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Iubite tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej,

Permiteți-ne ca, alături de de prin anii care vin. Timpul nostru 
este al nețărmuritei bucurii de a 
învinge prin muncă creatoare și 
știință, al fericirii de a înfăptui o 
viață nouă, pentru noi și urmașii 
noștri, mai bună decît oricînd în 
trecutul istoric pe planeta noastră. 
Mulțumim cu adîncă recunoștință 
partidului că ne-a învățat să ne pă
trundem de această minunată vizi
une despre lume, de ideologia lui 
Marx, Engels și Lenin, cea mai uma
nă din cîte au fost.

Sîntem conștienți 
una cuvîntul nostru 
brează la înălțimea 
nilor muncii și că poporul are drep
tul să ceară de la noi tot mai 
mult, îndeosebi în privința cunoaș
terii vieții, a lumii oamenilor mun
cii, a viitorilor noștri eroi, cum 
v-ați exprimat dumneavoastră. Tre
buie să tindem din răsputeri să 
ridicăm operele noastre la nivelul 
exigenței mereu sporite a cititori
lor. Exemplul strălucit al eforturi
lor încununate de succesele obținute 
de clasa muncitoare, grija și în
drumarea partidului ne vor însu
fleți și ne vor ajuta tot mai mult 
să întruchipăm în realizări literare 
durabile, bogate în idei și artistic 
concepute, transformările 
din patria noastră, 
porului.

înțelepciunea și experiența de 
viață exprimate
Congresului al lll-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn și, ca întotdea
una, sfaturile dumneavoastră, ne vor 
ajuta sa descoperim cele mai po
trivite mijloace pentru a întruchi
pa în cărți minunile înfăptuite sub 
călăuzirea încercată în lupte a ce
lor mai buni fii ai clasei munci
toare. Printre ei, la loc de frunte
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Permiteți-ne ca, alături de între
gul nostru popor, să venim și noi. 
cei ce căutăm cuvîntul artistic care 
să exprime adevărul noilor realități 
socialiste și înfăptuirile mărețe din 
patria noastră, și să vă urăm o 
viață lungă și fericită, succese tot 
mai strălucite în fruntea comuniș
tilor din țara noastră, pentru binele 
nostru și al urmașilor noștri, cu 
prilejul a 60 de ani de viață pe 
care-i împliniți.

în jurul Partidului Muncitoresc 
Romîn, 
zilnică 
porul 
forțele 
unitar, 
de j'ertfe, dar și de glorie, este via
ța partidului ’ *
anii crunți și întunecați ai ilegali
tății, care au pregătit eliberarea 
țării de sub fascism, îmbinînd lup
ta partidului cu victoriile Armatei 
Sovietice, asupra cotropitorilor hitle- 
riști ; mărețe și uriașe sînt reali
zările poporului după Eliberare, sub 
steagul biruitor al partidului. Iar în 
adîncul inimii poporului nostru 
muncitor și harnic este înscris nu
mele dumneavoastră, cum este filo
nul de metal prețios în inima stîn- 
cii din mină. Acesta este un semn 
al dragostei mari față de partidul 
nostru, pe care cu cinste-1 repre- 
zentați și-l conduceți cu fermitate 
și pricepere pe drumul desăvîrșirii 
socialismului, către comunism.

De la partid, prin glasul și în
demnurile dumneavoastră persona
le, învățăm și noi, scriitorii, cum 
să ne angajăm forța creatoare, sub 
glorioasele flamuri leniniste ale e- 
pocii noastre, în slujba poporului 
și a umanității progresiste, a păcii 
în lume. Noi știm că timpul nostru 
nu este al răsfățului și alintului, 
ci al trudei fără preget, rodnice și 
conștiente, îndreptată către idealu
rile socialismului, spre culmea co
munismului mondial, ce se străve-

bloc de granit. PlinăBucurești
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Scumpe tovarășe Gheorghiu-Dej,

că nu totdea- 
de scriitori vi- 
faptelor oame-

istorice
din sufletul po-

prin truda îndelungată și 
a comuniștilor, întreg po- 
nostru, desfășurîndu-și larg 
sale creatoare, s-a încheg'at 
ca un

în documentele

comunist, încă din

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

I. ZARINȘ (U.R.S.S.)

Paul GEORGESCU 
Și 

Matei CALINESCU
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Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. vă 
felicită călduros cu prilejul celei de-a 60-a aniversări și vă 
trimit dv.. unul din conducătorii încercați ai Republicii 
Populare Romîne, eminent militant al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, salutul lor cordial și frățesc.

Poporul sovietic vă cunoaște și vă stimează profund 
pentru fidelitatea dv. nemărginită față de măreața cauză 
a luptei pentru interesele clasei muncitoare și ale tuturor 
oamenilor muncii, pentru victoria socialismului în Romînia.

Noi dăm o înaltă prețuire aportului dv. la întărirea și 
dezvoltarea colaborării strînse și frățești dintre partidele 
și țările noastre, la întărirea unității mișcării comuniste 
mondiale în spiritul principiilor marxism-leninismului și al 
internaționalismului socialist.

Vă dorim, scumpe tovarășe Gheorghiu-Dej, multă să
nătate și ani mulți de viață și activitate rodnică pentru 

în lupta pentru întărirea păcii 
victoria socialismului și comu-

binele Romîniei socialiste, 
în întreaga lume, pentru 
nismului.

COMITETUL CENTRAL 
PARTIDULUI COMUNIST 

AL UNIUNII SOVIETICE. 
PREZIDIUL SOVIETULUI SUPREM 

AL U.R.S.S.

Mesajul adresat tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
de către Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 

Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne 
și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne 

SCUMPE TOVARĂȘE GHEORGHIU-DEJ,
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei tale 

de naștere, te felicităm călduros, urîndu-ți din toată 
inima mulți ani de sănătate și putere de muncă în 
slujba partidului și a patriei noastre socialiste.

întreaga ta activitate revoluționară ca fiu devotat 
al clasei muncitoare din Romînia, al poporului romîn, 
este înalt exemplu de fidelitate nestrămutată față de 
marxism-leninism, de luptă perseverentă și plină de 
pasiune pentru cauza socialismului și comunismului.

Intrat din fragedă tinerețe în rîndurile mișcării 
{'muncitorești, te-ai călit ca revoluționar proletar în 
mari bătălii de clasă. însușirile tale de organizator 
al maselor muncitoare, capacitatea de a înfăptui cu 
voință neînfrîntă politica partidului s-au manifestat 
din plin în eroicele lupte ale ceferiștilor și petroliș
tilor din februarie 1933, care au marcat o cotitură 
în istoria partidului și a întregii noastre mișcări 
muncitorești. La procesul intentat de burghezie ca 
urmare a acestor lupte, a răsunat cu putere glasul 
tău de acuzare și demascare a politicii claselor sță- 
pînitoare, chemarea la luptă împotriva exploatării 
și asupririi burghezo-moșierești, împotriva fascis
mului și războiului.

In anii lungi de temniță și lagăr, prin abnegația 
și combativitatea ta, prin încrederea neclintită în 
victoria cauzei celor ce muncesc, ai însuflețit și îm
bărbătat pe tovarășii 
ta. deținuții politici 
lagărele într-o școală 
rilor revoluționari, în

Partidul și poporul dau o înalță apreciere meritelor 
tale in elaborarea, în anii celui de-al doilea război 
mondial, a liniei strategice și tactice a partidului, 
în înfăptuirea măsurilor care au făcut cu putință 
ca partidul să-și îndeplinească cu cinste rolul de or
ganizator și conducător al luptei unite a tuturor for
țelor patriotice ale poporului pentru răsturnarea 
dictaturii fasciste și întoarcerea armelor împotriva 
Germaniei hitleriste.

După victoria insurecției armate, în desfășurarea 
revoluției populare, în munca de întărire a rândurilor 
partidului și în înfăptuirea unității politice și organi
zatorice a clasei muncitoare, în lupta pentru demo
cratizarea țării, refacerea economiei, cucerirea întregii 
puteri politice de către clasa muncitoare în alianță 
cu țărănimea și trecerea la construirea socialismului, 
s-au vădit deosebitele tale însușiri de eminent condu
cător de partid și de stat.

tăi de luptă. Sub conducerea 
au transformat închisorile și 
de călire și educare a luptăto- 
universitate comunistă.

Victoriile repurtate de poporul nostru în industria
lizarea socialistă, în transformarea socialistă a agri
culturii, în ridicarea nivelului de trai al poporului 
și înfăptuirea revoluției culturale, în consolidarea 
continuă a orînduirii democrat-populare sînt strîns 
legate de activitatea pe care o desfășori cu energie 
inepuizabilă în fruntea partidului, de marea contri
buție pe care o aduci la rezolvarea problemelor com
plexe ale construcției socialiste, la răspîndirea șt 
aplicarea creatoare a învățăturii marrist-leniniste.

întreaga ta activitate este străbătută de preocu
parea permanentă pentru unitatea de monolit a parti
dului și întărirea rolului său conducător, pentru apli
carea neabătută a normelor leniniste, a principiului 
muncii colective în viața partidului, de grijă fră
țească pentru membrii și cadrele de partid, pentru 
creșterea și educarea lor, de intransigență față de 
orice manifestări antipartinice și abateri oportuniste, 
revizioniste, dogmatice.

Principialitatea ta partinică, caracteristică activis
tului de tip leninist, înaltul simț de răspundere și de 
exigență, începînd cu tine însuți, patriotismul fier
binte, legătura strînsă cu masele constituie un nesecat 
izvor de învățăminte pentru toți activiștii și lucră
torii de partid și de stat, pentru întregul nostru 
partid.

Exponent al spiritului internaționalist, de care este 
pătrunsă întreaga activitate a partidului nostru, mi
litant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, depui o muncă neobosită pentru întă
rirea continuă a prieteniei frățești cu Uniunea Sovie
tică, cu celelalte țări socialiste, pentru întărirea uni
tății lagărului socialist, a unității și coeziunii indiso
lubile a partidelor marxist-leniniste din întreaga lume, 
pentru prietenie și colaborare între toate popoarele, 
pentru triumful cauzei păcii.

Tovarășii tăi de muncă și de 
partidului, muncitorii, țăranii, 
nutresc față de tine sentimente 
și dragoste, îți doresc, iubite tovarășe Gheorghtu-Dei, 
fericire și viață lungă, exprimîndu-și convingerea 
că sub conducerea partidului, a Comitetului său 
Central în frunte cu tine, poporul și țara noastră vor 
obține noi victorii în înfăptuirea mărețului program 
trasat de Congresul al lll-lea, în vederea desăvîrșirii 
construcției socialiste și înfloririi patriei noastre 
dragi.

luptă, toți memb-ii 
intelectualii, care 
de stimă, prețuire

8 noiembrie 1961

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN 
CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE 
CONSILIUL DE MINIȘTRI AL REPUBLICII POPULARE ROMINE

cu privire la conferirea pentru a doua oară a Medaliei 
de Erou al Muncii Socialiste din R. P. Romină, 

,,Secera și Ciocanul1* tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
Pentru rodnică și îndelungată activitate în mișcarea muncitorească revoluționară, pentru 

merite deosebite în întărirea partidului și a unității sale, pentru contribuția de seamă în crearea 
și consolidarea statului democrat-popular și în construcția socialistă din țara noastră — cu prilejul 
împlinirii a 60 de ani de

Consiliul de Stat
la 
al

nașterea sa,
Republicii Populare Romine,

DECRETEAZĂ:’
1 Conferă pentru

Muncii Socialiste din R. P. Romină,
a doua oară tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej Medalia de Erou al 

„Secera și Ciocanul",

București, 8 noiembrie 1961.

p. Președintele Consiliului de Stat
ION GHEORGHE MAURER

n ultimele
preajma Conferinței pe 
țară a Uniunii Scriito
rilor, în presa literară 
s-a intensificat discuția 
despre problemele poe
ziei actuale care, fără 
înfruntări spectaculoase, 
poate fi considerată ca 

. importantă, atît prin
numărul mare de critici și poeți pe 
care i-a solicitat, cit și prin numeroa
sele aspecte abordate. Toate interven
țiile teoretice au subliniat însemnatele 
succese ale poeziei noastre din ultimii 
ani, explicîndu-le prin apropierea li
ricii noastre de viața poporului, de 
aspectele concrete ale desăvîrșirii con
strucției socialiste și mai ales 
prin profundele transformări revolu
ționare ale societății noastre, prin u- 
riașele izbînzl ale lumii socialiste. 
Toate acestea îl îndreptățeau pe Mi
hai Beniuc să afirme nu demult: 
„...hotărîtoare pentru înnoirea poeziei 
noastre a fost transformarea mediu
lui ambiant, sub îndrumarea partidu
lui, zi de zi, in fiecare sector al vie
ții, cu omul muncii în centru, el în
suși schimbîndu-se necontenit, con
știent de puterea sa eliberată în an
samblul forțelor sociale și de finali
tatea eforturilor sale, menite să-i a- 
sigure și prezentul și viitorul. In a- 
ceastă neîntreruptă dinamică revolu
ționară (...) poetul se vede pus în si
tuația unei strădanii continui și spo
rite de a găsi întruchiparea artistică, 
oglindirea adecvată pentru o lume 
cum n-a mai fost vreodată și pentru 
un om ce renaște încrezător în sine 
și în lumea ce se clădește".

Lirica noastră este expresia omu
lui eliberat prin revoluție de asu
prirea socială care îl închista, îl 

oprima, îl deforma; lirica noas
tră este, tot mai mult, expresia 
omului nou care se formează con
struind lumea nouă, a omului ce în
cepe a trăi o viață tot mai omenească, 
simțind bucuria muncii creatoare, di
verși fieîndu-și preocupările, îmbogă- 
țindu-și inteligența și sensibilitatea.

Incercînd să rezumăm, fie și sumar, 
evoluția liricii noastre în ultimii ani, 
am putea spune că spiritul de partid 
a pătruns 
lor, în 
afirma că, 
șurile lor, 
gîndire comunistă, o poziție activă, 
o viziune clară. Ideile comunismului, 
trecute prin conștiința și sensibilitatea 
poeților apar, din ce în ce mai mult, 
ca idei trăite, însușite profund In 
poezia noastră a crescut simțitor greu
tatea specifică a liricii filozofice, de 
meditație profundă asupra marilor 
probleme ale lumii.
zie nu 
timp la 
ratoric 
tistică. 
ților noștri vibrează tot mai mult la 
problemele majore ale umanității, la 
evenimentele interne și internațio
nale care angajează destinul nostru 
particular și colectiv.

Deși într-o mai mică măsură, se 
face simțită totuși apropierea de con
cretul vieții socialiste, de eroismul 
civil al cotidianului socialist. Condi
țiile de maximă dezvoltare a perso
nalității umane duc șl la dezvoltarea 
personalității artistice a poeților, la 
diversificarea creației lor. Realismul 
socialist, metodă revoluționară de 
creație, ostilă prin natura sa osifică- 
rllor și închistărilor dogmatice, a sti
mulat apariția și dezvoltarea unor 
personalități artistice, le-a redat al
tora tonul propriu. In cadrul realis
mului socialist se diversifică diferite 
modalități, precum și 
de poezia meditativă 
Lîngă versul agitatoric 
erotică, pamfletul și 
stînienesc, așa cum marele poem epl-

adine în conștiința poeți- 
creația lor. Se poate 
in cele mai bune din ver- 
poeții noștri manifestă o

asupra
Ideile în poe- 

se mal exprimă, cum se în- 
adesea la început, la modul o- 
și retoric, ci prin imagine ar- 
Sensibilitatea comunistă a poe-

specii. Alături 
apare balada, 

inflotește lirica 
pastelul nu se

co-liric nu dăunează sonetului. Me-re. în care imaginea, In loc să plasti- 
toda realismului socialist e fertilă dez
voltării unor varietăți da modalități 
și stiluri pe baza concepției filozofico- 
estetice comune. In același timp, fron
tul unit al generațiilor de poeți s-a 
îmbogățit. Pe lingă contribuția pre
țioasă a unor scriitori virstnici, expe
rimentați, s-a format și consolidat ge
nerația care, la trecutul Congres al 
Scriitorilor, constituia tineretul ce di
buia încă în dificila artă a poeziei. 
Cei mai mulți dintre ei sînt astăzi 
poeți formați, cu personalitate artis
tică, in plin elan creator. De atunci 
a apărut o nouă generație de tineri 
poeți care se anunță deosebit de pro
mițătoare.

Care sînt principalele piedici în 
calea dezvoltării viitoare a poeziei 
noastre? Mai apar încă poezii obscu-

cizeze ideea, s-o facă mai ușor trans
misibilă, o face opacă, o ascunde. Al
teori, apar poezii plate, convențio
nale, lipsite de mesaj și de idei. De
sigur, poeți fără talent, mediocri, au 
existat totdeauna și probabil vor mai 
exista. Este insă neplăcut cînd ase
menea versuri terne, plicticoase, sint 
semnate de scriitori remarcabili. In 
felul acesta se creează o confuzie de 
valori, mai ales cind aceste platitudini 
apar nu numai în reviste, ci și in vo
lume, ba chiar în volumele de versuri 
alese. Confuzia, apolitismul, obscu-

CONTEMPORANEITATEA
SI PROBLEMELE DRAMATMEt NOASTRE

eflectarea actualității, 
obiectiv principal al li
teraturii 
liste, implică 
rea continuă 
nu se împacă 
repetările și 
contemplarea 
realității. In 

privește dramaturgia, ea 
plece, pentru a desco- 

actualității,

realist-socia- 
înțelege- 

a noului, 
de loc 
nici 
statică 
ceea

cu 
cu 

a 
ce

trebuie să . 
peri compoziția reală a 
de la dezvăluirea conflictelor drama
tice inedite, proprii contemporaneității 
Este evident că simpla costumare in 
vestminte altfel colorate a unor intrigi 
scenice depășite nu poate să suplinească 
actul cunoașterii. Ideea după care mo
dificări de nomenclatură pot justifica 
reincălzirea unor vechi scheme melo
dramatice ni se pare, bineînțeles, in
acceptabilă. Deghizată în „chestiune 
de formă artistică" seducția melodra
mei operează intens asupra conținu
tului, înlocuind substanța vie 
tualității cu sentimentalitatea 
Pretextul atractivității verificate 
chile calcule de rezistență ale 
burgheze nu privesc publicul 
nici sarcinile noastre in privința edu
cării morale și estetice a acestuia. Din 
istoria genului dramatic, piesele valo
roase de astăzi preiau, în primul rind. 
tradiția slujirii fiecărei epoci prin 
descifrarea problemelor care intere-

a ac- 
difuză.
și ve- 

dramei 
nou și

I
sează generațiile vii. Invățind din bo
gata experiență a înaintașilor, scriito
rii de azi au totuși sarcina de a par
ticipa la ridicarea unei literaturi struc
tural deosebite.

Dramaturgia noastră a făcut pași în
semnați in această direcție. Urmind li
nia unui proces firesc, literatura noas
tră dramatică a procedat în prima pe
rioadă de după Eliberare la înnoirea 
bazelor conflictului, contestind legis
lația străveche a genului, închisă in 
țarcul obsedant al celor „treizeci și șase 
de situații". Părăsind pentru totdeauna 
ciocnirea gratuită a pasiunilor, autorii 
noștri dramatici au pus la temelia pie
selor lor înfruntarea lucidă de idei, in 
lumina luptei de clasă Pe acest drum 
s-au înscris cele mai de seamă realizări 
ale dramaturgiei romînești realist-so- 
cialiste In această perspectivă, scriito
rul de teatru a înireprins explorarea 
unei arii tematice necunoscute vechi 
lor lucrări de teatru. Categorii este
tice fundamentale și-au schimbai con
ținutul in procesul de tratare a unor 
teme abia apărute, intr-o viziune pro 
fund modificată S-a obținut astfel di 
mensiunea optimistă a tragicului, co
micul a căpătat gravitate și o par
ticulară luminozitate, izvorilă tocmai 
din caracterul superior științific al dis
tincției dintre esență și aparențe.

Eroul pozitiv, reprezentare scenică 
a omului creator, constructor al ve
chilor visuri, a primenit atmosfera 
dramaturgiei, dezlegind intr-un chip 
nou problemele, îmbogățind limbajul 
artistic, ridicînd pe un plan superior 
tradițiile umaniste.

Ultimii ani au adăugat succeselor 
literaturii noastre dramatice noi. rea
lizări care vor fi analizate cu atenție 
la apropiata Conferință pe țară 
a Uniunii Scriitorilor. Pe lista 
pieselor reprezentative s-au înscris tit
luri care se bucură de o largă rezo
nanță in rindurile publicului. Linia as
cendentă este dovedită și de apariția 
unor nume de autori dramatici pină 
nu de mult necunoscute. In același 
timp scriitorilor experimentați viața 
le-a cerut să se innoiască neîntrerupt, 
printr-o înțelegere mai deplină a com
plexității proceselor de transformare 
revoluționară Dacă am încerca să 
racterizărn ultimii cinci-șase ani 
realizări pe tărimiil dramaturgiei, 
trebui să vorbim în primul rind
trecerea treptată de la reprezentarea 
luptei dintre nou și vechi in descripții 
dramatice statice, puțin adincite. la 
sublinierea subtextului ideologic al a- 
cestei bătălii Cind această subliniere 
a lost realizată ea s-a sprijinii pe a-

V. MINDRA
(Continuare In pag 7)
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GENERAȚIA MEA

Generafia mea, generație,
Ce lumină ciudată te-noăluie, 
Platina vîrstelor stăruie, 
Străfulgerată de-april.

Suflete, dublă lumină ești, 
Murgă licoare tomnatecă 
Tremură-n cupe, ostutecă 
Soarelui nou.

Nemaivăzut e amestecul... 
Rază ce pal îngenunche,

„...va trăi în comunism"

Sus. s-o răpească, pe muche. 
Vulturul zorilor.

Singură fie-n istorie.
Dată ti-e splendida nuntă. 
Pragul de soare-l înfruntă. 
Mult incercato.

Cupe de oblice raze 
Scapere sus, în Comuna. 
Toamna ?i-april se cunună, 
O, generație...

