perimate, dor nu fără a lăsa în urmă destule 
senine de întrebare ce continuă să ne solicite răspunsul. Există oare o 
specializare stringentă a scriitorului, pe baza vocației sale, care-l predesti
nează prozei, poeziei sau artei dramatice f „Subiectivitatea" poetului de
vine intr-adevăr fatală romancierului și puterea de observație a celui din 
urmă ar dăuna evocării lirice și romantice? Modalitatea la care apelează 
un scriitor (genul și specia în termenii teoriei literare) nu reprezintă v 
un simplu act de voință și nici un fruct al hazardului. Procesul creație'., 
cum se știe, implică mult mai mulți factori Uniți dramaturg, de pildă, 
i se pare la un moment dat, că materialul de viață pe care-l cunoaște 
depășește posibilitățile de reflectare ale piesei de teatru fi că subiectul, 
personajele, conflictul s-ar preta mai degrabă la nuvelă sau roman. 
Trecerea „granițelor" de la un gen la altul nu i-o interzice nimeni, real
mente, afară de natura propriului său talent.

Cunoscută și apreciată în anii noștri în primul tind ca autoare dra
matică. Lucia Demetrius (căreia nu i-a fost străină nici activitatea nuve
listică) ni se relevă acum ca romancieră în „Primăvara pe Tîrnave”, tom 
impunător care deschide un ciclu. Dacă ar fi să rezumăm acest prim 
volum, cu aefiune arborescentă, construit parcă după un model tolstoian, 
cu tendințe, de investigație monografice și exhaustive, — am înțelege că 
principala cauză care a d 'terminat-o pe scriitoare să întreprindă o amplă 
construcție epică stă mai întîi în marea bogăție de fapte pe care i-o oferea 
tema aleasă.

LUCIA DEMETRIUS:
„Primăvara
pe Tîrnave", vol. I

și spre a reconstitui momentul re-

Realitatea satului secuiesc din Ardeal, cu multiplele ei implicații so
ciale și naționale o îndemna așadar spre roman, ca spre modalitatea de 
expresie cea mai cuprinzătoare. Posibilitățile dramei, ele înșile majore și 
acut relevante i-au apărut l.uciei Demetrius dintr-odată limitate prin în
suși specificul lor care te obligă să renițnli la numeroase fapte semnifica
tive din punct de vedere artistic, dqr inutilizabile în economia severă a 
piesei de teatru. I ia/a care-i oferise puternicele conflicte din „Fadul 
nou . ..Trei generalii” sau „Arborele genealogic" o solicita acum la 
extinderea „anchetei" pe alte planuri și din alte unghiuri. Nu era o înlîm- 
plare și nici un simplu capriciu al scriitoarei, ci manifestarea unei legi 
obiective și dialectice: necesitatea de a exprima în artă bogatele, obser. 
valii sociale și umane îndelung acu
mulate. Cum Lucia Demetrius a culti
vat și nuvelistica paralel cu dramatur
gia (ca să trecem peste romanele mi
nore dinaintea războiului) a putut 
răspunde cu promptitudine și am zice 
cu prisosință acestei chemări. „Pri
măvara pe Tîrnave" denotă un bun și 
flp observator cil problematicii satului 
din Ardeal. Spre a dezvălui resortu
rile de clasă ale vrajbei naționale, pe 
care au întreținut-o clasele dominante 
ale celor două naționalități conlocuitoare
formei agrare, ca primă importantă ofensivă postbelică a maselor populare 
conduse de Partidul Comunist pentru desăvîrșirea revoluției burghezo-dem<>- 
critice și trecerea la revoluția socialistă. — autoarea întreprinde o tasul 
construcție epică în care se urmăresc destinele unor familii și genealogii în
tregi. Cum spuneam, înlîlnim în această carte voluminoasă multe figuri 
remarcabile, începînd cu Dobor Căbor, muncitorul comunist care conduce 
acțiunea reformei agrare, și cu familiile fraților Dănes, sau ale Orbapilor. 
pînă la groful decăzut Uăraty și la speculantul Kălman Podsitdek Sînt 
pagini impresionante, ca acelea în care se descrie întoarcerea de pe front, 
pagini de tristă poezie cehoviană (inadaptarea adolescentului Knrcst. fiul 
îpvăfătoarei Martp) și de bucurie ca stare de spirit declanșată de revo
luția învingătoare (destinul Annei Kelemen, sedusă pe vremuri și bine
înțeles părăsită de contele Tibi), Lucia Demetrius a izbutit up tablou 
cit se poate de. complet și de exact al satului (și în parte) al micu'lti 
oraș ardelean din ultimele luni ale războiului și din anul reformei agrare. 
O analiză amplă (cum nu pretinde a fi însemnarea de fală) va iuțit 
de reliefat și alte aspecte cu totul valoroase și interesante. Trebuie să notăm, 
totodată că romanul „Primăvara pe Tîrnave" are un interior prea labirintic. 
Tendința monografică (ce nu poate fi desigur condamnabilă) se transformă 
uneori în inventariere minuțioasă, autoarea țemîildu-se parcă să np-i scape 
nimic. Apar astfel repetiții (se descrie întoarcerea din război a tuturor frați
lor Dines, deși momentul e în sine același), personaje care nu se integrează 
direct acțiunii (popas la care se angajează Tereza lui Hitszar ca femeie de 
serviciu), episoade diluate (predarea cazonelor de fabricat falcă), ele A' fi 
fost necesară o selectare mai severă tocmai spre a evita lungimile inutile și 
a scoate și mai mult Iti evidentă personaje și momente intr-adevăr bine rea
lizate. In felul acesta, Lucia Demetrius ne ar fi convins pe deplin de ade-
vârâtele virtuți ale romanului, pe care le a demonstrat cele mai ades cu
succes încă din acest prim volum al „Primăverii pe Tîrnave".

Al. SANDULESCU

HEI VOIUME IUI DE POEZIE

„Carnet4*
Volumul Carnet se deschide cu un 

crez poetic, o mărturie despre rostul poe
tului și al poeziei. Aceasta e menită să 
exprime adevărul, adresîndu-se tuturor, 
să fie înțeleasă de oricine sau, cum spu
ne poetul, ,,să nu rămîie mut nici un cu- 
vînt". Dincolo de această declarație pro
gramatică, general valabilă, se afirmă 
într-un șir destul de bogat de alte poe
zii, mărturia contemporană a unul poet 
care și-a început activitatea creatoare 
cu aproape j’umătate de veac în urmă, 
dar care abia în noua epocă și-a aflat 
steaua cardinală, o adevărată eliberare 
din cătușele însingurării, ale zadarnicei 
autocontemplări interioare.

Mi-am dus alt’ dată viafa, fără să 
știu, mereu

Prin rînduri paralele de-oglinzi ce 
diformează...

spune poetul, referlndu-se la trecut. 
Se vedea atunci numai pe sine, multi
plicat de zeci și zeci de ori, și avea sen
zația că lumea se reduce la alît.

Dar am sfărîmat cu pumnu’al 
oglinzilor miraj

Și m-am pierdut de voie-n mulțimea 
fără nume

Cu alții laolaltă, în vastul peisaj
Si am început cu tofii să construim 

o lume.

Demostene Botez exprimă alei, tn e- 
sență, procesul pe care l-a străbătut o 

întreagă genera (ie de cîntăreți, de la 
viața înțeleasă egoist, în afara lumii ce
lor mulți, pînă la conștiința necesității 
de a participa în rîndurile mulțimii fără 
nume — cum însuși spune — la con
struirea unei lumi noi.

O continuă notă elegiacă s-a păstrat 
în poezia lui Demosțene Botez pînă în 
anii noștri. Acum el își descoperă țara 
și o cîntă cu convingere. A făcut-o în
cepînd cu volumul Floarea soarelui 
(1953) li află istoria dramatică din 
trecut și o evocă ; îi află oamenii noi, 
care înfăptuiesc istoria contemporană 
și îi slăvește ; pe marele întristat, poetul 
„Luceafărului”, îl invită să cunoască 
prefacerile de azi : simte mîna frățească 
a omului sovietic, „fratele mai mare”, 
și-i închină un cîntec plin de căldură.

Este vădit în acest nou volum al lui 
Demostene Botez sentimentul de țjhnă 
așezată și o chibzuită gospodărire poe
tică a cuvîntulni, a construcției fiecărei 
poezii, astfel îneît principalele timpuri 
tematice ale poeziei noastre noi se reflec
tă în versurile volumului Carnet, așa 
cum titlul o presupune : înregistrare
conștiincioasă, organizată, convinsă, a 
ceea ce e frumos și nou în zilele pe care 
Ie trăim. Liric în ansamblu, volumul se 
desfășoară în cadențe fixe, după regu
lile versului clasic, căruia Demostene 
Botez îi rămîne credincios. Intilnim în 
Carnet și acea sfătoșenie domoală, cu
minte, în care, cinei cunoaște pe poet, 
știe că se revarsă spiritul său meditativ 
și cumpănit, accentuat cu trecerea ani
lor. Carnet e o suită de meditații lirice 
în care nu numai nevoia de a sublinia 
mereu superioritatea vieții noi. îl deter
mină pe poet să-și construiască poeziile 
pe antiteze între prezent și trecut, ci și 
vîrsta care îndeamnă la reflexivitate, la 
amintiri. O spune în poezia Ca-n apa 
lacului .-

Amurg de toamnă străveziu și pal 
A-ntins ne lacul calm, cristal 

subțire.
In care tot ce este-n jur pe maL 
Se oglindește ca-ntr-o amintire.

Și poetul vorbește cu ușoară melan
colie măsurată despre „acest lîrziu a- 
murg al său" în care însă nu tristețea 
11 împovărează ci-1 copleșesc nenumă
rate impresii ale vieții. Demostene Bo
tez, odinioară autor de poezie mihnită 
la vîrsta tinereții, scrie acum o poezie 
optimistă, încrezătoare în viitor. în oa
meni, în viață. Toamna care constituie 
un motiv mai frecvent al volumului 
Carnet, e asociată cu ideia primăverii, 
a mugurilor noi care se ridică la viață 
<a în această poezie intitulată chiar 
Toamna și care începe astfel i

Cad frunzele de toamnă tn pădure 
Și piscurile munților sînt sure 
E parcă serird orice dimineață 
Și tn amiezi luminu- i ca o ceată

Tabloul moborlt, tomnatic, se con
vertește intr-unu) luminos, finalul poe

ziei datorit firelor verzi de grîu care 
vestea noua recoltă :

Dar pretutindeni pe cîmpul ud.
E griul încolțit de un verde crud, 
De parcă toamna a adus în țară 
Cu ea și viitoarea primăvară.

înțelepciunea la care a ajuns acest 
poet, martor și al trecutului și al pre
zentului, străbate poeziile volumului, va
riate, în care nu răzbesc sonoritățile, 
— ele n-au stat niciodată în obiceiul poe
ziei lui Demostene Botez — dar în care 
sălășluesc, întemeiate statornic, virtuțile 
acestei noi vîrste, virată de aur prin 
care trece țara noastră și poporul ei. 
De aceea se și încheie volumul cu poe
zia întoarcere, așezată la sfîrșitul ciclu
lui Itinerar — Paris PJ58 — Depărtă
rile, peisajele oricît de alese, ale stră
inătății, nu dobîndesc în sufletul poetu
lui preț mai mare ca frumusețile țării 
sale — aceasta o spune întregul ciclu 
„Itinerar", plin de sentimentul depăr
tării și de dragostea senină pentru pa
trie. De aceea și ultima strofă a volu
mului Carnet este închinată tot patriei, 
către al cărei pămînt poetul se întoarce 
după dorință ;

Colo la răscruce 
Făd de-aici o stea 
Drumu-acela duce 
Drept în tara mea.

RADU BOUREANU:
„Moartea morilor dc v:nt“

Un titlu care sună oarecum ciudat: Moar
tea morilor de vînt. Ce-a vrut poetul să în
țeleagă prin această puțin obișnuită 
împerechere de cuvinte, pe care a în

scris-o pe coperta cărții sale de poezii 
noi, apărute la Editura pentru literatu
ră? Cea de-a doua* poezie din cuprins 
ne clarifică sensul simbolului: poetul 
are o viziune : palele încremenite sau 
rotitoare ale morilor de vînt din cîm- 
pia dobrogeană, sau din pusta maghiară 
sau din șesul sudic bulgăresc, îi vor
besc despre anacronismul acestui instru
ment moștenit din veacuri vechi. Brațele 
proiectate pe cer apar ca niște neputincioa
se semne ale trecutului, spre care cînd- 
va s-au întors totuși, pline de nădejde, 
privirile oamenilor doritori de pline. Dar 
azi cînd, după cum spune poetul, a 
pierit balaurul vremii de cazne, morile 
de vînt, devin adevărate imagini de 
pe urmă ale zădărniciei și pier 
și ele, în freamătul înnoirilor.

In urma lor în Dabrogea, în pusta 
maghiară.

Pe urmele celor din urmă mori,
Uzinele, din umbră deschid ochi mari 

în seară.

E un simbol, așadar, al prefacerilor 
care se petrec în viața noastră de azi. 
Și, ca orice simbol poetic de acest fel, 
el ne îndeamnă să căutăm și alte sen 
suri. Și cel dintîi care se impune e 
acela care vorbește despre destinul poe
ziei însăși. ,,Morile de vînt** devin și 
imaginea unor vechi formule și proce
dee poetice despre care poetul ne în
credințează că s-au perimat, 8e sting, 
dispar.

Ha du Boureanu a fost în trecut un 
poet al simbolurilor, al acelor simboluri 
care ascundeau în ele și primejdia unor 
hățișuri în care poezia se putea ră
tăci fără ieșire. Poezii din volumele 
sale anterioare Zborul alb — 1933. Gol
ful sîngelui — 1936, Cai de apocalips 
— 1939. probează că primejdiile au fost 
reale. Volumul prezent conține în el 
mărturia desprinderii de vechile for
mule.

Este în această nouă carte a poetu
lui Un lirism adînc și o autentică poe 
zie, care se filtrează» picătură cu pică 
tură din fapte dintre cele mai grăi
toare ale vieții noastre : zborul spre 
Cosmos, lupta pentru pace, succesele 
construcției socialiste. Darnic în expri
marea ecoului interior, poetul e mai 
econom în evocarea faptului însuși care 
generează poezia. Apelul la suita de 
simboluri pentru a defini același fapt 
e frecvent. Poetul vede viața prin 
imagini: el caligrafiază bogate echiva
lente poetice, comparații, metafore pe 
marginea vieții. Versul liber pe care-l 
folosește de preferință, sprijină spori
rea simbolurilor; chiar în versurile cla
sice, fixe, poetul își îngăduie liber
tăți în ritm și de măsură care adaugă 
și ele sporul lor în aceeași direcție.

Este interesantă această nevoie de 
definire lirică a noii poezii, abundentă 
în primul ciclu, care împrumută chiar 
titlul volumului: Moartea morilor de 
vînt, Badu Boureanu retrăiește și acum 
liric niște procese care au populat cu 
eîțiva ani în urmă tematica poeziei noa
stre. El le plasează însă în cadrul unei 

realități îmbietoare, atrăgătoare, care-l 
cucerește, le plasează în desfășurarea 
furtunoasă a vieții de azi. Poetul dă 
astfel expresie — o expresie frumos al
cătuită, pentru că e un poet de ipare 
talent — realității și puii sensibili
tăți a omului socialist. Își află vre
me destulă și pentru ,, furtunile din 
suflet”, ca să se întrebe despre rostu
rile poeziei, patetic: ,,de unde să ui adun 
în care zure / să-mi string în mine umbra 
nemăsurat de mare?; sau, ca să-și do
rească răgaz, pentru ca ..să scot pe-o 
oglindă al lumii disc din iuz,y. Poetul 
e mai reflexiv în acest volum decît în 
precedentul, iar reflexivitatea îl întoarce 
și spre înlîile sale întrebări, din pe
rioada de după Eliberare. Amintirea lui 
Badu Boureanu cel înflăcărat și activ 
din Sîngele popoarelor e mai puțină în 
acest volum. Poezia sa a dobîndit însă 
accentele unei expresivități de altă na
tură, izvorînd din fapte noi. din încre
derea și dragostea pentru noul regim, 
pentru partid, pentru socialism.

La lectură, volumul aduce satisfacții 
reale, atît sub raportul poeziei — căci 
Badu Boureanu este un creator conti
nuu de poezie, cîț și sub raportul reflec
tării vieții; pentru că. dincolo de toate 
întrebările sale, poetul lasă evenimentele 
să vorbească, după cum singur o mărtu
risește în poezia ,,De zece ani“ :

Și laturile Țării pe fila uriașă
Vibrau sub strălucirea maramei ce.

trecea
Și își scriau poetnul și fără pana mea

Să mai semnalăm din volum ciclul 
„Din vremea Unirii”, singurul cu mi
reasma epică a evocării, sau poeziile 
închinate Uniunii Sovietice, poeților de- 
mocrați ai lumii, confraților bulgari — 
al căror oaspete Badu Boureanu a fost. 
In acestea cîntă iar, din belșug, nu 
numai meșterul alcătuitor de frumoase 
peisaje ale vieții contemporane, nu nu
mai meditativul cizelator al introspec
țiilor lirice, ci și avîntatul poet militant 
din Sîngele popoarelor.

CICERONE THEODORESCU: 
„De dragoste"

,,l)e dragoste" este un volum bogat, în- 
fățișînd o istorie a iubirii și în același 
timp o geografie a ei dar și o istorie 
o poeticei lui (cicerone Theodorescu în
suși. Mai clar spus, volumul acesta cu
lege, din întreaga creație de pînă acum 
a portului, un număr mare de poezii 
de dragoste: adunarea poeziilor din dife
rite volume, el o face însă în așa fel, îneît 
constituie, cum spuneam, o istorie a 
dragostei, — adică urmărește acest 
sentiment la diferite vîrste, în împre
jurări de viață din cele mai diferite. 
Joaca ..de-a mama“ ..de-a casaM, a fe
tiței de eîțiva ani și zbuciumul fetei 
care iulu'ște pătimaș ; meditația poetu-- 
lui despre dragoste, sau proclamația 
patetică a sentimentului conștient al 
omului matur care rostește Cîntecul de 
nevashL toate acestea sînt nu alît ipos
taze ale iubirii, cît unghiuri de vedere

din care sn reconstituie varietatea înfă
țișărilor pe care o poate lua iubirea în 
viața ile toate zilele. Totodată, poetul 
urmărește dragostea și din perspectiva 
unor oameni dintre cei mai diferiți : 
muncitori care luptau ieri în ilegalitate, 
constructori de azi, țărani, oameni sim
pli ; tineri care trăiesc însinguiați. sau 
care-și revarsă puterea lor de a iubi în 
fapte dintre cele mai grăitoare ; care 
trăiesc în țări libere socialiste, sau în 
țări asuprite.

Cicerone Theodorescu nu-și cîntă 
deci numai propria dragoste. El inter
pretează, oglindește, exprimă cameni 
de toate felurile, iubind — așa cum un 
prozator de pildă — îi zugrăvește lup- 
lînd 6au construind, veseli sau întris
tați, tineri sau vîrstnici. Am numit 
această arie foarte largă de desfășurare, 
analizată de poezia sa, o geografie a dra
gostei. Și mai spuneam că volumul 
De dragoste înfățișează totodată și o 
istorie a poeticei lui Cicerone Theodo
rescu însuși. Cu toate că poetul ti-a 
respectat întocmai cronologia creației 
șale, în alcătuirea volumului, ci a in
versat destule ori ordinea aparițiilpi, 
ținînd seama de ideia ciclurilor și nu 
de întîietatea publicării, totuși, putem 
urmări de-alungul paginilor și ceva din 
evoluția meșteșugului său poetic și chiar 
din evoluția gîndirii sale în diferite 
perioade. De la poezia de acum trei lic
eenii condensată, nu o dată chiar erme
tică și greu de descifrat, sau cu po
sibilități multiple de traducere a sim 
holurilor, de la solitudinea vechii sale 
poziții, măsurăm evoluția poetului că
tre azi. Anii, viața nouă, gîndirea filo
zofică marxistă l-au determinat să se 
îndepărteze după cum el însuși spunea, 
de „cleștarele și înghețurile” de răceala 
voită a primei sale perioade poetice 
— s-o părăsească pe măsură ce solita
rul a ieșit către mulțimi, s-a contopit 
cu ele, a devenit reprezentantul lor, A- 
vem azi în poezia lui (Cicerone Theodo
rescu transcrierea unei simțiri care se 
voiește stăruitor izvorîtă din inimile 
masei. Această evoluție este înregistra
tă și de poezia dragostei. Poetul de

finea cîndva sentimentul iubirii, îl des 
cria, îi găseș echivalențe în imagini 
iscusite. Mai puțin vorbea despre dra
gostea sa. Sau o făcea cu anume ră
ceală, cu anume desconsiderare parcă 
Ecourile acelei epoci, care exprință și 
un fel de a gîndi al timpului — deci 
conțin și o undă de autocritică a poe
tului de azi față de atitudini ale poetu
lui din trecut — ecourile acelei epoci 
sînt cuprinse în ciclul File vechi, pentru 
epoca de azi. ciclurile sale se intitu
lează : Verile tinere, Steaua vrajei. Ai 
aceluiași drum, Odă familiei, Lîngă o 
ininiă tînără, De dragoste, sau Spre ve
trele soarelui. Titlurile înseși vorbesc 
de o altă atitudine generală a oameni 
lor și, firește, a poetului. Poezia dra
gostei dohîndește un decor care e acela 
al vieții actuale, adică al construcției, 
o perspectivă care e a socialismului. Can
titativ, acestea sînt de departe pre
ponderente în volum. Sînt și calitativ 
— adică sub raportul valorii poetice. 
Cuprinsul e îmbogățit și cu poezii sa
tirice, în care criticul alîtor manifes
tări negative, poetul „rondelelor**, al 
„cocoșilor de tablă**, lovește și pe cei 
care întinează frumusețea dragostei.

Drumul dragostei rămîne acela care 
duce la frumusețea omului de azi 
„Chipul dragostei “spune poetul e a- 
cela care ne caracterizează pe noi ; fap
tele noastre, toate, înseamnă concreti
zarea dragostei noastre mari pentru u- 
manitate, pentru frumos și bine.

Lumea-ntreagă poți s-o iei. 
rfu vorbește aceeași limbă... 
flragostea în chipul ei 
Vede toate și le schimbă.

Dragostea are deci pentru poet nu 
nuitiai semnificația iubirii unui tînăi 
pentru o fată — în toate ipostazele aces
tui sentiment ci un înțeles mult mai 
larg, acela care vizează puritatea sufle
tească, viața frumoasă. Tocmai de aceea, 
poetul socoate în finalul volumu
lui că, spre cede mai înalte culmi, dra
gostea este tovarășa zborului pe care-l 
realizează omul.

Dă ■mi mîna
Te uită cum pîlpîie creasta
Mai tînură-i astăzi și vremea hâtrîna 
Și tu mai frumoasă în ziua aceasta.

Văzduhul și-aprinde smălȚatu-i chilim...
Mai sus, mai departe, de Țara

stejarului.
Spre crestele soarelui,
Dă-mi mîna,
Pornim.
Iar cînd vom sfîrși-nvingători

epopeea
De azi, prin furtunile anilor.

vulcanilor.
Tu setea mea, soră cu zborul
Tei fi mai frumoasă în ziua aceea

Dragostea, așadar, e sete de ceea ce 
e înalt, pur, uman, lată sensul volu
mului lui Cicerone Theodorescu. Piesele 
care-l compun sugerează acest sen» o 
dală cu drumul care l-a adus pe poet 
și pe oamenii, cu care el e solidar, la 
această concluzie care aparține din plin 
veții noastre.

Mihai GAFIȚA



CONVORBIRE 
CU CALITATEA

fost la „Herbak" 
Cluj să văd cum 
face pantoful și 

întîlnit față-n

„La aniversarea a 40 de ani de la crearea partidului 
nostru să pornim cu toată hotărîrea la îmbunătățirea cali
tății produselor, să deschidem larg frontul luptei pentru 
produse de înalt nivel calitativ prin ridicarea indicilor 
tehnici-economici ai mașinilor, agregatelor, utilajelor, prin 
sporirea durabilității și desăvîrșirea finisajului produselor, 
astfel ca acestea să corespundă tot mai mult condițiilor 
create de dezvoltarea tehnicii și științei."

(Din Directivele C.C, al P.M.R. cu privire la crite
riile principale ale întrecerii socialiste in cinstea 
aniversării a 40 de ani de la inființarea Partidului 
Comunist din Romînia).

VERONICA PORUMBACtJ

La-nceput

m 
din 
se 
m-am 
față cu Calitatea. Măr
turisesc că nu-mi era 
necunoscut acest per
sonaj, însă, întîlnin- 

du-1 aici, în mijlocul 
impetuoasei primăveri, 
am fost copleșit de 
prospețimea lui, de 
mai înalt ca oricînd 

colectivă.
strălucirea și 
prestigiul său 
și adeziunea

— Te intîlnesc peste tot, iar oa
menii te prețuiesc mai mult ca ori
cînd, observai.

— Lucrul mi se pare firesc. Dacă 
Afrodita zice-se că-i născută din spuma 
mărilor, eu, Calitatea, pot spune că 
m-am ivit din mijlocul a trei ele
mente: mașina tehnicii noi, miinile 
de aur ale muncitorului și înalta lui 
conștiință de producător al tuturor 
bunurilor acestui pămint. Și ținînd 
seama că în aceste zile am devenit 
prin firea lucrurilor creierul și inima 
marii întreceri cu care clasa munci
toare întîmpină sărbătoarea împli
nirii a patru decenii de la creare: 
Partidului, vei înțelege ușor că sînt 
purtătoarea noii atitudini față de 
muncă, sînt expresia concentrată și 
cristalizatoare a eticii socialismului.

— Ca reporter ascult cu plăcere 
acest discurs de primăvară care te 
înfrumusețează mult, dînd strălucire 
privirilor tale inteligente.

— Te voi dezamăgi; nu sînt un 
orator, mă opri Calitatea. Ba chiar 
fmi displace vorbăria. Și poate îmi 
este străin și ceea ce numiți voi 
visător ori poet. Sînt spiritul epocii 
Și menirea mea principală se cuprinde 
în lupta contra vechiului, a inerției, 
rutinei și conservatorismului. Ca 
profesiune, sînt mai degrabă econo
mist, un inginer dacă vrei, ori ceea 
ce în fabrică se numește, în mod cu
rent, un inovator. Da, da, cuvîntul 
acesta îmi place: inovator I Sînt deci 
un spirit practic (nu practicist) și te 
invit să vorbim despre pantofi cu 
ramă cusută, sandale de vară și 
tocuri cui. Intr-o discuție la obiect 
îmi poți developa mai ușor 
de a fi, temperamentul, modul 
judeca lucrurile.

— De acord. Iți cer să mă 
duci prin uzină.

— Nu însă înainte de a-ți 
niște hirtii.

Vestea mă 
masă.

— Nu te 
tea, e vorba

— S-o vedem.
Dezamăgirea îmi dădu tîrcoaie a 

doua oară. Calitatea desfășură în 
fața mea niște cearceafuri de hîrtie, 
de-a lungul cărora mărșăluiau în 
toate sensurile coloane de cifre. Ca 
să nu se încurce cumva, regimentele 
de cifre erau supuse unei anumite 
ordini, prin linii severe trase cu rigla. 
Calitatea își plimba arătătorul de-a 
lungul lor, — de parcă ar fi iden
tificat pe o hartă de luptă pozițiile 
dușmanului în răgazul de dinaintea

tel ul 
de a

con-

arăta

dezamăgi și făcu] o gri-

speria, interveni Calita- 
de fișa mea de cadre.

unei noi ofensive. întrebai;
-- Ce-i asta ?
— Ca să înțelegi, trebuie să-ți

spun că anul de grație 1961 mie
mi-e dedicat.

— Nu înțeleg.
— Cu alte cuvinte, reluă cu un

calm stăpînit Calitatea, anul 1961
a fost proclamat de către muncitorii

I n

uzinei „Herbak", din Cluj, drept 
„anul calității". Clar? Și ca atare, 
au pășit încă din primele zile ale 
lui ianuarie cu dreptul. lntîiele 
șapte zile; „săptămîna propunerilor". 
Au fost formulate în ateliere și sec
ții aproape 800 de propuneri, toate 
țintind ridicarea nivelului calitativ al 
produselor. Pe baza lor s-a alcătuit 
acest plan de ofensivă, în care sînt 
cuprinse toate măsurile tactice și 
strategice — voiam să spun tehni- 
co-organizatorice — pe care le re
clamă această grea bătălie de-a 
lungul „anului calității". Dar mai 
bine hai în tranșee; de acolo se 
vede bine, la scara unu pe unu, iu
reșul luptei. Iți voi prezenta cîțiva 
din soldații mei credincioși.

Intii am intrat la C.R., după cum 
zic cei de la „Herbak", care nu în
seamnă altceva decît secția de „cu
sut rame". Calitatea mă opri în 
fața unui bărbat care lucra la o 
mașină de țvicuit. Omul ne-a privit 
mărunt, printre gene, arătînd spre noi 
un obraz măsliniu, niște maxilare 
mari și un nas gros, cu o deschi
dere voluntară ce îmi sugera hotă- 
rîre și putere. Părul îl avea aspru 
și sur. I-am strins mina.

— Alexandru 
omul, apoi își 
cep ut.

— El e un fel

Biriș, se prezentă 
continuă lucrul In

de veteran al luptei 
pentru încălțăminte bună, frumoasă, 
rezistentă, ieftină, îmi vorbi Calitatea, 
un fel de grenadier, cu care mă 
mîndresc mult.

Aflai ușor că 
„ochiul treaz" al 
banda rulantă ce 
dinaintea lui nu 
chip să ducă mai departe o încăl
țăminte rămasă cu vreun neajuns 
oarecare la operațiile anterioare.

— Pot spune că el este priceperea 
și exigența întruchipată, zise Cali
tatea.

— Prin ce mă poți convinge?
După o gîndire de o clipă, Cali

tatea răspunse:
— Anul trecut a ieșit cel mai bun 

țvicuitor al uzinei în întrecerea pen
tru calitate. La el hărnicia și grija 
pentru mașină se conjugă cu o ca
lificare înaltă și o gîndire creatoare, 
mereu stimulată prin studiu. A fost 
trimis nu odată la alte fabrici de 
încălțăminte din țară să împărtă
șească din experiența lui de peste 
trei decenii de lucru cu pielea ar- 
găsită. E un fel de ,.ambasador al 
calității", dacă mă pot exprima așa.

II întreb:
— Ce problemă de producție te-a 

solicitat în ultima vreme ca activist 
de partid într-o muncă vie, cu oa
menii ?

— Autocontrolul, îmi răspunse 
muncitorul; cu alte cuvinte ideea ca 
fiecare muncitor să devină controlorul 
exigent al tuturor operațiilor de dina
intea Iui.

— De cînd ați generalizat metoda?
— De la Congresul al 111-lea, cînd 

Partidul ne-a atras atenția asupra 
ei...

— Asupra cui ?
— Asupra ei, asupra calității, și 

muncitorul schiță cu mîna un gest 
vag, de parcă ideea de calitate ar 
fi fost întruchipată într-o ființă vie, 
concretă, undeva în preajma noastră.

— Voi scrie despre toate astea la 
o gazetă de literatură.

— Voia dumitale, mi-a zis omul, 
dar trimite-i foaia și mamei mele; 
o chiamă Ileana și stă Ia - Săcărîmb,

cușca d e
Unde-ți cade umbra spartă 
urlă pămîntul de scîrbă.

In preajma ta întunericul se simte murdar, 
lumina ia culoarea sîngelui
și curge-napoi spre un soare bătînd 
ca o inimă smulsă, de copil.

Pînă și spectrul violet al morții 
s-ar rnînji atingîndu-te.

Stixul se rupe din țărmuri 
ca să nu-ți răsfrîngă 
zig-zagul zdrențuit al figurii. 
Ca niște pești negri 
odată cu valurile lui 
amintirile gonesc spre izvoare.

Timpul își retrage imaginile 
în preajma ta,
ca un film ce rulează-ndărăt 
și-abia de se oprește 
la o dată care-i mai veche 
decît nașterea celulei dintîi.

Timpul izbucnește pe lingă tine

Alexandru Biriș e 
secției sale, încît 
lunecă șerpeșfe pe 
poate în nici un

Uzinele „Ianoș Herbak". Se analizează calitatea ultimelor realizări ale colecti
vului creatorilor de modele.

în Apuseni, 
nu-j abonată

Ii faci o bucurie, că 
decît la „Scînteia".

Gheorghe Iuga e „omulnginerul
care cumpără idei". Cred că 
nu greșesc, afirmînd că ideile 

inovatoare ce se nasc în atelierele 
uzinei gravitează continuu spre omul

nerului Iuga, îmi șopti Calitatea. 
II cunosc ca pe un bărbat scump 
la vorbă, rezervat, chiar arici, într-un 
fel.

— Poate-i o prejudecată, făcui o 
presupunere. De cînd lucrează în 
uzină ?

— Cred că de peste un deceniu.

Reportdj de POP S1M10N

acesta firav la trup, cu priviri pă
trunzătoare, frunte înaltă Și palidă, 
îndărătul căreia bănuiești prezența 
focului viu al gîndi'rii științifice. Și 
e firesc să fis așa. Inginerul Gheor- 
ghe Iuga e șeful serviciului tehnic 
de la „Herbak".

— Ceva despre viața ideilor ino
vatoare, îi cerui inginerului.

— Viața acestor idei purtătoare 
ale noului se realizează atunci cînd 
ele devin un bun și o putere co
lectivă; ele capătă valoare și stră
lucire numai și numai sub miinile 
muncitorului, mi-a răspuns cu promp
titudine Iuga. Pot spune că ideea 
e ca un vin tare și bun, care te înflă
cărează, îți incendiază fantezia, da- 
că-i într-adevăr sîngele unui fruct 
veritabil.

— Mă miră mult patetismul ingi-

sticlă

— Această prezență 
Iuga se exprimă în 
prin..

— Marca fabricii, îmi 
zîmbind. Această „i 
zic așa — blazonul meu 
ce are acoperire în aur aici

M-am adresat omului 
pără idei.

— In care din ultimele zile te-a 
prins ora 10 seara în uzină ?

— Ieri.
— Motivul ?
— Activitatea poetică a ingine

rilor de la „Herbak".
— Cred că-j o glumă, am zis 

nedumerit.
— Nicidecum. Să mă explic, se 

oferi șeful serviciului tehnic și îmi 
povesti următoarele:

— Există pericolul real ca ingi
nerii, chiar cei mai buni dintre ei, 
preocupați de grijile cotidiene ale 
planului de producție, de aproviziona
re, litigii pe parcurs, să acorde 
prea puțină atenție problemelor de 

primul 
neliniș- 
a unei

a inginerului 
primul rînd

zise 
,marcă"

Calitatea 
e — să 
nobiliar, 

în uzină,
care cum-

ca un glonte,
de scîrbă că te-ar putea atinge, 
și-abia de se-oprește
la o dală
de după dispariția ta.

Asemănarea trupului tău 
cu trupul omului 
e o-ntîmplare nefericită, 
e o coincidență macabră.

Tu ești un rîu de lături 
suspendat în haos, 
ocolit de lumini.
Tu ești o băltoacă de lături 
pe care plutesc scînduri 
din corabia de pirați 
a fascismului.

Eichmann,
numele tău pătează silabele 
de care se-agață.
Eichmann,
dacă ți-aș spune vierme 
aș jigni viermii I.

Nichita STĂNESCU

ANATOL DEMIANOVICI ȘIBNEV (R.Ș.S. Bielorusă) „Duc prizonierii"

cel puțin o problemă tehnico-științi- 
fică".

— Dacă înțeleg bine, acesta e un 
fel de semnal de alarmă.

— Să zicem că da, acceptă ingi
nerul Iuga, deși acțiunea n-are nu
mai un rost stimulator. Practic, ros
tul ei este să dea naștere la soluții 
tehnico-științifice utile, noi și origi
nale, creînd 
echilibru, o 
inginerească; 
tre noi — 
poeți (și ei

— să zic așa — un 
armonie în activitatea 
pentru că — fie vorba în- 
unii ingineri sînt pcea 
trebuie aduși cu picioa

rele pe’ pămint), alții sînt practiciști 
înguști, (și aceștia trebuie să fie 
contaminați de poezia cercetării ști
ințifice, a ineditului).

— Acțiunea-! interesantă, însă cum 
va opera ea practic ? vrui să mai aflu.

— Fiecare inginer își 
temă de studiu, începu 
ce „omul ce cumpără 
după avizul conducerii 
vine sarcină personală 
planul uzinei și ca atare se contro
lează pe parcurs. Schimburile de‘ pă
reri care au loc ori de cite ori e 
nevoie sînt de-a dreptul pasionante, 
creindu-se o reciprocitate capabilă să 
învioreze mult activitatea 
tare.

— Și să se soldeze...
— Cu ridicarea nivelului 

individuale a inginerilor, 
firea calificării colective 
rilor și ridicarea nivelului tehnic ai 
producției.

— Mulțumesc 
ziei...

propune o 
să-mi exp’.i- 
idei", care, 
tehnice, de- 

înscrisă în

de cerce-

calificării 
îmbunătă- 

a muncito-

și urez succese poe-

Insoțitoarea mea, Calitatea, m-a 
îndemnat să nu-1 ocolesc pe 
Csany Ladislau, tînărul blond 

ca soarele și privire sfioasă de fată. 
E responsabilul brigăzii de calitate 
„Constantin Godeanu". In I960 bri
gada lui s-a calificat pe locul III în 
întrecerea socialistă între brigăzi. 
L-am întrebat;

— Ai griji, tovarășe
— Muștele.
— Nu înțeleg.
— Brigada noastră 

participă la o mare 
competiție, asemănătoare 
sportive, îmi explică Csany. 
o greșeală oricît de mică, 
brigăzii de calitate primește 
punct negru, adică „o muscă 
îi zicem noi, oare e scrisă în caietul 
de evidență. Trei puncte negre scad 
un procent din graficul calității. A- 
șadar grijile mele sporesc și scad di
rect proporțional cu punctele negre, 
cu muștele.

în 
la 
0,5 
cit 
la

Insoțitoarea nu 
îndemnat să f'onr... 1 nălr'

Csany ?

de 
Și

calitate 
continuă 
cu cele 

Pentru 
membrul 

un 
cum

primul trimestru grijjte 
ce procente s-au ridicat?
la sută.
admite planul? 
sută, zise băiatul blond

- Și 
dumitale
- La
- Și
- 4 

ca soarele și zîmbi.
— Privește-I ce tînăr e; uită-te în 

ochii lui îmi zise într-un suflet Ca
litatea. Are vîrsta lui luri Gagarin. 
27 de ani. E de statură mijlocie, 
vânjos, blond, ca și el, fetița ui a 
împlinit tot doi ani și-i proaspăt pri
mit în partid.

— De ce-mi
— Pentru că

tehnică nouă, care este în 
rînd motorul calității. Mă 
tește eventuala statornicire 
arii limitate de gîndire,

— Cu alte cuvinte, intervenii eu, 
lupta se duce...

— împotriva practicismului, con
servatorismului și inerției, preciză 
Gheorghe Iuga.

— Vreo măsură ?
— Un fel de chemare Ia întrecere 

adresată inginerilor care poate fi 
exprimată prin această lozincă: „Fie
care inginer să rezolve într-un an

spui toate acestea? 
azi e 12 aprilie și 

în tot ce-i în jur simt prezența lui 
luri Gagarin. Performanța lui e în 
primul rînd una de calitate. Calitate 
umană și de orinduire socială...

Aflarăm vestea.
N-a mai fost chip să continui con

vorbirea începută, pentru că nava 
satelit „Vostok" înconjurase pămîn
tul și intențiile mele reportericești 
se topiră ca ' ’ 
marea bucurie

Eram într-o 
din Romînia, 
ca soarele, cu 
care se lupta 
gre. Bucuria ne făcuse muți și orbi 
și nebuni, ori mai degrabă tocmai 
pe dos, pentru că ne simțeam și mîn- 
drj șj puternici și nemuritori. Era 
o bucurie simplă, omenească, adîncă. 
Eram la Cluj, la o întîlnire cu Ca
litatea, calendarul arăta 12 aprilie 
și timpul parcă se oprise în loc — 
ba nu I — începuse să gonească cu 
mai multă putere înainte. Comunis
mul e în primul rînd calitate.

nimica, pulverizate în 
colectivă.
întreprindere socialistă 
lingă un tînăr blond 
privire sfioasă de fată, 
firesc cu punctele ne-

Orașul viitorului
(Urmare din pag. 1)

la 
de

la ghemiștul aceleiași clădiri, de 
triunghiuri, la semilună, cerc 
fund de putină și chiar paralelipiped, 
în colecție laolaltă pînă la patru
sprezece modele de găuri în aceeași 
fațadă perforată !

Acum, cînd în sfîrșit, e vorba să 
apară o călăuză pitorească pentru 
aspectul orașelor noastre, iată că ne 
simțim entuziasmați, lăudînd pe toți 
cîți țin seama de tematica vieții, și 
dau atenție cuvenită în spațiu con- 

civilizate, 
izolare 

condiții 
fabrici, 
spitale,

struibil, dezvoltării vieții 
căutind să realizeze loc 
pentru odihna individuală 
prielnice de viață. Școli 
ateliere, laboratoare, 
biblioteci,

dubla,

de 
Și 
Și 

creșe,
înalță logice determinări 

de forme, iar pentru estetica trecu
tului puține amintiri rămin, de la 
palatul băncii care cind se 
nu izbutea să se alinieze intr-o uni
tate, și pînă la zidul altarelor cărora 
doar teama judecății de apoi le dă
dea compensare împodobită după fă
rădelegile săvirșite de ctitori. Iată 
că acum îndrăznim lămurirea unor 
concepții noi a frumuseții clădite, 
pentru teatre, săli de concerte, bi
blioteci, in care poporul se întru
nește, eliberat de eresurile trecutului. 

Interesul cu care poporul se pa
sionează de aceste probleme e sem
nificativ. Poporul, pătruns de ade
vărul trăirii, ia parte la acest elan 
constructiv, cu o constanță cetățe
nească însuflețită. Mulțimea își odih
nește desfătarea sărbătorește, contem- 
plind grădini publice, admirînd, bucu- 
rindu-se, mîndrindu-se.

închei cu o reflecție practică, au
zită la un om din popor, care, astă 
iarnă, admira cum se ridică o mi
nunată grupă de blocuri in Ploești, 
cu o preciziune științifică, cu o iu
țeală vertiginoasă. Ca să apere

„priza" clădirilor în beton, arhitecta 
îmbrăcaseră în timpul gerurilor, cite 
șase etaje la un loc, blocuri întregi, 
în uriașe fulgarine de material plas
tic ! Era un aspect măreț de muncă 
inteligentă ;

— „Privești și nu te mai saturi. 
Iți crește inima de bucurie!“- —
spunea omul acela cu îndreptățită 
mîndrie pentru înfăptuirile locale 
strădaniei obștești.

Mă gîndeam, ascultîndu-l, cum 
cest material nou poate apăra 
acele lucruri bune, rămase de odi
nioară, creații ale geniului popular, 
cărora orinduirea veche a stoarcerii 
poporului și chiverniselilor personale, 
nu le-a dat nici o prețuire.

In concret, de acum înainte, uriașe 
cearșafuri transparente vor putea fi 
cortine de adăpost pentru frescele 
de la Voroneț, unice în lume, pe 
care le vor adăposti întocmai cum 
cortinele de copaci apără așezările 
omenești și îndulcesc climatul.

Din materialul plastic, cortine elas
tice și străvezii, pot să apere 
vînt, de ploi și de îngheț cele 
teva frumuseți arhitecturale ale 
tichității și evului de mijloc, 
cum un covor de nailon ar păstra 
ieftin, marele mozaic descoperit de 
clăditorii noului oraș la Tomis.

Sera și muzeul din vremea nouă 
pot fi o pavăză împotriva vremii 
rele. Cind gerul crapă pietrele, a- 
ceste fulgarine vor adăposti monu
mentele din curțile muzeelor, pietrele 
de la 
și din 
scrisă 
.butuc

Iată
Socialismul preia și cultivă valo

rile trecutului, încadrîndu-le armonic 
in ansamblul de noi frumuseți ale 
orașului viitorului.

Adrian MANIU

ale

a-
Și

de 
ci- 

an- 
așa

Adam Clisi sau Sarmisegetuza, 
orice loc unde o lespede 
merită să fie ocrotită cit un 
de viță cu struguri!
ce aș adăuga laudei.

— La-nceput a fost rigla — 
proiecția plată a pereților.
— La-nceput a fost tușul — 
silueta zveltă-a epurei.
— La-nceput a fost alba hîrtie de calc — 
temelia betonului.
— La-nceput o machetă — un calcul 
cu portale și. parcuri.
— La-nceput a fost arhitectul
— Dar înainte de toate, 
ai fost tu, libertate I

Z ă I o s
Celor ce-au luptat în ilegalitate

E-atît de-aproape floarea de cireș I
Să-ntinzi pe fereastră, o mînă și-o ning petalele albe 
și-o leagănă vîntul.
Și-atît de departe-i în amintirile mele,
cînd printre gratii mîna-n zadar întindeam primăverii...
Peste mine, boltită, igrasia ca un mormînt.
Sub mine, patul de scînduri, ca un fund de sicriu, 
în mine, sîngele viu,
încrederea omului în forța multiplicată
în lupta cea mare.
Și în negrul temniței noi frămîntam 
cîte-un bulgăr de sare.
E-atît de-aproape floarea de cireș.
Să-ntinzi pe fereastra noilor case o mînă, 
și-o ning petalele albe, și-o leagănă vîntul.
Și ziua de azi mai rotundă, mai mare ca discul solar, 
ca visele noastre ce-au stat ca zălog 
primăverilor lumii I

A șa mă trezesc mereu
Așa mă trezesc mereu.
cînd umbra nocturnă trece spre alb, 
dar luminile încă ard în ferestre 
— semafoare ori stele spre zori - 
așa mă trezesc mereu 
între noapte și zi, 
cînd formele toate se smulg întunericului 
și conlurele ies din troienele nopții 
și vîntul iernii învîrte zăpada în colțuri de stradă 
și săniile dorm la intrarea în casă
și ghiozdanul așteaptă ora șapte lîngă patul 

copilului.
Așa mă trezesc mereu 
între noapte și zori, 
cînd fotoliul plutește ca o corabie sub constelația lămpii 
și lucrurile își deschid și închid compasele unghiurilor 
și masa de lucru se adaptează la cadrul mirat al odăii 
și mobila nouă se răsfrînge în rama veche-a oglinzii. 
Așa mă trezesc mereu între noapte și zi 
și privesc curioasă ungherele casei, 
dăruind fiecărui. înainte de lucru, o nouă nuanța 

familiară.
Așa mă trezesc mereu, 
cînd umbra nocturnă trece spre alb 
dar luminile încă ard. în ferestre. .

Totul vom lua cu noi...
Totul vom lua cu noi... 
totul, dar nu și însingurarea 
din învălmășeala odăii, 
totul, dar nu și lipăitul lingurilor 
într-un singur castron, 
zornăitul cuvintelor, de-a valma scuturate 
cu așternutul și țolul și zdrențele.
Totul, dar nu și golul
în jurul omului fărîmițat în zece 
în răsuflul greu al magherniței 
căzând sub lopată,
odată și încă odată, 
izbită și fărîmafă, 
în pulbere, toată.
Totul, dar nu și însingurarea...

Grădinimi suspendate
arbori aerieni cu ramuri

metalice,
Grădini suspendate,

păduri de antene, 
ce păsări migratoare 
în toate graiurile, cu 
în popasul înalt de pe acoperiș ?
Păduri de antene, 
fără mișcare, fără frunziș, 
prin voi trece foșnetul zărilor...
Geometria în spațiu a crengilor noastre 
aduce antipozii lîngă vaza cu flori 
și dilată pereții odăii.
taierul morții-n Alger răsună prin voi
și pasărea paradisului bătînd în fereastra închisorii 

din Congo 
și orga lui Bach și intimitatea infinitului 
și ritmul timpului în galop spre Comună.
Grădini suspendate, arbori aerieni cu ramuri metalice,

trec și se-ntorc printre voi, 
toate sunetele noi.
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Motto Za acest teportaj-via: BCE 
B COCMOC! (Vse v cosmos — 
„toți in Cosmos" — lozincă pe o 
pancartă în Piața Roșie, la 12 a- 
prie 1961).

Io, tovarășul Geo Bogza ? Mîine, 
Intri Mai, veți pleca într-un re
portaj în Cosmos... Azi, 30 Aprilie, 
o mașină vă așteaptă în piața 
Bălcescu, la orele 10.30 dimineața 
pentru a vă duce la cosmogară...

— Alo, tovarășul Eugen Barbu? 
Mîine, întîi mai, veți pleca în 
Cosmos, împreună cu un grup de 
reporteri... Azi, 30 aprilie, o ma

șina vă așeaptă...
— Alo, tovarășul loan Grigorescu ? Mîine,

întîi mai veți pleca...
— Alo, tovarășul Nicolae Țic? Mîine, întîi 

mai...
Pentru că sîntem în preajma zilei de întîi 

mai, fantezia mea e generoasă și mi-aș permite 
să aud telefonul și în camera mea. Punînd 
în furcă aparatul, extrem de mulțumit — i-aș 
felicita în gînd pe organizatorii acestui zbor 
și m-aș pregăti de plecare. De întîi mai, tri
miterea în Cosmos a unui grup de reporteri 
care s-au consacrat glorificării muncii noastre 
libere — ar fi o idee foarte bună. (Un zbor în 
cosmos e bobul de sudoare omenească picurat 
de pe frunte în toiul muncii și ridicat la pu
terea infinit).

Ce-aș lua cu mine în Cosmos, într-un zbor 
săvîrșit în ziua de întîi mai ? Din tot ce am 
citit — înainte de Gagarin — se pare ca pro
blema cea mai dificilă pentru cosmonauți nu 
e nici ciocnirea cu meteoriții, nici impondera
bilitatea, nici pregătirea fizică, nici alimenta
rea, nici îmbrăcămintea — ci învingerea unui 
sentiment care, acolo sus, s-ar dezvolta în om
— după spusele savanților — cu o mare preci
zie a straniului. Acest sentiment ar fi sin
gurătatea. învinsă prin viteza cosmică, gravita
ția pămîntească „s-ar răzbuna" prin hipertro
fierea — în psihic — a acelei flori otrăvite 
care, pe sol, și-a desfăcut petalele în lucidități 
triste, blazări, sinucideri, astenie și des- 
pletituri romantice. Sus, susțineau savanții pînă 
la zborul lui Gagarin, n-ar mai da nimic ro
mantic : singurătatea ar măcina omul, i-ar 
tăia elanul cosmic, l-ar înebuni, l-ar paraliza. 
Din primele cuvinte ale primei sale relatări
— Gagarin „a subliniat însă că nu a încercat 
în Cosmos nici un sentiment de singurătate. 
Știam că prietenii, întregul popor sovietic, ur
măresc zborul meu cosmic". Mai presus de 
performanța tehnică, m-a încîntat performanța 
psihică, această forță afectivă capabilă să în
vingă gravitația încăpățînată pînă la subtil. 
Gagarin a demonstrat, în chip cu totul original 
și matematic, uriașa putere a solidarității uma
ne — și peste această demonstrație științifică 
nici o Zi de întîi mai nu va mai putea trece. 
Dac-aș pleca în Cosmos de întîi mai, ziua de 
30 aprilie aș petrece-o într-o intensă recapitu
lare. Aș revedea — cu curajul sentimentelor 
frumoase, de care nu trebuie să ne ferim în 
asemenea ocazii — tot ce ar trebui să iau în 
cabină, pe retină, mai ales pe retină...