Mario BANUȘ



GAZETA LITERARA

Sensul unei modalități poetice
irica umanistă nu și-a 
pus niciodată problema 
creării și instaurării ar
tificiale a unor noi mito
logii (mitologia quasi- 
theogonică din „Legenda 
secolelor*  a lui Victor 
Hugo nu dezminte re
gula). Mari creatori de 
poezie între care și

Hugo au apelat la mituri și 
le-au interpretat (uneori chiar și ere- 
îndu-le) în măsura in care împrejură
rile istorice. în măsura în care con
cepțiile filozofice și politice înaintate 
ale vremii reclamau folosirea acestei 
modalități mai dense din punct de ve
dere poetic, mai expresive ca semnifi
cație. Este motivul pentru care de 
pildă un realist ca Euripide, discipol 
al lui Xenofan din Colofon (filozof 
cunoscut pentru oroarea manifestată 
fată de zeii antropomorfi ai vechii li
teraturi și contemporan cu sofistul Pro
tagoras) are o viziune ascuțit-critică 
fată de religia oficială retrogradă: „ce 
credefi voi, că nedreptățile comise de 
oameni ajung pe aripi pînă la Zeus, 
că acolo cineva le înscrie într-un colt 
al tabletelor lui Zeus, iar Zeus 
citindu-le pedepsește pe făptași ? 
Dacă Zeus ar înscrie păcatele oa
menilor, nici cerul întreg n-ar avea loc 
de ajuns și nici acela n-ar avea timp 
suficient ca, cercetîndu-le să trimită fie
căruia pedeapsa meritată. Și zeița Drep
tate c pe aici pe aproape, dacă aveți 
bunăvoință s-o vedeți11, (s.n.) Frag. 506 
Melanippe (trad. Aram Frenkian).

Este motivul pentru care, în circum
stanțe istorice de tiranie și abuzuri, de 
obscurantism și luptă neistovită împo
triva nedreptăților, romanticul Shelley 
cîntă titanismul prometeic în semnifi
cația lui eroică, pilduitoare, după cum 
Byron, în poemul „Cain" pretextînd 
cunoscutul motiv biblic, dă o replică 
revoluționară usturătoare reaefiunii ca- 
tolicizante și agresive.

Revoltatul Satan miltonian („Mai 
line să domnesc în iad decît să fiu 
sclav în cer!’ — „Better reign în Hell 
than serve in Heaven") cu rezonante 
modern protestatare, mult mai adîncit 
decît Byron în Lucifer, personifică în 
poemul citat mai sus, expresia nobilei 
răzvrătiri, pasiunea curată pentru li
bertate prin cunoaștere. Neliniștea lui 
Adah (sofia lui Cain) de a se ști con
damnată la chin veșnic (conform mitu
lui biblic) ca moștenitoare a „păcatu
lui originar" e o eroare din punctul de 
vedere al lui Lucifer care ilustrează în 
versul byronian o gnoseologie înaintată. 
Chinul văzut ca o consecință a îndrăz
nelii e o condiție a cunoașterii adevă
rului șl binelui : „Acest chin / E totuși 
cunoștință. Așadar / El n-a mințit. Du- 
cîndn-vă-n ispită / Cules-a|i adevărul

(Vezi „Gazeta literară” nr. 45/1961)

care e / Un bine-n miezul lui“ 
(subl. ns.).

Orientată pe făgașul realismului socia
list, angajată să înaripeze visele crea
toare ale milioanelor de oameni ai mun
cii, contemporană biruințelor, titanice ale 
spiritului uman, poezia noastră preluînd 
într-o formulă nouă, revoluționară, cu
ceririle luminoase ale înaintașilor, des
coperă și în mit (alături de numeroase 
alte modalități) valori de expresie ne
explorate încă.

Tudor Arghezi, marele nostru liric 
contemporan, preluînd mitul prometeic, 
or ganizîndu-l poetic pe semnificația 
luptei și biruinței poporului nostru îm
potriva trecutului de întuneric și încă- 

- tușare socială îi dă o interpretare stră
lucită, căpătînd aproape circulație orală 
printre cititorii noștri de poezie: „ln- 
tr-un ayînt sălbatic te-ai dus pînă la 
stele / Și te-ai întors, aprinsă, cu una 
dintre ele / Că mina îți arsese cu ca- 
re-ai scormonit / In jarul alb din cîm- 
pul de sus, ești răsplătit. / Ai pus-o să 
răsară, să-ți ardă-n vatra goală. / A 
fost, biruitoare, întîia ta răscoală" 
(„La stele").

Antropomorfizînd cu lucidă inspirație 
„cosmosul’, „universul’, poetul Mihai 
Beniuc aduce o laudă titanilor contem
porani care, au realizat întîiul zbor cos
mic, depășind prin aceasta chiar fantas
ticul mitologic clasic: „Și Cosmosul, 
eternul, zise: intră ! / Ești pământea
nul prim ce se prezintă / Ești viața 
ce-și încreastă rostu-n spații / Ești cea 
mai mîndră dintre constelații". („Cerul 
cucerit").

Lirica lui Marcel Breslașu, a Măriei 
Banuș a Ninei Cassian cunoaște poten
tele acestei modalități de expresie prin 
interpretarea nouă, modernă dată unor 
mituri.

Luînd ca punct de plecare mitul bi
blic al celor dintîi oameni izgoniți din 
paradis pentru că au încălcat legea „di
vină" : „Vinovați am mușcat / din fruc
tul amar și dulce — al cunoașterii" 
(înțelegere falsă pe care s-a clădit mai 
Srziu mitul damnațiunii, mitul condi
ției tragice a umanității — justificat 
în creația unui Madach și a unor ro
mantici datorită neputinței lor de a în
țelege sensul devenirii istorice), dez
voltând realist semnificația „nesupune
rii’, ba mai mult a necesității luptei. 
Maria Banuș realizează în uhitmanianul 
poem „La porțile raiului’ un adevărat 
imn închinat omului, energiei creatoare 
și eliberatoare, a puterii nesecate de iu
bire și renaștere a acestuia surprins în 
încleștarea cu forțele obscure sortite 
dialectic morții. Adam e un cutezător, 
un luptător, într-un cuvînt un om. Do- 
bîndindu-și fiecare „petic de rai" pe 
pămînt, cu prețul sîngelui, el nu dis
peră. Cucerind treaptă cu treaptă din 
înțelegerea lumii, înțelegînd în primul 
rînd deci propria-i menire, omul se a- 
vîntă mai departe cu prețul a noi jertfe 
pentru fericirea sa și a celorlalți. Con
diția fericirii e omul însuși, cutezanța

sa. De aici sensul mobilizator, actual, 
anticapitalist al poemului.

Intr-o odă închinată eroismului socia
list, Nina Cassian vede în fruntașii 
muncii zilelor noastre pe cei care duc 
„Făclia Prometeului de-ațunci", plas
tici) transpunere a ideii continuității 
luptei, pentru lumină și fericire, a bi
ruinței socialismului în era dezrobirii 
omului: „Poți înțelege cum prin glasul 
lor / Prin saltul lor atotcutezătoa- / 
Vestesc amurgul ultimilor zei”. („In 
frunte").

Grandioasa idee marxist-leninistă a 
revoluției socialiste cu potențe uriașe 
de transformare și înnoire din temelii a 
lumii, a prilejuit — mai ales în latura 
semnificațiilor ei purificator-morale o 
interesantă încercare de tratare poetică 
(„Zeița cu sprinceana albă" de Aurora 
Cornu). Zeița chemată să măture măș
tile de tot felul aduse în scena isto
riei de către vechile orînduiri (ipocri
zia, lașitatea, josnicia, obtuzitatea etc.) 
zeița castă și aspră, tratată mai puțin 
plastic, cît cu atribute de ordin ab
stract-moral, e o proiecție mitică de 
intensă sugestivitate poetică a necesi
tății, a legității dialectice a revoluției 
proletariatului.

O interpretare realistă de pe pozi
țiile înaintate ale contemporaneității, 
transformă mitul argonauților, al căută
torilor „linei de aur’ într-o vibrantă 
pledoarie pentru pace („Argonauții" de 
Dimos Rendis). Mitul peregrinărilor lui 
Ulise, interpretat creator, în direcții 
deosebite de Constantin Ilie și Grigore 
Hagiu: primul punînd accentul mai a- 
Ies pe dramatismul luptei eroului cu 
potrivnicia firii, cu moartea: „dar 
trupul tău înalt, izbind catargul. / Im- 
pinge-n zări corabia, zvîcnit, / iar plin- 
sul tău în pînze sfărîmat / ne trece, 
ca un cîntec, peste Moarte !“ („Trei 
motive homerice”) și devenind indi
rect un imn închinat păcii; celălalt in- 
terpretînd mai larg substanța mitului 
vede în Ithaca, țărmul luminos al co
munismului, către care, după culreerări 
de milenii, stăpînită acum de sentimen
tul certitudinii și al victoriei, se în
dreaptă lumea noastră, purificată. înti
nerită.

Patosul și eroismul constructorilor 
din patria noastră e transpus de Ni- 
chita Stănescu într-o elevată poezie de 
filiație mitologică, poezie care poate fi 
înscrisă printre cele mai frumoase pa
gini ale poeziei noastre : Poate am să-ți 
par subțire ca licărirea / și-n spatele 
meu, frenetic crescînd, orașul / îți va 
fura în văzduh privirea. („Amphion").

Meșterul Manole, din cunoscuta ba
ladă populară, superb mit al elanului 
constructiv, a cunoscut în anii din urmă 
— anii giganticelor construcții socia
liste — o rodnică circulație în poezia 
noastră.

O culminație a acestei modalități în 
lirica actuală s-a simțit însă odată cu 
pătrunderea primului om . în cosmos 
„Asaltul cerului" a rechemat în memo

ria poeților noștri — vîrștnicl și tineri
— unele din marile mituri ale antichi
tății, mituri a căror virtuală măreție 
și densitate poetică le-a impulsionat pu
ternic imaginația. Infrînții eroi tragici 
ai miturilor eline, Prometeu, Icar, 
Phaeton, expresii patetice ale neobosi
tei căutări, ale permanentei asiprații u- 
mane către cunoașterea adevărului, au 
renăscut astfel apoteotic, biruitor, în 
gestul eroic, de nebănuite semnificații 
al întîilor cosmonauți sovietici, Gaga
rin și Titov.

Dincolo de aceste coordonate, mitul 
e prezent în lirica noastră sub forme 
varii, — simplă aluzie, expresie meta
forică — ca un mijloc de a spori su
gestivitatea sau de a adinei sensul unor 
sentimente general-umane, de a sub
linia anumite calități, de a înfiera anu
mite vicii (Cutia Pandorei, mărul dis
cordiei, butoiul Danaidei, flautul lui 
Marsyas, firul Ariadnei, Pasărea PhBe- 
nix, Cămașa lui Nesus etc.). Ceea ce 
e important însă și într-un caz și in 
celălalt e modul în care poeții reușesc
— din perspectiva filozofică a epocii 
noastre, de pe pozițiile actualității —■ 
să extragă, să amplifice, și să mode
leze, să interpreteze creator, conform 
viziunii lor proprii, laturile cele mai 
expresive, mai valoroase ale miturilor. 
Perceperea clară a sîmbureluț. lor poe
tic, a sensului lor fundamental, a „me
sajului’ lor și confruntarea cu reali
tatea vie, creează climatul interpreta
tiv corespunzător. Alternativa prinderii 
din zbor a sensului unor mituri, (de 
unde obsesia citatului mitologic), cu
noașterea exterioară a acestora ca și 
viziunea statică, metafizică, anistorică 
(aceasta din urmă, istoricește vorbind 
fiind proprie parnasienilor) duc de la 
un caz la altul la creații livrești, pie 
trificate, ermetizante, lipsite de valoare 
etică și estetică, prezențe izolate în 
poezia unor tineri.

E o alternativă pe care au ocolit a 
însă cei mai mulți dintre poeții noștri
— realizările lor confirmîndu-ne și pe 
această cale biruința poeziei noastre în 
general, ancorată în cunoașterea și 
transfigurarea poetică a ideilor și cu
ceririlor omului înaintat al epocii noa
stre prin cele mal diverse mijloace, în
tre care șl cele discutate aici.

Vasile NICOLESCU

IIIOTE

Pe marginea

unui articol
O datorie a criticii noastre lite

rare este aceea de a examina cu 
promptitudine si rigoare științi
fică studiile de reconsiderare 
consacrate scriitorilor de seamă 
ai literaturii noastre. Astfel de 
discuții critice pot fi considerate 
utile numai dacă aduc contribu
ții de conținut, legate de criterii
le reconsiderării, de valabilitatea 
analizei Ideologice, de probleme

Y. SAVONEA „Hale noi la Electroputere—Craiova*

„Ritmuri noi" Desen de EUGEN MIHĂESCU

le înțelegerii în spirit științific a 
operei — mal ales cînd este vor
ba de domenii cercetate pentru 
întiia oară din punctul de vede
re al esteticii marxlst-lenlnlste.

Intr-un articol din ,,Luceafărul" 
(nr. din 1 noiembrie 1961) Teo
dor virgollcl semnalează niște 
Inexactități de informare biblio
grafică existente în monografia 
„Tudor Arghezi” de Ov. S. Croh- 
mălnlceanu si în studiul intro
ductiv la ediția „Operelor" lui 
Gala Galaction semnat de Dumi
tru Mlcu.

în mod curios, deși autorul ar
ticolului nu poartă o discuție a- 
supra fondului lucrărilor respec
tive, ceea ce ar fi fost de dorit 
în primul rfnd, el îșl permite să 
formuleze judecăți minimaliza
toare, făcute pe un ton senten
țios. Ne întrebăm cum este po
sibil ca într-un articol carft cere 
maximum de rigoare în afirma
ții. să se emită aprecieri catego
rice sprijinite, ca unic argument, 
pe operații contabilicești de nu
mărare a paginilor si a 
mor.

Considerăm că astfel de 
ventil răuvoitoare, lipsite
blectlvltate. nu pot înlocui dez
baterile reale, pe probleme e- 
sențiale.

rîndu-

inter- 
de o-

Scrisoarea de felicitare adresată
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 

de către Uniunea Scriitorilor
și organizația de partid a scriitorilor

(Urmare din pag. 1)

— îngăduiți s-o spunem acum, cînd 
împliniți 60 de ani de viață — sîn- 
teți și dumneavoastră, spre mîn- 
dria noastră a tuturor.

Știm că sînteți omul faptelor, că 
nu vă plac cuvintele mari și că nu 
ascultați cu mulțumire laudele, ori- 
cît de bine meritate ar fi ele.

De aceea, în această zi de săr
bătoare pentru noi și pentru po
porul nostru muncitor, la luminoșii 
ani 60 pe care i-ați atins, dați-ne 
voie să venim nu cu un cuvînt 
proslăvitor, ci cu făgăduiala solem
nă că noi, ca scriitori și cetățeni, 
vom înmuia pana . în apa vie a tim
pului nostru și vom face să strălu
cească, în vîrful ei, ca un diamant, 
cuvîntul partidului. Sîntem convinși 
că nu vom putea dovedi mai bine 
devotamentul nostru față de popor,

față de partid și de comitetul său 
central, în frunte cu dumneavoas
tră, decît făcînd să grăiască din o- 
perele noastre, cu toată puterea sa 
îndrumătoare, cuvîntul partidului, 
cuvînt care cheamă poporul la 
muncă și la luptă, cuvînt care u- 
nește și cristalizează eforturile crea
toare ale milioanelor de oameni ai 
muncii, în clădirea strălucitoare a 
socialismului.

Cu această vie dorință și cu a- 
cest angajament venim în fața 
dumneavoastră, tovarășe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și vă urăm să trăiți 
mulți ani fericiți, rodnici în fapte, 
spre binele țării noastre și al miș
cării muncitorești internaționale.

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN R.P.R.
ORGANIZAȚIA DE PARTID

A SCRIITORILOR

G. Călinescu spunea despre un cri
tic că el prinde opera în pînză și o 
absoarbe pe deplin. G caracterizare 
asemănătoare i s-ar potrivi și lui V. 
Nicorovici, ținindu-se seama de modul 
său de lucru ca reporter. Prin „400 
de zile în orașul flăcărilor", și acum, 
recent, prin volumul „Marele arc pe
trolifer", el cultivă in special repor
tajul monografic. Preocupat de un 
aspect al realității, V. Nicorovici alun
gă tentația însemnărilor fugare, care 
rețin doar un gest, o replică. Investi
gația sa este serioasă și insistentă. 
Contemplă fenomenul din toate un
ghiurile. Are ambiția de ■ a epuiza re
sursele de inspirație reportericească 
ale locului și de a oferi o imagine 
detaliată, finită, cu neputință de com
pletat.

V. Nicorovici este un meticulos. Cum 
singur mărturisește, caietele sale de 
note sint umplute pînă la refuz, strîn- 
gînd cifre și date, referiri istorice pri
lejuite de meleagurile cutreierate și 
declarații ale eroilor muncii.

Ca muncă scriitoricească activitatea 
lui V. Nicorovici merită o apreciere 
elogioasă. El a înțeles adine semni
ficația chemării adresate de> partid 
oamenilor de artă de a participa mai 
activ la viața poporului. De aceea de
plasarea pe teren inșeamnă pentru 
autorul „Marelui arc petrolifer", o 
integrare pe timp îndelungat în sec
torul de activitate socialist ales. Căr
țile sale despre victoriile oțelului și 
ale petrolului in țara noastră sînt ro
dul unei documentări extrem de con
știincioase

Ce-I preocupă de pildă pe V. Nico
rovici in pelerinajul său scriitoricesc 
de-a lungul marelui arc petrolifer ? 
Desfășurarea in timp și spațiu a epo
peii petrolului, ne răspunde chiar au
torul, de la peregrinările echipelor de 
geofizicieni la retortele chimiștilOr care 
dau produse pentru firul de relon, de 
la bătrmii sondori care „lăcăresc*  după 
metode st ăvechi. pînă la cei care 
minuiesc ultramoderna instalație a 

carotajului atomic, de la granicele 
plaiurilor gorjene pînă la strălucirea 
nocturnă a șantierelor de la Borzești. 
O reconstituire atît de migăloasă, care 
scontează pe exactitatea observației, 
are și forță de convingere. Dacă volu
mul anterior era consacrat unui singur 
oraș, acum orizontul e mai larg. Din 
paginile cărții reiese limpede marea 
transformare determinată de socialism, 
noua înfățișare pe care o au regiunile 
și oamenii. Reportajul lui V. Nicoro
vici îndeplinește din acest punct de 
vedere un obiectiv politic însemnat.

Deși țelul literar rărnine același — 
de a reface minuțios structura feno
menului — procedeele reportericești 
sînt diverse. Mai frecvent este, cum 
am menționat, portretul monografic, 
prin care se trasează trăsăturile unei 
regiuni întregi și ale unei categorii 
umane. De extindere beneficiază astfel 
în ciclul de reportaje tipul prahovea
nului, cu mentalitatea, obiceiurile, în
clinațiile temperamentale șl chiar anec
dotica lui. Spre a reliefa radicala 
transformare a zonei petrolului, prin 
astfel de portrete monografice se evo
că și trecutul capitalist, cînd bogățiile 
erau stăpînite de acel „Scaraoschi 
internațional", cum denumea trustu
rile imperialiste luptătorul Ștefan 
Gheorghiu. Și reconstituirea epocilor 
mai vechi e făcută stăruitor. Povestin- 
du-se trecutul orașului Ploiești, se în
registrează de exemplu un conflict în
tre negustori și mahalagii și se repro
duc declarațiile lui Ivașcu Sprincea- 
nă-Albă, unii] din capii răzvrățițllo.r. 
Alte reportaje se axează pe istoria 
unui caracter, ales ca un prototip 
(„A fi inginer"...) Emoționant apare 
procesul formării lui ca om nou, călit 
în greutăți, nefiind omisă nici o ipos
tază a dezvoltării. Monografic e ex
plorată și zona morală. în mod curios 
însă reportajul viu, antrenant, se în
cheie cu o întrebare convențională: 
„Dar cine ești tu, care n-ai nume in 
această lungă istorie ? Ești un perso- 

■eal sau scornit de închipuire?" 

ca și cum n-ar fi fost evident proce
deul de prezentare, adoptat de la în
ceput. Pe un dialog, conceput dina
mic, se sprijină reportajul „Carotaj 
radioactiv", in care întilnim figura 
simpatică a inginerului Gherghina, om 
de o mare tenacitate, întreprinzător, 
cu un umor tonic, contagios. Biogra
fia lui Ion Spătaru, petrolist vestit prin 
agerimea lui în rezolvarea problemelor 
de producție, este relatată folosindu-se 
notele din carnet, fără o ordine și o 
cronologie premeditată, parcurgînd 
chiar etapele „brute", de cunoaștere, 
ale reporterului.

Ca modalitate de abordare a temei 
reportericești este utilizată și referința 
literară. Aflat la Cîmpina, V. Nicoro
vici se întreabă dacă acțiunea „Stelei 
fără nume” s-ar fi putut petrece în 
acest oraș. Ce s-ar fi întimplat dacă

VASILE NICOROVICI
Marele are petrolifer

Marin Miroiu ar fi fost un inginer 
petrolist și nu profesor de astronomie ? 
De aci o suită de deducții, care dau 
un relief însemnărilor despre dezvol
tarea pe tărîm petrolifer a localității. 
In biografia unui tînăr inginer amă
nuntul că poartă pretutindeni cu sine 
romanul „Aurul negru" constituie un 
indiciu de caracter. O poveste de 
iubire în lumea petrolului pretinde ana
logii cu Romeo și Julieta, cu Tatiana și 
Oneghin. Se verifică dacă fazele 
iubirii se desfășoară după Stendhal : 
admirația, speranța, apariția amorului, 
prima cristalizare, îndoiala, a doua 

cristalizare mai profundă, de sedimen
tare a sentimentelor. Dacă ritmul lent 
al tîrgului moldovenesc găsea un 
răsunet în „Locul unde nu s-a itltîm- 
plat nimic" de Mihail Sadoveanu sau 
in poezia lui Bacovia, — fanfara mili
tară, parcul cu foi veștede, sunetul 
goarnei de la cazarmă, lătratul clini
lor sub stele înghețate, — atunci noua 
Moldovă socialistă, în care petrolul 
joacă și el un rol de dinamizare, 
revendică o altă imagine literară. 

Mîndria omului eliberat, capabil să-și 
gospodărească avuțiile, e enunțată prin 
versurile lui Arghezi care servesc drept 
motto: „E timpul slugă veche și robul 
celui rău, / Tu, omule și frate, să-ți 
fii stăpînul tău".

Cînd scrie despre petrol, V. Nicoro
vici nu ocolește explicațiile pur știin
țifice și se abandonează uneori pe 

pagini întregi argumentațiilor inițiate. 
Există și o poezie a termenilor de spe
cialitate: eocen, oligocen, aquitanian, 
burdigalian, aceștia desprinși , din 
universul geologic, deci din faza de 
«tepistare a petrolului.

Ce fel de poezie e conținută de 
fapt în reportajele lui V. Nicorovici ? 
Să apelăm pentru asta la prezența 
peisajului. Cînd urcă pe un drum de 
creastă, de unde se văd alte culmi 
pleșuve, arse, roșiatice, întrerupte din 
loc în loc de niște pîlnii sparte, repor
terul își atrage lui insuși atenția să 
nu piardă imaginea ce i-a venit atunci 

în minte: „Par sfineși decapitați cu 
pieptul ruginit, striat de riduri adinei". 
Ceea ce iese deci din autentica, sobra 
relatare, este înregistrat la modul 
acesta de paranteză, cerind parcă per
misiunea cititorului. Peisajul tradi
țional apare rar și e descris cu o oare
care șovăială. Odată, în plină zi, 
notează scriitorul, totul era de o limpe
zime desăvirșită. Păduricea tremura în 
bătaia razelor soarelui care o tăiau 
oblic, iradiind într-o pulbere fină, sub 
cupola albicioasă a cerului. Imaginea 
e cam stereotipă. Mai elocvent apare 
Oneștiul văzut de pe un deal apro
piat, cînd amurgul estompează prive
liștea într-o ceață ruginie.

Ca să înfățișeze tabloul unei rafi
nării, autorul se întreabă dacă sînt 
posibile intr-un peisaj industrial des
crierile balzaciene, în sensul unei con
diționări reciproce între peisaj și sufle
tul omenesc, în așa fel incit să se 
deducă din prezentarea cadrului trăsă
turile unei categorii umane. Bineîn
țeles, întrebarea îi servește reporteru
lui pentru o atentă zugrăvire a ambian
ței de muncă, Aici, V. Nicorovici face 
peisaj. Este un peisaj modern,. nutrit 
din vigoarea industriei și a tehnicii 
socialiste.

La Țicleni, reporterul consemnează 
cum în fața lui a apărut întreaga 
schelă petroliferă, o sumedenie de 
baterii de cazane, străjuite de coșuri 
multe și negre, cu o puzderie de sonde, 
răspîndite pe două văi paralele și o 
coamă intermediară, una lingă alta, ca 
atelierele unei uzine uriașe, fiecare 
scoțînd aburi și fum, și-un zgomot 
surd, înfundat, produs de sapele ce se 
roteau pentru a scormoni fundul pămin- 
tului. Altădată, privind instalații de 
foraj concentrate intr-o vale, prote
jate noaptea de torțe uriașe. V Ni,co- 

rovici scrie: „Țin minte că mergeam 
pe o culme, îndreptîndu-mă spre un 
orizont galben-portocaliu, deasupra 
căruia cerul trecea pe rînd în diferite 
culori, ca și cum cineva ar fi plimbat 
un reflector uriaș, ale cărui fascicole 
deveneau galbene, violete, verzi, porto
calii, clipind fără încetare. Și pe acest 
orizont straniu, ca un răsărit de soare, 
pe-o altă planetă, — pe cerul căruia 
ies aștrii roșii sau vioieți, erau pro
iectate turlele sondelor făcute din 
linii absolut negre și subțiri, parcă 
trase cu tuș, luminate din Ioc in loc 
de becuri electrice, ca de niște neste
mate strălucitoare".

Spre un peisaj vizionar, obținut prin 
contemplarea măreției industriale, V. 
Nicorovici are certe înclinații. Ce 
împiedecă totuși in unele reportaje 
transfigurarea lumii petrolului ? Prin 
meticulozitatea lui, V. Nicorovici ajunge 
și la uscăciune. Din prea mare con- 
știinciozitate in înglobarea datelor, 
reporterul capătă o cumințenie în rela
tare, care seacă avînturile. L-am fi 
dorit mai îndrăzneț in conturarea unor 
imagini de grandoare, reflex al uria
șelor înnoiri. Cu teama de a nu omite 
nimic, reporterul vorbește și de viața 
sportivă a Ploieștiului și de distracțiile 
copiilor din Lucăcești, fără a evita însă 
banalitățile. Ar fi fost necesar un efort 
de selectare, pe linia elementului de 
senzație, în sensul bun reportericesc. 
La Lucăcești, ne spune reporterul, feti
țele se joacă de-a v-ați ascunselea, 
prin zonele verzi. Zărești de departe 
un punct roșu pe iarbă, crezi că-i tran
dafir, dar cînd vii mai aproape recu
noști că e o fetiță cu fundă roșie în 
păr. Aflăm apoi că bătrînul paznic al 
ștrandului, trecut prin vicisitudinile 
primului război mondial, e disperat 
fiindcă nu mai e în stare să potolească 
pe cei mici. Alături de caracterizări 
psihologice interesante, V. Nicorovici 
aduce notații cam facile. După o luptă 
cu vicleniile stratului, un petrolist 
spune că se simte satisfăcut ca și cum 
ar fi apucat un taur de coarne și l-ar 
fi dărimat la pămînt

Mai stridente sînt unele cugetări ale 
autorului, introduse cti intenții serioase, 
dar care au un efect contrar Despre 
dragoste: „Cuprinși de o stare de 
beatitudine, îndrăgostiții se înfrumu
sețează reciproc, atribuind unul altuia 
calitățile morale , cefe mai înălțătoare, 
nu atît în urma unei cunoașteri reci-

k vAsite wcoRovicri

proce adinei, cît mai mult din imbol
dul pasiunii și al tinereții, vîrstă prin 
excelență a elanurilor generoase și a 
purității, deci a iubirii nemărginite". 
Despre cunoașterea trecutului: „Pare 
paradoxal, dar așa este: cu cît ne 
depărtăm de trecut, îl cunoaștem mai 
bine, căci îl privim dintr-o perspectivă 
mai largă".

In luptă cu monotonia și cu excesul 
de sistematizare, stilul monografic al 
lui V. Nicorovici își afirmă totuși 
virtuțile. Asistăm azi la o diversi
ficare a modalităților de reportaj. Ne 
bucură pluralitatea formelor și nu aspi
răm să stabilim o ierarhie între ele. 
După reportaje influențate direct de 
Geo Bogza, în care predomină monu
mentalitatea in viziune și în relatare, 
întilnim altele care transcriu nud fap
tele, urmărind trepidația construcției, 
sau alcătuite pe antiteze și simboluri 
de generalizare literară etc. Nu urmă
rim acum o aprofundare a lucrurilor. 
Ca reporter monografic, V. Nicorovici 
reprezintă o direcție valabilă și utilă, 
care-i impune și obligații specifice.

S. DAMIAN
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PROZA SI ACTUALITATEA
De
la

la perspectiva
caractere

turistică,

e poate observa în pro
za ultimilor ani felul 
cum una dintre pro
blemele fundamentale 
ale literaturii din zilele 
noastre tinde să-și 
afle rezolvarea efecti
vă. Actualitatea în li
teratură își dobîndește 
bogăția din realitate.

Sînt din ce în ce mai greu posibile inter
pretările care limitau actualitatea la o 
hartă tematică ce ar fi trebuit - pe 
cît posibil - hașurată toată, prin liste 
minuțios inventariate. Exclamațiile 
cîte unui redactor — „n-avem roman 
despre industria textilă" — încîntarea 
cîte unui nechemat care a descoperit 
filonul unei teme încă netratate, sînt 
nu numai rizibile — au fost ridiculi
zate copios, la vremea lor - dar de
vin din ce în ce mai greu de con
ceput.

Nu vrem să opunem actualitatea 
tematică unei alte actualități mai pro
funde. Nici n-o să revenim la preci
zările bine cunoscute : poți fi actual 
și atunci cînd scrii despre trecut. E 
adevărat, dar jonglînd prea mult cu 
această idee, ajungem la actualitatea 
veche de secole sau milenii. Fie că 
deosebim sau nu termenii de actual 
și de contemporan — nuanța e mai mult 
verbală — ne interesează în primul 
rînd oamenii și problemele zilelor noas
tre. Sub acest unghi, conceptul nu 
poate fi dilatat după dorință.

Procesul pe care-1 trăiesc ultimii 
ani de proză e generalizarea unei 
însușiri mai 
în cărțile 
mereu — și pe drept cuvint — atunci 
cînd vorbim de tematica actuală în 
creația de acum opt sau zece ani. 
Devine din ce în ce mai rar ca, de la 
un anumit plafon de posibilități, un 
prozator să reducă actualitatea la o 
încadrare tematică și de subiect, la o 
descriere de mediu in care să circule 
oameni cu psihologie și consistență 
aproximativă. Rezultatele sînt felurite, 
ca și mijloacele individuale. Dar ceea 
ce în momentele respective s-a subli
niat cu privire la „Desfășurarea" lui 
Marin Preda, „Bărăgan" de Galan, 
schițele lui Siito Andrăs, nuvelele lui 
Eugen Barbu, despre unele pagini ale 
lui Remus Luca sau despre alte scrieri 
cil personaje și fapte din timpul nos
tru, devine direcție de dezvoltare pen
tru tinerii prozatori. Interesul se în
dreaptă spre caractere, spre mișca
rea, multiplicitatea și unitatea lor, 
spre relațiile dintre oameni în care 
descoperi ciocnirea forțelor sociale, 
spre fațetele diverse ale acestor relații 
— politice, morale, estetice. Ceea ce 
desemn&n uneori prea abstract drept 
opoziția între vechi și nou dobîndește 
plinătatea, nuanțele și complexitatea 
vieții.

Proza tinerilor a fost și este un ba
rometru sensibil, în stare să indice, 
accentuîndu-le, și erorile și circulația 
de șabloane, dar și căutările fertile, 
urmărite cu unele explicabile stîn- 
găcii, dar mai intrepid.

Cu rezultate și cu nuanțe diferite, 
în această direcție se îndreaptă proza 
de actualitate pe care o scriu Teodor 
Mazilu, Dumitru Radu Popescu, Radu 
Cosașu, Pop Simion, Nicolae Velea, 
Vasile Rebreanu. Tendința se remar
că nu numai în 
ți în reportaj.

E interesant 
scrieri cu teme 
romanul lui Țic, 
nariuj lui Paul Anghel „Aproape de 
soare". Sensul comparației trebuie lă
murit. Poate părea arbitrar să pui 
alături de un roman, un sce
nariu — scriere pregătitoare pentru un 
film — deși 
bază literară 
epica și cu 
contestat. E 
pregătitor, de componenta unei sin
teze artistice.

S-ar putea găsi și în proza ultimi
lor ani exemple de 
actualitate tratate 
citează — uneori 
nume și titluri la care contrastul 
între materialul de fapte și transpu
nerea literară e flagrant. Pe de altă 
parte, începutul de maturizare al ci
nematografiei noastre e un fenomen 
evident și îmbucurător. El se reflectă 
și în scenarii. Calitatea literară, ca

vechi. Am întâlnit-o 
pe care le cităm

roman sau schiță, ci

de comparat două 
foarte apropiate — 
„Anii tineri" și sce-

existența scenariului ca 
a filmului, înrudită și cu 
dramaturgia, e greu de 
vorba însă de un gen

subiecte de 
în șablon. , Se 

excesiv — cîteva

și virtualitățile cinematografice sînt 
în progres nu numai în reușite evi
dente ca „Setea" sau „Valurile Du
nării", ci și în scenariile unor filme 
mai inegale, ca „Mîndrie".

O comparație între proză și scenarii 
nu oferă contraste totale, de la alb la 
negru. E totuși oportună, pentru că 
se confruntă două stadii diferite. Ma
turizarea tîrzie a filmului îi mai face 
pe scenariști să se păstreze actuali 
doar prin subiect sau mediu, fără să 
meargă mai departe.

Cred că aici se află explicația re
zultatelor insuficiente pe care le-a 
obținut Paul Anghel în „Aproape de 
soare". Scenaristul nu e debutant. Și 
în acest text sînt destule pasaje care 
denotă nu vagi posibilități, ci 
premiza pentru 
Astfel, reacțiile 
pătrunde 
concert.

Ca și 
„Aproape 
temă de

prima

vagi posibilități, 
a plăsmui oameni, 

lui Petru Orșa care 
oară într-o sală de

la 
o 

actualitate : 
transformarea în înțelegere și men
talitate a unui. țăran tînăr, intrat în 
uzină.

Deosebirile între cele două scrieri 
nu se reduc la subiect. E drept că 
scenariul se ocupă de o porțiune mai 
restrînsă din existența lui Orșa, de 
la primul contact cu uzina și pînă la 
conflictul care, punîndu-i la încercare 
vanitatea, e aproape să-1 facă să re
nunțe. „Anii tineri" 
.luția lui Pavel Oniga 
mai întinsă, pornește 
de mic proprietar și 
pînă în momentul cînd acesta simte 
pentru prima dată „o răspundere 
mare, răspundere comunistă de fie
care zi..."

Deosebirile sînt în primul rînd de 
optică. Optica secenariului rămâne tu
ristică, interesată în special de pito
rescul procesului de muncă. Topirea 
metalului are splendoare plastică și 
calitatea imaginii e una din însușirile 
remarcabile ale filmului „Aproape de 
6oare“. Dar se simte, mai ales în 
prima parte, că scenaristul a fost 
preocupat să ofere operatorului pri
lejuri optime. Pentru ca spectatorul 
să poată cunoaște cît mai mult din 
combinat, Petru Orșa urmărește oțe
lul cu o exaltare psihologic forțată.

Mai grav e că trăsăturile de carac
ter și relațiile dintre oameni sânt 
plificate, trasate cu rigla. Nid 
personajul centra] nu cunoaștem 
mult. Celelalte sînt însă figuri 
venționale, lipsite de a treia dimen
siune. Livia e fata entuziastă care-1 
împinge înainte pe Orșa, în timp 
ce Gică Pisică e pușlamaua șmeche
ră care-1 trage înapoi, iar maistrul 
Todor e binecunoscutul bătrîn ursuz, 
capabil și cu inimă de aur.

Schematizarea oamenilor și acțiunii 
— foarte previzibile — face să nu 
poată fi valorificată nici atmosfera 
combinatului pe care scenaristul știe 
s-o creeze. Mediul e individualizat, 
oamenii nu. E un lucru accep
tabil — eventual — pentru un docu
mentar. Dar „Aproape de soare" vrea 
să ne vorbească de oameni.

Despre „Anii tineri" a scris compe
tent în „Gazeta literară" S. Damian. 
Nu încercăm o nouă analiză. Ca și 
autorii celorlalte scrieri amintite, 
poate chiar în mai mare măsură, Ni- 
colae Țic își propune să respecte 
bogăția diversă a vieții și să scoată la 
iveală semnificațiile majore din însăși 
această bogăție.

Obiectivul este amplu și reușita nu 
e totală. Aflat la al doilea roman, 
după ce a scris cîțiva ani schițe și 
reportaje, Țic s-a mai izbit în 
tineri" ................. .
Alteori, 
curajat 
artistic 
le enunțe cam greoi. Există și reacții 
nemotivate suficient — încrederea pre
lungită arătată de Dima lui Gogoț 
sau dialoguri care nu sună autentic.

Esențială e însă impresia cu care 
rămîi după lectura acestui roman stu
fos. Scriitorul nu și-a simplificat 
sarcina trasînd cît mai geometric con
tururi, a încercat să surprindă fațe
tele unor caractere pe care le trans
formă o realitate socială în progres. 
Motivarea psihologică e astfel mai 
diversă, evită impresia de mecanism 
bine remontat,' implică și neprevăzu
tul, fără a ajunge la arbitrar. Ast-

„Anii 
de soare' 
foarte

țineți", scenariul 
își propune 

mare

înfățișează evo- 
pe o traiectorie 
de la o reacție 
duce personajul

sim-
din 

prea 
con-

„Anii 
de dificultăți în construcție, 
ai impresia că scriitorul des- 
de greutatea de a-și traduce 
observațiile se mulțumește să

fel se mișcă în fața noastră cele 
două personaje principale, Pavel 
Oniga și directorul Dima, astfel se 
încheagă relațiile dintre ei. După 
ce a fost gata să renunțe la me
serie, Oniga păstrează impresia că a 
pierdut din încrederea pe care i-o 
arătaseră tovarășii lui de muncă. Ati
tudinea lui are ceva excesiv, o sus
ceptibilitate, care se va atenua după 
ce 
de 
tul 
că 
de 
răbdare. Relațiile dintre acești doi 
oameni au nevoie de un proces de 
limpezire ce formează în bună parte 
însăși substanța cărții.

E o direcție fertilă. Ea ilustrează 
trecerea de la documentarea turistică 
la Cunoașterea dinăuntru a realității. 
Nu vom cere oricărei scrieri de proză 
și, bineînțeles, nici oricărui scenariu 
să-și propună doar obiective vaste, 
panoramice. Uneori tendința de a 
spune tet, de a acumula fără preo
cupări arhitectonice poate împinge 
spre haotic. Dar cit de vastă sau de 
restrînsă ar fi tema, îi cerem scrii- 
torulu să nu rămînă la cadru, să 
parvină în regiunile relațiilor umane, 
să identifice diversitatea transfor
mării. E sensul cu adevărat literar 
al actualității. Și. lucru îmbucurător, 
e și sensul de dezvoltare al prozei 
noastre.

Iată o temă importantă' care ar pu
tea fi dezbătută mai larg în viitoarea 
Conferință a scriitorilor.

Oniga se va simți din nou sudat 
colectiv. Onestitatea, devotamen- 
comunistului Dima pentru mun- 

Se împiedică de modul iui rigid 
a judeca oamenii, de lipsa lui de

MIHAI CĂMĂRUȚ „Metalurgiști din Zlatna"

Exigenla prozatorului
u bucurie constatăm că 
toți scriitorii s-au mo
bilizat pentru realiza
rea directivelor trasate 
literaturii de Congre
sul al III-lea al Parti
dului in ceea ce pri
vește îmbogățirea fon
dului de idei, lărgirea 
tematicii fi mai ales

cunoașterea aprofundată a realităților, 
contactul viu, permanent cu oamenii
muncii; pentru că, după cum spune 
Raportul tovarășului Gheorghe Gheor- 
gMu-Dej, numai astfel se poate a- 
junge la lichidarea spiritului de cas
tă, a individualismului, a tendinței de 
a făuri opere pentru uzul unui cerc 
îngust de „aleși" și deci numai pe 
această cale se pot făuri opere la 
nivelul înaltelor exigențe artistice și 
ideologice ale partidului și poporu
lui .

Pe mine mă mai preocupă o între
bare pe care mi-am pus-o adeseori 
atit ca poet cît și ca romancier : cum 
roi reuși să răspund sarcinii de a 
crea opere de înalt nivel ideologic 
și totodată realizate artistic, astfel in
cit ele să corespundă, așa cum se sub
liniază in Raport, înaltelor exigențe 
artistice și ideologice ale partidului 
și poporului.

Fiecăruia dintre noi i se 'intîmplă 
destul de frecvent ca în lecturile sale 
cotidiene să dea peste scrieri terne, 
plicticoase, diluate peste măsură, după 
cum adeseori îi este dat să vadă 
pe scenele noastre piese plate, insi

Silvian 1OSIFESCU

u mulți ani în urmă a- 
păreau unele lucrări li
terare în care se insista 
asupra caracterului șo- 
văelnic al unor eroi și 
se acorda mai puțină 
atenție elementului po
zitiv. Pe o astfel de 
schemă se scriau schițe 
și nuvele despre hotă- 

rîrea unui țăran de a intra în gospo
dăria colectivă. Hotărîrea ocupa mult 
mai puțin spațiu (cîteva rînduri în 
final) decît lunga relatare a frămîn- 
tărilor, a procesului de lămurire.

Unde era deci inconvenientul ? Ce 
reproșăm, la urma urmei, acestei 
scheme? Inconvenientul ei fundamen
tal, viciul ei consta în aceea că, de 
fapt, ea nu producea în schiță sau 
în nuvelă motivele și argumen
tele care-1 făceau pe un țăran
sărac sau mijlocaș 
podărie, ci prilejuia 
rară care expunea 
care un atare erou 
gumentele lui contrarii, continuitatea, 
rezistența mentalității 
zugrăvite amplu, în fața vieții socia
liste, aceasta atestată simplist, near
gumentat, nemotivat. Practic, asistam 
la o paradă de negări ale noului, de 
împotrivire față de nou; dar după 
ce am fost avertizați în prealabil să 
știm că nu va fi ce ni se părea, 
ci altceva.

Prezența 
trar, adică 
ar fi fost 
creeze un 
ținut, ci să sfărîme însăși schema, 
s-o înlocuiască printr-o veritabilă în
fruntare dramatică între nou și 
vechi. 0 înfruntare desfășurată sub 
ochii cititorului, oferindu-i lui însuși 
argumentele pro și contra în problema 
adeziunii la gospodărie, chemîndu-1 să 
aleagă, să-și exprime atitudinea, să 
participe. Fără prezența argumentării 
concrete a noului, a pledoariei argu
mentate pentru nou, — noul însuși 
devenea convențional, neconvingător. 
Dar cînd intervenea concretă 
monstrarea noului, — în 
schema înceta de a mai îi schemă, 
ea era înlocuită de viață. Aș da ca 
exemplu schița lui V. Em. Galan, A 
cîncea roată la căruță, în care con
cluziile pripite ale unui tînăr colec

pe
să intre în gos- 
o alcătuire lite- 
modalitățile prin 
ne expunea ar

individualiste

punctuiui de vedere con- 
al celui pozitiv, socialist, 
de natură nu numai să 

echilibru necesar de con

de- 
acest caz,

Cocseria Hunedoara"MATHILDA ULMU

tor sînt mai întîi agravate de apa
rențele negative, apoi răsturnate una 
cîte una de fapte pozitive ale oame
nilor.

De ce aduc 
periență, acum 
tru că mi se 
bine problema 
literatură între 
porției și a modului cum trebuie să 
se afle pozitivul față de negativ in 
opera literară. Trebuie — în măsura 
în care viața obligă la aceasta și 
poziția partinică a scriitorului, do
rința lui de a sluji prin literatura 
sa o anumită poziție și nu alta, 
anumite forțe ale vieții sociale și nu 
altele, apără direcția drumului către 
socialism și nu menținerea mentali
tății individualiste, capitaliste. Există 
și in critica literară și 
să se folosească și în 
mulă, foarte adevărată 
dar căreia trebuie să-i 
complex conținutul. Se 
la reprezentarea în literatură a fap
telor : importantă, esențială e poziția 
pe care se situează scriitorul prezentînd 
respectivele fapte. Adică, scriitorului 
nu-i e oprită abordarea niciunui as
pect, a niciunei probleme, de 
ce ordin, a vieții sociale, fie 
politică, economică, psihologică etc. 
Totul e poziția de pe care o oglin
dește. Aceasta determină laturile a- 
bordării, situarea problemei respec
tive în raport cu alte probleme și 
aspecte de viață, în 
sensul rezolvării 
operei literare.

Formula, însă, 
drept justificare 
forme înnoite, a 
fost vorba Sau 
natură. Se ivesc 
o scriere, de proză sau de 
cu teme din actualitate, poziția scri
itorului, considerată in liniile ei ge
nerale, este una justă, sensul rezol
vării faptelor este unul corespunzător 
vieții, adică pozitiv, dar în raportul 
dintre pozitiv și negativ, balanța se 
apleacă violent în favoarea acestuia 
din urmă. Ceea ce înseamnă că pozi
ția singură înțeleasă în concretizarea 
din finalul pozitiv, nu e suficientă. 
Reproșam odată unei schițe de Con
stantin Chiriță lucruri de acest fel și 
autorul a replicat destul de iritat, in- 
vocînd mărturia vieții concrete. Nico- 
lae Țic se îndrepta și el mai de mult 
către astfel de construcții în nuvelete 
sale.