Aș începe totul cu o șoaptă prelungă și 
fierbinte — o rugă dacă vreți, un imn, 

un imn profund' laic (căci toate înălțările 
încep printr-o rugă) a 40—45 de muncitori, a- 
dunați în sala Universității Populare de la 
„Emst Thălmann" să asculte lecția : „Structura 
atomului". Ei scriau în caietele lor diametrul 
nucleului de hidrogen. Fiecare zero — și erau 
multe zerouri, cît va dura recapitularea mea — 
îl șopteau ca să le iasă numărătoarea: zero 
centimetri virgulă...

Unul singur dintre ei — Vasile Barbu, a- 
justor la T.M.-3 — n-avea caiet de notițe. îl 
uitase, nu știu de ce, acasă. Ca să fie în pas 
cu ceilalți, ca să nu piardă explicația lectoru
lui, Barbu a scos un plic din buzunarul de la 
piept. Era un plic-tip în care se dau salariile ; 
a scos din plic chenzina, cele cîteva hîrtii de 
o sută și „25“, le-a pus în buzunar, a dezlipit 
plicul atent și și-a întocmit astfel o hîrtie bună 
pentru scris. Sus, în stânga plicului, sta notat 
de către contabilitate : „Barbu Vasile : 390 lei". 
Sub sumă — luînd notițe despre structura ato
mului, Vasile Barbu a ajuns să scrie fără să-și 
dea seama de această „paginație" unică: s = 
M.C.2 — formula einsteiniană a spațiului.

Lîngă acest plic, sintetizînd atît de fulge
rător materia și spiritul, în timp ce imnul 
materialist al muncitorilor de la Univer

sitatea Populară ar continua cu următoarele 
trei zerouri după virgulă — aș lua în Cosmos 
schijele extrase din capul lui nea Aurică 
Varga, ani de zile maistru electrician la ma
caralele barajului de la Bicaz. în ziua de 30 
aprilie, înainte de zbor, cred că mi-aș găsi timp 
să mefg cu dînsul la operația pentru care dum
nealui nu și-a găsit timp de 16 ani încoace... 
„Le-a receptat" — ca să vorbim în limbajul 
cosmic — în luptele pentru eliberarea Timi
șoarei, pe Dunăre, în ’44, cînd a dat în fasciști 
„ca-n fasole", — ca să vorbim în limbaj pă- 
mîntesc. Căutase să dezerteze la ruși în ’42, în 
’43, fusese prins și condamnat la moarte. A 
scăpat ca prin minune — și a întors armele. 
I-au rămas de la fasciști, sub pielea capului — 
cîteva schije care nu-l deranjează. A fost, cu 
ele, acolo,. sub epidermă, activist la II Negru,, 
a făcut și ceva facultate muncitorească, a ri
dicat și barajul, a făcut și muncă la țară, a 
intrat și în biroul de partid raional — nu l-au 
deranjat. A muncit ca un drac, a făcut, la 
Bicaz și copii, trei, dintre care doi gemeni, schi
jele le-a păstrat în cap ca ideile scumpe. I-am 
văzut odată cămașa asudată, scoarță, într-o după 
amiază, pe șoseaua care ducea la macarale; 
în piatra cubică soarele punea diamante ca un 

nabab ; aceleași diamante străluceau și pe pe
tele mari de pe cămașă, în care sarea sfântă 
a muncii se Impregnase bine. îl văzusem și 
dimineața pe șantier :

— Ce faci, nea Aurică — și dimineața și 
după amiaza pe șantier ?

— Noblesse oblige, tovarășe...
I-aș lua schijele extrase din cap, cămașa 

scoarță și le-aș duce cu mine, în cabină, pe 
retină, sub pleoape.

Pe urmă, fiindcă tot sînt aici, la macarale, 
aș coborî. în camera troliilor și l-aș în- 
tîlni pe Gigi Mustață, tot electrician, sub

altern al lui nea Aurică, mai tînăr. mai crud, 
care n-a trecut prin atâtea ca „șeful", dar cu 
gesturile clasice de muncitor format. De pildă: 
înainte de a-mi strînge mîna, s-ar șterge în 
ghemul de bumbac uleiat. pe care-1 poartă în 
-buzunarul salopetei ; simultan, pentru a stabili 
un contact, mi-ar întinde brațul tînăr, pe care 
mușchii se inseră viguros. După aceea, mi-ar 
da mîna, punînd ghemul de bumbac în buzu
nar. Am începe să discutăm ultimele filme, 
ultimele glume, — Gigi, odată cu capul, nu ar 
face caz de ceea ce știe ca electrician — și, ca 
o glumă, pentru a acoperi patetismul — mișcare 
pe care el ar înțelege-o imediat — i-aș cere 
să-mi dea ghemul de bumbac. Mi l-ar da ime
diat, fără să mă întrebe de ce. E generos. S-a 
putut scufunda o dimineață întreagă în Bistrița, 
să caute pe fund, pentru cîțiva copii înebuniți 
de entuziasm, o bicicletă. A’scos-o ia suprafață, 
le-a dat-o în uralele generale. Prietenul lui cel 
mai bun, Nae Ioniță, mi-a dat — cerîndu-mi 
mii de scuze, fiindcă n-are ceva mai bun — 
gluga lui de ploaie, pe o furtună de vară. Aș 
trece să iau și gluga aceea, de la Nae. Aș 
pune-o sub echipamentul de protecție cosmică 
șl mi-ar prinde bine. în timpul zborului, aș 
strînge în pumn „bumbacul" lui Gigi. Aș simți 
acolo uleiul, zilele și nopțile electricianului.

Șoapta intensă a muncitorilor care nu
mără zerourile nucleului de hidrogen aș 
amplifica-o, pentru cîteva secunde cu un 

tangou.
Eram la Poiana Teiului, satul din „coada" 

lacului de acumulare, seara, într-o cameră 
care mirosea a dulceață de trandafiri, venită 
de alături, din bucătărie, odată cu lătratul în
depărtat al clinilor și loviturile de topor 
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care însoțeau legarea unei plute. Maricica, o 
tînără geologă, concentrată peste zi îh nesfîr 
șitele calcule topametrice legate de viitorul la
cului, a deschis obosită radioul cu baterie, lîn
gă care se găsea „Patul lui ProcUst". Prin
tre paraziți a răsărit un tango. Am invita
t-o la dans. Am dansat cu ea, am lăsat-o să-și 
pună capul, din ce în ce mai obosită, pe umă
rul meu. Așteptam apele în care avea să se a- 
cumuleze lumina, dansînd, într-un tango printre 
paraziți. Era foarte frumos și printre stele, cău- 
tînd Pământul din rachetă, aș mai vrea să aud 
— prin muzica sferelor — acel tango ușor o- 
bosit, în care se topeau calculele topometrice 
de peste zi. La trei dimineața am plecat cu 
pluta în jos, pe Bistrița, una din ultimele plute, 
aici, unde avea să fie lacul de acumulare. Erau 
doi plutași uriași, care se înțelegeau într-un 
limbaj criptic, dominînd suveran satele aflate 
în perioada demolării, pădurile, locurile medita- 
tiv-sadoveniene, intrate în faza defrișării. Cînd 
soarele a apărut, în cizmele lor întunecate puse 
de-o parte, lîngă țapină și ceaun, a strălucit 
deodată o sticlă de vin. Cizmele plutașilor cu 
o sticlă de vin, strîngînd în focarul ei Soarele, 
ar trebui luate printre galaxii.

In tren, venind de la Bicaz, în aceleași 
zile ale demolărilor și defrișărilor, un 
inginer mi-a arătat un craniu omenesc, 

îl găsise undeva în pământ, defrișînd ogrăzi, 
păduri și cimitire. Se întreba naiv, priVindu-i 
orbitele profunde, al cui putea să fie. Nu gă
sea răspuns și craniul nu-i răspundea. Stra
niu, craniul stătea în plasa pentru geamantane, 
lîngă valizele noastre, se mișca îh vibrația 
trenului, putea să cadă oricînd între noi care 
mîncam salam și pîine. Dar, în trepidația tre
nului părea fascinat de tot ce Vedea afară — 
Bistrița, Săvinești, oameni care se scăldau, gări, 
marile stive de cherestea — și fixa lumea cu 
orbitele-i goale și profunde. L-aș relua sub 
pleoape, auzind neîncetat diametrul nucleului 
de hidrogen.

Apoi, m-aș duce să revăd „Război și pace" 
cu Audrey Hepburh în Natașa. M-aș duce cu 
Alexandru Micu, lăcătuș la „Tudor Vladimi- 
rescu", băiat la 20 de ani, în plină luptă pen
tru luarea „seralului" ; vroia neapărat să re
vadă filmul și artista — căci, la prima vizio
nare, nil prea înțelesese „fiindcă era obosit și-l 
durea Ceafa" ; rula de la 9 la 11 seara, după 
orele de curs, cu toată bunăvoință nu înțele
sese filmul. Vroia neapărat să-1 înțeleagă, pri
cepuse cumva, mai presus de durerea din 
ceafă, că acolo „autorul spuhea ceva foarte 
interesant", artista îi plăcuse la nebunie... După 
ce aș lua craniul sub pleope, m-aș duce cu 
Micu să vedem pe Audrey Hepburn ascul- 
tîhd în șea, pe un cal foarte liniștit, vestea că 
BezuhoV se căsătorește cu Elena...

Printr-o asociație de idei — și ce ample și 
ce binecuvîntate vor fi asociațiile de idei înainte 
de o plecare în Cosmos ! — aș prelungi traiecto
riile lui Micu în cîteva zeci de papilloane ne
gre. sobre, de la „Emst Thălmann". Papilloa- 

nale unor colegi de generație cu Micu — cele 
două promoții de absolvenți ai „seralului" de 
pe lîngă uzina de tractoare. Tineri muncitori 
serioși, departe de fotogenie și frivolitate, care, 
în bună tradiție ardelenească, s-au fotografiat 
— după ce au învățat Structura pământului ro
tund și a atomului, dezlegarea ecuațiilor cu 
cite necunoscute vreți și importanța lui Emi- 
nescu în formarea limbii romîne — cu papil
loane și frac, lîngă corpul profesoral și cole 
gele lor, tinere muncitoare luminate de cîte un 
guleraș alb de dantelă. în cele două tablouri 
vag solemne, străbătute fiecare de cîte o lozin
că, care nu știu cum ar suna acolo, sus -

„La revedere, în 1969 !“
„La revedere în 1970 !“

băieții au încremenit, chip cu chip, în zîmbete 
stângace, copleșiți parcă de nostimada aceea 
vestimentară, prin care — negîndu-i toate a- 
parențele superficiale — palpau un nou orizont, 
o nouă demnitate proletară. Mi-ar trebui în 
Cosmos papilloanele lor — de întâi Mai.

De la uzina de tractoare aș mai vrea două 
lucruri — în timp ce șoaptele de la Uni
versitatea Populară cresc uimite de lun

gimea șirului de zerouri.
Aș vrea șublerul lui Oțelea Zanca, ajustor 

la motoare, om serios, cu armata făcută cum 
se zice, sergent major în artilerie, tată de fa
milie la 30 de ani cu doi copil, membru de 
partid cu o școală de U luni proaspăt absolvită. 
Șublerul — exact, rece, aparent prozaic ca un 
bun vers alb — e tot ce exprimă mai ferme
cător noul stadiu al conștiinței muncitorești a 
lui Zanca. Omul — după spusele lui — „se mo
bilizează singur" ; adică lucrează fără contro
lori ; a fost unul din inițiatorii mișcării :

„Mă controlez singur și dau produse de bună 
calitate". Din jurul lui au dispărut contro
lorii ; uzina se bazează direct pe conștiința 
lui, pe șublerul lui care nu se înșeală, nu în
șeală, nu minte. Poate că în rachetă, fascinați 
de rotunjimea pământului (banalitate pentru 
orice elev al „seralului" de la „Thălmapn") și 
de trecerea de la suprafața iluminată a planetei 
la cerul absclut negru — poate că acolo, în spa
țiul infinit, șublerul lui Zanca, concentrat în 
toleranțe de milimetri, n-ar mai spune nimic, 
dar eu — de întîi Mai aș avea nevoie de acest 
instrument, de această pătimașă cinste comu
nistă a muncii eliberate de exploatare, pentru 
ca „să mă mobilizez"...

Și aș mai vrea — de la cabinetul tehnic al 
uzinei — nota prin care se anunță tovarășului 
Strungar Popescu Emil — cel care conduce și 
orchestra de mandoline, tînăr înzestrat „cu o 
răbdare cu care omoară oamenii" — că inovația 
sa nr. 35/20.1.1959 privind turnarea la precizie 
a lamelor pentru frezele cu lame în mo
delele fuzibile, a fost acceptată. Aș lua 
nota fericită, i-aș cere lui Popescu o man
dolină și sus, cînd m-ar cuprinde dulcea stare 
de imponderabilitate, mi-aș trece degetele, în 
cinstea fericirii lui Popescu de pe pământ, peste 
coardele mandolinei. întreg Cosmosul ar vibra: 
plam ! plam ! plam !

Dar să nu mă precipit — oricât de mare 
ar fi fericirea unui semen al său, un 
reporter nu trebuie să se precipite. în 

ziua de 30 aprilie, printr-un simplu acord al 
mandolinei, aș marca încheierea imnului laic de 
la Universitatea populară : 0,000.000.000.001 cm., 
iată diametrul nucleului de hidrogen — și re
zonanța coardelor ar acoperi suspinarea_ ve
selă, de ușurare, a oamenilor care au ajuns, 
notîndu-1, undeva la capătul lumii.

Pe urmă aș vrea să mă culc. Să dorm bine, 
un somn bun, terestru, din acelea denumite 
atît de frumos în limba lui Eminescu : un somn 
buștean. Aș da deoparte pătura de pe pat. dar 
înainte de a mă întinde, atingând perna, prin
tr-o scânteie de la degete la memorie, mi-aș 
aduce aminte de perna lui Ionescu, activist de 
U.T.M. care, în calitate de comandant al bri
gadierilor, a străbătut șantierele țării, ani de 
zile. Omul acesta nu-și ducea prea multe lu
cruri cu el, pe teren. Familia o avea la Bucu
rești. Dar nu exista să se despartă de pernă, 
dată „pe inventar" de nevastă-sa ; punea capul 
pe ea și se simțea deodată bine, ferit de ne
cazuri, de singurătate și orice alte gînduri 
încurcate. într-o seară, pe un șantier, cred că 
în 56, mi-a oferit perna aceasta. N-aș putea 
pleca în Cosmos fără perna lui Ionescu. (I-aș 
arăta-o la cosmogară lui Nicolae Țic; unul din 
cei mai buni prieteni, dintre reporteri, ai lui 
Ionescu).

După ce aș pune capul pe perna-mlnune. 
între somn și trezie, aș mai recepta, cum 
se întâmplă, cîteva dialoguri de peste ani 

care în Cosmos, nu mi-ar prinde râu. (Teribil 
aș vrea să știu cum a dormit Gagarin înaihtea 
plecării sale, dacă a visat, ce a visat, sau dacă 
a avut un somn fără vise — e unul din mo
mentele cele mai frumoase ale zborului său). 
De pildă :

— Casa inginerului Costescu de la uzinele 
„23 August" ? Tovarășu’ inginer ? Buhă Ziua. 
Aș putea să Vă văd, duminică dimineața. în 
problema creșterii cadrelor de muncitori ?

—■ Scuzați-mă, dimineața, nu am să pot. De 
la 7.30 sînt la bazin la Floreasca, înot pînă 
la 9. Mă întorc acasă, mă schimb și mă duc 
să-1 aud pe George Georgescu dlrijînd Beetho
ven. Seara, plec în schimb de experiență la 
Reșița. Cînd mă întorc...

La campionatele internaționale de ping 
pong t

— Ce faci, Soly ? Ai terminat Bicaful ?
— Am.
— Șl ?
— Stau puțin; probabil plec la Argeș, pe 

noul șantier.
— Tovarășe Barbu, repetă te rog care e for

mula spațiului stabilită de Einstein.
— Spațiul, es, este egal cu rh înmulțit cu c2.
— „A fi sau a nu fi — aceasta-i întrebarea". 
Și poate răspunsul:
— Zero virgulă zero zero zero zero zero zero 

zero zero zero zero zero unu centrimetri!
— Ce-ai făcut Iuri Gagarin, ca să învingi 

Singurătatea Cosmică? E ceea ce neliniștește cel 
mai mult!

— Nici o spaimă ! Ia pînă sub pleoape ima
ginile vieții noastre libere, imaginile pe care le 
iubești și desfășoară-le printre galaxih Impreg- 
nează-te cu ele, ca Sudoarea într-o cămașă de 
muncitor, vara — ai văzut o cămașă de munci
tor, vara ?

— Am luat cu mine cît am putut mai mult: 
de la un șubler și papilloanele unor tineri fe
riciți pînă la cranii (de pe fundul lacului de 
acumulare a luminii) care privesc uimita uzine 
de relon.

— Dtum bun ! Vse v Cosmos !
înainte de a adormi, mai revăd locomotiva 

lui Tira Rusalim, cu care am făcut Timișoara— 
Oradea, în 1957, iarna pe ger uscat, noaptea. 
Pufăie, grea, gravidă de energii; Tira o con
trolează la lumina enigmatică a lămpii sale 
pocite și expresive ca un cocoșat. Tira reintră 
în cabină, apasă pe semnal, după care se șter
ge într-un ghemotoc uleios de bumbac. Plină 
de gînduri locomotiva pornește. Materie, ma
terie, materie, ce frumoasă e o locomotivă 
a ta ! Nucleu imens de hidrogen, ce frumos 
e fiecare ghemotoc uleios de bumbac din salo
peta fiecărui muncitor !

Adorm adânc, fără vise. Dimineața, de Intii 
Mai, sînt în Cosmos.

ZOE BÂICOIANV Ștefania Dogaru, te.ttillstă, Filatura Dada»

Spre frumuseții
Sfărîm în cioburi luna rotunjită
Să mi-o cuprindă-a versului ciorchine
Și, dezvelit de-a nopților ispită,
Voi potrivi planetele în rimei

In stihul meu vreau să le strîng pe toate, 
Spre ziuă, aștrii clari am să-i desfac, 
Dar dacă, trudnic, gîndul meu nu poate, 
Cu inerția n-o să mă împac.

Nu dăm-napoi, tovarăși, niciodată,
Oricîte ceruri își stîrnesc furtuna, 
Tuneluri lungi, cu inimă-ncercată,
Azi sfredelim, spre frumuseți, într-una.

Al. JEBELEANU

La clubul socialist
— Reportaj retrospectiv —

Pe-atunci, clubul era într-o casa veche,
O hardughie cu pereții coșcoviți de ani și 

ploi.
(Acolo-i azi un bloc cu nouă etaje
In care locuiesc doar muncitori 
Iar la parterul cu pereții de cristal, 
Un iureș de miresme și culori : 
Garoafe, iriși, crini, bujori 
Tot pentru muncitori).

Pe trepte de lemn roase de încălțări 
Urcai pînă-n holul lipsit de soare. 
Scara scotea din încheieturi suspine 
Ca o roată care cere unsoare.
Mai era o încăpere mare, 
Plină de bănci și scaune de toate felurile 
Și două dulapuri cu cărți și cărticele 

cu-nveliș trandafiriu.
Deasupra unei mese cu fața de pînză roșie — 
De la care vorbeau Frimu, Ștefan Gheor

ghiu, Constanfinescu 
Și alți muncitori, —
Străjuiau chipurile înțelepților : Marx, En

gels, Lenin 
Și-n chip de curcubeu, o chemare, un con

semn : 
Proletari din toate țările, uniți-va !

De la masa de brad pornea îndemnul 
Către cei multi
Să lupte și să-și cucerească odată
O viață mai îndestulată,
Un trai mai demn
Așa cum li se cuvine,
Pe măsura muncii lor.

In casa veche,
O hardughie cu pereții coșcoviți de ploi 

și vreme,

In încăperea marea, cu bănci și scaune d«s- 
jereChiate,

Sub chipul înțelepților de strajă,
In a 8-a zi a lunii mai
(Luna pe care poeți flămînzi
Și candidați la sinucidere sau ftizie
Au cintat-o pentru trilurile privighetorii
Și parfumul liliacului),
S-a născut Partidul Comunist din Romînia 
Partidul celor mulți, partidul celor muncitori. 
De atunci trecut-au patruzeci de ani. 
...Afară picura o bură, de primăvara; 
Năuntru răsuna din 432 de glasuri 
Un cîntec ce era îndemn și angajament:

„Sculați voi oropsiți ai vieții, 
Voi osîndiți la foame, sus !“

Sașa PANA

Cîntec de mai
întîi Mai pe străzile lumii își dezlănțuie 

culorile ;
Cine-i mai înalt decît brațele sale ? 
întîi Mai desăvîrșind primăvara pe culmi 
Răsună adine în inima lumii.
S-au deschis și geamurile largi ale cerului, 
Prin care am trecut
Spre alte planete ; 
întîi Mai e mîndria tuturor visătorilor 
învăluind meridianele în culorile lui.

...întîi Mai arde pe străzile Cubei — 
Coloană de foc între soare și om ;
Toate privirile lumii sînt mai largi 
Și aprinse —
întîi Mai cutreieră viu continentele.
Sus lume însetată de libertate și dragoste! 
S-a făcut dimineață demult în istorie I 
Ascultați, în adîncuri cad ecouri de lanțuri 

strivite, — 
întîi Mai încinge meridianele lumii....

Ion CRINGULEANU

Comuniștii
Atît de simplu... oameni ca oricare... 
atît de complicat... neasemuiți!...
Pun aripi cotidianului pe care 
îl toarnă, aoîntați și chibzuiți, 
în perspectiva certă ce-o frămîntă 
din marile idei și fier topit, 
în mîna lor, tot universul ciută 
ciudatu-i cîntec fără de sfîrșit,
Atît de complicat drum spre izbîndă!... 
Atît de simplu l-au înfăptuit!...

Suzana DELCIU
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„Muncind cu perseverență pentru dezvoltarea eco
nomică și culturală a patriei lor, pentru întărirea sis
temului socialist mondial, înfăptuind o politică exter
nă de micșorare a încordării internaționale și de

promovare a coexistenței pașnice, popoarele romîn 
și polonez, alături de Uniunea Sovietică și de cele
lalte țări socialiste, își aduc contribuția la victoria 
măreței cauze a păcii”.

(Din toastul rostit de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
recepția din seară zilei de 24 aprilie, 1961, la Varșovia).

|OZEF OZGA-^g4MALSKI
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Sala bătăliilor 
victorioase
Am văzut sala
din care au fost azvîrlite 
cele două obuze 
încărcate
cu cel mai puternic 
explozibil din lume -: 
decretul păcii 
și cel despre pămînt. 
Tunarul se numea 
LENIN.
în două rînduri, coloane, 
ca niște ostași, 
proptesc acest original 
poligon.
Cupola e afumată. 
Nu de praf de pușcă.
De mahorcă.

Măreață priveliște! 
îți înalță sufletul 
și-ți încîntă ochiul.
Atunci,
acolo,
în locul prafului de pușcă 
abia mocnea tutunul.
Dar ei
nu și-au greșit ținta.

Comunistul
Cu fiecare zi
el crește mai put eroi'
decît a fost ieri :
în poezie,
în grîu,
în oțel.
Forma îmbătrînită
o preschimbă cu una nouă

și cerului
i-a găsit 

cheia, 
are în buzunar, 
bătut la poarta

O 
A 
Universului

i-a zdrobit lacătele — 
și ială-l 
urcîndu-i treptele 

în pantofi, 
într-adevăr I 
El a apropiat omenire; 
de înălțare. 
Ca un bostan 
a plesnit 
adevărul teologilor. 
Și doar din golul dispreț 
își mai pot trage puterea 
scolasticii și fariseii ?, 
E clar astăzi.
Nu sfinții 

dau zborului 
aripe!

n..

Vedere parțiali a uzinelor chimice „Oswlecim“ (R.P. Poloni)

în romînește de TOMA GEORGE MAIORESCU

Instantanee din Varșovia
Primele impresii

pe
la

E iarăși ora 5 dimineața cînd 
cîmpta netedă încep a se zări 
distanță coșuri înalte, strâjuind za
rea ca niște plopi neclintiți. Apoi 
șinele se bifurcă mereu, se împle
tesc, se încurcă, lucii, nesfîrșite. In 
sus se aglomerează ziduri și clădiri 
negre, curți negre, oameni negri, 
fum negru, vagoane negre.

Toate orașele mari din lume încep 
pesemne cu cartierele lor industriale, 
pe care capitaliștii de odinioară le-au 
făcut cît mai hidoase cu putință. E 
interesant, pentru a compara grija 
față de oamenii muncii, de pus ală
turi o sinistră fabrică de altădată 
și una de acum, modernă, cu parc, 
cu grădină, cu flori, cu alei, cu 
ziduri vesele. Este transpunerea în 
concret a unui adevăr: munca în 
capitalism, un chin; munca In so
cialism, o bucurie.

Unul decor de tragedie 
altul decor de voioșie, de 
armonioase și culori.

Cerul dimineții, al unei 
senine de primăvară, e cristalin, de-un 
verde pal și transparent. Lumina e 
încă indirectă... din cealaltă parte a 
pămîntului, reflectată în globul lim
pede al văzduhului.