Chestiunea nu e una de cantitate, 
de număr de pagini, consacrate as
pectelor pozitive și celor negative 
ale vieții, ci 
a raportului 
liste necesar 
că greutățile 
tea omului nou sînt depășite de a- 
cesta, ci să arăți procesul, să dai 
posibilitate cititorului să înțeleagă 
cum s-a săvîrșit rezolvarea pozitivă 
a unor mari dificultăți, depășirea lor.

în presă au fost aduse elogii așa- 
numitului stil obiectiv în proza epică. 
Prin „stil obiectiv" s-a înțeles cîte- 
odată însă și o pondere mare a ne
gativului în raport cu pozitivul din 
viață. Subliniez iarăși, că nu e vorba 
de o măsurătoare, ci de veridicitatea 
procesului în ansamblul său. Iar pro
cesul construcției socialiste relevă o 
pondere cu mult mai mare a ceea ce 
este pozitiv. Numai o concepție obiec- 
tivistă, statică, poate da o pondere 
necorespunzătoare aspectelor negative 
ale vieții.

In primul rînd, exemplele 
zitive ale vieții sint cele care 
influența cea mai mare în educarea 
comunistă a oamenilor. Exemplele po
zitive ale vieții — aceasta înseamnă 
concret necesitatea de a da un loc 
important — locul cel mai important 
— zugrăvirii noului, proceselor care 
reflectă lupta și victoria noului și 
nu a te rezuma la afirmarea decla
rată a adevărului că această victorie 

alegerea și 
așa fel, în 

desfășurării 
lor, incit să se vadă concret procesul 
de înaintare a noului, și nu doar, 
sau nu în primul rînd piedicile care

amînțe de acea ’ex- 
veche, depășită ? Pen- 
pare că ea ilustrează 
raportului necesar în 
nou și vechi, a pro-

se obișnuiește 
discuții o for- 
în esența ei, 

înțelegem mai 
spune, relativ

ori- 
ea

ei
ultimă 

și deci
instanță 
mesajul

trebuie utilizatănu
pentru reluarea, în 
schemei de 
a alteia de
cazuri cînd,

care a 
aceeași 
în cîte 
teatru,

de înțelegerea complexă 
intre pozitiv și negativ, 
nu doar să declari 

și lipsurile ivite în ca-

s-a înfăptuit. înseamnă 
zugrăvirea faptelor în 
astfel de momente ale

po
au

urmează să fie învinse, 
cum este ea; în cursul 
aglomera pentru un timp 
privite izolat de complexul 
domine noul; se ivesc greutăți în viața 
unui om, pe care o durată mai scurtă 
de timp nu te poate depăși. Cine și 
ce justifică însă ca un scriitor să 
acorde prioritate tocmai acestor mo
mente, in zugrăvirea sa, iar apoi, 
drept încheiere să afirme cu satis
facție că piedicile și greutățile au fost 
înîrinte ? Datoria lui, datoria impusă 
de conștiința rolului literaturii în com
plexul social contemporan, datorie re
zultată din metoda realismului socia
list, este să fie credincios vieții într-alt 
chip, nu limitîndu-se la fragmentele ei 
întunecate. înseamnă aceasta o invita
ție la idilism ? la lipsă de conflict ? E 
cit se poate de ușor de demonstrat 
că, dimpotrivă, e o invitație tocmai 
la zugrăvirea profund realistă a con
flictului, în momentele de virf ale 
desfășurării lui. A descrie aspectele 
negative, în primul rînd, aceasta nu 
înseamnă de loc prezența conflictului. 
Prezența conflictului impune existența 
amplă a ambilor poli care se înfruntă, 
nu numai a celui negativ. Trebuie 
recunoscut că abundența detaliilor ne
gative, în dauna prezentării realiste 
a conflictului, dă cărții o aparență 
de dramatism. In realitate e un fals 
dramatism, e mai degrabă un senza
țional ieftin. Sînt poate scriitori care 
numesc aceasta îndrăzneală sau origi
nalitate. In fapt e cel mai veritabil 
conformism la canoanele naturalismu
lui. Iar conformismul îi e cu totul 
străin realismului socialist.

Prin urmare, aducerea în literatură, 
in primul rînd a exemplelor pozitive 
ale vieții este cerința realismului ce
lui mai profund, ostil denaturărilor 
negativiste, .naturaliste, 
idilice.
pentru că substanța, structura vieții 
noastre este pozitivă, este favorabilă 
noului; pentru că ceea ce este prin
cipal și hotărîtor în realitatea noastră 
socialistă, este elementul pozitiv, vic
toria lui, oricîte și oricît de mari 
piedici i s-ar pune. Nu zugrăvirea in 
primul rînd sau în chip predominant 
a vechiului și apoi afirmația că îm
potriva lui a fost dusă o luptă în
cununată de victorie, ci zugrăvirea 
procesului istoric, a luptei noului, a 
înfruntării. Nu diminuarea vechiului, 
a negativului nici idilizarea superfi
cială și convenționallă, ci zugrăvirea 
în tot adevărul ei, a luptei noului 
împotriva vechiului, a acestui proces 
complex în care noul coexistă la în
ceput cu vechiul, ba chiar vechiul 
poate fi preponderent, cantitativ, dar 
în care noul, ceea ce e pozitiv dobin- 
dește treptat importanță, prioritate, 
devine „principal și hotărîtor" și eli
mină in cele din urmă vechiul.

Oricare ar fi criticile pe care te a- 
ducem unor romane ca: Front fără 
tranșee de P. Sălcudeanu, Drum des
chis de Șerban Nedelcu, Dunărea re
vărsată de Radu Tudoran, Intîlnîrea 
de C. Chiriță, Anii tineri de N. Țic, 
va trebui să subliniem faptul că vic
toria noului este rezultatul unui proces, 
că, deși numeroase în acțiune, întim- 
plările negative nu ajung să aibă pon
dere în compoziția cărților, tocmai 
pentru că pozitivul e demonstrat, zu
grăvit, nu simplu afirmat.

Se înțelege că nu înseamnă nici
decum că anumite genuri, cum ar fi 
satira, își micșorează însemnătatea 
sau rolul în educarea comunistă a 
oamenilor, ci înseamnă că, așa cum 
e și firesc, și în satiră elementul 
nou, pozitivul, „ceea ce e principal 
și hotărîtor în realitate", trebuie să-și 
aibă locul său, că și aici victoria 
noului trebuie înfățișată ca rezultatul 
unei lupte, nu afirmată simplist și 
formal la finalul unui amplu cortegiu 
de aspecte negative.

Realism și 
seamnă deci 
în desfășurare, a 
complexitatea lui, 
o singură latură, 
la cea negativă.

Viața 
ei se 
fapte 
lor par să

este 
pot 

care

ca și celor 
Realismul cel mai profund,

realism socialist în- 
zugrăvirea conflictului 

procesului social în 
nu restrîngerea la 
în cazul de față

Mihai GAFIȚA

pide, care te îmbie la somn (să fim 
sinceri și să recunoaștem că nu odată 
ni s-a intimplat!). Teoretic știm cu 
toții că există o armonie și o uni
tate dialectică indisolubilă intre con
ținut și formă. Insă pentru creator 
dificultatea apare întotdeauna în mo
mentul cînd începe concretizarea aces
tui principiu. In asemenea momente,
din comoditate, din grabă, sintem 
uneori dispuși să facem concesii față 
de cerințele unui înalt nivel artistic. 
Dar partidul ne cere ca, așa după 
crum nu facem concesii ideologice,

să nu facem concesii nici sub raport
artistic.

Operele care sub aspectul realizării 
literare nu satisfac cerințele, adică, 
spunînd iarăși lucrurilor pe nume, 
lucrările terne greoaie, cu stil îm
piedicat, cu greșeli lingvistice sînt 
inutile și din punct de vedere prac
tic, agitatoric, deoarece ele nu capti
vează imaginația cititorului, nu-i in
fluențează gîndirea, nu-l stimulează 
spre acțiuni pozitive și nu-l feresc 
de greșeli și rătăciri. Romanul plic
ticos, nuvela slabă nu satisfac înalta 
menire educativă cerută de partid 
pentru că pur și simplu nu izbutesc 
să trezească interesul cititorilor.

Această problemă mi-am pus-o ne
contenit în munca mea de poet și 
romancier, și cu atit mai mult acum 
în preajma Conferinței scriitorilor. 
Oare nu cumva unele din cărțile 
noastre sînt pe drept criticate tocmai 
pentru că deși atacă probleme im
portante, nu satisfac sub raport artis
tic ? Facem noi oare tot ceea ce ne 
stă in putință pentru a trezi intere
sul cititorului ? Identific în unele 
scrieri strădaniile meritorii de a sa
tisface cerințele artistice de care vor
beam. Mihai Beniuc, in romanul „Pe 
muche de cuțit", sau Titus Popovici 
în „Setea" folosesc aparent tehnica 
narativă clasică și . totuși în ambele, 
opere se poate vedea nu numai ac
tualitatea și contemporaneitatea ideo
logiei și conținutului, ci și strădania 
de a da sub aspect artistic ceva nou.

In paginile romanului „Desculț" da 
Zaharia Stancu (a cărui primă ver
siune am tălmăcit-o pe vremuri in 
limba maghiară) ai plăcerea să des
coperi intenția autorului de a zu
grăvi realitatea într-o proză cu ca
racter original, într-o formă care să-l 
atragă pe cititor. George Călinescu 
in „Scrinul negru" — cu toate că nu 
sint de acord cu ansamblul romanu
lui său — caută să depășească conti
nuitatea epică convențională; vrind 
să trezească și pe această cale inte
resul cititorului, preocupare ce tre
buie prețuită la justa ei valoare. Șutii 
Andras în scrierile sale — ce apar 
din păcate prea rar — caută să vor
bească despre realitățile socialiste ale 
vremurilor noastre însușindu-și crea
tor experiența literaturii universale 
și a literaturii sovietice contempo
rane. Efortul către conciziune al ti- 
nărului Huszar Sandor depus încă de 
la prima sa lucrare a fost apreciat 
de critica literară.

O cercetare cit de sumară a temei 
transformării socialiste a satului în 
proza de limbă maghiară descoperă 
faptul că cei mai buni dintre autorii 
contemporani reflectă în mod variat, 
original și plastic o amplă problema
tică socială și morală. Citim în re
vistele literare de limbă maghiară 
precum și în numeroase dintre volu
mele apărute în ultima vreme o sea
mă de lucrări valoroase ale unor 
scriitori care aparțin unor generații 
mai tinere sau mai vîrstnice, dar 
care deopotrivă exprimă o năzuință 
generală, aceea de a scrie despre 
actualitate, despre cele mai noi și 
mai semnificative procese oare se 
petrec astăzi în conștiința oamenilor.

Exigența prozatorului se verifică 
prin urmare, în primul rînd, pornind 
de la tratarea temei, de la acea in
terpretare care, corespunzînd cerințe
lor obiective ale realității, reflectă 
viața noastră de astăzi. O astfel de 
cunoaștere aduce înaintea scriitorului 
oameni și fapte, împrejurări memo
rabile ale drumului nostru spre so
cialism. Această problematică social- 
morală, cu o mare diversitate de 
preocupări ale prozatorului de limbă 
maghiară, își află expresia literară 
prin stiluri personale deosebite, sen
sibile în cîteva dintre lucrările apă
rute în ultima vreme. Am putea po
meni aici romanul „Neamul Gondoși- 
lor“ de Szabo Gyula, romanul „Bo- 
rika“ de Katona Szabo Istvan, sau 
de nuvelele lui Veress Zoltan care 
au apărut recent în ultimele numere 
ale 'revistei „Utunk". Se cuvine men
ționată în aceeași ordine de idei și 
formula originală a romanului „Co
moara Cristofilor" de Kovacs Gyorgy, 
roman care, deși vorbește despre sa
tul de odinioară, tratează intr-un spi
rit foarte actual o seamă de pro
bleme sociale și morale.

Numai condițiile de viață create 
de socialism permit exprimarea unui 
conținut uman nou — deci numai aici 
se poate înfăptui o reală reînnoire 
artistică, numai noi putem atinge 
culmi artistice mai înalte, pentru că 
noile moduri de expresie corespund 
unor idei noi.

Să scriem despre realitatea nots- 
tră socialistă cărți de actualitate 
foarte bune și foarte interesante și 
fie-ml îngăduit să adaug — cu ta
lent ! Desigur, sarcina nu este ușoa
ră. îndeplinirea ei trebuie să fie uni
cul țel al vieții noastre.

SZEMLER Ferenc
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e învățătorul Dandu Panțurescu îl împlini o mulțumire mij
locie...

Dar -după această mulțumire învățătorul tinjlse ani, zeci 
de ani și nimeni n-ar putea spune cind și cum, — ea deve
nise ținta vieții lui. Ceea ce știe este faptul că el, împreună 
cu soția, funcționau la școala din satul Rest și aveau casa 
peste riu, in satul Model. Iar în Model, sat de centru, pe aici 
trecea șoseaua regională, funcționa familia Nununuță, care 
avea domiciliul în satul Rest.

De peste douăzeci de ani, în fiecare dimineață, familia 
Panțurescu se întîlnea cu familia Nununuță cam in dreptul [rodului Savului, 
— tina trecînd din satul Model spre școala din satul Rest iar cealaltă din 
satul Model spre 6atul Rest.

Nti-și vorbeau.
Acum vreo zece, cincisprezece ani fiecare familie întîlnea mai întii copilul 

celeilalte. Aceștia căutau să treacă fără să dea bună ziua. Dar cînd, să 
licem, Nununuță Augustina, punea capul in păniint și iuțea pasul, învățăto
rul Panțurescu îi tăia calea și o întreba :

— Cum te cheamă pe tine ?
— Pe mine mă cheamă Nununuță Augustina.
— In ce clasă ești ?
— Sint în clasa treia.
— Și pe cine ai învățător ?
— Pe domnul Învățător Nununuță.
—- Pe domnul Nununuță ? se mira Dandu Panțurescu. Și așa te învață 

dumnealui, să treci fără să dai bună ziua ?
O trăgea de urechi și îi dădea două palme.
Aproape la fel se petreceau lucrurile și cind școlarul Panțurescu Savu 

trecea prin dreptul familiei Nununuță fără să dea bună ziua.
— Cine ești tu? tuna Nununuță cu voce groasă. (învățătorul Nununuță 

«ra mic, slab, cu o frunte palidă și adîncă, permanent transpirată, și-și 
îngroșa glasul — dar numai în fața copiilor — pentru că îi plăceau cărțile 
cu mistere).

Copilului, cind îl auzea, de teamă 1 se făcea somn, i se părea că s-a 
I >t noaptea.

Răspundea subțire, pierit:
— Panțurescu Savu.
— Așa te învață la școală să răspunzi ? Răspunde întreg
— Pe mine mă cheamă Panțurescu Savu.
— în ce clasă ești tu ?
— Eu sânt în clasa doua.
— Și cine e învățător la clasa doua ?
— Doamna învățătoare Panțurescu.
— Răspunde întreg.
Și după ce băiatul dădea răspunsul întreg:

câțiva zeci de metri apoi se oprea încruntat. Stătea cîteva clipe pe loc, apoi 
pornea. Distanța de un kilometru și ceva pină la stația de RÂTA o străbătu 
aproape intr-o oră. Luă bilet șl se așeză pe un scaun din spate cu toate 
că erau locuri și in față. Aici zdruncinăturile erau mai puternice și printr-o 
crăpătură aflată lingă picioarele învățătorului, intra praf. Dar învățătorul 
nu observa și nu simțea nimic și pe drum ațipi de citeva ori.

La intrarea in sat, șoferul încetini motorul, scoase mina pe fereastră, 
apucă șapca unui om de pe drum aflat lingă mașină, scuipă de trei ori în 
ea și apoi i-o așeză pe cap.

Cind celălalt incepu să mormăie supărat ceva, șoferul il amenință:
— Căzutule, să taci că-ți iau bagajul.
Acesta fugi inspăimîntat și oamenii din mașină începură să ridă.
învățătorul nu mai putu să se simtă ca pină acum in fața unor in- 

tîmplări care-1 supărau — neputincios, neîmplinit și din cauza asta să se 
înduioșeze nițel, de el însuși. Se simți obligat să fie puternic, să protesteze, 
ridică mina ca să spună minios ceva, dar peste o clipă brațul ii căzu moale 
și din mineca hainei ieși o diră de praf. Se îndirji, aruncă iar palma înainte 
și spuse:

— Asta e lipsă de... e măgărie. Asta nu se face.
Dar vorbi incet incit de abia il auziră cițiva care-l priviră mirați. 

Mașina opri curînd în stație și el coborî iute.
Pe drum fu oprit de Căzutul care-1 întrebă speriat și bilbîit dacă mașina 

se duce cu adevărat să-i ia bagajul.
El avea trei geamantane jerpelite de piele pe care le ținea în podul ca

selor părăsite din sat mutindu-le din timp în timp dintr-unul intr-altul. Gea
mantanele erau goale. Mai avea și trei rinduri de haine pe care le ținea 
îngropate într-o ladă undeva la marginea satului lingă o grămadă de bă
legar.

In zilele de lucru umbla cu niște haine rupte, căpătate, iar sărbătorile 
îmbrăca toate cele trei rinduri de haine, bune, puse unele peste altele, se 
ducea la biserică și apoi se plimba pe șosea, uitindu-se mîndru și ursuz la 
oameni. De fiecare dată, cind intra o mașină în comună, el se speria cre- 
zind că a venit să-i ia geamantanele, temîndu-se nu atit pentru ele cit pen
tru faptul că i se descoperă șiretlicul — că ține geamantanele goale iar 
hainele le are in alt loc. Căzutul aștepta încordat răspunsul învățătorului dar 
acesta privi timp mult în ochii albalștri șl limpezi ai nebunului fără să spună 
nimic. Acesta se sperie și fugi.

învățătorul mai stătu citva timp pe loc și apoi porni și el. Cauza pen
tru care nu-i răspunsese nebunului era aceasta.

Una din cele mai mari desfătări ale lui Dandu Panțurescu era aceea ca 
fiecărui om pe care-1 cunoștea, intîlnindu-1, înainte de a începe vorba, să-i 
desfacă in părți felul de a fi, și fiecărei întimplări să-i afle punctul de por
nire, să meargă pe firul ei și după ce-o despica să-i refacă rotunjimea și 
S-o așeze undeva printre lucrurile de care era fericit că le înțelege.

De fiecare dată cînd pățea ceva deosebit învățătorul iși inspecta înțe
legerile. Dar niciodată nu 1 se păruse că le istovește. Bănuia dinapoia lucru
rilor știute niște înlănțuiri care trebuiau să aibă multă frumusețe. Aștepta 
ca in spatele înțelegerii asupra vicleșugului nebunului să i se dezvăluie înlăn
țuirea ultimă și fermecătoare pe care o aștepta de atiția ani.

Dar nu-I cutreieră nici un fior și el porni înainte învinuindu-se că s-a 
îițșelat și, totodată, invinuind pe cineva, n-ar fi putut spune pe cine — că 
l-a înșelat.

Ajunse în dreptul casei lui Nel Popescu. Acesta fusese de mult, cu peste 
zece ani in urmă, elevul lui Dandu Panțurescu. In timpul școlii, cu toate 
insistențele nu vrusese să cinte deși avusese cea mai frumoasă voce dintre 
băieți. Fusese un copil cam greoi, cam gras și stîngaci —- băieții la jocurile 
lor rîdeau de el — și el se speria că dacă ar fi cîntat ar fi fost trecut 
„la fete".

Apoi cind băiatul împlinise 18 ani, lucrind la o batoză, și înfigînd un

Desen de MIHU VULOĂNESCU

— Aha 1 Și ce te învață doamna Panțurescu să faci cind te întilnești 
cu cineva pe drum ?

Urmau palmele.
Apoi copiii se întilneau între ei și cînd se zăreau își ștergeau lacrimile 

și se priveau pe furiș, cu stimă și curiozitate.
Dar acum ei se măriseră, erau plecați la alte școli și se întilneau numai 

familiile cam in dreptul punții Savului.
Pină acum cîtiva ani, familia Panțurescu făcuse în fiecare vară cerere 

de transfer in satul Model, unde locuia, dar niciodată cererea nu fusese apro
bată. Aceasta pentru că învățătoarea Susana Nununuță fusese și se mai 
păstrase o femeie frumoasă și putea convinge ușor pe inspectori de 
dreptatea ei.

Ea il iubise odată, foarte de mult, pe Dandu, dar tatăl acestuia, un 
țăran mare și dirz (care, și el oprit să ia pe cea care fusese mama lui Dandu 
o iubise pe aceasta într-o noapte intr-un pod de finar pină rupseseră grinzile 
și căzuseră amindoi in ieslea din grajdul vitelor și pe urmă părinții ei nu se 
mai împotriviseră și el o luase) — il bătuse de-1 zvintase pe Dandu și-i 
spusese că lui să nu-i aducă rugină in casă Susana avusese de tinără o 
irumusete istovită, ochii ii erau negri, părul negru, pielea neagră, dar de lin 
negru domol se poate că tocmai datorită acestei potoliri, acestei lipse de 
aprindere, frumusețea ei năucea aici, la munte.

Cine știe cum o fi spus atunci bătrinul Panțurescu cuvintul rugină și 
cum o îi căzut el in urechile lui Dandu pentru că acesta povestea că sim
țise un gust de cocleală în gură și nu se mai putuse uita la Susana.

Aceasta il intilnise — de fapt făcuse rost — de învățătorul Nununuță, 
sărac, supus si mic — la el toate erau mici: și capul, și miinile și ochii, 
mai ales ochii, — se căsătorise cu el, îl adusese la ea acasă în satul Rest 
și-l stăpinea. El nu se Împotrivea niciodată prețului cu care Susana, la Început 
ca să se răzbune pe Dandu, apoi din obișnuință — mijlocea ca cererea aces
tuia să fie respinsă ani după ani, in fiecare toamnă.

Dar dacă cineva i-ar fi șoptit Susanei că prin indirjirea ei face un bine, 
un mare bine, familiei Panțurescu, ea n-ar fi crezut sau dacă ar fi crezut 
nu se știe ce s-ar fi intimplat cu ea.

Pentru că așteptarea transferului peste riu alungase, in familia Panțu
rescu, incruntările și ocrotise pină acum cind ele erau nelalocul lor, erau 
ticuri’ — gingășiile. Ea era o suferință mică cu care ei se alintau și care 
le prelungise încordarea timidă în fața lucrurilor și oamenilor și gindul că 
le cuprind numai o parte. Și iși făgăduiau — tot ca in tinerețe — să se 
întoarcă odată asupra fiecărei întimplări, s-o adinc.ească și s-o trăiască 
definitiv. Odată, cînd și ei aveau să fie împliniți. Și timpul acesta sosise 
neprevăzut și nedorit.

★
Pină acum cinci ani, Susana Nununuță le împiedicase transferul prin 

cunoștința cu inspectorul Voicilă, care ținea atît de mult la ea incit îmbă- 
trinise și nu se însurase niciodată. Dar Voicilă fusese Înlocuit de mult, iar 
familia Panțurescu, obosită de atitea neizbinzi. nu mai făcuse cerere încă 
din anii cind Voicilă mai era inspector.

In vara aceasta insă, învățătoarea Panțurescu, pentru că ii rămăsese un 
timp gol între sfîrșitul cumpărăturilor în oraș și plecatul acasă, trecuse pe 
Ia secție și mai făcuse o cerere.

Peste cîteva luni Dandu Panțurescu a fost chemat la raion și-a fost 
anunțat că I s-a aprobat, lui și soției, transferul, din satul Rest în satul 
Model.

★
După ce luă decizia de transfer învățătorul simți că trebuie să se gîn- 

țloască la lucruri știute, numai la ceva știut și să uite ceva. Mergea pe stradă

snop mai adine, dinții măcinătorului îi apucaseră o mină și i-o smulseseră 
din umăr.

După ce rămăsese ciung Nel Popescu începuse să cinte.
învățătorul se opri în dreptul casei lui și-șl recapitulă înțelegerea, asu

pra băiatului: el nu cîntase cit timp era copil pentru că-i fusese rușine și 
acum cînd se mărise și trebuia să-i fie și mai rușine, cînta fiindcă era ciung.

Dar nu mai află nici o plăcere în acest gînd. Merse mai departe în
tristat că trecuse pe lingă ceva ocrotit și dezmierdat ani la rînd și care nu 
voia să-și arate recunoștința.

Se întoarse și-l strigă pe Nel Popescu la poartă. El veni, și învățătorul 
il privi citva timp căutind in înfățișarea lui ceva așteptat și meritat. Dar se 
îndepărtă, repede fără să-i spună nimic băiatului.

Apropiindu-se de casă, trecu prin dreptul Floare! lui Ghică al Savei. 
Aceasta — știa Dandu — era o femele căreia ii plăcea să-și facă publică 
viața de familie. Ultima întîmplare pe care ea o povestea la toată lumea 
era aceasta t

In lunea după ce făcuse nunta fetii, ea plecase până la cooperativă să 
ia ceva. La întoarcere il prinsese pe bărbatu-său cu cuscra, cu mama gine
relui. Floarea pretindea că cei doi avuseseră in lipsa ei următoarea discuție 
in fața butoiului cu țuică.

— Hai noroc cuscră, săltase Ghică ceașca.
— Noroc cuscre, ciocnise femeia.
— Cam trecut băiatu, gineri-meu.
— Las’că nici fata nu e vruna...
— De, de ce să zic...
— Acu’ ei cu ale lor, noi cu... Hai noroc 1
— Hai 1
— Ce mama Ana oi fi avînd, zisese cuscra după un timp, că de la un 

timp mă ia cu niște vijîiri la ceafă....
— Păi de unde pină unde ?...
— De, de, de. Acu și văduvă, fără bărbat de-o groază de ani.
Mai băuseră — zicea Floarea — o sumă de cești și pe urmă Ghică 

scăpase mina. Cînd se întorsese ea de la cooperativă și-i prinsese, ei își tră
seseră țoala peste cap. Floarea nu le-a zis nimic, a întors o oală de la gura 
sobii și a ieșit afară. Nu le-a pomenit nimic nici în zilele care au venit și cu 
cuscra s-a certat mai tirziu pentru altceva. Pentru că-i furase un bulgăre 
de sare de pe sala casei. Și nici pentru asta — iși continuă învățătorul gin
dul — nu s-ar fi certat, dar așa e obiceiul: dacă nu te cerți pentru sarea 
furată îți mor vitele care au lins din ea.

Dar gîndul desfășurat nu numai că nu-i plăcu învățătorului dar îl găsi 
fără noimă, fără nici un dumnezeu. Un fleac.

Cind ajunse în dreptul casei îl prinse din urmă un băiat care, și acesta, 
ii fuseșe cîndva elev. Ii spuse gifiind, sufocîndu-se de bucurie, ceva din care 
învățătorul alese că el, cu toate că e tînăr, că e cel mai tinăr, fusese ales 
șef de echipă la gospodărie. Și brigada lui ieșise prima iar el fusese chemat 
la regiune unde i se spusese că o să plece undeva intr-o țară străină pentru 
schimb de experiență.

Băiatul vorbea, vorbea mereu, gituit și se vedea că nu-și poate trăi 
veselia întreagă dacă nu molipsește pe cineva de ea,

Dar învățătorul nu putu s-o primească, se simți bătrîn și obosit, il privi 
pe celălalt vinovat și intră în curte.

Și acum, pentru prima dată, îl cutremură bănuiala că el se oprise Ia 
ceva care nu era nici prea inalt, nici prea jos. Că viața o să curgă pe lingă 
el, desfășurînd lucruri mari și frumoase dar ele aveau să curgă pe lingă el 
pentru că simțirea și înțelegerea lui nu le putea face mijlocii ca să le poată 
cuprindă. După ce trase poarta privi casa și lucrurile din curte cu ochi străini 
și se duse in bucătăria de vară. Peste puțin timp veni și învățătoarea. Ca 
de obicei, cînd unul pleca la oraș, incepu socoteala banilor cheltuiți.

Șapte sute teracota; douăzeci lei datorie Rațiu; trei lei crema; cinci lei 
— oraș prăjituri, douăzeci lei — pingele bătut; opt lei — ciorapi.

— Și restul de douăzeci și cinci ? întrebă necruțătoare învățătoarea.
— Restul? întrebă Dandu. (Și pentru că nu putea să nedreptățească 

patima lui pentru bretele de pantaloni, mai avea patru perechi și mai cum
părase una) — spuse:

— Știi că ni s-a aprobat transferul în Model.
— Cum ?
Dandu repetă.
Și cu toate că era în toiul zilei, iar soarele era sus pe cer, amindoi 

simțiră că li s-a făcut somn.

Inginerul Radu Dumitru pe șantierul Expoziției Economiei Naționale a R.P.R

focofe&a’ia.t un.iiiefcsita>i
ără îndoială, sudorii 
din București care au 
lucrat la cupola pavi
lionului principal al 
Expoziției Economiei 
Naționale a R.P.R. il 
țin minte pe inginerul 
Radu Dumitru.

O sută douăzeci din 
cei mai buni sudori ai

uzinelor din Capitală au fost aduși pe 
șantier la începerea lucrărilor de su
dură, ca din rândurile lor Radu Du
mitru să-i aleagă pe cei mai pri- 
cepuți.

Uri sudor oarecare, îmbrăcat în sa
lopetă, i-a întîmpinat pe cei o sută 
douăzeci de ași ai sudurii din Bucu
rești.

—- Băieți, zise el, aici e nevoie de 
o lucrare de clasă, mă înțelegeți ? 
Nu rămâne decît acela pe care îl ține 
brăcinarul la o asemenea treabă.

Vechii meseriași zâmbiră, li cunoș
teau pe ingineri. Inginerii sint tari 
la teorie, sînt tobă de carte, sînt buni 
organizatori, oameni pricepuți; dar 
atunci cînd e nevoie să se pună mina, 
aici cuvîntul nu-1 pot avea decit me
seriașii, muncitorii. De aceea, cu în
găduință și cu o fină ironie, au pri
vit cei o sută douăzeci de sudori 
felul în care inginerul îmbrăcat in 
salopetă a sudat prima țeavă.

Pe cupola pavilionului principal țîș- 
niră primele seîntei. După ce ingi
nerul termină, cei o sută douăzeci de 
sudori se aplecară pe rind și cerce
tară lucrarea. Umbra de ironie de pe 
figurile lor se transformă intr-o adin
că uimire. Intr-adevăr nu aveau de
a face cu o sudură de rînd, ci cu ceva 
ce nu văzuseră niciodată, aducînd 
mai degrabă a pictură. Cercuiețele 
lăsate de electrodul topit în proce
sul sudurii era uimitor de uniform, 
parcă după sudură locul ar fi fost 
ajustat. Realitatea e că Radu Dumi
tru cînd are cleștele în mină nu su
dează, ci pictează.

Mai apoi, cînd acest ciudat inginer 
in salopetă s-a plimbat tot timpul 
lucrării pe cupolă, de parcă ar fi fost 
pe bulevard, controlînd cu mare aten
ție fiecare din miile de noduri de su
dură și adeseori punând mina el în
suși pe clește, au aflat că au de-a 
face cu un profesor universitar, șef 
de lucrări la catedra de specialitate 
a unei facultăți de mecanică.

Cine-i acest Radu Dumitru ?

Un drumeag șerpuit și plin de colb 
urcă din satul Vălcănești spre lume. 
Pe acest drumeag a pășit odată în 
viață și Radu Dumitru, dat slugă la 
un băcan de la oraș, de tată-său, pă
rinte a șapte copii. Pădurarul Radu 
Gheorghe n-a putut să țină din să
răcia lui o familie cu șapte guri 
flămînde. Radu a fost dat de slugă. 
Băiatul stătea la ușa băcăniei și-n- 
cerca să momească clienții de pe 
stradă.

— Avem piper bun 1 Avem ceai din 
China 1

Dar micul Radu s-a săturat curînd 
de dulceața vieții de slugă, de sluj
ba de a ademeni clienții în prăvălie. 
Intr-o noapte a fugit. A fugit la schela 
Gura Ocniței și a intrat ucenic sudor 
la Societatea „Concordia". Sudura l-a 
pasionat din adolescență. Micul Radu 
era fermecat de minunea pe care 
putea s-o săvîrșească cu miinile sale: 
să lipească și fier, și fontă, și oțel, 
în timp ce în jurul lui săreau cascade 
de seîntei. In anul 1939 a terminat 
ucenicia și după un examen, luat cu 
nota 10 la Camera de Muncă din 
Tîrgoviște, a devenit calfă sudor au- 
togen și electric.

La „Concordia" i s-a plătit ca sudor 
autorizat 7 lei pe oră. Pentru dormi
tul intr-un pod proprietate a socie
tății, pe care-1 împărțea cu alții, plă
tea o sută de lei. N-a putut rezista 
mizeriei și a plecat. A început să co
linde din stăpîni în stăpîni: „Astra Ro- 
mină" din Poiana Cimpina, Schela 
Berea, etc. Intre stăpîni, săptămini
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de șomaj. Și Radu Dumitru era un 
sudor cum rar se putea găsi.

Adevărata viață a lui Radu Dumi
tru începe atunci cînd se întoarce de 
pe frontul antihitlerist cu trei decorații 
pe piept.

După război Radu Dumitru lucrează 
ca sudor la Cîmpia Turzii. După trei 
luni e avansat ca sudor de control 
la fabrica de electrozi.

In acel moment de luptă pentru 
reconstrucție, pentru refacerea țării 
ruinată de război, se cereau electrozi, 
electrozi și electrozi. Nemții, fugind 
din țară, luaseră cu ei toată documen
tația privind fabricarea electrozilor. 
Era o situație neînchipuit de grea, 
înainte și in timpul războiului nemții 
fabricau electrozi din mica de la Te- 
regova, din cuarțul de la Teregova, 
din feldspatul din munții Banatului

O A M IE N R
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pe care le amestecau în Germania și 
ni le trimiteau nouă la Cîmpia Turzii, 
unde după documentația lor se trans
formau în înveliș al sirmei pentru 
electrozi. Aveam toată materia pri
mă sub nas, dar din lipsa documen
tației nu știam cum să fabricăm elec
trozi.

Inginerii și tehnicienii romini, după 
o muncă titanică, au reușit în scurt 
timp să dea țării primii electrozi ro
mînești. Acești electrozi erau tot atît 
de buni ca și cei fabricați de nemți, 
dar aveau o scădere: împroșcau 
multe seîntei. Din această cauză su
dorii nu vroiau să folosească electrozii 
indigeni. Cereau electrozi din import. 
Iar electrozii străini costau mult.

Atunci a fost căutat un sudor pri
ceput care să ia Ia subțioară electro
zii romînești și să meargă prin marile 
uzine și să demonstreze sudorilor că 
electrozii noștri sint perfect valabili. 
Acest sudor a fost găsit în persoana 
Iul Radu Dumitru.

Radu Dumitru este de fapt adevă
ratul naș al electrozilor romînești. 
El a colindat cu electrozii subțioară, 
demonstrind și învățind pe sudorii 
de la Grivița Roșie, de la I.T.B., de 
la „23 August" din București, Nicu- 
lina C.F.R. Iași, Șantierele Navale 
din Galați și din Turnu Severin etc. 
A purtat acești electrozi ca pe niște 
copii dragi dintr-o parte în alta a 
țării.

De atunci au trecut ani. Electrozii 
romînești nu mai improșcă atitea seîn
tei și sint ceruți și peste hotare, iar 
sudorul Radu Dumitru a devenit pro
fesor universitar. Electrozii și sudorul 
au absolvit facultatea și au primit 
certificat de diplomă.

Dar in cite locuri n-a sudat in a- 
cești ani Radu Dumitru 1 Prima oară 
U.T.M.-istul Radu Dumitru a fost tri
mis ca brigadier, in anul 1947, pe 
șantierul național al tineretului, Cea- 
nu-Mare — Cluj, unde a sudat țevile 
conductei de gaz. In anul 1948 a fost 
cliemat la Reșița pentru sudurile fixe 
la conducta forțată de la prima noa
stră hidrocentrală, cea din Văliug. 
In afară de sudările de la hidrocen
trală Radu Dumitru, cu electrozii ro- 
minești pe atunci fără trecere, a sudat 
complet și un cazan de locomotivă 
rare, pus la Rontgen, a fost găsit ex
cepțional. De atunci Reșița n-a mai 
comandat electrozi din import. De la 
Reșița, după trei luni de zile, s-a în
tors cu Medalia Muncii.

Și tot in anul 1948 a fost trimis 
la fabrica de vagoane „Gheorghe Di
mitrov" din Arad, care pe vremea 
aceea ducea mare lipsă de sudori, să 
facă ce-o ști, dar in cîteva săptă- 
mîni, să crească acestei uzine cițiva 
sudori buni. In două luni de zile Radu 
Dumitru a devenit nașul a patruzeci 
de sudori de la Arad, dar sudori in 
adevăratul înțeles al cuvîntului, care 
au la baza pregătirii lor nu numai 
practică, ci și teorie.

Peste un an conducerea uzinei „In
dustria Sirmei" din Cimpia Turzii a 
liotărit să-l trimită pe Radu Dumitru 
la Facultatea de mecanică.

La început n-a Fost ușor. Anul III 
a mers însă mai bine, iar in anul 
IV a devenit șef de an. Examenul de 
stat l-a luat cu bine și cu mențiune. 
Dorința Iui Radu Dumitru era să se 
întoarcă la Cimpia Turzii. Dar Facul
tatea de Mecanică din Timișoara l-a 
reținut ca șef de laborator la tehno
logie.

— Eu vreau să sudez, a încercat 
Radu Dumitru să refuze numirea la 
facultate, vreau să mă întorc la uzina 
mea.

— Nu-i nimic, i s-a răspuns, dacă 
vrei să sudezi, ai să sudezi de n-o 
să prididești, dar avem nevoie de 
dumneata la facultate.

Mai tirziu Radu Dumitru a devenit 
asistent, iar din 1958 e șef de lucrări 
la catedra de tehnica sudării a Fa

cultății de Mecanică din Timișoara. 
Predă cursuri și pe lingă aceasta mai 
e și inginerul șef al serviciului teh
nic al Institutului Politehnic din Ti
mișoara.

Dacă Radu Dumitru mai sudează ? 
întrebarea trebuie pusă altfel: Radu 
Dumitru poate trăi fără să sudeze ? 
Hotărit, nu. Și astăzi Radu Dumitru 
colindă țara sudind. Execută lucrări 
excepționale, sudări complicate și de 
răspundere.

Cu ani în urmă arborele cotit al 
uriașei mașini care dă curent la Nă- 
săud-Bistrița s-a uzat. Firma elveția
nă, care a construit cu decenii în 
urmă mașina, a cerut pentru un nou 
arbore cotit cinci milioane de lei, ur- 
mînd să livreze piesa peste cinci ani. 
Inginerii și tehnicienii au opinat însă 
că arborele cotit ar putea fi remediat 
și prin sudură dacă s-ar găsi în țară 
un sudor excepțional, capabil să rea
lizeze o asemenea lucrare.

Bineînțeles că a fost solicitată 
școala de sudură timișoreană. Și bine
înțeles că a fost trimis inginerul Radu 
Dumitru. Profesorul timișorean a su
dat arborele cotit și a garantat func
ționarea mașinii pe cel puțin un an. 
Au trecut cițiva ani și mașina merge 
strună. De atunci insă Radu Dumitru 
a sudat arborii cotiți ai mașinilor de 
la uzinele electrice din Slobozia, re
giunea București și din Zăbrani.

Uriașul cazan al IPROM-ului din 
Timișoara s-a spart într-o noapte. Trei 
zile in șir Radu Dumitru a sudat 
cazanul într-o temperatură de 40°. 
Profesorul universitar a intrat în acel 
iad, gol, goluț, iar în timp ce lucra 
era stropit cu ajutorul furtunurilor. 
Dar cazanul a fost salvat, uzinele 
orașului nu s-au oprit din cauza lip
sei de curent electric.

Și așa am putea enumera nenumă
rate lucrări speciale efectuate de Radu 
Dumitru. Pentru multe din ele a fost 
și premiat. Unele premii i-au fost 
înmînate personal de către ministrul 
industriei grele.

Când predă studenților Radu Du
mitru e sudorul care de la înălțimea 
catedrei universitare explică cit mai 
practic tainele lipirii materiei; iar 
atunci cînd sudează e profesorul uni
versitar, a cărui lucrare e in primul 
rînd știință pură și artă adevărată. 
De fapt sînt două noțiuni care pen
tru Radu Dumitru sînt indisolubile: 
sudura pentru el e și o meserie, dar 
șl o știință.

Cu vreo trei ani în urmă Radu 
Dumitru a fost trimis pentru cîteva 
luni in R. S. Cehoslovacă. A văzut 
aici multe lucruri interesante. La o 
uzină însă s-a ivit prilejul efectuării 
unei sudări de înaltă clasă. Specia
liștii cehi au stat în cumpănă. Radu 
Dumitru a cerut să i se aducă o sa
lopetă și după ce s-a îmbrăcat a de
monstrat o sudură la înaltă tensiune, 
cucerind admirația specialiștilor cehi. 
Unul din ei i-a spus cercetind su
durii

— Aici s-a făcut o greșală, noi tre
buia să venim în Rominia să învățăm 
de la dumneata. Dă-mi voie tovarășe 
inginer să-ți string mina.

Inginerul Radu Dumitru are o sea
mă de comunicări științifice de mare 
valoare. Amintim pe cele mai impor
tante care au fost prezentate și chiar 
aplicate: „Sudarea fontelor la rece 
și caid", „Sudarea pieselor supuse la 
solicitări compuse", „Reparații prin 
sudare a arborilor cotiți la motoare 
de mare putere", „Sudarea metalelor 
neferoase cu flacără de gaz", și altele.

In prezent lucrează la o altă co
municare de răsunet; „Sudarea mase
lor plastice".

Foarte telegrafic și lapidar aceasta 
ar fi viața acelui copil care a pășit 
pe drumeagul șerpuitor șî plin de colb 
ce urcă din satul Vălcănești spre 
lume pentru a deveni băiat, luat de 
suflet la un băcan; viața acelui ti
năr calfă sudor care plătea o sută 
de lei Societății „Concordia" pentru 
a fi lăsat să doarmă într-un pod.

Cind luam aceste date comunistul 
Radu Dumitru era grăbit. Fusese che
mat la regiunea de partid și rugat 
să se deplaseze urgent la Jimbolia. 
La Fabrica de încălțăminte din Jim
bolia s a spart o mașină de rlhtuit 
importată din R.F.G. Stricăciunea 
trebuie urgent reparată, fabrica nu-și 
face planul, producția de pantofi se 
oprește. Sudarea e dificilă, mașina 
lucrează sub mare presiune, trebuie 
deci o mină pricepută, o sudură de 
clasă. Inginerul Radu Dumitru a pro
mis că va pleca după amiază, toată 
noaptea va suda, iar dimineața va fi 
prezent la cursuri.

Pină la plecarea trenului mai ră
măseseră două ore.

— Mă scuzați — mi-a spus ingi
nerul Radu Dumitru, sculindu-se de 
la masă — dar trebuie să mă duc 
acasă, să-mi fac bagajul.

Știți oare ce cuprinde bagajul in
ginerului Radu Dumitru ? Ii cer ier
tare că am îndrăzneala să intru prea 
mult in amănunte intime, totuși nu 
mă pot abține să nu vă spun. In ba
gajul inginerului Radu Dumitru, a 
profesorului universitar comunist Radu 
Dumitru, se găsește o salopetă de 
sudor, arsă și ciuruită în nenumărate 
locuri de mii și mii de scintei.

Ștefan HARALAMB
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clipă se opri laO

Cînd

prietinul său îl lovisem. I s-au zbătut
a

îngînat ca un fel de

sîn-

/

eu te-am blăstă- 
acasă-n pat. în 
pentru rușine și

în- 
fe-

să i se adre- 
o auzi, sări 
sub tufe de

eu. 
de 

mai

dreptate frate-meu 
mustra, că să nu 

e obiceiul nostru, 
altfel de om.
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ele dmtăi zile ale lui 
septembrie aveau sub 
munte, la Slătiori, o 
lumină lină și dulce, 
prin care se străve- 
dea curat uriașul de 
calcar al Ceahlăului, 
pînă sus, la Toaca și 
Pânagfiia. Pădurea de 
brad se revărsa

cătră văi în valuri încremenite. Pe 
poteci, cătră satele de mai sus, tre
ceau cu poveri șiraguri de cîte pa- 
tru-cinci căluți, legați cu frîiele de 
coada altora și călăuziți de cîte o 
munteancă călărind bărbătește pe 
cel din frunte. Cîteodată iarna în
chide devreme văile și oamenii tre
buie să aibă, la cătunele lor risi
pite, cele de trebuință vieții. Atunci 
plutașul se întoarce la gospodărie 
și la meseria lui de lemnar ; cio
plește catarguri, despică mraniță și 
încheie bărbînțe pentru brînză.

în ținutul lui Alb-împărat om și 
sălbătăclune hibernează, ascultînd 
șuvoaiele vijeliilor și așteptînd pri
măvara. Ciobanii s-ău coborît încă 
de la Sîmedru spre văile cele rnai 
depărtate și mai adăpostite, cătră 
Dunăre și limanul mării.