Ruini, ruini... Trenul oprește. E o 
gară de periferie fantomă. Se deslu
șește un fost peron, niște șine în
doite proiectate pe cer. E și un tren, 
un tren electric, corcitură cu tramvai. 
Ar fi tren dar vagoanele sînt prea 
delicate ; 
lung, — 
trenul de 
Ci tot il l a 
suburbii, 
tramvai este încă gol. Prin geamu
rile lui mari vezi peisajul de din. 
colo, pustiu și trist, așa cum ai ve
dea prin gurile deschise ale unor 
ruine.

Gară, peron, nu sînt. Tren este. 
Așteaptă ca dintr-un vechi obicei de 
demult, de dinainte de distrugerea 
Varșoviei, pe care nu l-a uitat. Totul 
pare un ritual tradițional, azi fără 
rost. Gara fantomă !

Stai și o reconstitui : cochetă, cu 
inscripții, cu flori în olane, cu oa
meni veseli pe-un peron agitat...

Trebuie să-ți oprești gîndul, mînia. 
E o clipă și un loc în care nu poți 
crede că sînt încă nebuni care vor 
război, în care îți vine să te năpus
tești asupra lor cu o ură disperată.

Cerul senin, limpede, așteaptă, vir
gin, să se profileze pe el coroanele 
copacilor de mîine, acoperișurile roșii 
ale construcțiilor de mîine. Căci via
ța, oricum și oriunde, învinge, o 
ia de la capăt, cu îndărătnicie, cu o 
neînfrîntă tenacitate, ca un fenomen 
al naturii.

Gara Varșovia! Și gara asta, o 
fantomă. Un rest, o improvizație. 
Mulțime de oameni însă. Viața, omul, 
—■ mai tari, mai rezistenți decît pia
tra, decît betonul, — renăscuți, căl- 
cînd peste moarte. Omul, omul socia
list rezistînd, a refăcut și piatră și 
beton. Le-a organizat ingenios, în 
clădiri. Alte elădiri, noi, luminoase.

In cel de-al doilea război mondial 
între 1 septembrie 1939 și 17 ianuarie 
1945 au pierit în Varșovia, aproape 
800 de mii de oameni ; 85% din ca
sele existente în 1939 au fost dis
truse. Din cele 957 de edificii de 
importanță istorică, 782 au fost spul
berate. Multe din ele aveau o vechime 
de peste 700 de ani !

In Germania de Vest trăiesc încă 
foștii s.s.-iști, în ochii cărora mai 
stăruie amintirea reflexelor de apo
calips ale incendierii Varșoviei, Poate 
că o diabolică pervertire îi face să 
ducă dorul acelui spectacol, și să-i 
dorească o reeditare, cu mijloace mai 
teribile și mai distrugătoare. Dar nu 
vor mai avea prilejul. Poporul po
lonez, popoarele nu o vior mai în
gădui.

De cîte ori am întîlnit în Varșovia 
un om trecut de 40 de ani, m-am 
întrebat : care-i este romanul vieții ? 
cum și prin ce minune a scăpat ?, 
Care-i sînt amintirile care-i tulbură 
nopțile de coșmar ? cîți din familia 
lui vor mai fi rămas? unde-i sînt 
părinții, frații, surorile ?

Cîți oameni, atîtea cumplite ro
mane, cu întîmplări de necrezut. 
Existența lor, azi, pare neverosimilă. 
Au scăpat doar prin concursul unor 
multiple și inexplicabile coincidențe. 
Cîte nopți ar trebui oare să-tni isto
risească fiecare, pentru a-mi putea 
spune măcar o parte din tragedii 
pe care a trăit-o ?

Astea mi-au fost, in Varșovia, în
trebările cu care privirea mea urmă-

sumbră ; 
proporții

dimineți

ar fi tramvai dar e prea 
are vre-o zece vagoane. E 
dimineață care aduce mun- 
lucru, din împrejurimi, din 
sate și orășele. Trenul-

rea fiecare om cu părul cărunt, pe 
stradă, la cafenea, în restaurante. 
N-a existat, de cînd e lumea, lite
ratură, bibliotecă în stare să cuprindă 
asemenea experiențe de viață. Și nu 
numai aici în Varșovia ! Dar în ora
șele și satele din Ucraina, din Rusia 
invadată de hoardele hitleriste !

Înțeleg acum parcă mai bine de ce 
este uriașă ura contra războiului, 
de ce este atît de hotărîtă lupta 
pentru pace și dezarmarea totală și 
generală a oamenilor! Uitarea e un 
viciu, o pieire, o crimă!

Morminte șl cenușă! Asta a fost 
Varșovia din 1945.

Dar Varșovia este capitala unui 
stat care își serbează un mileniu de 
existență; un popor deprins cu în
cercările aprige pe care le-a străbă
tut, mereu înviorat, mereu dîrz.

Și poporul acela a reînviat Var
șovia, multicentenara Varjovle ce 
apare de-atîtea ori în paginile răs
foite de furtună ale istoriei universale. 
A reconstruit, a muncit, cu hotărîre. 
cu mîndrie, cu încredere, cu spe
ranță.

De-aici, în numele jertfei Var
șoviei, mă simt îndemnat să adresez 
o frățească chemare către scriitorii 
polonezi care ne-au primit călduros 
în casa lor din fața ruinelor încă 
negre ale palatului de vizavi — 
pentru un front neclintit și corn 

pentru 
a socialis-

pede și total, umplu barurile, toate 
platourile de dans, largile trotoare ale 
bulevardelor. In jur, primăvara a 
deschis frunze noi de-un verde crud, 
infantin. Am văzut totul, dar... a- 
ceastă bucurie, acest elan al vieții, 
trebuiesc apărate. Nu pot să 
mele; le văd pretutindeni. 
„Ies morts vont vite", dar 
de mii fac o coloană prea 
pentru ca „să meargă" atît 
pede. pentru ca să se uite 
repede. Varșovia m-a învățat încă 
o dată Să nu pot să uit. Mausoleul 
acela de suferință și durere m-a în
tărit, m-a mdîrjit mai mult în stri
gătul pentru pace, ce-mi venea 
urlu pe străzi.

S’asarea Fenix

ale palatului de 
neclintit 

pentru pace, 
și curată

pact in lupta 
viața dreaptă 
inului.

E în acele 
memento.

Știm, viața a învins, și 
rații, tinere, s-au ridicat neștiutoare, 
și, poate, nepâsătoare.

Tineri, băieți și fete, explodînd de 
atîta viață și dorință de a trăi re-

ruine un permanettt

alte gene-

Id

uit cri- 
Știu că 
cei 800 
masivă, 
de re

ad t de

să-l

se cheamă Varșovia

Constatarea că 85% din clădirile 
Varșoviei au fost distruse în timpul 
represiunii germane, nu dă nici o 
idee asupra realității. Statistica e 
lipsită de imaginație, de putere de 
sugestie și de imagini. E destul însă 
să ieși citeva ore pe străzile Varșo
viei ca să-ți dai seama de ce a fost.

Blocuri noi terminate de-o parte șt 
de alta a bulevardelor și străzilor; 
biocuri rămase în roșu dar locuite; 
blocuri în construcție, unele pe sfîrșite, 
altele de abia la planșeu. Printre ele, 
pereți stingheri, înroșiți de foc, hi* 
doși, triști ; cîte un culoar își cască 
în vid tunelul de întuneric, la fostul 
etâj trei al unei case din care a ră
mas doar un colț; șirte de fier, ar
mătură de beton, se încolăcesc spas
modic proiectate pe cer, înfipte în zi
duri calcinate. Rareori, printre blocu-

iile noi. apare cîte-io casă veche, scă
pată din grozăvia bombardamentelor. 
Deocamdată i s-au pus” geamuri și 
uși pentru a fi de îndată locuită. Dar 
pereții au rămas zdreliți de schije, 
afumați de parcă ar fi făcuți din 
zgură.'

Au rămas astfel și își poartă urmele 
sorții, cu un fel de mîndrie. așa cum 
și-at (purta un veteran cicatricile.

Severitatea lor, purificată de flăcări, 
impune respect, ca cine știe ce mo
numente istorice. Prin unele locuri, 
fostele balcoane fără balustrade sînt 
și acum deschise în gol.

Tot orașul prezintă o variație, un 
amestec contradictoriu, de ruină si 
noutate, întrerupte pe-alocuri de ade
vărate maidane de ruine, eu 
dr- ziduri de-o cărămidă roșie 
cuptor.

De unde 
constituirea 
nu-mi pot 
ții ruinelor, printre care tiu se mai 
puteau desluși nici traseele străzilor, 
nici urmele caselor, a trebuit mare 
curai și încredere să se iheeapă ceva, 
să se înfiripe, măcar, gîndul recon
stituirii

Formidabilă este puterea oamenilor, 
tenacitatea lor, încrederea, mai ales 
cînd toate aceste însușiri sînt încu
rajate, promovate .de socialism-

Nu numai statistica, dar nici vor
bele, nici literatura nu pot 
mic, nu pot sugera nimic.

Reconstrucția totuși s-a 
a început. A început, nici 
un loc gol. Ar fi fost mult 
Ci pe mormane de ruine, 
de cărămizi stricate, de fierărie in- 
cîlcită, pe morminte neștiute, pe ca
davre ascunse sub dărimături,

Și a început cu un romantism al 
trecutului, în care era și multă mîn-

urme 
ca de

și cmn s-a purces 
unui oraș atît de 

închipui. In fața vastitâ

la re- 
rnare,

spune tii-

hotârît șt 
măcar pe 
mai ușor, 
de moloz,

0
cum mai bine de un sfert de veac, 
dramaturgia sovietică a fost atena 
unei pasionate dispute între adopții 
a două stiluri și orientări. Unii 
militau pentru monumental, per
spective grandioase, cuprinderea 
largă a microcosmosului social, 
zugrăvirea nemijlocită a maselor 
și acțiunilor de masă; alții prefe
rau drama intimă, de familie, a-

naliza minuțioasă a stărilor sufletești, aprofunda
rea caracterului individual. In polemica teoretică 
s-au comis exagerări de ambele părți practica a 
demonstrat însă că sub sbarele idealului comun 
există Ioc pentru cele mai diverse forme de ex
presie. Vișnevski a devenit clasic al tragediei 
monumentale realist-socialîste. Tonalitatea sa 
majoră, eroic-romantică, „cosmică" continuă o 
fundamentală linie de dezvoltare a dramaturgiei 
universale, de la Safocle, prin Shakespeare, pînă 
la Brecht. Aîinoghenov este mai degrabă ibsenian 
sau cehoviati, îh dorința de a descifra tainicele 
vibrații pe undele scurte ale sufletului, noile 
profunzimi ale străvechilor sentimente umane.

Practica a mai arătat că deosebirile nici nu 
erau atît de absolute, pe cit li se păreau pe 
atunci lui Vișnevski și Pogodin, respectiv Afino- 
ghenov și Kirșon. Autorul pieselor Poemul despre 
topor, Prietenul meu, Aristocrații, trilogia Omul 
cu arma, Orologiul Kremlinului, A treia patetica ! 
s-a dovedit ’ fi nu numai un sociolog, ci și Uri 
psiholog, nu numai un „extensiv" ci și un „in
tensiv", nu numai un eroic-romantic, ci și u-rt 
cotidian-„pămîntesc", preocupat pe lingă dimen
siuni — de nuanțe, pe lîngă ansamblu — de 
detaliu.

Pe de
miliale", de o tonalitate mal lirică sau elegiacă, 
intuind
dintre doi-trei oameni, aplecați asupra noii etici 
în manifestările sale „casnice" — nu sînt nici 
ei străini mărețului suflu epic al autorului Bri
găzii I-a de cavalerie și al Tragediei optimiste. 
Astfel, povestea Valiei devine Poveste din Ir
kutsk — nu de oriunde, ci tocmai din Irkutsk, 
locul înfruntării colosale a zeci de mii de oa 
meni sovietici cu aspra natură siberiana. Valia, 
Serghei, Viktor sînt oameni obișnuiți, dar proiec* 
tați pe fundalul uriaș al construcției comuniste, la 
care participă nenumărate brigăzi de excavatoriști, 
conduși de cîte un fermecător moș Serdiuk.

In revista Teatr a fost publicată recent (1901/3) 
noua piesă a lui Aleksei Arbuzov, Fiul rătăcit 
Definită de autor ca „melodramă", ea vehiculează 
un număr restrîhs de personaje, angrenate în 
tr-un clasic conflict de familie. Pe scurt este 
vorba de următoarele.

Nikolai Ivanovici Ohotnikov, director de școa
lă într-un mic orășel raional, îl întîmpină pe

altă parte, autorii dramelor intime, „fa-

farmecul și complexitatea raporturilor 
aplecați asupra noii etici 

„casnice" — r... r.’.ril

fiul său Anton, 
autorul unei mu' 
fiu adoptiv, Piotr, medic șef’ al spitalului din 
localitate, căsătorit cu Natașa, fosta logodnica 
a lui Anton. Uitată de celebrul scriitor din me
tropolă, ea nu poate uita vechea dragoste și 
visează reîntîlniirea cu trecutul. Anton sosește 
înconjurat de glorie, sigur de sine, lipsit de 
griji. Situația lui Piotr este, dimpotrivă, critică 
și se înrăutățește treptat. Părăsit de soție, el 
ajunge concomitent într-un grav conflict cu su
periorii săi și își vede aproape năruită întreaga 
sa operă de mulți ani. I se propune uri com
promis neprincipial, pe care îl refuză, înfrun- 
tîndu-și deschis adversarii. Conflictele sînt iscusit 
înnodate. Instructorul sanitar Șvarț, inspiratorul 
neplăcerilor lui Piotr, se dovedește în cele din 
urmă a Ii tatăl lui — soțul nedemn al femeii 
pe care Nikolai Ivanovlci o iubise și al cărei 
copil îl crescuse... Trecutul e ireversibil, cel ce 
și-a irosit viața în aventuri și joc de cărți, își 
primește verdictul necruțător tocmai de la fiul 
său. La rîndul ei, Natașa își dă seama și ea 
că ce a fost a trecut: Anton nu e omul visat, 
iar obișnuitul, greoiul, colțurosul Piotr îi este de 
fapt infinit mai aproape. Natașa se reîntoarce la 
el în momentul cînd „fiul rătăcit" . • ' - ■ 
adevărat, 
atunci a 
la capăt.

Astfel 
deVăr, o 
scrisă sobru, 
complicate dintre eroi sînt și ele sobre, bărbă
tești. Cititorul rămîne impresionat de curajul cu 
care cei mai buni își îhtîmpină soarta. E vorba 
în primul rînd de Piotr, de stilul său de viață — 
aparent nu suficient colorat, dar cu valori tai
nice și trainice. Piotr este mai puțin ,,interesant" 
dar mai consistent decît fratele său răsfățat. El 
cunoaște un singur drum — cel drept, o singură 
privire — cea deschisă. îndrăgostit de munca 
sa, el este, ca și modesta bibliotecară Ceriomuș- 
kina, un adevărat constructor al comunismului. 

Cei doi frați sînt așadar protagoniștii princi
palului conflict al piesei. Contrapunîndu-i pe Piotr 
și Anton, autorul polemizează cu un mod de 
viață ușor, lipsit de probleme și frămîntări, în 
care victoriile obținute fără sudoare, fără chin 
se dovedesc a fi, în cele din urmă, pseudovictorii. 
Așa-i și cu Anton. Cartea scrisă cu ajutorul prie
tenei sale Irina Alexandrovna și supraapreciată 
într-o anumită conjunctură, i-a adus excesive 
beneficii materiale și morale, i-a asigurat o glo
rie nemeritată. Folosind un procedeu binecunos
cut din istoria literaturii, Arbuzov inversează pe 
parcursul piesei valorile, demonstrează neconcor 
danța dintre aparențe și esențe. In cele din urmă

plecat de nouă ani la Moscova, 
ilt lăudate cărți. Ei mai are un

___ t îndrăglt-o cu , 
dîndu-și seama că viata lui de pînă 
fost inutilă și totul trebuie început de

rezumată, lucrarea poate părea, într-a 
melodramă siropoasă. în realitate ea e 

bărbătesc, după cum raporturile

drie națională și respect pentru o ci
vilizație veche. Străzi întregi, piețe 
care purtau pecetea urmi stil s-au re
făcut aidoma, după stampe vechi, 
după tablouri, după fotografii rămase 
pe undeva. Casele au renăscut, la 
fel, cu hrubele lor istorice, cu bolțile 
lor, cu desenele lor murale, exterioa
re, cu micile detalii caracteristice mul
tor secole din urmă. Trebuie să fi 
fost oameni care au crezut că visează 
atunci cînd au urmărit succesiunile 
sorții : piața veche din amintire, rui
nele, piața în înfățișarea ei nouă, cu 
amintirile resuscitate în realități.

Iată vechea piață a tîrgului : un 
pătrat mare, înconjurat de clădiri, în
ghesuite una în alta, — care-i dau 
un aspect baroc, cu respectarea Unor 
elemente gotice și ale Renașterii.

Totul a fost ruină.
Odată cu reapariția caselor din 

ruine, a revenit și viața. Au renăscut 
forturile BarbacanuluL cu ziduri din 
cărămidă roșu-aprins, cu metereze șl 
crenele, cu turnulețe...

Și statuile au reînviat. In piața 
castelului se înalță pe o coloană înaltă 
de mare puritate statuia lui Sigismund 
al treilea, ridicată îttcă din 1664 de 
către fiul său, Vladislav al patrulea. 
Se credea că statuile sînt nemuritoare. 
S-a dovedit că statuile mor. Cad la 
pămînt și mor, — ca oamenii, — cu 
toate zalele de pe ele.

Sigismund al Ill-lea, rege al Polo
niei și un timp și al Suediei, înăl
țat atit de sus pe coloană, în văzdu
hul Varșoviei, arăta de jos în sta
tuie în chip de înger amenințător, 
deci cu dublă securitate de nemurire.

Și iată că statuile mor, și mor și 
regii a doua oară, găuriți de schije, 
ca triște muritori oarecare, ca niște 
soldați" de rînd.

. Pumnul strîns mai sugerează încă 
o pornire crîncenă de minie care nu 
mai poate nimic; ochii 
nâruiți spre cer, plini de 
întrebători. Se vede că 
șl mulți oameni, înțeleg 
din tot ce li se întimplă.

Odă primului 
cosmonaut

„Patria aude,
patria știe..."

(Cîntecul cîntat de Iuri Gagarin la întoarcere; 
din cursa cosmică).

Este timpul, poeți de pe-această planetă, 
s-azvîrlim sus de cercul de zodii Parnasu! 
de dîrlogi să ni-l ducem la rîpă Pagasul * 

si în scări să urcăm pe-o rachetă 1

Lira veche cu sprintene coarne și coarde, 
să ne-o spargem de munții fantastici ai Lunii - 
st din tot Universul, în cinstea Comunii,

să ne facem o liră ce arde !

De pe șapte planete, pe-al globului umăr, 
să ne tragem sonorele corzi de lumina — 
șapte corzi ce-n atingeri de deget se-mbină 

și vibrează-n cîntări fără număr.

Toți, din cosmica liră a lumii de-afară, 
pentru cea dinăuntru — în stihuri eterne, 

Ulise-al epocii moderne 
lui interstelară...

să-l slăvim pe 
și-Odiseea

Ieri porni cel 
roată dîndu-i 
sub ciocanul Rachetei, ea, secera-Lună, 

ce de-a pururi un obraz și-ascundea.

clintii satelit : ti-taa ! ti-taa I
Pămîntului... încă răsună

goi caută 
nedumerire, 
statuile, ca 
prea puțin 
Vechile pră- 
înfățișarea ;vâlii și-au reluat și ele . ...___

Vinlasnia Fukierovska, casa lui Hugo 
Kallataj. luptător al lui Kosciuscu, 
e librărie... Copiii se joacă în mijlo
cul pieții ; un grup de pionieri intră 
în casa în care la 1899 Feliks Dzier- 
jlilski a luat cuvîntul la o adunare 
muncitorească... Au revenit pesemne 
și porumbeii pe acoperișurile și stren- 
șinile lor familiare, pentru că se ro
tesc pe bordura lor, înfoiati și gu
ralivi.

Iotul e renăscut din ruine. Pasăr 
Fenix se cheamă Varșovia I

Demostene BOTEZ

învingătorul iese învins, iar învinsul — învin
gător. Anton, care se considerase mult superioar 
lui Piotr (convingere împărtășită de mediu, cu 
excepția tatălui, care înțelege adevăratul raport 
de forțe) se hotărăște să se reîntoarcă la vechea 
sa profesie, în subordinea fratelui său. Fiul rătăcit 
nu este un fiu pierdut — titlul original nu tre-> 
buie înțeles înot â mot. Anton* este în fond 
„un băiat bun", toată vina lui constă în faptul 
că ș-a lăsat ispitit de căile minimei rezistențe. 
„Știi — ji spune Natașei — într-o carte veche 
am citit rîndurile; In fine fiului meu i s-a frînt 
inima, de acum va acționa". Și aflînd de hotă- 
rîrea ei, li se adresează celor ce și-au regăsit 
echilibrul sufletesc-: „Toate, bineînțeles, sînt ni
micuri, prieteni... Voi trăi alături de voi șl — 
mai știi — mă voi obișnui poate cu fericirea 
voastră. Sau poate, pur și simplu, voi încet-a să 
te iubesc... da, Natașa ? Cîte astfel de istorii nu 
s-au mai văzut, și iată toate s-au uitat, ade
vărat ? Nu te supăra, Petușok, dar o să rămîn 
alături de voi, pentru că asta mi-e foarte greu. 
(Aspru) Iar de ușor m-am săturat, m-am să
turat cu vîrf și îndesat1“

Anton poate trece de partea lui Piotr, ceea ce 
Molodțov nu va putea niciodată. El este un duș
man, un dușman camuflat, deci mai periculos, 
care-și strigă pînă la răgușeală marea sa dra
goste față de patrie, față de interesele statului, 
urmăr-indu-le numai pe ale sale...

Spuneam că Arbuzov știe să lărgească temele 
sale intime pînă la semnificațiile cele mai largi. 
Ultima sa piesă dezbate și ea probleme centrale 
ale dezvoltării sociale. Conflictul lui Piotr cu 
Anton pe de. o parte, Molodțov și Șvarț pe de 
alta, are loc în vara lui 1955, cu numai jumătate 
an înaintea istoricului Congres al XX-lea. ... Poa
te azi mă mai înlături din drumul tău, dar 
mîine... (Cu furie veselă) Ai pus la socoteală to
tul, afară de ceva — vremea care nu te-a supă
rat, Molodțov. a trecut". Piotr este frate cu Ba- 

hotărîrile 
El nu va 
va munci 
important 
uride for-

hirev, cu toți cei care vor înfăptui 
Congreselor al X.X-lea și al XXI-leâ. 
căuta o slujbă călduță în capitală, ci 
neobosit în acel loc neobservat, dar 
care i se încredințează de partid, și 
țele sale creatoare se pot valorifica din plin. El 
nu va gohi după o reușită ușoară și înșelătoare, 
ci va lupta pentru fericirea trainică, ce se obține 
prin eforturi asidue, conștiente, orientate către 
țeluri precise. Piotr este omul oare va pleca să 
desțelenească pămînturile Siberiei și Kazahsta- 
nului, care va ridica imensele hidrocentrale de 
pe fluviile Patriei și care va pune temeliile isto
ricului zbor în jurul pămîntului pe bordul navei 
cosmice Vostok I

I. JANOS1

Vălul tainei umbrind de milenii 
o Giocondă ce plînge și rîde și-i moartă — 
într-o clipă l-am smuls, sa apară pe hartă 

si umbritul obraz al Selenii.

Si-astazi iatu-l, în arca-i de foc, „RĂSĂRITUL" 
cel dinții muritor se lansează în spațiu, 
și privește cu ochi dilatați de neeațiu

globul Terrei, de ochi nezăritul...

Cel dintâi pămîntean iu de piept demiurgul! 
Superstiții și mituri, legende și umbre — 
pier și-n veci sufletul n-o să ni-l mai adumbre 

„RĂSĂRITUL" le-aduce amurgul...