La Slătiori, toamna se dovedea a 
fi pentru localnici ca o soră bună 
și cu priință. Zilele de aur se pre
lungeau într-o tihnă de cîteva săp- 
tămîni, pînă ce un Vînt străin adu
cea ploi reci și lapoviță, trebuitoare 
la nunțile cerbilor; după care vre
mea se domolea iar, înainte de cel 
dintâi viscol.

Petru Matei, fostul sihastru, se 
bucura întrucîtva de pacea locului 
încîntat unde se afla, amintindu-și 
ocna în care pătimise vreme de un 
sfert de veac. Puțina lumină a a- 
celui răstimp încă licărea în întu
nericul sufletului său ; umbra fiin- 
ții ce-i fusese dragă mai plutea 
dincolo, pe celalalt mal al fluviu
lui ce ne desparte de tărîmul cela
lalt. Ochii lui bulbucați se învălu- 
iau uneori de lacrimi cătînd într-a- 
colo. Apoi întorcîhdu-se cu desnă- 
dejde la ceasul pe care-1 trăia, își 
repeta mereu aceeași întrebare în- 
vîrtejită : ce-1 așteaptă mîni ? ce-i 
pregătește viitorul ? căci iată, se 
apropie clipa întoarcerii lui în lume, 

înainte de a pleca la Iași cu au
tomobilul ce le sosise, profesorii se 
arătaseră cătră el cu prietinie și 
bunăvoință. Numaidecît doreau să-1 
vadă după ce se va liniști. Trebuia 
să-i vie numaidecît omul lui anu
mit, vestit de Zarandi. Cu acel 
călăuz vrednic, Iile Cosmuță va pu
tea să se descurce cu ușurință, și 
își va găsi fără îndoială un rost 
vieții.

Dacă nu l-ar fi avut alături pe 
Sandu Calarașu, întîrzierea aceasta 
i-ar fi sporit suferința. Dar acest 
prietin statornic îl susținea deasupra 
Valului, oa să nu se scufunde a- 
proape de țărm.

în soarele cel mai blind dina
intea amiezii, cei doi prietini ieșeau 
Să se plimbe cătră Olaru și schit, 
regăsindu-se și apropiindu-se din 
nou sufletește tot mai strîns.

într-atîția ani de depărtare și în
străinare unul de altul, fiecare din 
ei își urmase drumul său propriu 
sufletesc. Se recunoscuseră cu bucu
rie ; dar căldura veche se stinsese; 
unitatea legăturii lor slăbise. Fie
care vorbea altă limbă; sihastrul 
limba păstorilor din pustie, direc
torul spitalului limba profesorilor. 
Sihastrul ieșea cu greu din îndîr- 
jirea lui tăcută ; Sandu își simțea 
îngreuiate lucrările de apropiere. 
Ciudat că taina veche ce-i lega, 
dată la lumină, nu contribuise la 
această regăsire. însă mila și devo
tamentul 
în firea

mecind cararea.
izvor, cercîndu-i. gustul c-o limbă 
lungă trandafirie. își scutură botul, 
ștergîndu-1 după aceea de peria 
ierbii, veni 14 sihastru, așteptă un 
timp așezat în coadă, 
seze o vorbă. ’ 
șanțul și se tupilă 
zburătoare.

Sandu Calarașu cu .
Matei se traseră sub doi scoruși, 
apărați de cătră drum de tufe dese 
de porumbrei, Bîzîia deasupra lor 
un vîntișor de-abia simțit.

Cinele păru o clipă neliniștit, ri- 
dicînd capu-i mare cu urechi tăiate 
pieziș, ca niște cornițe scurte. Au
zind glas de om și deosebind și 
pe-al sihastrului său, își lăsă iar 
botul pe labe. Avu un fior și smîr- 
cîi leneș, potolindu-se.

— Ascultă ici, începu tovarășul 
Sandu, ai mărturisit o bucurie a 
singurătății tale, scurtă și trecătoa
re ca toate bucuriile. Am și eu a

L-am pus pe picioare.
— Unde mă duci, domnule ?
— Aici, la Manaș ; să-ți dau 

gustare ș-un pahar de vin.
— Aș ! a rîs el strîmb. Ajung iar 

la Poartă-Verde. Poate-i mai bine.
S-a sfnucit brusc, ea Să se eli

bereze.
L-am povățuit cu blîndețe:
— Fii cuminte, ca să nu te lovesc 
tfeia oară.
— Iaca ascult, a oftat el. Apoi a

holbat niște ochi cît talerele, vă- 
zîndu-se împins în stabilimentul de 
care-i pomenisem.

Mă întrebă, înghițindu-și vorbele 
scîncite:

— Chiar într-adevăr ?
—- Chiar într-adevăr, am rîs
— Barim șterge-ți picătura 

sînge de pe falcă, ca să nu 
rămînă urmă de prostia mea.

M-am pipăit, am simțit
gele închegat; am cerut apă și 
prosop băietului ce ne ieșise întru

trece numaidecît. Vom face cum 
îți Va fi porunca.

Angajamentul ce-mi luasem cătră 
Alior Gagamistru l-am îndeplinit 
patru zile, iar într-a eincea zi și-a 
început slujba de curier la biroul 
secției de reparații al atelierelor 
Socolei,

îi dădusem cheia de la locuința 
mea. Cînd m-am întors de la ser
viciu sara, m-a întîmpinat în prag 
o persoană tînără, cu ochi ca ai 
lui Alior, cuviincios îmbrăcată. M-a 
privit fără sfială, zîmbindu-mi. 
Mi-a dat cheia, c-o mînuță brună, 
cu palma roză. Buzele îi erau roșii 
fumurii. Nu era frumoasă, dar avea 
în toată ființa ei eîrlige care mă 
acățau. Pe cînd cobora treptele an- 
tretului l-am admirat pantofii mici 
și glesnele fine.

La ușa ce da în stradă s-a 
tors. A zîmbit cum zîmbește o 
meie care vrea să placă.

— Pot veni și marți ?

Vf.J,

iFr

ce se găseau îmbielșugat 
tovarășului Sandu birui-
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spune o poveste ca a ta, care însă 
nu m-a bucurat nici atunci, nu mă 
bucură nici acum. Urma ei o am 
pe falca stîngă, o cicatrice destul 
de urîtă, care m-a silit să-mi lăs 
stufăria asta de barbă, cum spui tu.

— Cicatricea mea e în 
ființii mele.

— Știu. Nu îndrăznesc 
nici o comparație ; a mea 
colă și s-a produs în împrejurări 
la fel. Acum opt ani, aflîndu-mă 
tot în îndeletnicirea mea de la So- 
cola și ținînd legătură cu prietinii 
care mă ajutaseră să-mi sporesc 
cunoștințile, mă întorceam spre 
casă. Locuiam din strada Lozon- 
schi spre stînga, undeva în dosul 
mitropoliei. Trăiam singur în două 
odăiți. N-aveam nici o ființă pe 
lîngă mine. Viața mea avea 
duiala cunoscută de tine. Mă i 
resau anume cărți pe care le 
ceam acasă pentru lecturi 
tîrziu. îmi direticam singur; 
lăsam nici o urmă celor care m-ar 
fi putut bănui. Eram tot într-o si
hăstrie, ceva mai primejdioasă de- 
cît a ta.

într-o zi cînd îmi primisem chen
zina, după încetarea lucrului mă 
întorceam spre casă, pe o vreme 
umedă de toamnă. în cotlonul uliții 
Lozonschi se grămădise ceață ; 
becurile electrice abia străbăteau 
pînă la mîzga pavajului. între fe- 
redeu și instituția cunoscută bine 
vechilor ieșeni a lui „Manaș Can
ter cel cu vinuri bune“, mi s-a în- 
tîmplat ceva cu totul neprevăzut. 
Am fost atacat pe la spate.

Un individ tupilat subt un 
se ridicase și-mi repezise un 
van grunzuros care nu m-a 
la ceafă cum era destinat, ci 
șters nftmai falca stîngă, ca și cum 
m-ar fi ars.

Am făcut numaidecît față; am

adîncul

să fac 
e ridi-

rîn- 
inte- 
adu- 
pînă 

; nu

gard 
bolo- 
atins 
mi-a

întîmpinare, adogindu-i porunca 
pentru gustare și vin.

Am avut ca o spaimă cînd l-am 
văzut mîncînd pe tinerelul acela 
firav. Poate-mi părea tinerel pentru 
că era așa de slab. Mușca și rupea 
cum fac lupii, care au interes să 
se grăbească. îi apărea necontenit 
în stînga gurii lipsa unui dinte le 
lîngă colțul cînesc. S-a adăpat de 
două ori. Și pe urmă a stat uitîn- 
du-se la mine, cu teamă.

— Nu te teme, i-am răspuns eu. 
Să-mi ieși înainte în fiecare dimi
neață, ca să-ți dau cîțiva lei. Socot 
că într-o săptămînă 
să muncești undeva.

— Of ! a suspinat 
dat să nu mor. Eu 
decît la ale mele, ca 
așază ici, pe urmă dincolo, își spu
ne cîntecul și se duce. Dar oi pune 
la lucru și aste două mîni.

— La altfel de lucru, Alior, decît 
cel pe care l-ai încercat.

— Mai bine 
gamistru decît 
una ca asta.

— Bine ; să
— Dacă nu 

mă duc să mă azvîrl în Bahlui.
— Te cred. De ce-ți zice Gaga

mistru ?
— Știu eu 1 Așa l-a chemat pe 

tata. Alde tata era mai 
tăreț decît mine; zicea 
net. L-a trimes guvernu 
nistria. Pe mine și pe 
n-au putut pune agenții laba. După 
aceea ne-au lăsat în pace. Dar pe 
bătrîni, pe taica și pe mama, i-au 
dus acolo unde va fi fiind. Ne-au 
vestit alții care s-au putut întoarce, 
pe furiș, că s-au prăpădit.

Era puțintel muiat de vin și 
mîncare. întîlnindu-mi privirile, 
mi-a zîmbit cu umilință.

Acu eu m-aș duce. Mîni-dimi-

îți fac rost ca

el ; poate mi-i 
nu mă pricep 
o pasere ce se

să piară Alior Ga- 
să mai săvîrșească

nădăjduim.
mă crezi, domnule,

bun cîn- 
din clari- 
în Trans- 
soră-mea

t

răgușise

mai

ate-

le-ai

amețeală și bu-

îngenu- 
dată. A

au- 
mî-

cu clipă anii și desface-seră clipă 
rea depărtării. Se adăogise la asta 
și o mărturisire a Călărașului des
pre suferințile lui omenești.

Se aflau la izvorul burcutului. în 
pajiștea cosită a doua oară, cătră 
pădure, înfloreau ici și colo brîn- 
dușe de toamnă, de coloarea ceru
lui. Se vedeau Slătiorii cătră șes ; 
sunau limpede toaca și clopotele de 
la schit. Din cînd în cînd trecea 
cîte o căruță cu cai ori cătră spi
tal, ori cătră Olaru. Cătră spital 
căruțe goale ; cătră Olaru încărcă
turi de fîn. Gospodarii salutau cu
viincios ; unii opreau ca să puie o 
întrebare binevoitoare, ori să apre
cieze blîndețea vremii.

Spre ceasul unsprezece trecerea 
de căruțe se întrerupea. Era vremea 
prînzișorului. „Ajunsese soarele 
drept inimă", cum zic localnicii. 
„Inimă" în înțeles de stomah.

în cotitură apăru Suru. Fusese 
lăsat dormind la umbra unui za- 
plaz înflorit de zorele tîrzii. Cum 
se deșteptase, își căutase prietinii 
și le luase urma. Veni repejor adul-

primit în brațe pe individul care 
se avîntase asupra mea, i-am răsu
cit brațul drept și l-am 
chiat. L-am lovit numai o 
țipat cu desnădejde:

— Nu mă omorî, bădie !
Era un tînăr firav. îi 

glasul de spaimă.
— Ce-i cu tine, băiete ? 
întrebîndu-1, l-am cuprins 

vîrtos.
— Sînt un păcătos flămînd.
— Cîntecul acesta l-am mai 

zit. Socot că nu voiai să mă 
nînci.

— Nu. Te știu că vii de la 
lier, și că ați luat astăzi chenzina. 
Te-am urmărit prin întuneric și 
pîclă. Credeam că, în amețeală, aș 
putea scoate bumăștile, din buzu
narul în care am văzut că 
vîrît.

— îți dau eu 
măști, banditule.

L-am mai lovit 
din adînc și s-a

Atunci mila, 
meu pe lumea asta, m-a făcut să-i 
observ cu surprindere ochii arzînd 
de slăbăciune și foame.

— Care ți-i numele ?
— Alior, meștere, a îngînat el.
— Cum te-ai bizuit tu, Alior, în 

puterile tale ?
— M-am bizuit; m-au îndemnat 

piază-rea și păcătui.
— Ai mai săvîrșit asemenea is

pravă ?
— Săvîrșit. Am apucat coșul de 

cumpărături al unei gospodine. Dar 
am ajuns la comisie. După aceea 
la Poarta-Verde, unde statul m-a 
găzduit dnsprezece zile. încailea am 
găsit unde dormi și ce mînca. Iar 
după ce-am ieșit de-acolo, n-am 
avut de ce mă prinde cu mîna. La 
vremea asta nu-i de lucru. Cu atî- 
tea războaie și răutăți meseria mea 
nu mai merge.

— Ce meserie ai ?
— Gurist. Cînt cu chitara. Cui îi 

arde acuma de cîntat 1

icnito dată. El a 
lăsat moale.
care-i blăstămul

neață, la șase, îți ies dumitale îna
inte. Aș lua acum nițică pîne și rfi- 
țică brînză.

— Pentru soră-ta ?
— Pentru soră-mea Garoafa. De 

ce rîzi ?
— îmi plac numele voastre.
— Apoi taica nostru, pe lîngă 

viers, avea și deșteptăciune. Ș-a 
dat pruncilor nume de flori. Dar 
dintre atîtea, numai aste două flori 
am rămas, și vai de steaua noastră. 
Garoafa-i mai mare decît mine cu 
opt ani. N-aș putea zice că-i urîtă, 
dar nici frumoasă; numaicît 
vrednică. Muncește cu ziua, spală, 
deretică, face mîncare la alții, știe 
să coacă plăcinte, nu pentru noi. 
Numai trei zile a fost bolnavă și 
eram să mă prăpădesc. Ea rabdă ; 
eu nu pot.

— Unde trăiți ?
— în pod, la o mătușă. Ne suim 

cu scara; tragem scara după noi. 
Mătușa asta Dochia e beteagă și 
nu poate ieși de lîngă vatră. Dă în 
cărți, însă are puțini clienți. O 
servește și pe dînsa Garoafa. Mă 
gîndesc că ar putea veni de două- 
trei ori pe săptămînă și la dum
neata, să rînduiască în camera unde 
stai. Cum ți-a rîndui ea, nu rîn- 
duiește nimeni. E fată cu gust. 
Adică ce fată ? că-i femeie în toată 
firea. Dar și pe-al ei l-au dus la 
Transnistria. Bine i-au făcut. Era 
un derbedeu ; o bătea. Mă tem, 
domnule, că-ți fac capul călindar. 
Nu te supăra. Nu sînt băutor de 
vin ; m-a amețit și bunăvoința du
mitale ; dar poate și cei doi pumni 
pe care mi i-ai lepădat. Cu dreptate 
și ca să te cunosc de stăpîn și să 
nu-ți ies din cuvînt. De-acum 
colo îs al dumitale pe viață și 
moarte.

— Bine, bine, Alior. 
mergem. Faci cum ți-am 
cu soră-ta Garoafa am 
întăi să-i treacă boala.

— Cînd va afla de întîmplarea 
mea, domnule, sare în picioare și-i

în-
pe

să 
Iar

Acum 
spus.
să văd.

— Da, i-am răspuns.
Am intrat în odăițele mele, ana- 

lizîndu-mi tulburarea. ~ 
înfățișarea acelei flori 
era cea de toate zilele. Se gătise 
anume pentru întîlnirea cu mine. 
Descoperirea asta îmi producea oa
recare plăcere, însă judecata care 
se adăogea impresiei îmi punea o- 
preliște serioasă. Eram angajat în
tr-o mișcare progresistă ce nu-mi 
îngăduia acțiuni lipsite de seriozi
tate. îndărătnicia mea era sporită 
și de o stare morbidă, de neplăcere 
fizică provocată de rana neînsem
nată pe care o observase Alior cînd 
intrasem în stabilimentul 
naș.

Sub picătura de sînge 
trase un virus. Un abces 
era în formație. Medicul 
lui îl izolase subt un emplastru, 
așteptîndu-i coacerea, ca să puie 
bisturiul. în cele cîteva clipe cît 
stătusem de vorbă cu sora lui Alior, 
îmi ferisem partea stîngă a obra
zului de privirea ei.

Am rîs cu dispreț față de o ase
menea slăbăciune și am dat tuturor 
dracilor ingerințele femeiești în 
viața pe care mi-o hotărîsem.

Luni dimineață, doctorul Mircea 
de la Spiridonie mi-a deschis ab
cesul. Mi-a prescris odihnă și su
praveghere. A venit să mă prive- 
gheze, în acea zi și noaptea, o fe
meie pricepută, bătrînă naltă și 
slabă cu numele Liza Dăscălița, 
îmi da un pahar de lapte; mi-a 
schimbat pansamentul; mi-a pre
gătit un somnifer pentru noaptea de 
cătră marți, tulburată de vedenii. 
Am visat-o pe sora lui Alior.

în dimineața de marți, Liza Dăs
călița m-a întrebat cînd m-a Văzut 
deschizînd ochii.

— Trebuia să vie o persoană as
tăzi la dumneata ?

Mi-am adus aminte de vizita pe 
care mi-o anunțase Garoafa.

— Da; însă astăzi nu pot s-o 
primesc.

— Asta i-am spus și eu ; părea 
îngrijorată ; am amînat-o pe mîne.

— Ai făcut bine.
Bătrîna a zîmbit, ca și cum ar 

fi înțeles foarte bine împrejurarea. 
Și-a luat locul pe scaun dreaptă, 
cu grimeaua ei neagră legîndu-i în 
cunună părul alb ; mă privea pu
țintel pieziș.

M-a cercetat în cursul zilei și 
doctorul Mircea ; totul era în bună 
rînduială ; joi mă puteam duce la 
atelier.

în cursul somnului meu de dimi
neață, Liza , bătrîna se retrăsese. 
Cînd am deschis ochii, am găsit 
pe scaun, lîngă pat, vedenia din 
două nopți. Se afla, pe o măsuță 
între ea și mine, o farfurie cu stru
guri ș-o cafea, ce se răcise. Și dea
supra, zîmbetul ei.

Mi-a șoptit:
— Ai avut somn liniștit. Se cu

noaște.
— Da, am răspuns eu.
— Mi-a arătat bătrîna doctoria 

ce trebuie să iei. Femeia aceea ți-1 
rudă ?

— Nu. E o 
bolnavi.

— Ar fi fost 
vegheze cineva 
dumitale.

— N-am pe 
pe lume.

Sora lui Alior păru mirată.
— Atunci ar fi putut să stea cu 

dumneata 
de-aproape. 
pe unii, să-i

— Pentru 
voie.

— De ce ? 
viziteze.

— Cu 
mîne, la

Ea s-a 
trivindu-mi pledul ce mă învălea. 
I-am simțit răsuflarea.

— Poate ai și alți cunoscuți de
cît camarazii de atelier. Văd că ai 
cărți în rafturi. N-am cunoscut ce 
cărți ; eu

Cînd s-a 
mine, am 
tiona c-o 
simțit pe 
arici. Am

Ea a băgat de samă privirea mea 
înghețată.

A rîs, c-o ochire sfioasă :
— Mă amestec unde nu-mi fierbe 

oala... Vorbesc ca să nu tac. Te-ai 
supărat poate pe mine ?

Am lăsat-o să aștepte răspunsul.

Desigur că 
brune nu

lui Ma-

se infil- 
profund 
atelieru-

garțliancă veche de

poate mai bine să te 
de-aproape, dintre ai

nimeni. Sînt singur

cineva dintre prietinii 
Dacă dorești să vezi 
înștiințeze Alior.
atîta lucru nu-i ne

Vor fi dorind ei să te

camarazii mei mă văd 
lucru.
aplecat asupra mea, po-

n-am învățat carte, 
aplecat a doua oară spre 
devenit atent. Mă ches- 
naivitate suspectă. Am 
șira spinării spini de 

tăcut.

avut 
Alior cînd mă 
găgăiesc cum 
domnia-ta fiind

— Ba sînt om ca toți oamenii,
Garoafă. Cine te-a povățuit să mă 
cercetezi ce rude și prietini am ? 

A avut un freamăt în toată 
ființa. Ochii i s-au holbat ca ai lui 
Alior, cînd 
genele, dar n-a putut da la iveală 
lacrimi. A 
deseîntec :

— Vai ! maică, 
mat, să nu mori 
lume tu m-ai dat 
paeat.

Juca teatru.
— Fată, tu vorbești prostii. Răs

punde la ce te întreb.
Ea s-a mlădiat ca și cum i s-ar 

fi tăiat picioarele, și a căzut în ge
nunchi cu coatele pe învălitoarea 
mea. Cu degetele își scurma părul 
la tîmple, mieunînd :

— Lovește-mă încaile și pe mine, 
ca pe o biată păcătoasă fără minte. 
Adevărat că m-au pus să te isco
desc... și să te ademenesc. N-avem 
dreptate, n-avem milă ; ni s-au 
pustiit sufletele de sărăcie și foame.

— Lasă asta. De unde-au aflat ei 
de întîmplarea mea ?

— Le-am spus eu, din 
mărturisit Alior.

— E amestecat în
tău ?

A țipat:
— Ferit-a 

închin ca la 
o dragoste ; 
cîrtige dacă ....... ......
l-am ferit ; n-am putut face eu alt
fel, ca să nu ne prăpădim. De a- 
ceea pe noi nu ne-au trimis acolo 
unde au pierit taica și mumă-mea. 
Milostivește-te și de mine ; pune 
mîna dumitale pe fruntea mea și 
iartă-mă cum l-ai iertat pe păcă
tosul de Alior. Să nu mă crezi cînd 
ți-oi spune că te-am descîntat să te 
întîlnesc la drum de Sară. Acuma 
nu mai cred în asta. Iar dumneata 
să crezi 
pe lume 
mă mai

N-am
Alior a ____ _ ______
rului. După ceea ce-mi spusese ea 
la plecare, i-am auzit glasul într-o

Desrae </? FI.ORICA CORDESCU

ce mi-a

asta și frate-

sfîntul!
un Dumnezeu 
și să pier acățată în 
are el amestec. Pe el

Mă jur. Mă 
și ca la

că-s
și să 
vezi, 
mai 
rămas alergător al atelie-

Ci

sară la radio. M-a

hotărî tă 
scap de 
Poate o 
văzut-o,

să mă duc 
aici. N-o să 
să mă auzi, 
într-adevăr.

ajuns tînguirea 
ei aici sub munte, pe cînd clădeam 
spitalul de la Slătiori.

Mi-am lăsat barbă, ca să nu-mi 
mai văd în oglindă cicatricea.

— Cîte pot fi chinurile noastre ? 
a întrebat Petru Matei oftînd.

— Fără număr, măi Săracu, și 
fără istov, a răspuns Calarașu pri
vind într-o depărtare nehotărîtă, 
deasupra cîmpiei de cătră răsărit.

Cînd cei doi pribtihi s-au ridicat 
în picioare de sub scoruși, Suru a 
ieșit și el la lumină din culcuș.

Mai era în preajmă o ființă care 
își aștepta cu bătăi grăbite de 
inimă clipa, să iasă din covrul 
unde stătea tupilat din zori. Aștep
tarea se prelungise tot timpul cît 
ținuse, în capătul acelui tapșan, 
murmurul vocii la Sandu Calarașu. 
în îngînarea acelui murmur, iepu
rele ațipise. Apoi, cînd zvonul de 
bondar a contenit și oamenii văzuți 
ca niște umbre prin desimea po- 
îumbreilor s-au mișcat, iepurele a 
făcut un prim salt, ca să se orien
teze. Sutu s-a repezit făcînd o să-

fitură în marginea drumului și slo
bozind un schelălălt de alarmă. Ie
purele l-a simțit unde e și a ales 
scăparea la deal, pe clina prăvăla- 
tică, prin cositură, Suru a sărit din 
drum pe tapșan, și-a acățat blana 
în spinii porumbreîlor, năcăjind 
cîteva clipe ca să scape la lărgime. 
S-a zvîrlit și el la deal, chefnin- 
du-și semnalul de vînător. Dar ie
purele a cotit odată lâ dreapta prin 
căpiți, apoi la stînga, după aceea 
a sărit într-o Viroagâ ; ochii oatne- 
nilor nu l-au măi deslușit și sem
nalul lui 
tîrziu.

Prietinii și-au așteptat tovarășul, 
care s-a * ' ,
ațîțat, mărturisind oamenilor, 
scheunări subțirele, o rhînie fără 
noimă.

Toate ale 
năluciri, i-a 
mîngîindu-i 

adaos : 
Sînt însă și 

ale lumii și vieții, măi Săracu.
Sihastrul a oftat, înclinîndu-și 

fruntea.

Suru a încetat într-un

întors îhfrînt, dar tot 
cu

sînt 
rașu

A

yiipi

patimilof noastre 
spus Sandu Cala- 
urechile.

lucruri statornice
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n u n e temem!
Iubesc
aceste luminoase 
străjuite frumos
Dar 
toți huliganii Germaniei vestice 
s-au înarmat pînă-n dinți.
Marșul lor pirateresc sună alarmă 
prin liniștea noastră adîncă, 
sună ca baioneta din creștet de armă 
cînd se zdrelește de-o stîncă.
Iubesc
ferestrele mele cu mușcate și nalbă, 
sculptura stîngace a lemnului porții
Dar 
la Casa Albă 
domnii tot numără, cămătărește, viii și morții.

liniști domestice, 
de salcîmii cuminți.

Cuvintele lor se aud întretăiate 
prin liniștea oare în n<v se răsfrînge, 
cuvintele lor, cu ecou de monede furate 
și amanetate cu sînge.
Iubesc
aceste iederi ce se grăbesc, cu frunze ovale, 
să dea răcoare ușoară înaltelor blocuri.
Nu sînt în vest atîtea metale 
cîte putem noi topi cu-ale forțelor focuri. 
Ci nu ne temem.

Iubesc 
aceste 
aceste 
mereu

liniști unduind albastre, 
liniști care vor ști să rămînă 
depline și mereu ale noastre.

Al. ANDPJȚOIU

Amintirea Iui
MOTTO :

„în cimitirul din Ivry
Răsare din pămînt speranța ; 
Inima tot pentru Franța 
îți bate Gabriel Peri".

ARAGON
în cimitirul din Ivry 
împarte gloria comună 
Cu-atîți tovarăși împreună, 
Ca-n viață, Gabriel Peri!
Dar cizme iar se-aud pe drum 
Și arme vinete de sînge,
Iarba sub roți de foc se fringe. 
Călăii s-au întors acum !
Cu pas de gîscă apăsat
Au spart tăcerea blîndei firi. 
Tresare visu-n amintiri
Și somnul iar li~i tulburat! 
în cimitirul din Ivry
O umbră se așterne peste 
Acei ce-au dus ieri manifeste 
Luptînd alături de Peri.

(Zîntec pentru

r i
în cimitirul din lory,
în loc de flori ies lacrimi iară 
Și-auzi bătînd în orice seară 
Inima caldă-a lui Peri.
Și străji lingă mormânt au pus 
Strivind pe lespezi crizanteme 
Să nu renască iar prin vreme 
Acel de gloanțe nerăpus!
Peri nu-i însă în mormânt, 
Străbate viu întreaga lume, 
întins ocean, fierbînd în spume, 
Cu lupta-i aprigă, un vînt
Ce-nalță diguri de oțel
Din orice val, veghind în larguri, 
Să sfarme negrele catarguri 
Și-al morții-ndoliat drapel!

Te cred zădarnic în Ivry, 
Pe cînd privirea ta albastră 
Veghează azi în lupta noastră, 
Un fulger ne-ntrerupt, Peri!

mierliță
„Mierlifa cînd e bolnavă...'*  

(Dintr-un cîntec oltenesc)
Mierliță, soro bolnavă,
Cîntecul să nu-ți mai plîngă
Nici prin crîng, nici prin dumbravă.
Viers ca frageda otavă
Să ivești din vechea-ți tîngă.
Mierliță, bulgăr de tină,
Țipăt de inimă arsă,
Uite Jiul se-nsenină
De a fețelor lumină,
Cîtă-n valu-i se revarsă.

Tot porumb și tot o grînă, 
Holdele se prind de mină, 
Par că-i a ciuleandrei horă.

Nicolae TÂUTU

Lutul ce părea de iască 
Prinde din adînc putere 
Și începe să mustească 
Bogăția-i oltenească, 
Lutu-i fagure de miere.

Iar din Dunăre și pînă 
Sub Paring, mierlită soră,

De te-i pierde-n holda deasă. 
Nu fi s-o mai năzări 
Morții să-i mai fii mireasă. 
La lărgime-n cîmp să iasă 
I-e mai drag și pasării.
Nici pe drumurile toate 
N-oi mai pribegi mierliță,
Că și-olteanul nu mai bate 
Țara cu cîmpia-n spate 
Gîrbov bietul — cobiliță.
Doar a roadelor povcira, 
Singura-i apleacă podul.
De cînd este domn în țară 
Visul de odinioară :
De cînd „Patria-i norodul".

Niculae STOIAN

lllllll
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ritatea, platitudinea, manierismul, ste
rilitatea, toate aceste boli ale poeziei 
apar din insuficienta legătură cu viața 
socialistă, cu oamenii vremii noastre, 
dintr-o insuficientă vibrație și parti
cipare la problemele grave ale epocii 
noastre iar uneori dintr-o atitudine 
lipsită de răspundere față de munca

Actualitate

litetară, care cere efort și abnegație. 
Asemenea lipsuri apar și mai evidente 
pe măsură ce frontul poeziei noastre 
înaintează, prin noi și noi succese. 
Semnalăm de asemeni că e necesară 
o vie atenție față de formele directe, 
agitatorice, ale poeziei, o reînviorare 
a pamfletului, a scrisului satiric etc., 
care reflectă direct realitatea socialis
tă, marea bătălie împotriva vechiului

și părtinită

din conștiința oamenilor, etape ale 
uriașei lupte pentru pace dusă de 
lumea socialistă, în frunte cu Uniu
nea Sovietică. Marile fapte de eroism 
civil, constructiv, bogata viață a oa
menilor noi cer de la poeții noștri o 
trăire mai intensă a ideilor revoluțio
nare, un mai mare efort creator, o 
sporită și mai eficientă prezență poe
tică.

e
eflectarea lirică tot mai 
amplă a realității în 
dinamica ei revoluțio
nară e rezultatul îm
bucurător al eforturilor 
depuse de întregul 
front poetic, de la Tu
dor Arghezi pînă la 
reprezentanții celei mai 
tinere generații. Sub

îndrumarea înțeleaptă și atentă a par
tidului, poeții au obținut însemnate 
succese în abordarea unei problema
tici de actualitate și în comunicarea 
deschisă, clară, pasionată, cu masele 
de constructori ai socialismului. Un
aspect, de o fundamentală importan
ță, al dezvoltării poeziei noastre pe 
drumul realismului socialist îl consti
tuie, fără îndoială, asimilarea mereu 
mai profundă a gindirii marxist-leni- 
niste, capacitatea poeților de a partici
pa la evenimente cu patetism, de a 
vibra intens la ideile revoluției. Unul 
din cele mai semnificative momente
ale acestui proces fecund — care a 
început odată cu instaurarea noii o- 
rinduiri în țara noastră - îl aflăm 
in splendida toamnă a geniului arghe
zian. După violentul pamflet liric 
„1907“, după „Cîntare omului" (măr
turie a forței de germinație lirică pe 
care o au, în noua creație argheziană, 
ideile dialecticei materialiste), anul 
1959 a adus definitiva clarificare a 
problemelor pentru tragicul psalmist 
de altădată, devenit acum un mîndru 
sfărîmător de mituri : „încerc de-o 
viafă lungă sâ stăm un ceas la sfat... 
/ Oriunde-fi pipăi pragul cu șoapta 
tristei rugi / Dau numai de belciuge, 
cu lacăte și drugi. / Invierșunat de pie
dici să le sfărim îmi vine : / Dar tre
buie,'-mi dau seama să-ncep de-abia 
cu tine", Intr-o viață lungă, bîntuită 
de zbucium și neliniște, marele poet 
a realizat, abia în anii puterii popu
lare, rîvnita plenitudine interioară, a 
cărei expresie o găsim în numeroasele 
ante-postume publicate în ultima vre
me în presa literară și care vor apare, 
împreună cu altele, inedite, în volu
mul „Frunze", aflat sub tipar la Edi
tura pentru literatură.

meditativă, de idei. Analizînd acest 
aspect, Vera Călin („Poezia de idei") 
conchide că avîntul liricii meditative 
era firesc într-o poezie bazată pe o 
concepție filozofică. Ideile noastre. 
marxist-Jeniniste, apar nu rimate re
toric, ci trăite de poet, transmise prin 
forța sugestivă a imaginii. Pe acest 
plan, evenimentul cel mai important 
ii constituie volumul lui Mihai Beniuc 
„Materia și visele". Eroul liric, eul 
poetic, este omul comunist care vi
sează lucid și îndrăzneț, realizindu-și 
visul, transformîndu-1 în realitate. De 
la individul înspăimîntat în fața na
turii, la omul care supune materia 
și îi dă forma visului său, trecerea 
se face prin socialism, care unește 
brațele și mințile într-un efort coor
donat și măreț. In acest domeniu, ai 
liricii meditative au realizat creații 
remarcabile numeroși poeți printre 
care Maria Banuș, Mihu Dragomir, 
Veronica Porumbacu, Nina Cassian. 
Toma George Maiorescu ș.a.

Spiritul partinic, orientarea consec
ventă spre actualitate, nu se mani
festă — cum s-ar putea crede, restric
tiv și deci greșit, — numai în poezia 
direct legată de un eveniment politic. 
Prezența lui se identifică, firesc (pen
tru că ethosul comunist e unitar, so
lidar în toate laturile sale) și in poe
zia de expresie a sentimentelor, al 
cărei principal domeniu îl reprezintă, 
fără îndoială, erotica. Afirmația se 
poate lesne verifica la o cercetare a 
principalelor creații de lirică erotică 
- de la poemul Măriei Banuș „La 
porțile raiului", pînă la volumele mai 
recente, antologice, ale lui Mihai Be
niuc („Cîntecele inimii"), și Cicerone 
Theodorescu („De dragoste") sau „Spec
tacol în aer liber" de Nina Cassian 
și „Cupa cu garoafe" de Eugen Frun
ză. Sentimentele în general — deci 
și erosul - nu sînt niște abstracții 
anistorice, ele se formează și se dez
voltă intr-un climat social anumit ale

cărui influențe le receptează, sînt Je 
terminate soeial-istoric. Sentimentele 
înregistrează, e drept, aceste influențe 
intr-un mod specific. De aici, și posi
bilitatea absolutizării unor tendințe 
sentimentale, care (de ce s-o ascun
dem ?) reprezintă o anume primejdie 
pentru unii artiști. Chiar la poete ca 
Maria Banuș, intr-un ciclu de dragoste 
publicat acum cîteva luni în „Gazeta 
literară" sau Nina Cassian în volumul 
citat, se vădește uneori înclinația de 
a proiecta manifestările erosului pe 
un plan anistoric, sensurile specifice 
epocii noastre avînd doar o prezență 
palidă, îndepărtată. In exprimarea sen
timentelor de iubire, de prietenie, de 
dragoste pentru copii, în descrierea 
frumuseților patriei noastre sau in in
vocarea cosmică, ceea ce dă măsura 
spiritului partinic nu este atît tema 
cit atitudinea scriitorului, concepția lui 
filozofică, modul de a vedea lumea. 
Acestea fac din pastei sau din poezia 
erotică o poezie de actualitate. 
Trăsătura se manifestă în volumele 
unor poeți ca Miron Radu Paraschi- 
vescu, Radu Boureanu, Szemler Fe
renc, Veronica Porumbacu, G. Tomo
zei, Cezar Baltag ș.a.

Ca intregului front scriitoricesc, 
poeților le revine și lor sarcina trasată 
de cel de-al III-lea Congres al P.M.R. 
— aceea a apropierii continue de viața 
poporului, a cunoașterii socialismului. 
Numai în măsura în care poetul poate 
fi expresia poporului el poate fi un 
mare poet. După cum se arată în 
Raportul tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej Ia Congres, pentru „a făuri 
opere la nivelul înaltelor exigențe ar
tistice și ideologice ale partidului și 
poporului"... „se cere îndeosebi cu
noașterea aprofundată a realităților, 
studierea lor îndelungată, contactul 
viu, permanent al artistului cu oame
nii muncii — viitorii eroi ai operelor 
sale".

a lui Miron Radu Paraschivescu, cele 
mai multe din ultimele poezii ale 
Măriei Banuș.

Poezia de Viziune cuprinde mari 
sinteze lirice, exprimă sentimente prin 
imagini globale cu valori simbolice. 
Eugen Jebeleanu în „Bălcescu" și 
foarte ades în „Surîsul Hiroșimei" 
(care în ansamblu e un poem de Me
ditație și nu, cum s-ar părea, De
scriptiv), e poetul viziunilor teribile. 
Ades, Beniuc are o poezie de viziune. 
Dintre tineri, după regretatul Labiș, 
prin excelență, Nichita Stănescu și 
Cezar Baltag (in „Comuna de aur"). 
Poezia Gnomică este expresia frec
ventă a lui Marcel Breslașu care a re
înviat-o cu strălucire ; ades, Veronica 
Porumbacu o practică. Dacă pe scara 
abstractizării, poezia de Viziune, apoi 
cea Gnomică, reprezintă treptele sui
toare, punctul invers îl reprezintă 
poezia de Notație, de Atmosferă, în 
care obiectul învinge subiectul, și-l 
supune. Respinsă mai întîi cu furie 
teoretică drept o invazie a subiectivis
mului, ea constituie, de fapt, o su
punere a subiectului de către obiect. 
Altfel spus, Eul poetului este invadat 
de impresii, este cucerit de obiect 
atît de mult îneît nu face decit să 
transcrie impresiile pe care i le dic
tează obiectul. Căci în artă raportul 
subiect-obiect nu trebuie confruntat 
cu subiectivismul și obiectivismul. 
Importă nu excesul subiectivului, ci 
natura lui. Altfel spus, subiectivismul

nu constă în excesul Eului ci în con
ținutul acelui Eu poetic. De aceea, 
acuzația adusă unor poeți că spun 
prea des Eu este naivă. Ceea ce con
tează și determină subiectivismul sau 
obiectivitatea poeziei este concepția 
poetului, atitudinea lui. Defectul prin
cipal al poeziei de notație constă în 
anularea sau restrîngerea forței in
terpretative a Eului poetic și nu, cum 
s-a spus cu naivitate, în exacerbarea 
lui.

Fiecare dintre aceste modalități iși 
are meritele sale. Cum se poate ve
dea, cei mai mulți poeți practică mo
dalități diverse, unele cu mai mult 
altele cu mai puțin succes. Nu dorim 
să încercăm aici o delimitare mai 
exactă a lor, nici să arătăm reversul 
fiecăreia în parte. E necesar însă să 
subliniem că valoarea poeziei constă 
in capacitatea poetului de a interpreta 
lumea și de a o exprima. Lărgirea 
ariei de investigație a realului, pro
funzimea ideilor și plasticitatea sen
sibilizării abstractului sînt criterii aju
tătoare, de valoare. Fiecare modali
tate are avantaje și dezavantaje în 
sesizarea realului - și pe acestea le 
vom discuta cu alt prilej, fiindcă ati
tudinea față de real influențează pu
ternic viziunea poetului, conținutul 
poeziei. Reținem doar că spiritul de 
partid constă în capacitatea de a în
țelege realitatea, de a o interpreta, în 
atitudinea dinamică, revoluționară a 
poetului față de realitate.

prindă dinamica ideilor și sentimente
lor omului nou. Cu atît mai mult e 
necesară lupta împotriva deficiențe
lor care încă există în acest domeniu.

Tot în legătură cu problemele tra
diției și Inovației s-a discutat la noi, 
în ultimii ani, despre versul alb și 
clasic. Condamnarea fără drept de 
apel a versului alb (Demostene Botez), 
ca și atitudinea inversă au făcut să

Liric și epic

se prelungească o dispută fără obiect 
real, căci, în măsura în care izbutesc 
să dea expresie unui mesaj vibrant 
al actualității, amîndouă tipurile de 
vers pot fi folosite. A relua discuți*  
ni se pare, astăzi, cu totul inutil, căci 
asupra altor probleme mai impor
tante trebuie să se concentreze aten
ția noastră.

Timp și spațiu

Tradiție și inovație

comuniste, el

rin excelență inovator, 
realismul socialist se 
caracterizează prin Vas
titatea sferei sale de 
cuprindere, prin com
prehensiunea sa față 
de un mare număr de 
modalități de expresie 
artistică. Bazat pe 
principiul partinității 

oferă o nelimitată liber
tate de manifestare personalității cre
atoare, nimic nefiindu-i mai străin 
decit dogmatismul, stabilirea de co
duri și prohibiții arbitrare, proprii atî- 
tor școli și curente decadente apărute 
în ultimele 5-6 decenii și care înce
peau prin a-și afirma, adeseori, în sti
lul cel mai demagogic, radicalul non
conformism. Intr-un articol recent

Actualitatea și partinitatea poeziei 
noastre se verifică elocvent în ansam
blul larg al tematicii abordate. Nu 
avem intenția, acum, să încercăm o 
clasificare tematică a producției li
rice din ultimii ani ; stabilirea cîtorva 
coordonate e necesară totuși, in cen
trul atenției a stat, după cum e și fi
resc, reflectarea marelui avint con
structiv de pe întreg întinsul țării. 
Poeții din toate generațiile, V. Efti- 
miu, Otilia Cazimir, .jflihai Be- 
niuc, Maria Banuș, Demostene Botez, 
Cicerone Theodorescu, Nina Cassian, 
A. M. Sperber, Eugen Jebeleanu, 
Szemler Ferenc, Kiss Jeno, Ion Bă- 
nuță, Veronica Porumbacu, Dan Deș- 
liu, Tiberiu Utan, Al. Andrițoiu, Ion 
Brad, George Lesnea, Al. Jebeleanu, 
Aurel Rău, Nichita Stănescu, G. To- 
mozei, Majtenyi Erik, Szilăgyi Domo- 
kos. Ion Horea, N. Tăutu, Viole
ta Zamfirescu etc. s-au străduit

iheva care ar analiza 
evoluția poeziei noa
stre noi pe coordonata 
temporală ar constata 
o evidentă deplasare de 
accent, clară în sem
nificația ei. Intr-ade
văr, dacă în primii ani 
cele mai multe dintre 
poezii se bazau pe an

tagonismul tiecut-prezent, în care tre
cutul era evocat cu o pastă dramatică 
dar colorată, in timp ce prezentul era 
cintat la modul vag, dacă vremile tre
cute erau adesea reînviate, iar timpii 
eroici ai istoriei invocați, poezia din 
ultimii ani e izvorîtă aproape exclu
siv din prezent și din viitor. Desigur, 
evocarea istorică a Bucureștiului rea

să prezinte imagini vii, convingătoare, 
ale transformărilor socialiste. Există 
o poezie a uzinelor, a marii industrii 
- Dan Deșliu a scris, în această di
recție, amplul poem „Despre oțel" — 
o poezie a agriculturii socialiste de 
azi, o poezie a șantierelor, concepută 
din perspectiva gindirii și sensibilită
ții eroului contemporan. Pe o altă 
coordonată tematică se poate vorbi 
despre o înflorire a liricii de răspuns 
prompt, la evenimentele internațio
nale, mărturie a unui avintat îndemn 
la solidaritate pentru apărarea valo
rilor umane de pretutindeni. Una din 
cele mai izbutite opere ale lui Eugen 
Jebeleanu - „Surîsul Hiroșimei" - 
se inscrie pe această linie. S-au înre
gistrat, in lirica noastră, accente pu
ternice de protest împotriva crimelor 
imperialismului mondial în Congo 
(consemnăm, dintre numeroasele poe
zii închinate memoriei lui Patrice Lu
mumba, pe cele ale lui Geo Bogza. 
Miron Radu Paraschivescu, Ion Brad, 
Mihu Dragomir, Dimos Rendis, G. To- 
mozei), în Vietnamul de Sud (despre 
masacrul de la Fu-Loi au scris Vero
nica Porumbacu, Nichita Stănescu, 
Cezar Baltag etc.) ; împotriva atacu
lui banditesc săvîrșit asupra Cubei 
de către Statele Unite ale Americii ; 
împotriva remilitarizării și fascizării 
Germaniei occidentale (Maria Banuș, 
Eugen Frunză etc.). Problema a fost 
analizată de S. Bratu intr-un articol 
recent. Intr-o altă direcție a poeziei 
agitatorice, de răspuns imediat la 
marile evenimente ale lumii - acest 
răspuns nu e limitat, datorită carac
terului său imediat, ci el poate și tre
buie să aibă o valabilitate largă, ge
nerală, definitorie pentru spiritul epo
cii și pentru sensul ei obiectiv de dez
voltare, - se constată ecourile pro
funde în conștiința poeților noștri ale 
realizărilor științei sovietice in do
meniul cuceririi cosmosului de către 
om. Este unul din fenomenele cele 
mai interesante manifestate în poezia 
noastră din ultimii ani, această reve
lație a dimensiunii cosmice. Imaginea 
viitorului comunist al umanității se 
amplifică într-o viziune a marilor 
spații siderale învinse de omul în luptă 
cu gravitația. Fantezia tuturor poeți
lor a fost stimulată, dinamizată, încă 
de la plasarea pe orbită a primilor 
sateliți sovietici, și cu atît mai mult 
la lansarea rachetelor cosmice și la 
realizarea zborurilor cosmice ale lu> 
Iuri Gagarin și Gherman Titov. Uni
versul liric al unor poeți de frunte 
s-a îmbogățit substanțial in urma me
ditației cosmice. Iată un exemplu con
cludent de esențializare a ocaziona
lului. Pe această linie au creat poezii 
remarcabile poeți ca Maria Banuș, 
Eugen Jebeleanu, Mihai Beniuc, Mihu 
Dragomir, Nina Cassian, Nichita Stă
nescu, Cezar Baltag, G. Tomozei, Ilie 
Constantin etc. Desigur, nu toate crea
țiile acestea sînt la fel de valoroase. 
Ar fi interesantă și utilă o discuție 
critică largă asupra raporturilor din