Slavă ție, Țiolkooski, ce-ai spart vechi fruntarii, 
proiectînd astronava-nmînată lui Lenin !
Slavă brațelor, minții de geniu-iltfe genii I

Slavă solului cosmic, Gagarin I

— Albatrosule roșu din lumi de-albăstrime, 
ție-ți dărui toți laurii, toți trandafirii, 
și-ți înalț de pe strunele 

oda-aceasta cu aripi
noi ale Urii 

de rime /
George DAN

Carnet de bord
Iuri Alexeevici Gagarin raportează :

Dincolo de inelul Pămîntului
Dincolo de beteala ploii și de aripa vîntului
Dincolo de orișice pisc, de orișice val 
„Zborul se desfășoară normal"
Sînt singur în calea Soarelui și-a Lunii!
Sînt cu mine toate gînclurile lumii!
Oamenii aleargă pe străzi și m-așteaptă 
Inima lor
Asaltează cu mine cerul treaptă cu treaptă 
Sînt primul om în frunzișul astral
„Zborul se desfășoară normal".
A țîșnit din pămînt o scînteie
Sînt în lacătul infinitului, cheie.
Porțile tăcerii eterne s-au deschis.
Sînt mesagerul celui mai vechi

și celui mai tînăr vis.
Aduc bucuria umană în haosul trist, 
Am pașaport pentru Cosmos un manifest 

comunist.
Vin să secer spicele stelelor.
Cu ciocanul voi bate ținte de foc

la sicriul misterelor.
Peste albastrul cel tainic al vechilor povești 
Ridic drapelul revoluției și al puterii omenești. 
Iată, acesta e toastul meu sideral I 
„Zborul se desfășoară normal".
Brațul privirii cuprinde Pămîntul întreg 
învinge prin mine trupul fragil al ființei 

negUltima vamă a neputinței.
Sînt doar un om dintre miile care-ndrăznesc 
Sînt delegatul în spații al unui vis omenesc 
Si duc din partea poporului meu către Soare 
Primele scrisori de acreditare'.
Iată-mă, ancorez Cosmosul la țărmul natal 
„Zborul, tovarăși, se desfășoară normal".

lon PETRACHE

■
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urgul cobora cenușiu." De la 
il atelierului o săgeată de lu- 
fulgeră întunericul străzii.

im oprit în fața geamului. Am 
înăuntru. Tineri trăgeau cu 

ciocăneau. Cel din preajma gea- 
tăia fierul cu dalta. M-a pri- 

liocanul lovi alături peste mină 
aceeași clipă se apropie și meș- 
Era fostul meu meșter și ca 

icei nimic nu scăpa atenției lui. 
i aplecat peste roata mare, din- 
și asculta, absorbit. Băiatul mă 
cu reproș și, în sfîrșit, mă ob- 

și meșterul.
ia te uită, nu e ăsta micul nos- 
orjor ? — exclamă el cu mirare, 
propie de geam și-ml strînse

.. fusese atunci o toamnă tîr- 
:a și acum. De la cinci, la opt 
n atelier. Lucram la aceeași 
hină — mi-amintesc — a doua 
i capătul bancului. Trăgeam cu 
Meșterul se plimba printre noi. 
prise în fața lui Berți urmărin- 
cum lucrează. In locul lui n-aș 
tut continua, privirea meșterului 

fi încurcat, deși el ne învă- 
pe amîndoi meseria. Berți se 
cea însă că nici nu-1 bagă în 
i. Berți era mai mare decit 
; îi mijea mustața. Eu îi invi- 
nu atît mustața cit calmul ne- 

rat cu care suporta privirea meș- 
îi. Poftim. Și-acum! Știa prea bine 
îeșterul îl așteaptă să termine 
il își vedea de treabă nestinghe- 
n cele din urmă, Berți desfăcu 
i menghina. După ce-i spuse 
i cuvinte, meșterul îi dădu niște 
Mă chemă apoi și pe mine lingă 
ș fi dat mult ca toți cei din jur 
lă vadă atît de mare pe cit mă 
am, în acea clipă. Ne spuse să 
uăm paltoanele și am priceput 
vea ceva de lucru pentru noi. 
repurăm lucrul. Berți mă in
ia mereu : „Cu nădejde, cu nă- 
>, tare, în plin !...“ După cum 
le așteptat, la prima piesă trea- 

mers mai greu. El nu m-a su- 
cu toate că loviturile mele neiz- 
e îi zdruncinau dureros mîinile.
n-a crîcnit. După ce am călit 

>atru ori piesa, terminarăm pri- 
laltă. Punînd-o de-o parte, Berți 
spuse doar atît: „Asta, din urmă, 
ălește cel mult din două focuri", 
tceva nici n-am mai vorbit. La 
de-a treia piesă, fiecare lovitură 
sa nimerea în plin. Pînă și nico- 

scotea sunete melodioase. A 
ia piesă o terminarăm numai 
două căliri. Atunci Berți s-a por- 
să arate ce știe: după fiecare 
l de lovituri, bătea alături, în ni- 
lă, cu capul ascuțit al ciocanului, 
toate acestea, nu mă încurcam în 
aă, plăcîndu-mi atît de mult 
t amestec de sunete încît rîdeam 
itat. Deodată, privirea lui furi- 

spre ușă îmi atrase atenția. Mă 
eră gîndul că meșterul ar putea 
colo. Abia acum înțelegeam lovi- 
e meșteșugite ale coțcarului de 
ți! Și mie nici măcar nu-mi 
se vreun semn, să-mi dea de 
e : „Puștiule, vezi că e aici meș- 
1 1“
dată cu ultima lovitură, îmi veni 
minte o istorie care mi se po
ise mai demult. Nu reușeam să-mi 
ntesc cine mi-o spusese. Poate că 
totuși Gyulai Feri dintr-a patra ? 

jnuia să ne spună astfel de lu- 
■i ! Din toată povestea nu reți- 
sm. însă decît o frază care suna 
i în felul acesta : „Orice om este 
jumătate făuritorul propriului său 
:in !...“ Nu știu de unde scosese 
astă frază; dintr-o poveste india- 
veche, poate, sau dintr-un celebru 
ian de călătorii, căci el citea ast- 
de cărți. Spunea în glumă, ade

ri : „Clasicii să trăiască, puștiule!" 
iricum, de oriunde va fi auzit-o, 
sa asta nu-mi dădea pace!... Dar 
ce numai pe jumătate? — mă fră- 
itam eu în sinea mea. Dacă era 
ba despre dervișii indieni nu reu- 
m să pricep de ce ar fi fost ei 
nai pe jumătate făuritorii pro- 
alui lor destin?... Poate că pe vre- 
a aceea, oricît și-ar fi potcovit în- 
țările, îi păștea aceeași neagră mi- 
ie. Dar noi, noi cum stăm față 
posibilitatea făuririi propriei noas- 

sorți ? întrebarea aceasta m-a 
ns într-atît, încît uitasem să mă

A CASA
PUITORILOR
Sîmbătă 29 aprilie a.c., ora 17,30, 
aaclul „Nicolae Labiș" ține ședință 

lucru la Casa Scriitorilor.
Vor citi: Corneliu Leu — proză și 
irie Novăceanu — versuri.

(Vrmart din pag. 1)

a stilurilor. Dacă adoptăm criteriul 
. orice roman trebuie să cuprindă 
mumărate personaje, descrise cu 
inuție și înfățișate în acțiuni palpi- 
nte, atunci încercarea Iul Mazilu 

• fi descalificată. Din fericire nu 
■ate cărțile se supun acelorași nor- 
e. Trebuie să ferim critica de ast- 

:1 de crispări, fatale pentru litera- 
ira tinără. Rezervele justificate, pe 
ire și cartea lui Mazilu le provoacă, 
nt legate de maniera proprie de 
,-eație și nu pot fi tranșate Inde- 
endent de ea.
Dar nu numai în cazul lui Teodor 

iazilu s-a manifestat o anume opa- 
itate a criticii. După cum am pred
at mai sus ne interesează dificultă- 
le în acceptarea diversității stilurl- 
or la scriitorii tineri de talent. Patosul 
luvelisticii lui Fănuș Neagu provine 
intr-o viziune accentuat romantică, în 
are predomină situațiile ieșite din 
omun, prezentate cu un nimb poe- 
ic. Pledînd pentru aceleași diferen- 
ieri, Marin Preda arăta că litera- 
ura lui Fănuș Neagu are „un carac- 
er epic-romantic". Nu-1 putem pre- 
inde scriitorului să renunțe la ma- 
liera sa narativă și să descrie viața 
liurnă, cu acumulări minime, atîta 
imp cît această manieră nu contra- 
'ine direcției de dezvoltare a prozei 
îoi. Dacă în enumerarea opiniilor 
iriticii menționăm din nou numele 
ui Al. Oprea, o facem pentru că 
■1 s-a ocupat mai mult de activitatea 
inerilor scriitori și pentru că în arti- 
:olele sale întîlnim insistent astfel de 
•estrîngeri. Pe Fănuș Neagu („Stiluri 
;i tendințe în proza tinerilor" — „Ga
leta literară" nr. 49/1960), Al. Oprea 
1 elogiază la început tocmai pentru 
calitățile specifice prozei sale ca apoi, 
in analiza nuvelelor, • să ignore su
bit particularitățile fixate și să res
pingă chiar cea mai bună lucrare, 

mal bucur de reușita primului meu 
examen. La aceasta se mai adăuga 
și nemulțumirea meșterului: — „Dai 
atît de grozav cu ciocanul — zicea — 
de-ai zice că tragi cu tunul! Oțelul 
se lucrează bine numai la cald, lo
vit la rece se poate sparge și aș
chiile ar putea să vă sară In ochi!..."

Eu, însă, mă gîndeam cu ciudă: 
„Totdeauna găsește ceva de obiec
tat!" Cu osebire mă supăra faptul 
că avea dreptate, ca de obicei. Ad
mirația mea față de meșter se trans
formă acum în invidie. Mă și supă
rasem : „îmi zice că trag cu tunul, 
mă cicălește 1“ La urma urmei cine-i 
el, oare, de-mi aruncă astfel de vor
be. Lui nu i se pot întîmpla astfel 
de lucruri ? Ia mai lasă, meștere!" 
îmi reamintii însă cu cită ușurință 
ne demonstra la tabla atelierului tot 
felul de probleme și că nu se în- 
tîmplase niciodată să nu-mi poată 
răspunde la vreo întrebare. Cît de 
multe lucruri trebuie că știe mește
rul !.„ T
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Din nou îmi trecu prin cap poves
tea cu făurirea destinului. Stai, am 
găsit... dacă nici acum nu-ți vin de 
hac, meștere, nu-ți mai vin niciodată !

Așteptam să aud sunetul ciocanu
lui mic al lui Berți, ca pe un sem
nal de chemare. Reîncepurăm deci ; 
îi răspundeam ritmic cu ciocanul 
meu. Al lui se ridica, al meu iz
bea, parcă vorbeau ciocanele între 
ele. De fapt ciocanele erau surde, 
nicovala cînta ! Ciocanul îl țineam 
acum cu toată siguranța. De stîngă- 
cia de mai înainte, îmi aminteam cu 
îngăduință și cu ironie. Rîdeam de 
sfiala mea în fața privirilor mește
rului. Cînd îl aud zicîndu-mi:
- „Da, lucrul merge destul de 

bine. Așa mai zic și eu — (catadicsea 
mîrîind și clătinînd aprobator din 
cap.) „Acum e momentul" — mă ho- 
tării eu. — „Trebuie să meargă, des
tinul nu ți-1 poți făuri oricum!"

— Ce tot spui acolo ? Destin ?
— Da, destin ! — de mîndrie mi se 

îmbujoră fața dar nu îndrăzneam 
totuși să-i înfrunt privirea. Mă privi 
surprins : își aplecă într-o parte 
capul, buzele i se strînseseră pentru 
fluierat, sprîncenele ridicate îi adîn- 
ciră cutele de pe frunte. începusem 
să regret ceea ce spusesem, , s-ar fi 
putut ca totul să nu fie decît pros
tie !

— De unde ai mai aflat și lucrul 
ăsta ? — mă descusu el.

— Păi să vedeți, știu o întîmplare 
veche după care omul ar fi pe ju
mătate făuritorul propriului său 
destin !...

— Nu pe jumătate, ci pe de-a-ntre- 
gul! Ei, ce zici, așa ai gîndit-o ? De 
ce ți-e frică s-o spui ? Spune-o fără 
teamă ! — mă îndemnă el. Rămase 
apoi pe gînduri și părea că nu mă 
mai bagă in seamă.

— Nu mi-e frică ! — vorbii încet, 
ca pentru mine, dar mă auzi și fața 
1 se roși de plăcere.

— Spune-mi — se întoarse el apoi 
din nou spre mine — știi tu ce vor
bești, știi tu de cine depinde reușita 
oțelului, a dălții ăsteia la care lu
crezi ?
- Știu! — îi răspunsei destul de 

curajos.
- Știi ? Bine... dar atunci de ce 

strîngi cu atîta putere coada cioca
nului? Ce, vrei s-o rupi?

Am apucat ciocanul mai de jos.
— Așa! — aprobă el — de ce te 

apleci atît de tare cînd lucrezi? Ai 
obosit? Cine făurește un destin nu 
obosește, nu lucrează încovoiat!

M-am îndreptat.
— Ei, și-acum să-mi spui, cum răs

punde nicovala ? Ce părere aveți, la 
fel ca înainte ?

— Mai frumos ! răspunse Berți șl 
fața lui strălucea de mîndrie.

— Cîntă 1 — îndrăznii și eu, încu
rajat de tonul blind al meșterului.

— Cîntă, așa-i 7 Apoi să cînta și 
de aici înainte I

Meșterul se rezemă de perete, ui- 
tîndu-se cînd spre foc, cînd la noi, 
pînă ce isprăvirăm piesa.

— Sunetul nicovalei e totul 1 Aici, 
pe nicovală, cu fiecare mișcare vă

Critica literară 
și consecventa criteriilor
„Cantonul părăsit". Ce motive de 
acuzație invocă intempestivul critic? 
Mai întîi obiecția că nuvela cuprinde 
acele trăsături pe care le-a apreciat 
inițial drept calități (împrejurări 
excepționale, scene tari, traversări 
rapide în subiect etc.). După aceea, 
iar o deplasare de perspectivă și 
scriitorul e condamnat fiindcă și-a 
rămas credincios sie însuși.

„Toate acestea, luate în sine, nu ar 
nemulțumi dacă autorul ar converti 
in imagini interesante și evenimen
tele obișnuite din viața profesorilor. 
Altfel, ele fac o notă distonantă, 
par introduse din afară, atrăgînd 
atenția tinărului prozator că trebuie 
să sesizeze și dramatismul interior 
al vieții diurne, excepționalul din 
ceea ce este obișnuit". Fiindcă nu 
respectă exigențele analizei la obiect, 
bazată pe comprehensiune în fața 
tendințelor multiple, criticul ajunge la 
judecăți de valoare greșite.

Cu Nicolae Velea, Al. Oprea este 
mai circumspect. („Umanism și rea- 
,ism socialist", „Luceafărul" nr. 
V1961). El anunță de la început că-i 
recunoaște talentul și-și exercită 
SDiritul polemic asupra altor critici, 
aruncîndu-le anatema estetismului. 
Deschid o paranteză: în „Luceafă
rul", ținta tirului de, epitete drastice 
este un articol al subsemnatului con
sacrat tînărului scriitor. La Al. 

formați voi, vă făuriți destinul! Veți 
stăpîni din ce în ce mai bine mese
ria și atunci, intr-adevăr, va cînta !

Ascultam uimiți cuvintele lui. Berți 
se întoarse după o vreme și scoase 
din foc o bucată de oțel. Ridicasem 
tocmai ciocanul, gata să Izbesc, cînd 
meșterul mai adaugă, arătînd pere
tele din spatele nostru: — „Priviți 
acolo. Aceia sînteți voi !“ Ne-am în
tors amîndoi, deodată, privirile. Ră
măsesem cu ciocanul ridicat, Berți, 
proptindu-și ușor sculele de nicovală. 
Priveam uimiți cele două umbre uriașe 
de pe perete. Spre norocul nostru um
brele nu se mișcau, stăteau acolo în
țepenite și îngroziți de ele, nu ne 
clintirăm. Meșterul părăsi atelierul și 
abia îi mai auzirăm vorbele :

— Fiți cu băgare de seamă la foc, 
să nu se topească oțelul!

Berți își reveni cel dinții și sim- 
țindu-se vinovat, se răsti la mine :

— Dă cu ciocanul!Eu izbesc! Prea 
tîrziu însă. Oțelul se răcise și arun

ca ciocanul cu putere înapoi. Nico
vala țipă ascuțit, piesa se sparse în 
două și o jumătate se izbi de perete. 
De aici ricoșă cu putere in bocan
cul lui Berți. El mă privi mirat, ri
dică din umeri și aruncă jumătatea 
rămasă, undeva, într-o parte. Eu mă 
speriasem, mărturisesc, dar gestul 
lui nepăsător mă liniști. Pentru cîte- 
va clipe am rămas amîndoi dezo
rientați. încordarea încă nu ne pă
răsise. Privii din nou spre foc. Nu-mi 
mai părea însă că flăcările alungă 
scînteile ca pe niște porumbei, ci 
mai degrabă păreau a lua acum 
forma unor păsări răpitoare.

— Măi, arde oțelul ! — exclamai 
speriat. Berți alergă cu cleștele și-l 
smulse din foc, dar era prea tîrziu. 
Ținînd brațul întins deasupra nico
valei, îmi arătă cu jale oțelul ce 
sfîrîia încă. Stropi de foc cădeau pe 
fierul nicovalei, ca niște lacrimi ale 
metalului.

— Vezi, numai tu ești vinovat de

ADINA PAULA MOSCU „Strungar inovator"

Oprea elanul polemic se traduce prin 
utilizarea unor procedee puțin co
recte în schimbul de păreri, ca de 
pildă ignorarea afirmațiilor preopi
nentului. Cum nu doresc aici să de- 
viez discuția de principiu într-o con
troversă personală, mă refer, de astă 
dată, doar la opiniile criticului cu 
privire la specificul prozei lui Velea, 
ceea ce se încadrează în aria discu
ției prezente. Din nou se poate ob
serva aceeași îngustare a problema
ticii, criticul eliminînd tot ceea ce 
nu intră în schema generală, comună, 
propusă de el. Astfel, Oprea urmă
rește numai conflictul social, în ex
presia lui directă și nu remarcă în
clinația proprie prozatorului de a de
frișa zonele de conștiință în labo
rioase analize psihologice, determinate, 
evident, de procesul transformărilor 
politice. Echilibrul interior, stadiile 
bucuriei în raport cu izbînda revo
luției, dialectica suspiciunii și răstur
narea ei în climatul solidarității so
ciale în epoca nouă, deci problema
tica distinctă a lui Velea nu consti
tuie în nici un fel obiectul cerce
tării. E posibilă oare o evaluare ju
dicioasă a operei fără o referire la 
zonele tematice caracteristice proza
torului ?

La nivelul actual de evoluție a 
criticii, trebuie să luptăm cu mai 
multă fermitate pentru aplicarea
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toate astea ! - strigă Berți la mine 
cu arțag și aruncă, furios, cleștele 
într-un colț. își împinse șapca pe 
ceafă și se rezemă posomorit de ni
covală. Mie șapca îmi stătea pleoș
tită și oriunde mă întorceam, aveam 
în fața ochilor jumătatea aceea jal
nică de metal. Mă rezemai și eu de 
nicovală. Umerii ni se atingeau și 
ne priveam încordați și dușmănos în 
ochi. Privirea lui era greu de îndu
rat, aș fi preferat să mă lovească. 
Pînă la urmă, nu ne-am încăierat 
și nici nu ne-am lovit. El privea 
undeva peste umerii mei și atunci 
m-am întors și eu spre perete. în 
aceeași clipă tresărirăm speriați ; de 
astădată umbrele noastre proiectate 
pe perete închipuiau un munte gîr- 
bovit. Spaima noastră copilărească 
ne făcu să izbucnim în rîs.

Rîdeam mereu, încă atunci cînd 
oțelul se înroșise în foc, și a.m tot 
rîs pînă la prima lovitură de ciocan.

Nicovala își reîncepu cintecul. în 
amestecul de sunete ce izvorau din 
corpul ei masiv, bubuiau, puternice, 
ciocane de uzină, vijiia apa lovind 
în marile palete ale turbinelor, ținau 
mistriile întinzind mortarul, ciocanele 
pneumatice surpînd straturile de mi
nereu, suna cîntecul secerătorilor...

Părea un cintec de dragoste, altă
dată un cintec de leagăn care suia 
din adîncuri, vibrind în jurul nostru, 
risipindu-se abia cînd se împliniră 
ultimele contururi ale piesei.

Focul ardea tot mai viu, flăcările 
se înălțau tot mai sus și meșterul se 
aplecă ușor parcă ascultînd. Sunetele 
nicovalei pluteau mai înalt decît 
acest dans al focului într-un cor im
presionant, într-un concert al vieții.

In romînește de NICOLAE BREBAN 

principiilor esteticei marxist-leniniste. 
Succesele repurtate de tinerii proza
tori necesită și ele o critică bine 
înarmată, competentă în călăuzirea 
căutărilor de creație pe platforma rea
lismului socialist. Trebuie să recu
noaștem însă că tipare rigide mai au 
uneori putere de circulație.

Noul roman al lui Ghilia „Ieșirea 
din Apocalips" — o experiență inte
resantă în activitatea unui scriitor 
și în abordarea unei teme majore 
— revendica dezbateri calificate. Unii 
cronicari au recurs însă la calea ste
reotipiei, judecind romanul în afara 
intențiilor ideologico-artistice ale au
torului. Persistă încă prejudecata uni
versalității frescei. Dacă a luat ex
tindere în literatura nouă cronica 
transformărilor sociale, cu prezenta
rea categoriilor largi umane, cu re
latarea momentelor de răscruce, nu 
trebuia să se deducă de aci că există 
o singură modalitate de oglindire a 
actualității. în mod ciudat se cere 
uneori ca toate temele să fie tra
tate în formulă de frescă. Astfel, Al. 
Căprariu („Pe drumul maturizării" - 
„Tribuna" nr. 10/1961) socoate că „ro
mancierul a vrut să realizeze o frescă 
a momentelor premergătoare Elibe
rării — în sprijinul acestei opinii 
venind faptul că acțiunea «Ieșirii 
din Apocalips» angrenează personaje 
din variate medii sociale, cu variate

lud îrjire
e treizeci și șase de 
ani lucra la mină bă
trînul.

Timp de treizeci și 
șase de ani coborîse el 
zi de zi în fundul pă- 
mîntului să scoată 
cărbune și totdeauna 
se întorsese teafăr a- 
casă. In lunga lui 

meserie văzuse multe și petrecuse 
multe și nu de puține ori a dat ipiept 
cu primejdia dar niciodată nu se 
lăsase învins.

Era hbtărît și dîrz bătrînul.
— Cu meseria asta nu-i de glumă 

măi ortaci — spunea el adesea oa
menilor din brigadă — îi grea, e 
drept, și ca s-o faci trebuie să fii 
bărbat, să ai curaj și pricepere, dar 
cît îi de frumoasă!

— Noroc bun, bătrînei îi strigă 
Vaier ajungîndu-1 din urmă, o îi 
tîrziu ?

— Trei sfert Ia zece — îi răspunse 
bătrînul după ce-și privi la lumină 
ceasul mare cu capac — îi vreme 
destulă.

— Cînd om gata cu abatajul nost’ 
merem pe suitoare la al doilea ?

— Musai să merem, acolo nu-i șist 
ș-apoi armătura-i gata. Făcut-ați 
treabă bună ieri ?

— Făcut ! Am bătut zece ștrean
guri cu grinzi ș-am împănat fain de 
nu se mai uroaie în veci. Așa-i că vii 
duminică la meci? dantinuă după o 
clipă.

— Om vedea, măi fecior — zise 
bătrînul, care de altfel nu lipsea de 
la nici un meci de fotbal — om ve
dea !

Mergeau alături amîndoi în drum 
spre mină cu pași mari, jmbrăcați 
cu hainele de șut, cu casca pe cap, 
cu cizmele de cauciuc în picioare, 
cu nedespărțita secure la subsuoară. 
Mergeau puțin aplecați înainte așa 
cum merg toți minerii, stăpâniți de 
imaginea lor subterană.

Vaier era cel mai tînăr ortac din 
brigada bătrînului și îi era tare drag. 
Oare de ce mi-i drag atîta ortacul 
ista ? — se gîndi bătrînul. La mun
că doară îi tot un fel cu ceilalți, ba 
încă mai face și nemotivate. Poate 
unde soarta lui îi puțin p-o formă 
cu a mea. Adevărat îi că și el a 
rămas de tată cînd o avut treispre
zece ani, d-apoi cîtă diferență!

Tată-său nu o murit în subteran 
ca al meu și pe urmă femeia lui o 
intrat în penzie după el de și-o putut 
crește comlul. Mai încoace partidul 
s-o îngrijit să-l facă om și l-o luat 
pe trei ani la școala de mineri de 
n-o mai fost trebuință să umble cu 
tărăboanța pe doscă ca să iasă mi
ner și nici să aștepte pentru asta 
douăzeci de ani ca mine.

Ajunserăm în curtea minei care 
era luminată puternic.

Era o noapte frumoasă de februa
rie cu cer senin și puțin ger. In 
jurul pufului de la suprafață minerii 
din schimbul trei discutau și fu
mau ultima țigară înainte de intrarea 
în șut.

Cei din schimbul doi tocmai ter
minaseră și-și strîngeau lucrurile. 
S-au salutat : — Noroc bun 1 stri
gară noii veniți.

— Noroc bun 1 răspunseră ceilalți.
— Cum îi — se interesă bătrînul — 

mere, mere ?
— Mere — grăi șeful — 27 de 

pline peste rînd și de-o fi tot așa 
pînă la întîi mai dăm două sute. 
Stratul îi bun și mere fest 1

Se apucară de treabă. Erau șapte 
cu bătrînul și fiecare își știa rostul 
lui.

Aerul comprimat fîșîia pe conductă, 
sirena de la gura puțului gîgîia în- 
tr-una și era cald, nespus de cald.

Să tot fi fost ora două. Mai aveau 
patru ceasuri bune de șut și norma 
era de pe acum ca și îndeplinită. 
Treaba mergea bine.

„De o merge tot așa — socoti bă
trînul — luna asta dau rată dublă 
la casă". Și tot făcînd la socoteli se 
îndreptă spre fundul abatajului să 
urmeze.

Un șobolan cenușiu trecu în grabă 
pe lingă el. „Uite și animalul ăsta; 
pe pămînt omul duce luptă necurma
tă cu el să-1 stîrpească și cînd colo 
el vine tot în întîmpianrea omului".

„Tata povestea odată, mi-aduc a- 
minte, cum un miner tînăr intrase 
băut în șut și acolo în abataj, mo
leșit de căldură adormise. Și atuncea, 
a fost să fie pruc, deoarece armătura 
n-a fost cum trebuie și cu sigu
ranță că el ar fi murit îngropat a- 
colo de n-ar fi fost șobolanii, care 
atîta I-au mușcat pînă ce l-au tre
zit".

Bătrînul curmă firul gîndului, cînd 
un alt șobolan trecu izbindu-se de el. 
Dinspre stînga veneau repede alți 
trei-patru. Ișj trecu limba peste 
buze, dar nu simți acel gust dul- 

orientări politice". Urmează inevitabil 
numeroase observații critice asupra 
fizionomiei diferitelor personaje, con
siderate exponențl ai păturilor so
ciale. De la o premiză falsă rezultă 
așadar o concluzie arbitrară, căci 
romanul Iul Ghilia este conceput de 
fapt în maniera prozei lirice de at
mosferă, care solicită intervenția 
simbolului și a simetriilor de con
strucție.

Nici elogiile nu apar convingătoa
re, dacă se omit particularitățile pro
zei recenzate. Cu toate că întreprin
de o cercetare aprofundată a nuve
lelor lui Fănuș Neagu, Savin Bratu 
nu se ocupă de astă dată de viziu
nea artistică proprie prozatorului. 
(„Tineri scriitori : Fănuș Neagu" — 
„Gazeta literară" nr. 48/1960).

Din aceste rînduri nu trebuie să 
reiasă o fetișizare a rolului recep
tivității în critică. Credem însă că 
fără definirea exactă a particularită
ților artistice, creația prozatorilor ti
neri nu poate fi studiată obiectiv, 
cu răspundere. Considerăm aceasta 
o cerință elementară a criticii. Fără 
îndoială că îndeplinirea ei nu asi
gură încă justețea aprecierii, crite
riul receptivității fiind dependent de 
orientarea ideologică a literaturii.

In primul rînd, odată demarcată 
formula literară respectivă, criticul 
trebuie să judece valabilitatea ei, să 
aprecieze dacă ea este compatibilă 
cu direcțiile realismului socialist. Nu 
putem fi receptivi de exemplu la 
falsele inovații ale modernismului. 
Apoi, criticul pornind la evaluarea 
operei trebuie să folosească și alte 
criterii, hotărîtoare. De pildă, să 
stabilească în ce măsură răspunde 
cartea obiectivelor politice actuale, 
sarcinilor construcției socialiste. Dar 
despre această problemă fundamen
tală cer permisiunea să mă ocup în 
articolul următor.

S. DAMiAN 

ceag caracteristic metanului. Totuși 
își făcu socoteala: dacă șobolanii fug 
de la stînga înseamnă că acolo se 
intîmplă ceva. Dar tiu văd ce ? Aba
tajul se înfundă. Poate la suitoare!

Intr-adevăr, cî-nd ajunse la suitoa
re auzi un troznet ușor și își dădu 
seama că acolo sus, ceva nu era în 
regulă. Cu fiecare treaptă urcată dis
tingea tot mai bine zgomotele și în
țelese înainte de a vedea că deasu
pra armătura e supusă la grea în
cercare.

Cînd, jn sfîrșit, termină de urcat și 
încă din capul scării lumină cu o- 
paițul, văzu cît de prost stăteau lu
crurile.

Sub presiunea uriașă a masei de 
deasupra, întreg abatajul părea că 
se clatină. Așa i se păru la în
ceput, dar privind mai atent văzu că 
adevăratul pericol era la al doilea 
steamp de lîngă suitoare, care fusese 
pus la distanță prea mare de cei
lalți și era mai subțire. Acolo fiind 
rezistența mai slabă, masa sticloasă 
apăsa parcă cu puteri înzecite asu
pra stîlpului care troznea din înche
ieturi și se răsucea ca o rufă stoar
să și dacă pînă atunci nu cedase, 
asta se datora doar faptului că era 
lemn sănătos de brad, însă mult nu 
avea să mai reziste.

— Ei Vaier, Vaier, bată-te soarele 
— sudui bătrînul — ce mi-ai făcut ?

Dar nu era timp de suduit și nici 
de văietat, orice clipă era prețioasă. 
Trebuia acționat în grabă și hotărît 
se urcă în abataj. Știa de-acum ce 
are de făcut : steampul cu pricina 
trebuia dublat. Asta o va face el și 
pe urmă... ei lasă, pe urmă o să vor
bească el altfel cu ortacii.

Un stîlp de brad era culcat lîngă 
perete. II tîrî pînă acolo și-l ridică 
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cu greutate sub grindă. Era cu cîțiva 
centimetri mai scurt. Steampul troz
nea într-una. Smulse cu putere o 
scîndură din căptușeala peretelui. O 
rupse în două, în trei, sărind cu pi
cioarele pe ea. Puse bucata cea mare 
jos la talpa stîlpului. Dar tot n-ajun
gea. Mai trebuia pusă o bucată. Ți
nînd stîlpul în echilibru băgă palma 
dreaptă sub talpă ca să facă loc scîn- 
durii și atunci se întîmplă neno
rocirea. Steampul cel răsucit cedă și 
grinda cu toată masa formidabilă de 
deasupra i se sprijini pe mînă. O 
ploaie de cărbune se abătu peste el 
lovindu-l, zdrobindu-1. Lămpașul do- 
borît se stinse.

La început simți o durere cumplită 
urmată imediat de amorțeală. Cu 
mîna nu știa ce se întîmplase, dar 
bănuia că-j ruptă toată, sfîrtecată. 
încet, încet, durerile începură să-l 
încolțească aprige, necruțătoare. Se 
lupta cu leșinul. Se vedea la o cir
ciumă demult, demult tare. Un om se 
îmbătase căzînd sub masă. Toată lu
mea întreba : Cine e ? Cine e ? în
treba și el : cine e ?

— E bătrînul — strigase cîr- 
ciumarul — nu-1 cunoașteți? Da, da, 
el e, strigară și ceilalți. Da, e bă
trînul spusese și el.

Imaginile se învălmășeau. Se- ve
dea acum pe stadionul din Petro
șani, la un meci de fotbal. Se mar
case un gol. Vaier îl marcase. Toată 
lumea în picioare striga: Bravo Va
ier 1 bravo Vaier I striga și el bravo, 
bra...

— Nu vreau să leșin — spuse bă
trînul tare — nu vreau 1 Eu îs mi
ner și nu muiere !

Dar cît va mai fi în stare să su
porte ? Cît î Și cînd dinții vor re
fuza să mai stea încleștați și va în
cepe să urle ?

Primul dintre ortaci care s-a ivit 
în capul suitoarei a fost Loți. Omul 
a venit cu lămpașul ridicat pînă lîn
gă el și cînd l-a văzut s-a cutremu
rat.
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Am întrebat adîncurile inimii: 
Cine v-a-mpodobit în haina bucuriei ? $

■rX Și ele mi-au răspuns : X
Partidul.

Tx Voi, cîmpuri învrăjbite pînă ieri
și de năluci jur împrejur păzite, 
cine-a înfipt tăișul plugului 
în trupul vostru nou și-ntreg 
pînă-n hotarul aștrilor ?,

# Și cîmpul fremătînd în soare, mi-a răspuns : 
jți Partidul. #

Și zîmbetul acesta
de împărat al muncii și dreptății,

<x al singurei mărinimii curate,
— al frumuseții, 
de unde l-ai primit ? 
Am întrebat un muncitor

■țx și muncitorul mi-a răspuns :
Partidul.

£

Tî

Și-am întrebat atuncea constelațiile :
Prin trupul vostru ars de castitățile veciei 
cine-a trecut înfiorîndu-vă
ca într-o neașteptată sărutare ?
Și constelațiile mi-au răspuns :

Partidul,

Aceste voci de biruință, 
marșul acesta, 
nestăvilitul zvon suind 
din continente, țărmuri, din oceane, 
cin' l-a stîrnit ?
Și cine-aprinde-n zări 
redutabile stindarde ?
El,
au răspuns și apele, și vînturile, și pămîntul.
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— Nu-s mort! a zis bătrînul cil 
voce aspră,

— Ce să fac ? — întrebă ortacul cu 
glas tremurat.

— Taie 1
Omul puse lămpașul jos, ridică se

curea și suflînd greu, se pregăti din 
răsputeri s-o repeadă în steamp.

— Nu 1 răcni bătrînul — nu 1 și 
într-un efort suprem aproape se ri-

* ridică — nu steampul că se uroaie 
blestematule, mina rnă, taie mîna !

Omul se opri uluit. Securea îi căzu 
jos și începu să țipe. Se adunară 
toți, șase la număr. Bătrînul sfîrșit 
închise ochii. Dar nu leșină. Peste 
o clipă răcni aprig: — Nu stați ba- 
tă-vă soarele, abatajul se uroaie. 
Armați 1

Se uitară speriați la el, apoi unii 
la alții și în sfîrșit în sus și price
pură. Atunci se zăpăciră și începură 
să se miște fără rost.

— Mâi ortaci, măi, grăi bătrînul 
domol într-un răgaz — ce treabă fa
ceți voi, așa v-am învățat ? Mă fa
ceți de rușine, măi ortaci !

Auzindu-1 vorbind astfel, oamenii 
parcă uitară prezentul. își recunos
cură șeful și liniștindu-se își recă- 
pătară echilibrul.

Se apucară cu nădejde de treabă. 
Ai fi zis că totul se petrece normal, 
dacă nu te-ar fi impresionat graba 
cu care se mișcau. Tăceau toți res- 
pectînd durerea bătrînului.

Intr-un răstimp acesta deschise iar 
ochii; — Mai aproape steampul 
mare, aici lîngă ăsta și mai repede !

Puseră steampul cel mare cu cru
ce lîngă cel care îi țintuia mîna și 
îl împănară zdrăvăn. Fiecare lovitură 
a penelor îi smulgea un suspin. Des
chise ochii și vorbi către Vaier: Lea
gă tu aici, măi ortace, mîna asta cu 
o șfoară. Mai jos și mai tare, mă 1

Omul strînse și întoarse capul. 
Plîngea.

înd, după șase săptă- 
mîni i s-a scos la spi
tal ghipsul și și-a vă
zut mîna a închis o- 
chii, zicîndu-și cu tris
tețe : „Așa fi-a fost 
norocul, omule, să te 
betegești la bătrînețe!"

Pe drumul spre casă 
gîndea: „Oare o mai

fi de ispravă ? Mai poate ea ține pi
cul sau lopata sau...

Ajuns acasă se uită jur împrejur 
și își dădu seama că era singur.

— Tu mînă — începu el — ia să 
te vedem dacă mai ești bună de ceva? 
Se întinse cu fața în jos cît era de 
lung, proptindu-și palmele pe podele, 
înainte de a se sprijini în ele se 
rugă în gînd: „Dă doamne să reu
șesc pentru că altfel mă „pehzio- 
nează 1“

încercă odată, se ridică puțin, dar 
nu suportă durerea și se prăbuși cu 
capul de dușumea. Se făcuse alb ca 
varul și sufla iute.

„Poate oi reuși a doua oară” gîndi
— sau poate a treia oară, la nevoie 
voi încerca și-a patra oară.

— Tu mînă, trebuie să mă înțelegi. 
La drept vorbind ai suferit mult și 
te pun acum la grea încercare, .dar 
trebuie să mă ajuți: Tu nu pricepi? 
Trebuie să mă ajuți 1

încet, cu grijă, se cidică din nou, 
mai sus ca întîia oară. Căzu iar cu 
fața pe dușumea. Dar acum era 
mulțumit. Se simțea bine deși sufe
rea și nu vroia să-și mărturisească.

— Tu mînă ești bună — își zise
— ești zdravănă și nevătămată, în a- 
fară de degete. Oricum, mi-ai rămas 
prietenă. Foarte frumos din partea 
ta

Așa îl găsi nevasta cînd intră în 
cameră ; sprijinit în mîini.

Ea își făcu cruce. El începu să 
rîdă.

— De mîine — strigă el vesel —■ 
umblu iară la șut. Am să cer să-mi 
taie foaia de beteșug. Eu încă nu-s . 
„penzionist" femeie 1

•X

•X

■X

■X

Axente A. PETRU #
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TEHTRUL-PRIETEN «L CELOR CE MUNCESC
Pe marginea unei cărți
cu coperte galbene

m în fața mea o căr
țulie cu coperte sim
ple, galbene. In aproa
pe patruzeci de pagini 
sînt adunate fragmente 
din improvizațiile meș
teșugite ale brigă
zilor artistice de agi
tație din regiunea Cri
șana. Culegerea este

tipărită pentru a servi altor forma
ții, dar o lectură atentă a textelor 
procură oricărui cititor o emoționantă
întâlnire. Nu ne trece prin minte să 
idealizăm conținutul broșurii de la 
Oradea. Nu ni se pare potrivit nici 
să mimăm festiv o uluire declama
torie. Bineînțeles că în compozițiile 
scriitorilor amatori (și anonimi) care 
alcătuiesc culegerea de care ne ocu
păm, nu lipsesc accentele stîngace 
și că asonantele depășesc uneori li
mita procentului îngăduit. Ne plac 
totuși versurile din această sumară 
antologie regională, fără să afectăm 
uimirea, pentru că producții asemă
nătoare cu cele de pe malurile Cri- 
șiilui Repede am mai cunoscut în alte 
numeroase colțuri ale țării. Ceea ce 
ne face să vorbim despre cărticica de 
scene ocazionale, care ne îmbie cu 
copertele sale galbene, este tocmai 
această similitudine cu alte și alte 
flori lirice create spontan în mișca
rea artiștilor noștri amatori. Intîlni- 
rea pe care ne-o oferă are farmecul 
unei eflorescențe caracteristică vreml- 
l'ir de astăzi. Culegerea de la Ora
dea este, cum se spune, reprezenta
tivă. Ea se încadrează într-o miș
care care a cuprins întreaga popu
lație muncitoare a țării șj are astfel 
o valoare exemplară. Iată de ce ne 
permitem să înseiiăm pe marginea 
puținelor pagini ale acestei reuniri de 
texte, cîteva observații fugare.

*

Nicăieri nu se verifică mai deplin 
ca în producțiile literare de extracție 
populară, adevărul că în construcția 
intimă a textului dramatic se reflectă 
exigențele și personalitatea spectato
rului. a consumatorului de artă. 
Scurtele creații dramatice din cule
gerea orădeană atrag atenția prin 
arhitectonica lor modernă, simțitor mo
dificată față de tiparul vechilor 
Jocuri de scenă folclorice. Convenția 
teatrală, cu vechi state de serviciu 
în dramaturgia populară, capătă în 
noile producții un cîmp mai larg de 
desfășurare. Se poate astfel observa 
dinamica deosebit de vie a acțiunii 
dramatice, care obligă la trecerea 
rapidă de la un cadru scenic la al

tul, schimbînd la intervale scurte rit
mul țocului. In sceneta „La noi în 
gospodărie" (program al brigăzii ar
tistice de agitație a G.A.C. „Viața 
nouă" — Sîntana) se succed, imediat 
după ridicarea cortinei, trei momente 
disparate; o discuție între copii, cîte
va clipe dintr-o horă dezlănțuită, și 
— în sfîrșit — discuția între colecti
viști și individuali. Este aci un ritm 
care amintește de succesiunea sec
vențelor cinematografice, avînd în 
vedere un public familiar cu proce
deele celei de a șaptea arte.

„Ce am văzut la Mădăraș" (din pro
gramul brigăzii artistice de agitație 
din corn. Gepiu) este o reconstituire 
scenică a unei vizite într-o gospodă
rie colectivă. Tehnica acestei recon
stituiri se sprijină pe alternanța în
tre textul narativ al prezentatorului 
(personaj propriu dramei epice mo
derne) și pasajele ilustrative din 
timpul vizitei, pasaje care alcătuiesc 
la un Ioc filmul înțelegerii caracte
rului superior al vieții în gospodăria 
colectivă. Convenția teatrală, pe de
plin acceptată de privitorii țărani, as
tăzi vechi spectatori, rezolvă schim
bările brusce de loc și de timp cu o 
naturalețe remarcabilă. Pentru a men
ține distanța convențională între 
prezentare și acțiune, autorul (sau 
autorii?) piesetei au rezervat versul 
ca formă de expresie în tablourile 
acțiunii, iar proza sfătoasă pentru 
textul comperajului. Se realizează ast
fel o îmbinare colorată a celor două 
planuri de joc, în care mai cu seamă 
monoloagele prezentatorului sînt crea
te cu savoare și autenticitate. Iată 
un fragment dintr-un asemenea mo
nolog suculent, care include în nara- 
ție elementul dinamic, dramatismul 
unei mișcări sugerate: „Cu tov. pre
ședinte Maghiar, zic. Amu a plecat. 
Trebuie să fie alături la sfat... Ani 
intrat la sfat. Cu tov. Maghiar, vă 
rog. Amu a ieșit. A plecat la cules 
de țucurechî. Ajung la tarlaua cu pri
cina. Oamenii culegeau de zor la 
țucurechi, cu toate că ploaia nu în
cetase de loc... Cu tov. președinte, 
vă rog. Acuma s-o dus. O fi la gră
dina irigată..." ș.a.md.

Este evident că procedeele autentic 
moderne răspund unor cerințe proprii 
spectatorului format. Cărțile, turneele 
teatrale, cinematografele sătești, cir
culația neîntreruptă dintre oraș șl 
sat au creat săli de teatru vii și cu 
o reală capacitate selectivă. Vechile 
scepete rudimentare au făcut loc unor 
specii lițerare adecvate luminilor cul
turii socialiste. Reportajul dramatic 
amplu și actual sau Darea de seamă 
publică a gospodăriilor colective, în

forme artistice evoluate figurează prin
tre semnele revoluției culturale în 
noile noastre așezări sătești.

*

Nu intenționăm să abordăm proble
ma, după cîte se pare rezolvată de 
folcloriști, cp privire la permanența 
creației folclorice, după generaliza
rea științei de carte pe cuprinsul ță
rii. Este aci de răspuns unor între
bări complicate, plecînd de la cerce
tări deosebit de ample. Cum nu ne 
considerăm pregătiți pentru o aseme
nea discuție de specialitate, ne vom 
mulțumi să ne exprimăm emoția sin
ceră față de nu puținele pasaje de 
autentică poezie nouă găsite în cărti
cica din regiunea Crișana. Convor
birea plină de farmec dintre doi bă
ieți și un cuc, cuprinsă în poemul 
dramatic „Primăvara lui 1060 în sa
tul nieu“ (Programul brigăzii artis
tice din comuna Aldești-Gurahonțl 
transcrie, în ritmuri de doină stră
veche, simțăminte proaspete și prive
liști actuale. Recunoștința fală de 
partid este mărturisită in versuri 
străbătute de o undă originală, au
tentică:

Brigada artistică 
luptă pentru calitate
Printre artiștii amatori de la Uzinele „Mao Țze-dun,t

Artiști amatori de la Casa raională de cultură a raionului N. 
Bălcescu, In timpul unei repetiții.

Crișule ce duci la vale
Spumate apele tale,
Aș vrea apele să-ți fie
O cerneală vineție.
Iar un plop micuț, subțire
Tocul care să înșire 
Pe trei frunze de anin 
.Dragostea ce-n mine-o țin.
Forme reputate ale barzilor necu- 

nnscuți iau deseori aspecte neîntîl- 
nite, particulare, sub impulsul mate
rialului nou de viață, o neașteptată 
nuanță satirică capătă arhaicul bles
tem în impreciația adresată lămpii de 
gaz, devenită obiect anacronic („Ce 
am văzut la Mădăraș"). Litania tra
dițională a „Paparudei", tratată pa
rodic, dă la iveală surse comice de 
bună calitate („La noi în gospodă
rie").

După cîte știm, autorii acestor ver
suri, deși nu semnează, sînt cunoscuți 
celor ce îi aplaudă. Totuși compozi
țiile lor își păstrează caracterul 
colectiv, deoarece utilizează larg ver- 
surj de circulație orală mai veche, 
printre care apar, nu o singură dată, 
ecouri din lecturile unor poeți contem
porani. Se realizează astfei. în am
bianța proprie improvizațiilor ocazio
nale, o sinteză a liricii culte, cu ecouri 
folclorice încă vii- Această țesătură 
evidențiază pe alocuri șj armonii 
inedite, ce aparțin neîndoios unor ta
lente anonime care adaugă Unii și 
culori originale.

Participarea liricii culte contempo
rane la realizarea „programelor" în 
versuri ale brigăzilor artistice de la 
sate, se explică nu numai prin larga 
răspîndire a cărților de poezie în ca
sele țăranilor muncitori. Decisiv în 
acest proces de întrepătrundere și feri
cită simbioză este conținutul nou, actual, 
contemporan al vieții socialiste de la 
țară. Temele legate de transformarea 
revoluționară a traiului celor de la 
sate, atrag cu necesitate influența 
unei arte proprii acestui timp. Pe 
trunchiul viguros al creațiilor folclo
rice se suprapune amprenta melodii
lor care dau haină artistică glasului 
epocii noastre.

Versurile din culegerea cu coperte 
galbene trezesc nu o dată asemenea 
gînduri. Autorii textelor publicate de 
Casa regională Crișana a creajei 
populare nu sînt scriitori de profesie 
Și cu patalama. Dincolo de stîngăcil 
și stridențe, dincolo de graba ineren
tă caracterului operativ al producțiilor 
lor, se desemnează cîteva talente mo
deste, dintre cele nenumărate care se 
ivesc mereu pe harta revoluției noas
tre culturale.

V. MINDRA

Brigada artistică a Complexului C.F.R. „Grivifa Roșie" pregătind un spectacol 
închinat aniversării Partidului.

Spectatorii din lleanda
N-am văzut ,,N eamurile”, piesa 

lui Teofil Bușecan în sala somp
tuoasă a Naționalului din Cluj. De 
data aceasta afișul te întîmpina la 
intrarea Căminului Cultural din sa
tul colectivizat lleanda. Plouase în 
ajun și oamenii care se apropiau 
priveau bycuroși pămîntul jilav 
dimprejur, cercetau cu aceeași 
bucurie mașina Naționalului clujean 
oprită în fafa căminului lor, ter
minat la începutul anului acesta. 
I'eneau familii întregi cu bătrînele 
îmbrăcate în haine de culori în
chise, cu qepoți gălăgioși care-și 
căutau locurile în fafă, la picioa
rele celor din rîndul în (îi.

Lumina s-a stins și s-au auzit 
primele replici ale lui moș Iov, în
trerupte de rîsetele aprobatoare ale 
colectiviștilor. Tematica stringent 
contemporan^ asigură interesul pe 
care îl prezintă piesa. Există însă 
în „NăăȚhurile" un personaj fără con- 

-sisUntă și ,-făvĂ -ral* determinant, in
consecventa președintelui Oancea nu 
este riguros motivată, intențiile lui 
moș Iov sint deseori niște concluzii 
în chip de ,,morala fabulei", în 
sfirșit, construcția dramatică a idi
lei Raluca — Pașii* este extrem de 
fragilă. Dar este important faptul 
că acțiunea de pe scenă face parte 
integrantă din existenta celor de 
aci. Colectiviștii din lleanda ascultă 
necazurile unui președinte de gos
podărie, Oancea, încolțit de lăcomia 
neamurilor. Sidonia, sofia sa, folo
sind un debit verbal uluitor și o 
dirzenie ilariantă (în interpretarea 
remarcabilă prin autenticitate a An- 
căi Arghir) caută să ob(ină un cal 
pentru Toader (C. Nufescu) negustor 
abil de găini și stomatolog diletant, 
băutura pentru veșnic adormitul 
Simion, pînză de steag pentru pre
gătirile de înmormînlare a băhînei 
Tudorica.

Spectatorii rid, se uită cu tnfeles 
unul la celălalt; o femeie îi dă ve
cinei cu cotul, șl iți dai seama că 
personajele sînt cunoscute de ei cit 
lumea și pămîntul, că moș Iov e

un bătrîn flecar cum au si ei prin 
gospodărie, că ,, invent ivur Toader 
nu este un personaj datorat ficțiu
nii, că asaltul organizat al rudelor 
împotriva președintelui s-a desfășu
rat, poate, nu numai pe scenă. Cînd 
,,neamurile" devin colectiviști de 
treabă spectatorii își manifestă des
chis bucuria. Toader afacerist ver
sat, prin apelul la ambiția lui, de
vine in cele din urmă un pasionat 
crescător de păsări, Sidonia, adver
sarul cel mai temerar al președin
telui se împacă în sfîrșit cu starea 
nouă a lucrurilor, iar timidul se
cretar al organizației de partid, (din 
păcate, palid realizat în piesă) se 
căsătorește în cete din urma cu Nă
lucă, fiioa președintelui (blondă și 
naivă în interpretarea Andei Caro- 
P°D;

In pauză, spectatorii din lleanda 
se interesează cine e autorul și îl 
c?rc^tgază discret (Teofil. Rușe^aii a 
venit și el cu noi), inired&chid 
ușa din camera rezervată actorilor 
și se întorc în sală nerăbdători. A- 
plaudă selectiv și constituie pentru 
actori o „sală bună", pe care a- 
ceștia și-o visează adesea. Actorii 
simt participarea afectivă a specta
torilor și joacă din ce în ce mai fi
resc, mai inspirat.

Dar n-a fost Interesant numai 
spectacolul. Discufia care a urmat 
a dovedit maturitatea spectatorilor 
din lleanda, discernământul lor. Co
lectiviștii Pop Ion, Ana Bal, Pop 
Vlad au. făcut caracterizări ale per
sonajelor principale, au relevat sem
nificata piesei, apreciind-o pentru 
tematica ei contemporană. Pe spec
tatori i-a bucurat faptul că exis
tenta și frămînlările lor îi preocupă 
pe scriitori, i-a bucurat faptul că 
Teatrul National din Cluj și-a tri
mis actorii în satul lor.

Spectatorii colectiviști așteaptă cu 
nerăbdare piese contemporane, iar 
artiștii pot fi siguri că vor găsi la 
lleanda, un public nou, entuziast, 
Și în același timp exigent.

„Ziceți, măi de prin sectoare, / cum 
răspundeți la chemare" — răsună in 
clubul Uzinelor „Mao Țze-duit" o stri
gături populară, plină de energie și 
prospețime. Este și un apel grav, care 
cere firesc și categoric tuturor mun
citorilor din uzină să răspundă la 
chemarea partidului de a lupta pen
tru îmbunătățirea calității produselor 
fabricii.

In spectacolul întitulat „La luptă 
pentru calitate", strigăturile și cinte- 
cele prezentate de membrii brigăzii 
reiau p-oblemele majore ale muncito
rilor din uzină, intr-o atmosferă de 
cuceritoare voie bună și într-o dina
mică adecvată.

Preocupați de creșterea prestigiului 
fabricii care exportă în străinătate 
utilaj petrolifer, cazane de înaltă pre
siune, utilaj chimic (tema scenetei 
„Tîrgul internațional"), toți tinerii se 
declară „îndrăgostiți de marca fabri
cii" — și ignorînd orice alte preocu
pări, studiază cu perseverență și dau 
la iveală mpreu alte inovații: despre 
aceasta ne vorbește „Perinița cali
tății". Există în această „Periniță" un 
nestăvilit optimism, o uluitoare ex
plozie de energie; fiecare interpret 
(și sînt mulți) înaintează în fața sce
nei și conform temperamentului său 
artistic — de care instructorul a ținut 
seama — își exprimă dorința de a 
munci, de a avea rezultate tot mai 
bune in producție, de a-și ridica ni
velul profesional, de a se instrui. „Cel 
mai important dintre rezultatele lup
tei pentru calitate, credem că este 
creșterea calității umane a omului", 
ne-a spus tovarășul Radu Baboe, res
ponsabilul cultural. Acesta a fost șt 
unul din obiectivele principale ale 
programului artistic prezentat în spec- 
tacolul-model ce a avut loc la Casa 
de creație raională. Membrii brigăzii 
artistice de la Uzinele „Mao Țze-dun" 
se mindresc cp acest spectacol-model. 
Ni s-a părut revelatoare perseverența 
in creșterea calității spectacolului, 
căci repetițiile continuă și acum cu 
aceeași regularitate și cu o exigență 
mereu sporită : membrii brigăzii sint 
ei înșiși un exemplu in înțelegerea

și îndeplinirea Directivelor partidului. 
Retran Niculae și Tulin Ion sînt me
canici ; Bongiu P. este macaragiu iar 
Ionescu Gheorghe — forjor și cu toții 
sînt fruntași în producție, l-am ur
mărit cu cită însuflețire interpretează 
clntecele și cupletele în care sint 
lăudate („Vești din uzină", „Perinița 
calității" etc.) sau satirizate („SS vil 
cu părinții") aspecte ale muncii în 
uzină. Și ne-am convins că succesele 
obținute la locul de muncă se datoresc 
unei înțelegeri profunde a sarcinilor 
de plan și a răspunderii pe care toți 
oamenii muncii o au în fata partidu
lui. Lirismul cîntecului „A mai ple
cat un tren din Dealul Spirei" ca și 
elanul hotărît din „La luptă pentru 
calitate" și „Cintați, cîntați partidu
lui" vorbesc despre succesele impor
tante obținute în producție și, în a- 
ceastă atmosferă, numele muncitori
lor fruntași Grigore Chiriță, Limban 
Nicoțae și Pașaliu Nicolae capătă va
loare de simbol și devin un exemplu 
mobilizator în cel mai concret înțeles 
al cuvîntului.

Caracteristic pentru modul artistic 
de interpretare ni s-a părut omoge
nitatea colectivului și ritmul viu, sus
ținut și egal, in care se desfășoară, 
chiar și la repetiție, numerele pro
gramului. Tovarășul Cornel Constan
tin, instructorul artistic, își propune 
ca de acum înainte să se ocupe mat 
ales de felul în care se manifestă 
particularitățile temperamentale ale 
talentului fiecărui actor, spre a creți 
mai apoi și texte în care personali
tatea fiecărui membru al brigăzii 
să-și poată valorifica toate posibili
tățile.

„Am urmărit să creăm un specta
col mobilizator, cu o țintă precisă, 
care să răspundă problemelor celor 
mai actuale ale uzinei; un spectacol 
educativ, fără a fi didactic", ne-a spus 
tovarășul Cornel Constantin.

Fără îndoială, caracteristica cea 
mai de seamă a activității brigăzii 
artistice de la Mao Țze-dun este 
această multiplă înțelegere a luptei 
pentru calitate.

Adriana ILIESCU

Cristina LUCIAN

Cu rebuturile se luptă și pe scenă. Brigada artistică de agitație a Uzinelor 
„1 Mai" (Fernetiu) — Baia Mare, surprinsă într-o astfel de acțiune.

n dezvoltarea sa, miș
carea teatrelor de ama
tori se vrea alimenta
tă perpetuu cu lucrări 
dramatice noi, reflec- 
tînd realitatea vieții 
sociale și etice a oame
nilor, în continuă trans
formare. Ca nicăieri, 
contribuția dramatur

giei originale este, aici, un factor 
vital, căci, spre deosebire de teatrele 
profesioniste, amatorii nu vor putea 
umple un gol în repertoriul lor cu 
Shakespeare sau Goldoni. Rămînerea 
literaturii în urma vieții — fenomen 
explicabil prin subordonarea forme
lor conștiinței față de existența ma
terială a oamenilor — se resimte 
aici, în teatrul de amatori, în modul 
cel mai acut, mai dur, pentru că ea 
vine în contradicție cu nevoile în 
permanentă creștere ale unei mișcări 
de masă constituite și ține în loc, 
chiar vremelnic, atîtea energii crea
toare, atîtea disponibilități artistice.

Cercul de artiști amatori de la Uzinele „Semănătoarea" repetind piesa „Și pe struda noastră" de Horia Locinescu

Prejudecățile privind dramaturgia 
pentru amatori au pierdut vizibil 
teren, rămînînd undeva în lestul 
abandonat de fiecare eu mai multă 
sau mai puțină strîngere de inimă. 
Atît dramaturgii cu experiență cît și 
cei tineri au încercat să înțeleagă 
și s-au străduit să răspundă nevoilor 
teatrului de amatori. Astfel că, in 
repertoriul lor din ultimii ani. ama
torii au înscris lucrări de : Mihail 
Davidoglu, Lucia Demetrius, Horia 
Lovinescu, Teofil Bușecan, Sutei 
Andras, Dragoș Vicol, Ludovic 
Bruckstein, Tiberiu Vornic, Dan Tăr- 
chilă, Constanța Bratu și alții.

S-a scris suficient pentru amatori ? 
Indiscutabil, nu. Față de amploarea 
mișcării de amatori, cele nu prea 
multe din piesele originale reprezen- 
tabile alcătuiesc un fond destul de 
sărac, incapabil să satisfacă cerințe
le publicului numeros și ale echipelor

DRiMÂTURGlÂ PENTRU TEATRUL DE IM
de amatori, de asemeni numeroase, 
care s-au constituit în aproape fie
care unitate socialistă niai mare, pe 
lingă aproape fiecare cămin cultural. 
E nevoie și aici, în teatrul de ama
tori, ca și în teatrul profesionist, de 
o împrospătare continuă a repertoriu
lui, de o punere de acord cu proble
mele cele mai actuale ale vieții omu
lui nou.

Critica de specialitate poartă și ea 
o vină bine definită în slaba nutrire 
de către dramaturgi a teatrului de 
amatori, pentru că s-a retras cu 
nejustificată indiferență în fața pro
blemelor acestui teatru, neglijînd cea 
mai largă și cea mai activă mișcare 
artistică, trecînd cu vederea cerin
țele și lipsurile celui mai răspîndit 
repertoriu dramatic. S-ar cere din 
partea criticii dramatice o analiză

competentă a specificului dramatur
giei pentru ---- x--'
tematice și a 
caracteristice,
asupra pieselor, cronici ale spectaco
lelor și, în sfîrșit, o dezbatere serioa
să a problemelor legate de actuala 
fază în evoluția teatrului de amatori. 
Problemele care ar putea fi puse în 
discuție sînt nenumărate și, fără doar 
și poate, interesante, ca de pildă : 
In ce constă specificul dramaturgiei 
pentru amatori ? Amatorilor li se pot 
oferi numai piese într-un act? Sau, 
Inversînd întrebarea, toate piesele 
într-un act pot fi jucate de amatori ? 
Care e granița dintre simplitate și 
simplism în aceste piese? Cum rezol
văm problema evoluției personajului 
pe un spațiu atît de limitat? Conflict 
sau conflicte ?

Unele din aceste probleme vor reve
ni în discuția noastră, cînd ne vom 
referi la cîteva din ultimele piese 
publicate în volum sau în revisti 
„Teatrul". Obiectul discuției ne impu
ne din capul locului o precizare: 
analizînd o piesă destinată teatrului 
de amatori, ținem seama și de speci
ficul acestui teatru, de posibilitățile 
lui artistice și tehnice, dar nu scu
zăm prin aceasta — așa cum sîntem 
uneori înclinați s-o facem — defi
ciențele de conținut sau de măiestrie 
ale lucrării respective. Fiindcă, totuși, 
dramaturgia pentru amatori nu e 
dramaturgie de amatori. Exigențele 
ideologice și artistice valabile pentru 
întreaga literatură prezidează și 
creația dramatică destinată amatori
lor. In analiza acestei dramaturgii 
nu vom face concesii specificului, pen 
Iru că nicăieri pe teritoriul artei, spe 
cificul nu este un element de cate 
goria valorii.

Așadar, prin ce se deosebește dra
maturgia, să-i spunem „mică", de dra 
maturgia, să-i spunem „mare" ? Obser
vați că evităm expresia generică 
„piese într-un act", fiindcă nu toate 
piesele destinate teatrului de amatori 
sînt într-un act — chiar dacă autorul 

amatori, a resurselor 
mijloacelor artistice 
aprecieri de valoare

ține la formulă — (vezi, spre exem
plu, „Povestea cu șorțurile schim
bate" de Constanța Bratu, care 
se compune nu din două tablouri 
ci, în fond, din două acte), după cum 
nu toate piesele într-un act sînl 
potrivite pentru amatori (aș cita în 
acest sens sceneta lui Al. Mirodan 
„Cerul nu există"). Aparent, princi
palul element de specific este de 
ordin cantitativ : piesele pentru ama
tori sînt scurte. Dar acest criteriu, 
care ține totuși de formă, trebuie să 
oglindească un specific de conținut. 
Intr-adevăr, este vorba de o anume 
simplitate și concentrare a conflictu
lui dramatic, de o creionare sumară 
a personajelor. Acestea nu numai 
pentru că spectacolele n-ar trebui să 
dureze mult, dar și pentru că inter- 
preții, mai puțin stăpîni pe meșteșu
gul scenic, trebuie scutiți de o în
cărcătură dramatică excesivă care să 
le depășească posibilitățile. Lungimile 
artificiale vor ieși aici rnai puternic 
în evidență. De aceea vor stînjetli 
monologurile prelungite ale bătrî- 
nului Merchiș din „A doua tinerețe" 
de Dragoș Vicol, dialogul prea lung 
dintre Ponoran și Victorița din „Tran
dafirul negru" de Mihail Davidoglu, 
încurcăturile repetate ale lui Romeo 
Pop din „Povestea cu șorțurile schim
bate" de Constanța Bratu. Legea con
centrării dramatice se impune deose
bit de riguros în piesele pentru ama
tori.

Lucrările pentru teatrul de amatori 
nu sînt. de cele mai multe ori, piese 
în 3,4,5 acte care au fost concen
trate, nici lucrări care, dezvoltate, 
pot deveni piese in 3,4,5 acte. Acestea 
sînt și trebuie să fie lucrări întregi, 
finite, concepute anume pentru 
trul de amatori, bucurîndu-se de 
„rotunjime" artistică, necesară 
cărei opere de artă. (Firește, au 
și nu sînt imposibile cazurile în 
o piesă de întindere să fie concen
trată în scopul reprezentării ei de 
către echipele de amatori: ne.amin
tim în acest sens și de „Cumpăna" 

ten
acea 
ori - 
fost 
care

a Luciei Demetrius care a fost în 
urmă cu mulți ani, adaptată, și nu 
rău, pentru teatrul de amatori. Cazu
rile nu pot fi transformate însă în 
principii și reguli).

Există, așadar, un specific — pe 
care, desigur, nu l-am definit aici, 
în primul rînd pentru că nu ne-am 
propus acest lucru —- al dramaturgiei 
pentru teatrul de amatori. Acest spe
cific reclamă respectarea anumitor 
norme artistice și tehnice (simplita
tea de conținut, dar și simplitatea 
cerută de montarea scenică, concen
trarea, caracterul profund populir 
etc.), dar el nu poate constitui nicio
dată pretextul unui rabat de calitate.

Ni se va obiecta, poate: dacă cerem 
piese care să poată fi jucate de ami- 
tori, atunci trebuie să avem în vedere 
și o anume îngăduință față de text. 
După părerea noastră, dramaturgia 
pentru amatori nu trebuie împinsă sil
nic la un așa-zis nivel minim al tea
trului, ci trebuie să fie un stimulent, 
un educator, să-i formeze pe actori 
și pe spectatori în spiritul artei ade
vărate, la cel mai înalt nivel.

Ultimele piese pentru amator! 
publicate în colecția Editurii pentru 
literatură, în revista •„ Teatrul", in 
colecția Casei centrale a creației 
populare sau în „Îndrumătorul cul
tural" răspund într-o mare măsură 
atît legilor specifice de care vorbeam, 
cît și exigențelor artistice aflate 
deasupra acestor legi și dovedind 
creșterea necontenită a nivelului cul
tural și a simțului artistic ale spec
tatorului contemporan. Se poate vor
bi de o anumită extindere a ariei 
tematice și problematice, de aborda
rea unor aspecte noi, caracteristice 
actualei etape din dezvoltarea con
științei socialiste. Astfel, piesa „Tran
dafirul negru" de Mihail Davidoglu 
dezbate cu ascuțime probleme dintre 
cele mai actuale ale eticii noi, comu
niste, legate de necesitatea ridicării 
nivelului cultural și tehnic al munci
torilor, de abandonarea metodelor 
empirice în producție, de cinstea și 
puritatea omului nou. produs al re
voluției socialiste. Nu toate piesele 
se află însă în plină actualitate prin 
problemele dezbătute. Dacă lucrarea 
lui Dragoș Vicol „A doua tinerețe" 
aduce în scenă un episod interesant 

al introducerii tehnicii noi în munca 
tăietorilor de pădure, interesul pro
blematicii ca atare se oprește la 
actualitatea anului 1953, cînd se 
desfășoară acțiunea piesei (tipărită, 
menționăm, în 1961). Or, între altele, 
teatrul de amatori se caracterizează 
și prin operativitate, fiindcă este cel 
dintîi chemat să intervină direct în 
procesul de făurire a unei noi con
științe, a unei noi atitudini față de 
muncă și față de colectivitate. Inac- 
tualitatea problemei introducerii ferăs- 
traielor automate în tăierea pădurilor 
atrage după sine și o oarecare desue
tudine a dezbaterii morale a piesei, 
strîns legată de acest moment de tre 
cere revoluționară de la tehnica pri
mitivă la cea moderni).

Nu ni se pare, de asemeni, de do
meniul actualității imediate și, în 
treacăt fie spus, nici de domeniul 
artei, cel de-al doilea episod al pie
sei „La comisia de împăciuire" a Tui 
Tiberiu Vornic în care, pe parcursul 
unei treimi din lucrare, se discută 
problema unei pisici înecate într-o 
fîntînă și a tuturor consecințelor 
sociale și morale care decurg pentru 
personaje din acest incident. De altfel, 
nu credem că mai este posibil ca un 
singur om — principalul personaj 
negativ al piesei, Anton Stan, — 
despre care se știe că s-a ocupat 
întreaga sa viață de antrenarea con 
sătenilor în procese costisitoare șj 
inutile, să mai poată influența astăzi 
cu atîta ușurință conduita țăranilor, 
împingindu-i fără dificultăți in scan 
daluri minore și rușinoase. Este nu 
numai o chestiune de acuratețe artis 
tică, dar și o reflectare superficială 
a realităților satului nostru conteni 
poran, pentru care ar fi caracteristic 
mai ales cel deal 3-lea episod al 
piesei, înfățișînd un conflict între 
vechi și nou în viața familială a 
personajelor.

Vom stărui într-un articol viitor 
asupra cîtorva dintre cele mai recente 
piese pentru amatori, încercînd să 
aducem în dezbatere unele probleme 
de conținut și de măiestrie artistică 
fe care le ridică aceste lucrări.

Dumitru SOLOMON
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Cu creionul meu de umbră și de fum 
estompez orizonturile de seară 
și pe ele, conturînd palmieri, ca-ntr-un album, 
le dau, de aramă, o nuanță ușoară...

..Balada soldafului a fost scrisă de 
Valentin Ejov și Grigori Ciuhrai, sol
dați in cel de al doilea război mon
dial. Tinerețea, ei și-au petr.ecuț-o pe 
front și filmul acesta l-au , consacrat 
contemporanului lor—sbldat.

Este balada sufletului lui Alioșa 
Skorțoo care a pierit in cel de al 
doilea război mondial, balada călă
toriei lui de neuitat sore casa nata
lă, balada primei iubiri, găsite și 
pierdute pe drum, balada , multor 
inimi ruse care au trecut prin anii 
grei ai războiului.

Semnificația „Baladei soldatului" 
a depășit încă cu mult cadruT te
maticii de război obișnuite. Războiul 
a devenit un fundal care, reliefează 
frumusețea vieții, pentru care se dă 
lupta pe pămint. Prin moartea mi
nunatului tinăr de 19 ani, creatorii 
filmului și-au exprimai ura ’or față 
de război. Eroul baladei are o sin
ceritate tinerească. Este cu nepu
tință să nu te convingă, căci la 
vîrsfa Ini primește o mare și ultimă 
lecție a vieții.

Regizorul G. Ciuhrai a ales tn 
principalele două roluri tineri act(,ri 
neprofesioniști. Nici măiestria depli
nă, nici stăpînirea rafinată a mij
loacelor actoricești n-ar fi putut su
plini sinceritatea luminoasa și sim
plitatea palpitantă pe care au a- 
dus-o filmului Vladimir loașov (A- 
Uoșa Skorțoo) și Janna Prohorentco 
(Șura).

Preluînd materialul artistic cel 
mai curat, regizorul l-a supus pu
ternicii înrîuriri a talentului său. 
In simplitatea mijloacelor de joc el 
a știut să găsească poezia, iar emo- 
tti>i tinerilor interpreți el ia dat 
înflăcărarea romantică.

tntîlnirii în călătorie dintre Alioșa 
și Șura, primei l°r iubiri, îi sînt 
consacrate în film minunate episoa
de. Aici regizorul și operatorii dau 
povestirii un lirism limpid. Din 
punct de vedere cinematografic a- 
cesta se întruchipează prin dialogul 
expresiv, în nuanțele gingașe '. ale 
simțămintelor ce se .trezeșc, în nion- , 
tajul poetic în rațe.' prim planurile 
eroilor alternează cU tablourile pă
durilor de mesteacăn, ale cerului 
înalt și curat ce plutesc pe lîngă 
vagon.

... Iar dramatismul filmului - crește, 
apropiindu-se de desnodămint. Rămîn 
ultimele minute cînd îl- mai vedem pe 
Alioșa în viață. Aci, într-un con
trast simfonic se ciocnesc temele 
contradictorii : pacea t și războiul, 
neuitatul peisaj al patriei și-cinipul •

Schițînd, intr-o clipă, sfera lunii de foc, 
am uitat-o deasupra munților grei... 
și-am desenat stelele, cărora, pe loc, 
fiecăreia, i-am dat numele ei...

Cu penelul meu de argint sclipitor 
i-am dat mării seînteieri de nestemată 
apoi, mi-am luat un cărbune și, ușor, 
am umbrit toiul, totul, deodată...

'Atunci oînturile, toate parcă-au pornit, 
intr-un galop din hău dezlănțuit.

In pășunile nocturne pasc, agale, 
turme de cai au coame domoale 
de sare și de ceafă groasă...

pentru literatură și artă
Nemișcați, în noaptea nemișcată, 
în umbră, buzele de mătasă 
abia se mișcă... abia se-arată.

Deasupra 
noaptea...

cailor se 
întinsă....

odihnește, haină, 
calină.

de luptă pîrjolit, viața și moartea.
Spectatorii își amintesc că filmul 

se încheie cu . secvența' .despărțirii ’, 
dintre Alioșa și mama sa, cînd .sol-,w 
datul strigă: „i\lă voi întoarce 
mamă". : '.ic

De ce n-au arătat Valentin Ejov 
șt - Grigori Ciuhrai moartea, lui A- 
lioșa ? De ce au terminai filmul cu 
strigătul bucuros de speranța ..ăia 
voi întoarce, mamă !" ? Cu o puri-■ 
late cristalină și o deosebită forță, 
aci apare intenția autorilor de ad. 
arăta pe erou _ în filui puniui în 
uiăță. Ei ne-au prezentat numai ce 
are Alioșa mai prețios și, mai scump: 
viața lui,' tinerețea, inima lui curata 
,sj bună, lată ce a distras războiul!

A povesti despre m°arte, cin tind 
viața ; a povesti despre ' suferință, 
arâtînd prima dragoste ; a povesti 
despre nenorocire, arătîîid fericirea 

acestea nu sînt numai stră'pcite 
procedee, ci umanismul militant al 
filmului, ideea operei1 și, in ultimă 
esență, sensul vieții care nu acceptă 
războiul sîngeros.

Pentru nobilul nies^j al filmu
lui, pentru contribuția deosebită In 
cauza păcii exprimată ih neuitate 
imagini artistice. , .Balada soldatu
lui" a primit înalta distincție, Pre
miul Lenin.

vardovskl și Sarian, 
Mravinski și Pașenna- 
la, Prorokov și Richter 
— chiar numai simpla 
înșiruire a acestor nu
me cu o faimă ce a 
trecut peste hotare este 
cea mai bună dovadă 
a exigenței Comitetului 
pentru premiile „Le- 

împuternicit de poporul sovie
tic să acorde titlul de laureat al pre
miului Lenin, celor mai buni dintre 
''ei buni.

șl
S-a găsit cine să are, 

să semene, 
Cosmosul să-1 cucerească"

Alexandr 
sovietici 

Comitetul

Prokofiev, unuT din 
cei mai în vîrstă, că

i-a decernat înalta

scrie 
poeții 
raia 
distincție. Cu un sentiment de deo
sebită mîndrie pot repeta azi 
menii sovietici aceste versuri, 
rora ei le-au dat viață.

Tendința de a reflecta în opera 
artă căile străbătute de popor, —
a exprima în forme artistice variata 
problematică a omului sovietic de 
azi, care brăzdează pămînturile înțe- 
lenite ca și căile Cosmosului, — ca
racterizează creațiile celor mai buni

od-
că-

de 
de

A. ZORKI
Moscova, aprilie 1961

artiști ai Uniunii Sovietice. în fața 
cititdrului poemului „Din zare-n zare" 
de A. Tvardovski se desfășoară ta
blourile patriei sovietice de necuprins 
— de la Smolensk, regiunea natală 
a poetului și pînă la frontierele din 
Extremul Orient.

Mihail Stelmah, scriitor ucrainean, 
în dorința de a reflecta cît rhai pro
fund și mai veridic evoluția 
mmii colhoznice, 
tura indisolubilă 
vidului și soarta 
tors Ia descrierea procesului de colec
tivizare și a Războiului pentru Apă
rarea Patriei („Marea familie"), la în
fățișarea anilor de după revoluție în 
Ucraina („Prețul sîngelui") și apoi 
Ia crearea unei opere epice multila
terale despre sfîrșitul secolului trecut 
și revoluția din 1905 („Pîine și sa
re"), El a fost îndemnat să se adre
seze trecutului din dorința de a ajun
ge la izvoarele minunatului „azi" 
sovietic, de a exoiica cauzele și ră
dăcinile istorice ale victoriilor pre
zente.

Lucrările distinse cu premiul „Le
nin'' 1961 sînt o confirmare grăitoa
re a justeței aprecierii făcute de to
varășul N. S. Hrușciov: „Dacă lupta 
pentru idealurile comunismului, pen
tru fericirea poporului sînt scopul

. i țără- 
de a afirma legă 
dintre soarta indi- 

poporului,- s-a în-

,,Balada soldatului

Esprit Hector Charry 
dintele 
tare a

vieții artistului, dacă el trăiește pen
tru interesele poporului, cu ideile și 
visurile acestuia, orice fenomene din 
viață ar descrie el, operele sale vor 
corespunde intereselor poporului, 
partidului și statului".

Alături de marile opere epice ale 
lui Tvardovski și Stelmah, găsim vo
lumul de lirică al lui Prokofiev care 
conține versuri de dragoste, pasteluri 
și versuri despre arta poetului. Tot 
pe această linie se situează și „Car
tea de gheață" a lui luhan Smuul, 
care redă cu o exactitate de docu
mentar viața oamenilor sovietici ce 
navighează spre țărmurile Antarcticei, 
precum și povestirea cinematografică 
despre Alioșa Skorfov, soldatul de 
19 ani, care se pare că nu săvîrșește 
nimic deosebit dar care cu fiecare 
faptă a sa „prin nimic ieșită din co
mun", afirmă cu o forță uluitoare 
puritatea morală și frumusețea su
fletească a omului sovietic („Balada 
soldatului").

Pictorul Boris Prorokov se găsește 
și el în prima linie a luptei ideolo
gice. Este suficient să amintim ciclu
rile de desene : „lată cine este Ame
rica !", „Pentru pace!“ și însfîrșit 
ultimul său ciclu care a și fost dis
tins cu premiul 
nu trebuie să se mai repete". Tem
peramentul politic pasionat, laconis
mul mijloacelor artistice, satira bi- 
ciuitoare și concentrată de pamflet, 
— iată ce caracterizează person îli- 
tatea creatoare a lui Boris Prorokov.

Mijloace artistice cu totul diferite 
definesc maniera lui Martiros Sarian, 
cel mai în vîrstă reprezentant al pic
turii sovietice. Arta laureatului, ale 
cărei izvoare se găsesc în tradițiile 
multiseculare ale Armeniei natale, 
deraotă un maestru al peisajului și 
ai portretului psihologic.

Personalitatea artistică 
bilei actrițe de la „Teatrul 
Nikolaevna Paseiinaîa, a 
Evgheni Mravinski sau a 
pianist Sviatoslav Pichter, 
cunoscute și apreciate atît de specta
torii sovietici cît și de cei de peste 
hotare, astfel îneît comentariile nu 
sînt necesare.

Marșul triumfal al „Baladei solda
tului" pe ecranele lumii, comentariile 
entuziaste ale presei străine despre 
arta dirijorală a lui 
vinski, virtuozitatea
Richter, reputația 
Iul Martiros Sarian 
oamenilor sovietici 
mîndrie pentru arta 
în întreaga lume înaltele idealuri ale 
umanismului, rațiunii și libertății și 
afirmă cu o forță fără seamăn mă
reția spirituală a omului sovietic.

„Lenin" : „Aceasta

a venera- 
Mic“, Vera 
dirijorului 

eminentului 
sînt

Evgheni Mra- 
lui Sviatoslav 

internațională a 
umplu inimile 

de o justificată 
lor care poartă

G. L

în romînește de CONSTANTIN NISIPEANU

JEAN-PAUL SARTRE:
„Noua doctrină Monroe: America de Sud,
americanilor de nord!

Jean-Paul Sartre, cunoscut scriitor și 
dramaturg francez, care a făcut două 
călătorii <le studii în Cuba și a văzut 
transformările înfăptuite de revoluție, a 
acordat un interviu săptămînalului pari
zian ,, L’Express”, demascînd adevăratele 
motive care au determinat cercurile con
ducătoare americane să-i pregătească și 
să-i organizeze pe mercenarii imperia
liști contrarevoluționari. Reproducem ex
trase din acest interviu :

«In timpul campaniei electorale, Ken
nedy a susținut principiul unui ajutor 
acordat refugiaților cubani din afara 
țării ca și revoltaților din interiorul ei 
Este exact ceea ce el aplică astăzi. Linia 
de comportare nu s-a schimbai. Dacă 
Statele Unite 
la cîteva zeci 
unui mic stat 
de locuitori, 
mele, sale proprii, înseamnă că acest stat 
pune. în cauză noul sens al doctrinei 
Monroe". C.îndva, doctrina Monroe în
semna : America — americanilor. Astăzi 
ea înseamnă: America de Sud, america
nilor de nord.

Trebuie înțeles că imperialismul ame
rican apasă toate țările din America 
Latină și că popoarele din aceste țări 
sînt cu mult mai sensibile în fața fap
tului că Fidel ('.astro a putut scutura 
tutela economică americană, decît jață 
de lot ce li s-ar putea îndruga asupra 
orientării „comuniste" a regimului cu
ban.. Cînd am fost în Brazilia, am pu
tut constata că acolo ' 
derută ca un exemplu, 
lot”».

Referiri du-se la dezmățul 
americane, care încearcă 
„fondul problemei*1, 
continuă : «Acesta 
unui sistem tot atît de riguros ca și 
colonialismul — pe. care-l vom numi Im
perialism — și care reglementează rela
țiile. Americii de Nord cu totalitatea A- 
mericii Latine. Dacă sistemul acesta 
trosnește într-un punct, poate trosni pre
tutindeni.

Sistemul este foarte simplu : este exact 
cel al dominației coloniale, dar cu avan-

1 nu s-a schimbat.
nu pot suferi existența 

de kilometri de Florida a 
suveran cu șase milioane 
care-și realizează re for-

a regimului cu-

Cuba, era con si 
ca o țară „pi-

propagandei
■ să ascundă 

Jean-Paul Sartre 
constă în existența

H
I « (

în
o- 
de

tajul că indigenii înșiji fac politica El 
constă in a stabili astfel de legături cu 
țările slab dezvoltate vecine, ca acestea 
să fie îngrădite de o monocullură fi să 
lucreze pentru Statele Unite, avînd în 
fiuntea lor o clasă conducătoare, în în
tregime vînduță americanilor. Cazul Cu
bei este clar... țara fusese orientată 
spre monocullură : ea nu trebuia să pro
ducă dăcît trestie de zahăr. Trestia va 
costa cît mai pu/in cu putință fi tn fi 
vîndută la prețuri depășind pe cele nor
male. Este visul capitalistului... Ce cîf- 
tigă țăranul sau muncitorul cuban 
această afacere ? Nimic, căci este o 
perație America-America... O țară
monocullură este un minunat debușeu 
pentru capitalurile fi produsele excedenta
re ale Americii. N-are nici o importanță 
dacă stăpîni ai insulei sînt americanii 
sau o clasă aristocrată înfeudată ameri
canilor, pentru că, in tot cazul, venitu
rile sînt convertite în dolari... In Cuba 
orezul și roșiile, care sînt baza alimen
tației cubanilor, trebuiau să fie impor
tate din Statele Unite. Cu alte cuvinte, 
Cuba făcea să lucreze pe agricultorii 
americani, deși fertilitatea solului ei este 
atît de mitre incit ar putea cu priso
sință să-i satisfacă necesitățile.

In toate acestea, unde era democrația? 
Nicăieri. Ea n-a existat niciodată, pen
tru simplul motiv că interesul clasei 
proprietăților și al ofițerilor din armată 
care se recrutau din sinul acesteia, era 
contrar intereselor masei Batista n-a ve- 

. nit, din iiiiîmplare... Dictatura lui a avut 
un sens foarte precis. Americanii care 
erau slăpînii, au modificat întotdeauna 
cota, adică, cantitatea de zahăr pe care 
o cumpărau, după bunul lor plac, în 

Imediat după 
mers foarte bine 

și-au

PRESTIGIUL
CV BEI

ne relatează 
circulă de 
al Americii 

- îi ține în

comentariul 
la un cap la 
Latine : «băr- 
șah“.

încercarea Sta- 
izola revoluția 

țări ale

Samper, preșe- 
interparlamen- 
din Columbia, 
de vedere a 
într-un articol 

,,Combats"

Chiar și o publicație catolică 
cum este revista franceză „Es
prit", recunoscînd importanța 
deosebită a revoluției din Cuba, 
dedică numărul său pe luna apri
lie 1961 acestui eveniment.

Manuel Tunon de Lara tra
sează un tablou al situației po
litice și economice din Cuba în 
articolul intitulat „Du nouveau 
en Amerique latine" (Fapte noi 
în America Latină), din care 
extragem :

„în 1958. studiile lui Briceno, 
Maspero, Talavera etc. au scos 
în evidență nemulțumirile latino- 
americanilor față de penetrația 
economică și influența 
a Statelor Unite. Nu 
deci, să ne surprindă valul 
pasiuni dezlănțuit mai întîi de - 
revoluția cubană și apoi de con
flictul dintre Statele Unite și 
Cuba.

Există o tradiție a 
Latine de neîncredere față 
panamericanismul conceput 
dirijat de Departamentul 
Stat. Istoria e plină de

politică 
trebuie, 

de

Americii 
de 
Și de 

r___ inter
venții ale yankeilor în centrul și 
sudul continentului ; anexiunea 
teritoriului mexican Texas în 
1848, înfeudarea Cubei (amenda
mentul Platt), anexiunea terito
riului Porto-Rico în urma răz
boiului hispano-american. debar
cări ale „marinei" în Nicaragua, 
și mai ales lupta lor împotriva 
popularului „guerillero" Sandino. 
apoi bine cunoscuta poveste a 
canalului de Panama, aranjată 
de dictatori devotați Statelor 
Unite, invadarea Guatemalei...

Era fatal ca toate acestea să 
provoace un curent de simpatie 
tn favoarea lui . Castro. Georges 
Friedmann redă foarte bine a- 
eeastă stare de spirit atunci

cînd 
care 
altul 
boșul'

In legătură cu 
telor Unite de a _ 
cubană de celelalte 
Americii Latine, Tunon de Lara 
scrie :

„Ultima ispravă a diplomației 
domnului Herter lăsînd 
nire noilor conducători 
partamentului de Stat 
relațiilor cu Cuba ■ nu 
decît să adîncească această stare 
de spirit (antiyankee N.T.). Era 
vorba de o mare manevră țin
tind să determine două treimi 
din statele ce fac parte din 
O.E.A. (Organizația statelor ame
ricane) să rupă relațiile cu Cuba. 
Totuși presiunile exercitate în 
acest sens asupra unor guverne 
latino-americane n-au avut drept 
rezultat decît expulzarea cîtorva 
diplomați cubani din ” 
Uruguay.

De altfel, ofensiva 
împotriva lui Castro 
tulburări în cîteva 
Montevideo manifestațiile in 
voarea lui* Fidel Castro au 
destul de violente, ca și în 

cercurile

moște- 
ai De- 
ruperea 
a făcut

Panama și
diplomatică 
a provocat 

țări : la 
fa- 

fost 
Ar-

gentina. de altfel. Și 
universitare din Mexic și Vene
zuela au ținut să se 
împotriva oricărei intervenții di
plomatice împotriva Cubei.

Partidele democrate întrunite 
în urmă cu cîteva luni la Lima 
(A.P.R.A. din Peru. Acțiunea 
democrată din Venezuela, M.N.R. 
din Bolivia, 
nală din 
februarist 
pronunțat 
aplicare a 
cea a lui 
intervenția 
ca Latină . 
categoric față de orice 
de agresiune economică 
la rezolvarea eventualelor 
ren de 
american".

pronunțe

Eliberarea Națio- 
Costa Rica, Partidul 
din Paraguay) s-au 

împotriva ,,punerii în 
unor doctrine cum e 
Monroe cart justifică 
imperialistă în Ameri- 

și exprimă refuzul lor 
„__  ' .7 ' ' formă
agresiune economică tinzînd 
rezolvarea eventualelor dife- 

între țările continentului

comisiei 
senatului 

exprimă punctul 
numeroși liberali 
publicat de revista 
(ianuarie 1961). Deși critică unele 
măsuri ale guvernului cuban, a- 
preciază pozitiv transformările 
economice și sociale întreprinse 
de acest guvern și nu face decît 
să constate o realitate atunci 
cînd scrie: ..Există un val incon
testabil de simpatie pentru Cas
tro în America Latină. Și fiu nu
mai în cercurile progresiste". 
Pentru Alfredo Palacios, sena
tor argentinian, ..revoluția cu
bană este o revoluție autentică, 
latino-americană, care se bazea-

bogate națiuni: Statele Unite cu 
cei 180 milioane de locuitori; - 
în fața opiniei publice mondiale 
care asistă la lupta popoarelor 
coloniale pentru cîștigarea inde
pendenței naționale, (politice), re
voluția cubană este primul 
exemplu de revoluție îndreptată 
împotriva colonialismului econo- 

• va rămîne adevărata 
a celei de a doua ju- 
secolului XX“. (Autorul 
se refere la 
care au avut 

democrație

mic, care 
problemă 
mătăți a !
„uită" să 
socialiste < 
rile de 
n.r.).

Infățișînd condițiile 
care au pregătit 
Cuba, Claude Julien 

bizuit tactica

revoluțiile 
loc în ță- 

populară
istorice 

revoluția 
arată

i în 
i pe 
Fidel

ză pe postulate etice", 
într-un mic studiu „©£ la 

gâtul din lara» la Sierra’ Maes- 
tra“ despre istoria Cubei, același 
autor, de Lara, arată interesul 
din totdeauna al Statelor Unite 
față de Cuba. In 1858, spune de 
Lara, senatorul Stephen A. Dou
glas exprima la 
punctul de vedere 
spunea: „Destinul 
stăpînim Cuba și 
știe să mai discutăm acest lucru. 
Cuba aparține prin natura sa 
continentului american",. (Punct' 
de vedere rămas neschimbat . 
n. r.).

Articolul lui Claude Julien In
titulat „Un prototip de revolu
ție împotriva imperialismului 
economic" este o analiză pro
fundă a condițiilor în care s-a 
desfășurat și în care evoluează 
astăzi această revoluție, precum. 
și a elementelor noi pe care le a- 
duce. Vorbind despre caracterul 
revoluției Claude Julien spune : 
„(Revoluția n. n.) opune o țară 
minusculă - de șase milioane și 
jumătate de locuitori celei mai

New Orleans 
american cînd 
nostru; este să 
ar fi o ■ pro- ■

Castro: „Șaizeci de ani de Isto
rie au demonstrat că democrația, 
votul 
într-o 
ritate 
tă și . .
exercita un control popular real, 
guvernanții de la putere puteau 
să-și urmărească liniștiți intere
sele personale și nu pe cele ale 
țării. Opinia publică nefiind in
formată și- organizată, se putea 
instala. 
Pentru 
devăr 
trebuit 
masele 
rale - . _ .
Un ideal etic a dus astfel la o 
adevărată revoluție economică 
și socială. Și reciproca era ade
vărată; ■ efortul de a scoate ma
sele țărănești din mizerie și ig
noranță urma să facă imposibi
lă orice întoarcere la dictatură*’.

Analizînd etapele revoluției, re
formele și măsurile luate de gu
vernul revoluționar, autorul dez
văluie cauzele de natură econo
mică ale ostilității Washingto-

universal erau vorbe goale 
țară unde imensa majo- 

a populației era analfabe- 
înapoiată. Neputîndu-se

cu ușurință dictatura, 
a instala un regim într-a- 
democratic și cinstit, a 
mai întîi să se scoată 
populare — mai ales ru- 
din mizerie și ignoranță.

nului, și care au dus la un răz
boi economic între Cuba și 
S.U.A. avînd ca prime etape 
„războiul petrolului" urmat de 
„războiul zahărului". Dar mai 
ales exemplul Cubei putea con
tamina alte țări și așa cum spu
ne Claude Julien : „Astăzi gu
vernul S.U.A., — la fel ca și 
companiile americane deposedate 
de revoluția lui Fidel Castro — 
trebuiau în baza logicii interne 
a sistemului însuși să se opună 
regimului cuban. Este calea fi
rească a unei societăți pentru 
care motorul principal rămîne 
profitul. Orice politică de con
ciliere cu Castro ar fi încurajat 
„contaminarea fidelistă" și ar fi 
minat înseși bazele bogăției 
telor Unite".

Revoluția cubană rămîne, 
ciuda 
S.U.A.; extrem de populară, 
numai în țările latino-americane, 
ci în toate țările coloniale și 
semicoloniale".

„Asia și Africa - spune Clau
de Julien — au fost zguduite in 
ultimii douăzeci de ani de dife
rite mișcări care au zmuls aces
te popoare din sfera colonia
lismului politic perimat din sec. 
XIX. Dar iată că America Lati
nă, care s-a eliberat de un se
col și jumătate de sub colonia
lismul 
formei 
imperialismul 
triva acestui 
să pornească întreaga Americă 
Latină cea 
a 
ce-i 
care 
timp 
care 
abia 
cu o 
față

In
revoluției cubane. Nu are nici un 
rost să o aprobi sau să o cri
tici. Trebuie să o înțelegi și să 
vezi în ea un prototip mai 
mult sau mai puțin desăvîrșit 

•al revoluțiilor ce vor urma în 
viitoarele decenii" — încheie 
Claude Julien.

Printre reformele întreprinse 
de guvernul revoluționar, cea

oricăror tentative

Sta-

în 
ale 
nu

pradă 
modern: 

Impo-
spaniol, a căzut 
de colonialism 

economic, 
colonialism trebuie

de-a doua revoluție 
sa. In mod paradoxal, țara 

arată drumul este aceea 
a rămas cel mai îndelungat 
sub jugul spaniol: Cuba
și-a obținut independența 
la începutul acestui secol, 
întîrziere de o sută de ani 

de restul continentului.
aceasta rezidă importanța

mai importantă este, desigur, 
reforma agrară. „Acestei proble
me îi dedică Ren6 Dumont un 
articol intitulat: O reformă a- 
grară „accelerată". După ce face 
un scurt istoric al economiei 
cubane, Rene Dumont descrie 
exploatarea extremă la care au 
fost supuși țăranii de către mo
nopolurile străine. Se cereau 
măsuri urgente și radicale. S-a 
trecut astfel „direct de la lati
fundia feudală la ferma de stat". 
Experiența sovietică a fost un 
exemplu de cel mai mare aju
tor pentru guvernul revoluțio
nar.

Revista „Esprit** publică dea- 
semeni sub titlul „Un american 
în Cuba" pasaje din studiul 
unui sindicalist american, Sid
ney Lens, care a vizitat de cu- 
rînd Cuba. „In doi ani — spune 
Sidney Lens - revoluția a refă
cut Cuba. Ea i-a insuflat un e- 
lan umanist fără precedent, 
dat țării primul guvern 
a redistribuit bogățiile șl 
turile, a refăcut agricultura, 
îmbunătățit industria, a 
rat culturalizarea poporului, 
desființat discriminarea __
și a sădit o profundă speranță 
în inimi".

Cuvintele oamenilor 
activistul sindical american 
stat de vorbă, date concrete,- 
fre statistice, toate vin să 
cătuiască un tablou sugestiv 
reformelor populare înfăptuite 
în Cuba în toate domeniile vie
ții politice, sociale, economice.

Scrisorile din Salvador ale lui 
Juan Terbad care vorbesc des
pre ecoul revoluției cubane în 
celelalte țări ale Americii Lati
ne, ca 
(poezii 
schiță 
nea ‘ ____
confirmînd justețea înfăptuirilor 
revoluționare și evidențiind mo
tivele josnice pentru care impe
rialismul american încearcă 
„stingă** (în chip 
câtor, de genul 
cări susținută 
S.U.A.) „pericolul cuban", 
numea revoluția cubană un ga
zetar american.

a 
cinstit, 

veni-
a 

accele-
a 

rasială

cu care 
a 

et
al
ai

și materialul beletristic 
închinate revoluției, o 

etc.) completează imagi- 
despre revoluția cubană,

să
agresiv, provo- 
recentei debar- 
de guvernul 

cum

s-a 
ln-

__ ________  __ ______ o
literatură regională cu puternice 
tendințe sociale, reprezentată as
tăzi de mulți scriitori cu renu
me național.

în Rio Grande do Sul, 
tremul sud al Braziliei, 
cea mai importantă este 
Lopes Netto, care a trăit i 
șitul veacului trecut. El j 
sit cu măiestrie folclorul 
chesco" în scrierea 
sale, între care cea 
mită este 
tore.io" (Micul păstor negru). Si
moes Lopes Netto domină și as
tăzi mișcarea literară din sudul 
Braziliei.

Alfonso 
de unii 
ția cărții 
țâră) ca ___
literaturi care, „_.r_ _ _______
depășește cadrul limitat al unei 
provincii, 12 _  _ ' _ _2
țional. Cu toate că peisajul și 
personajele sale sînt prezentate 
oarecum artificial, proza lui este 
considerată ca un exemplu pen
tru stilul și limba ei literară. ;

Alt scriitor de talent, Hugo de 
Carvalho ~ 
dispărut 
cunoscut,

in ex- 
figura 

Simoes 
la sfir- 
a folo- 

l ,,gau- 
în scrierea poveștilor 

între care cea mal renu- 
„O Negrinho do Pas-

Ramos, din nefericire ț 
prematur și nu prea 
a lăsat excelente po

vestiri și portrete din țara sa — 
Goias, descriind cu vivacitate șl 
Intr-un stil colorat, sufletul ță
ranului brazilian.

Acești scriitori, precum și alții 
de mai mică importanță, sînt

SCRISOARE 
din R io de Janeiro

considerați, prin creația șl spi
ritul operelor lor, precursori ai 
scriitorilor și artiștilor care au 
organizat „Săptămîna artei mo
derne" — (un fel de congres al 
artiștilor și scriitorilor care și-au 
propus ca țel al activității lor 
creatoare evidențierea specificu
lui național și abordarea unei 
tematici sociale). „Săptămîna** a 
pus bazele mișcării literare con
temporane din Brazilia. Activi
tatea scriitorilor din diverse re
giuni ale țării. mai apropiate 
de problemele acute și actuale 
ale societății braziliene, s-a in
tensificat în ultimele două de
cenii. Cele mai importante rezul- 

obținut în estul și 
regiuni agri- 
economicește,

tate s-au 
nordul brazilian, 
cole, înapoiate ________ ___
grație efortului scriitorilor locali 
de a înfățișa adevărul aspru al 
vieții, de a promova astfel o li
teratură cu un puternic conți
nut social. Se poate spune chiar 
că adevărata mișcare literară 
care a oglindit pentru prima 
dată realitatea braziliană s-a 
creat în nord-vestul țării, în re
giunea cea mai puțin dezvoltată 
economic, cu cea 
climă, zona secetei 
unde feudalismul 
domnesc din plin.

După ținui 1930 
diverse regiuni ale 

îndeosebi în 
problema

mai vitregă 
și a foamei, 
și s-clavajul

funcție de îm pre j u rări. 
război, lucrurile au 
pentru proprietarii cubani. care 
dezvoltat producția pînă la 7 milioane 
de tone. In acest moment, americanii au 
spus : „Nu vom mai cumpăra lotul. 
N-avem nevoie decît: de 4 milioane de 
tone"... Cei loviți au fost țăranii pen
tru că dacă recolta scade de la 7 mi
lioane de tone într-un an, la 4 milioane 
de tone în anul următor, aceasta în
seamnă că 3 din fiecare 7 țărani vor fi 
reduși la un șomaj total.

Pentru a face să se înghită aceasta, 
proprietarii aveau nevoie 
tor. Funcția lui Batista, 
din nou la putere, a fost 
stra țării o doctorie de 
producției de la 7 la 4...

Toate popoarele din America Latină 
simt povara imperialismului economic 
american. Gîndiți-vă că marea companie 
de electricitate care a fost naționalizată 
în Cuba — după ce, timp de 20 de ani, 
a stors beneficii de basm vinzi nd curent 
la un preț de necrezut — continuă să 
vîndă propria lor electricitate mai multor 
țâri de pe continentul american. Dacă 
contrarevoluția ar triumfa în Cuba, 
ceasta ar însemna 
este decît. o iluzie în lumea lui. Monroe 
și că țările din America Latină sînt 
condamnate să trăiască conduse de gu
verne marionete și tiranice. Dar zdrobi
rea lui Castro ar avea totodată efectul 
de a radicaliza popoarele sudamericane 
și de a întări refuzul lor față de im 
perialisni'. Tocmai aceasta face poziția 
americanilor atît de dificilă. Dacă ei 
lasă Cuba să se dezvolte liniștit, ei Știu 
că nu peste mult timp mișcări asemănă 
toare se vor naște și în alte țări sud 
americane, pentru că și lor li se pun 
probleme analoage. Iar dacă izbutesc 
— ceea ce eu nu cred — să-l elimine 

cum se radicali- 
Latină.

scriitori din 
Braziliei au 

abordat, îndeosebi în nuvele și 
romane, problema proprietății 
pămîntului și a exploatării țăra
nilor și în primul rind a ne
grilor, și alături de acestea, con
dițiile imposibile ale copiilor 
lipsiți de putința școlarizării și 
a învățătorilor siliți să trăiască 
o viață deosebit de aspră.

Această nouă literatură este 
un rechizitoriu la adresa celor 
ce stăpînesc plantațiile de cacao, 
cauciuc și cafea si care storc 
fără milă munca țăranilor și a 
sclavilor negri. Un rol de frunte 
în cadrul acestei literaturi so
ciale îl au lucrările lui Jorge 
Amado. în primul rind el se ri
dică deasupra celorlalți scriitori 
deoarece el nu. s-a limitat să re
flecte în opera lui problemele 
restrînse ale unei regiuni ; el 
nu a devenit purtătorul de cu- 
vînt al problemelor unui stat, 
sau al unui district. Dimpotrivă 
în romanele sale Amado a 
prins tot ceea ce este tipic 
tregii țări punînd probleme 
interes național.

Relevînd realitatea prin 
termediul unor valoroase opere 
literare, aproape toate traduse 
în principalele limbi din lume, 
numeroși cititori ' 
au avut putința 
rilor lui Amado 
cutele probleme 
ne și aspirațiile . _ 
tru. In condițiile noastre politi
ce, economice, istorice, literatura 
care atacă cil deosebită foiță 
aspectele sociale cele mai ascu
țite. care înfățișează exploatarea 
muncitorilor de către monopolu
rile străine și a țăranilor de către 
proprietarii de plantații și sclavi, 
constituie un îndemn pentru lup
ta poporului nostru la o viață 
mai bună, lipsită de exploatare.

Cu ' ‘ ‘ ------
Amado 
nouă 
din opera 
biiela“.

în acest 
rat de o 
au apărut 
ediții 
început în tinerețe. El consideră 
că frămîntăiile, visurile, speran
țele, și eposul popular constituie 
un izvor inepuizabil, că scri
itorii progresiști găsesc aici in 
mijlocul poporului o mare sursă 
de inspirație și că valorificind-o, 
nu pot decît să ajute poporului 
brazilian.

A. Vilas-Boas da MOTTA

cu
in
ele

in-

de peste hotare 
datorită lucră- 

să cunoască a- 
sociale brazilie- 
poporului nos-

doi ani în 
a oferit 

lucrare, ceă 
sa — i

urmă, Jorge 
cititorilor o 
mai matură 

romanul „Ga-

roman care s-a bucu- 
rnare popularitate — 
într-un singur an 15 

autorul continuă drumul

*

>

de un dicta- 
cînd a venit 
de a admi id

eal : scăderea

ti
ed suveranitatea nu

pe Castro, vor vedea 
zează întreaga Americă

(..L’Express”,
1961).

ur.
Palatul guvernamental din Brasilia

MCU. Colegiu! radacflonat i 
IESLAȘU, EUSEBIU CAMlUt, 

PAUL GEORGESCU 
, membru coretpondant al 
I, V. MINDRA (rodaclor țof 
ctw adjunct), CICERONI

REDACȚIA: București — B-dnl Ana Ipătescu 15, Telefon 12.74.26; 11.39.36. ADMINISTRAȚIA: Șos. Kiseleft nr. 10. Telefon 18.63.99 ABONAMENTE; 3 luni 6.50 lei; 6 luni 13 lei; I an 26 lei. Tiparul: întreprinderea Poligrafică nr. 2, Str. Brezoianu 23—25.