lizată în stampe poetice de Radu Bo
ureanu sau amintirea Lupenilor în 
ciclul lui Tiberiu Utan, ciclul evoca
tor al Griviței al lui Cicerone Theo
dorescu, constituie momente intere
sante ale tabloului poeziei actuale, dar 
greutatea specifică s-a deplasat - și 
e și firesc — spre prezent și viitor. 
Modalitățile prezentului sînt diverse. 
Amintim prezentul-imagine (ima
ginea unui șantier — Aurel Rău, Leo
nida Neamțu, a unor schele de con
strucție - Nichita Stănescu etc.), care se 
gravează vizual, printr-o semnificație 
simbolică. Cotidianul este evocat con- 
cret-sensibil, în desfășurarea lui obiș
nuită și ridicat, tot prin semnificație 
și simbol, pe un plan superior al în
țelegerii. (Nina Cassian, Veronica Po
rumbacu, F. Mugur, Petre Stoica ș.a.). 
Prezentul apare și prin ipostaza ro
mantică a poetului care privește - 
atitudine poetică practicată în deosebi 
de A. E. Baconsky. Dan Deșliu pro
cedează printr-un tablou epic, coor- 
donînd descrierea cu afabulația epică 
(„Cintecul uzinei"), deși în trecut crease 
balade. Firește că aceste procedee sînt 
posibile și varietatea lor e de dorit, 
dar fiecare implică și primejdii. Ima- 
ginea-viziune poate crea impresia
de distanțare, dacă poetul nu inter
vine cu incandescență lirică spre a

marca participarea lui afectivă și efec
tivă; poezia micului cotidian poate 
duce prin abuz la manierism sau la 
o versificație a neesențialului ; alitu- 
dinea poetică predispune Ia poză po
etică, — și îl surprindem, uneori, pe 
Baconsky pozind ; iar tabloul epic se 
poate transforma ușor în descripti
vism versificat, cum i se întîmplă une
ori Florenței Albu, care se lasă prea 
ușor sedusă de banal. Poezia cotidia
nului necesită permanent scripetele 
simbolului sau irigația sentimentalis
mului retoric, ambele, în exces, dău
nătoare poeziei. Ar fi însă nedrept 
dacă aceste primejdii reale ale poe
ziei cotidianului ne-ar face să com
batem o poezie a prezentului, a rea
lului. Una din funcțiile creatoare ale 
poeziei este aceea, tocmai, de a sparge 
Crusta obișnuinței, a banalului apa
rent. Cotidianul socialist este viu, bo
gat în sensuri, eroic. Poeții noștri pot 
descoperi frumosul in real, în ceea ce 
pare obișnuit și pe această linie Ma
ria Banuș, Aurel Rău, Nina Cassian, 
Veronica Porumbacu au a se mîndri 
cu realizări remarcabile. Investigația 
concretului, investirea poetică a coti
dianului constituie poate cea mai di
ficilă și mai alunecoasă pîrtie a poe
ziei.

Din totdeauna, poetul a visat spre 
viitor. Cu atît mai mult azi, în epoca 
viitorului realizabil, a marilor vise 
concrete. Poet vizionar, înainte de Elibe
rare, Beniuc rămăsese mult timp după 
aceea, obsedat de trecutul terific și 
sîngeros, de viziunile lui de groază. 
Astăzi Beniuc a redevenit poetul vii
torului, in ample viziuni entuziaste, 
urmat îndeaproape de cei mai tineri 
colegi ai săi, Cezar Baltag și Nichita 
Stănescu. O părere totuși : poe
zia viitorului nu trebuie să fie în nici 
un fel o invitație la vag. Omul care 
se deplasează spre viitor, cu iuțeala 
fanteziei nu este un om abstract ci 
are idei și sentimente, iar conturele 
acelui timp Viitor au fost determinate 
științific.

(„Linia principală"), Mihai Novicov de
finea succint paradoxul modernismului: 
„Modernismul, care și-a reclamat 
dreptul de cetățenie în republica lite
relor în numele libertății absolute a 
creației, astăzi se manifestă progra
matic mai ales printr-un sistem com
plicat de interdicții : artistul este so
mat să nu oglindească realist viața, 
să nu afirme în opiniile sale nici o 
concepție pozitivă, să nu rezolve vreo 
problemă socială, să nu manifeste op
timism etc." Inovația, ca trăsătură fun
damentală a realismului socialist, n-are
nimic comun cu falsele revolte nega
tiviste ale modernismului, cu indivi
dualismul anarhic din care derivă a- 
cestea, după cum, în altă direcție, 
preluarea creatoare a tradițiilor lite
rare valoroase nu are nimic comun 
cu tradiționalismul paseist, retrograd.

Sursa fecundă a inovației în poezia 
noastră o aflăm in dialogul cu viața 
contemporană, in reflectarea a ceea 
ce e nou in conștiința și sensibilitatea 
oamenilor muncii, in identificarea 
eroului liric cu eroul zilelor noastre. 
Exprimarea unor idei și sentimente 
cu totul noi — nu inventate, ci avînd 
realitate istorică - implică, pentru 
poet, alături de obligația cunoașterii 
aprofundate a vieții, continuitatea pre
ocupării inovatoare atît în planul con
ținutului cit și în cel al limbajului. 
Pe de altă parte, respingind in dez
voltarea ei atitudinile extremiste, ni
hilismul artistic, poezia noastră iși 
integrează, asimilîndu-le, elementele 
viabile ale tradiției literare rommești 
și universale.

Vigoarea, bogăția de conținut și di
versitatea modalităților de înfățișare, 
de pe poziții partinice, a realității, 
sint rezultate ale fertilei îndrumări a 
creației lirice in spiritul realismului 
socialist. Realele succese obținute nu 
pot constitui totuși o scuză pentru 
ocolirea unor dificultăți care încă 
există. E un adevăr elementar -- dar

Atitudinea față de real
roblema modalităților 
a preocupat mult cri
tica literară și merită 
amintite articolele lui 
M. Petroveanu in a- 
ceastă chestiune. In 
primul rînd e necesar 

să facem o delimitare 
intre conceptul de per
sonalitate artistică și

cel de modalitate. Spuneam că ansam
blul de condiții obiective favorabile 
au făcut să se diversifice, să se con
solideze numeroase personalități ar
tistice distincte. In același timp s-au 
definit și cîteva modalități estetice în 
cadrul realismului socialist. In discu

tre știință și poezie, precum și - 
printr-o particularizare necesară - 
asupra poeziei cosmosului, cu succe
sele și deficiențele ei.

In această etapă a dezvoltării sale,
poezia noastră a înregistrat succese 
însemnate in ceea ce privește lirica

ția despre poezie care s-a purtat în
delung în presa literară a existat ten
dința de a se asimila modalitatea, 
personalității, astfel incit se pare că 
fiecare poet reprezintă o modalitate. 
Ideea e falsă : numărul personalități
lor artistice e teoretic infinit, fiecare 
poet poate avea — dacă are — o per
sonalitate artistică proprie în timp ce 
numărul modalităților e teoretic și 
practic limitat. N-am fi de acord cu 
M. Novicov care se alarma într-un 
articol recent publicat în „Gazeta li
terară" („Linia principală", „Gazeta 
literară", nr. 45/1961) în legătură 
cu faptul că se discută prea mult 
despre modalități, ceea ce ar consti
tui o primejdie : abaterea de la ideile 
de bază. Dar cu tezele generale fiind 
de acord, nu e firesc să controversăm 
în chestiunile la care nu am ajuns 
incă la un acord ? Și apoi această 
alarmă presupune că problema moda
lităților ar fi o chestiune formală de 
— cum se zice — măestrie, pe cînd, 
în realitate, e vorba de o problemă 
de conținut. Credem că ceea ce de
termină o modalitate este atitudinea 
față de real, raportul dintre eul poetic 
și real.

In poezia Narativă, care răspunde 
la apelativul străvechi de epică, poe
tul dispare în fața eroilor cărora le 
povestește rimat, faptele; „1907“ de 
Arghezi, „Bălcescu" de Eugen Jebe
leanu, sau „Lazăr de la Rusca" de 
Dan Deșliu, constituie reușite ale 
speței. Totuși, poemul epic, ca atare, 
nu se mai poate susține decît prin 
suflul liric, prin simbol, folosirea unor 
mari viziuni — calități ale poemelor 
menționate — altfel, prea greoi, el cade 
in monotonie, cum se întîmplă cu 
părți întregi din „Satul lui Sahia" 
(E. Jebeleanu), „Belate Alexandru" 
(D. Deșliu) sau „In frunte comuniștii" 
de Mihai Beniuc, autor totuși al fru
mosului poem „Chivără roșie". Poezia 
Descriptivă folosește mai ales mij
loacele plastice, vizuale și se exprimă 
fie retoric — Radu Boureanu, „Cîntare 
Cetății lui Bucur", fie apelînd ades 
la simbol — A. E. Baconsky., „Lucrări 
și anotimpuri" —, dînd adesea, în pa
stelul alegoric, rezultate bune (Al. An
drițoiu, Ion Brad ș.a.). Un descrip
tivism sentimental practică Victor Tul
bure, bazat mai mult pe melodia ver
sului decit pe valori vizuale. Poezia 
descriptivă ar corespunde la ceea ce 
critica mai veche denumea lirismul 
obiectiv ; poetul continuă să se as
cundă în spadele personajelor sale, a 
peisajului, dar influența lirică e mai 
puternică, ea colorează de fapt ta
bloul. In cea mai mare măsură, „poe
zia cotidianului" Ca și „reportajul li
ric" se încadrează aici. Cu poezia de 
Meditație, raportul subiect-obiect în
cepe să se modifice în favoarea pri
mului termen. Poetul meditează asu
pra realului, dialoghează cu el, își 
fixează atitudinea față de el. Aici se 
încadrează cele mai multe din liricele 
lui Arghezi („Cîntare omului") și Be
niuc („Cu un ceas mai devreme", „Ma
teria și visele"), „Declarația patetică"

esențial — că un conținut nou se cere 
exprimat într-o formă nouă, adecvată ; 
că o formă pe care ne-am obișnuit s-o 
asociem anumitor conținuturi va co
munica inexact sau incomplet, altele 
inedite. Interesul pe care-1 comportă 
chestiunea pusă in discuție poate apă
rea mai limpede dacă ne gîndirn la 
una din legile fundamentale ale ra
porturilor dialectice dintre conținut și 
formă. E știut că, determinată de con
ținut, forma evoluează totdeauna mai 
greu decît acesta din urmă. Așa s-ar 
putea explica de ce în poezia noastră 
— problemele de orientare, de conți
nut, fiind clarificate - mai persistă 
uneori, în planul expresiei, tendințe 
care îngreunează comunicarea adec
vată a mesajului. Influențele moder
niste sau tradiționaliste (e adevărat,
foarte restrânse, totuși primejdioase
și necesitînd, din partea criticii, o 
atitudine fermă in combaterea lor)
se manifestă astăzi mai ales în dome
niul limbajului liric, în felul de a 
construi imaginea și metafora care, 
prin implicațiile lor indirecte, pot a- 
junge să deformeze chiar intenții ar
tistice neavînd, în ele însele, nimic 
reprobabil. Distingem trei aspecte ale
problemei.

1. - Pe linia efortului firesc de a 
contemporaneiza limbajul liric se poate 
ajunge la o exagerare tehnicistă, la 
un exces neologistic, la un retorism 
polemic fără obiect (nu se acordă 
atenție atît înfățișării realității, ex
primării unor puncte de vedere afec
tive sau intelectuale asupra ei cit ne
gării unui stil idilic luat ca tendință 
absolută, ceea ce e fals). O răbufnire 
in acest sens - amintind, inti-un fel 
de futuriști - a reprezentat-o poemul 
„Anul XV" de Paul Anghel și Ilie 
Purcariu, publicat în „Contemporanul" 
(1959) și pe bună dreptate criticat în 
presa literară.

2. — Unei asemenea încercări de
falsă inovație (falsă pentru că e ex
terioară, formală, ignorînd conținutul) 
i se opune tendința de a prezenta rea
litățile contemporane cu mijloace ima
gistice proprii stilului tradiționalist. 
Inadecvarea modalităților de expresie 
față de conținut ajunge, și m acest 
caz, la stridențe. Un poet de talent

ca Ion Gheorghe a primit pentiu poe
mul său „Căile pămîntului" (1960) o 
justificată ripostă din partea criticii, 
care a relevat - alături de numeroase 
pasaje izbutite, autentice — destule 
reprezentări în care elementul tra
diționalist poate fi ușor ider.titicat. 
De această deficiență se resimte mai 
ales acea parte a poemului în care 
se încearcă descrierea lirică a satului 
nou, în plină transformare socialistă. 
Ajutorul acordat de clasa muncitoare 
țărănimii e proiectat într-o viziune 
patriarhală, în care „oștirile meșteșu- 
gare" vin de la oraș la sat, „adueîn- 
du-și nicovalele in care" : „Și-au fă
cut atuncea legămînt nescris / și adu- 
cindu-și nicovalele în care, / dinspre 
porțile orașului deschis / au venit 
oștiri meșteșugare". Altădată, trac
toarele sînt văzute ca niște cerbi, care 
beau „apă din fintînile cîmpiei noa
stre" și care - ciudată intervertire — 
după ce se hrănesc cu „grămezi de 
haturi", sint înhămați „la cinci plu
guri" și încep să „boncăluiască". Chiar 
și limuzinele care circulă pe șoselele 
țării au „pași de cerbi" etc. E o con
tinuă regresiune în timp, înregistrată 
pe planul expresiei poetice, și care 
vine în contradicție cu procesul real 
de pătrundere masivă a civilizației so
cialiste în mediul rural.

3. — O arie de manifestare ceva 
mai largă decit cele două tendințe 
amintite mai sus o are înclinația spre 
idilism (care e în fond o formă mai 
atenuată a tradiționalismului). In tre
cut. idilismul reprezenta o tentativă 
de evaziune dintr-o realitate socială 
trivială și meschină. In domeniul liri
cii, această căutare a unui refugiu, 
a unei compensații, s-a tradus, de 
pildă, printr-o idealizare a naturii ; 
mitul naturist semnifica indirect, ura 
față de mediul vieții zilnice a omu
lui. în care elanurile ii erau brutal 
retezate. Devenit cu timpul manieră, 
idilismul a creat convenția unei lumi 
joviale, a cîntecelor și dansurilor în 
mijlocul naturii etc. (Să nu uităm că 
și semănătorismul recurgea la con
venția idilică). Domeniul expresiei li
rice în chip firesc a înregistrat apari
ția unor asociații și chiar a unor cli
șee cu caracter idilic. Ar fi, desigur, 
absurd, să pledăm pentru o eliminare 
a referințelor la natură în cadrul 
limbajului liric. Ceea ce supără e fo
losirea lor artificială, manieristă, care 
derivă din prejudecata că ar exista 
domenii ale realității și, corespunzîn- 
du-le, expresii, cuvinte mai „poe
tice" și altele mai puțin „poetice". Or, 
pentru un artist al epocii socialiste, 
in care omul, eliberat de exploatare, 
trăiește demn într-un mediu priete
nesc, favorabil dezvoltării sale armo
nioase, fundamentul și sensul unei a- 
semenea ierarhizări a dispărut. Con
statăm totuși în opera unora dintre 
poeții noștri anume accente idilice, 
provenite dintr-o dorință de „înnobi
lare" a realului, dorință cu totul străi
nă de sensurile majore ale realismu
lui socialist. Există, de pildă, la un 
poet înzestrat ca Leonida Neamțu, 
momente în care idilismul facil în
locuiește percepția autentică, vibrantă 
a contemporaneității. O poezie în 
care e descrisă „Venirea constructo
rilor" (in volumul „Cîntecul constela
ției") se bazează pe o succesiune de 
comparații idilice de acest gen : 
„Suiau cum suie codrul de înălțimi 
flămind, / ca vintul dimineții cu vulturii 
crescind, / ca glasul unei fete ce urcă pe 
cărare, / Ca mina care pune pe frun
te-o dezmierdare. / Constructorii ve
neau pe munte ca o salbă / Cu steagul 
lor de purpur prin neaua vremii, 
albă". Altădată poetul declară : „îmi 
place să întîmpin primăverile noi ale 
patriei / Cu flori albe de liliac flutu
rate, / Cu melodii despre muncă și 
dragoste" etc. Mai frecvent în crea
ția unor tineri poeți (ca I. CrînguTea- 
nu, Florin Mihai Petrescu, uneori 
și G. Tomozei), idilismul îșl face loc 
și în opera reprezentanților generației 
mature. Intr-un volum care conține 
și un număr de poezii izbutite („Eu 
nu cint că știu să cînt" de V. Tulbure) 
aflăm, de pildă, o viziune a cuceririi 
cosmosului de către om din perspec
tiva unui gospodar idilic : „Eră a lu
minii și-a vitezii, / Or să zburde și 
in lună iezii I / Or să crească și in 
Venus prunii / Și in Marte vor veni 
lăstunii". In ultimul volum al Vero- 
nichii Porumbacu - „Diminețile sim
ple" se pot deasemeni identifica unele 
înclinări spre idilic, ca și la Aurel 
Gurghianu sau la A. E. Baconsky.

Deși aceste tendințe le-am consi
derat ca aparținînd domeniului lim
bajului liric, nu trebuie uitat că, 
în ultimă instanță, ele influențează 
asupra conținutului, puțind să-l defor
meze, să-1 comunice inadecvat și 
trunchiat. Exprimarea unui mesaj con
temporan implică un limbaj liric con
temporan, flexibil și sugestiv, ferit 
de inerția vechilor asociații imagistice, 
ca și de zgomotoasele și sterilele e- 
xagerări moderniste. In ansamblul ei, 
poezia noastră nouă a izbutit să-și 
creeze un limbaj liric capabil să sur

steticienii puriști de 
totdeauna au condam
nat imixtiunile dintre 
genuri, bineînțeles fără 
a izbuti să împiedice 
realizarea lor. Influen
ța baladei populare, 
dar și unele forme ale 
poeziei epice culte, au 

determinat, în poezia ro-
mînească a veacului trecut, apariția 
unor producții lirico-epice (aproape 
toți romanticii noștri au practicat a- 
cest fel de poezie mai ales în evocări 
istorice; mai tîrziu, formula lirico- 
epică a fost reluată și îmbogățită de 
către Coșbuc). In perioada dintre cele 
două războaie s-a înregistrat o scă
dere a interesului poeților pentru li
rismul baladesc, consecință în bună 
măsură a unor idei și prejudecăți es- 
tetiste, care susțineau teoria unei 
„profanări" a liricului prin „anec
dotă". Chiar și „Florile de mucigai" 
ale lui Arghezi — atît de evident li
rice — erau considerate de unii cri
tici ca avind un caracter prea anec
dotic.

In anii noștri, s-a constatat un 
reviriment explicabil al poeziei 
lirico-epice și o înflorire a unei spe
cii fără tradiție la noi - aceea a poe
mului amplu, de evocare. Necesitatea

unei comunicări eficiente cu mase 
mari de cititori a dus la aceasta. In
fluența eposului popular - chiar și 
in structura metrică a versului - s-a 
dovedit în această perioadă deosebit de 
largă. Imbogățindu-și mereu modali
tățile, poezia noastră realist-socialistă 
a înregistrat, după cum era firesc, și 
creații mai recente in domeniul poe
mului lirico-epic, printre care „Copiii 
cartierului" de Cicerone Theodorescu, 
evocare a Griviței luptătoare, un „ro
man liric", cum a fost denumită car
tea de către critică. Trebuie să re
marcăm însă că, în ceea ce privește 
această specie a poeziei, există și u- 
nele prejudecăți ale criticii care fac 
dificilă o abordare aprofundată a Pro- ' 
blemelor ei specifice, a căilor ei cele. / 
mai fecunde de dezvoltare. După cum 
susținea și Eugen Jebeleanu, e- 
xistă în prezent nu numai la noi în 
țară, dar în întreaga poezie progresistă 
mondială, o marcată înclinație spre 
marile sinteze lirico-epice, în viziuni 
artistice de o nebănuită diversitate. 
Criticilor noștri le revine sarcina să 
realizeze o confruntare de opinii in 
privința aceasta, căutînd să încura
jeze o specie a poeziei cu atît de bo
gate posibilități de a exprima patosul 
contemporaneității.

Tînara generație
n numeroase rînduri, 
critica a încercat să 
definească profilul și 
contribuția tinerei ge
nerații de poeți în an
samblul liricii noastre 
noi. Numitorul comun 
al creației tinerilor îl 
constituie, fără îndoia
lă, efortul de a comu

nica o experiență umană distinctă, un 
moment specific al dialogului cu isto
ria. Acești poeți, au avut, toți, o co
pilărie dominată de spectrul sinistru 
al războiului hitlerist. Cu precocita
tea amară pe care o dă suferința, ei 
și-au trăit vîrsta jocurilor inocente 
într-o atmosferă apăsătoare, de coș
mar, printre ruinele fumegînde care
astupau, din toate părțile, orizontul.
Adolescența lor a coincis, cu anii ma
rilor prefaceri revoluționare de după 
1944. După experiența tragică a co
pilăriei mutilate de război, ei au a- 
derat în chip firesc, cu prospețime și 
intensitate, cu entuziasm lucid, la idea
lurile socialismului. Mărturisind per
spectiva unei înțelegeri comuniste a 
existenței, poezia lor este expresia u- 
nei plenitudini dinamice, a unei ar
monii interioare pline de forță. O tră
sătură interesantă, pe care o regăsim, 
intr-o formă sau alta, in versurile lor, 
o constituie o anume încercare de a
trăi acum, in prezent, ceea ce le-a fost 
refuzat în copilărie. De aici, o împle
tire originală între luciditate și can
doare, între energia tinerească, dură, 
și gingășie, între certitudine și capaci
tatea de a resimți uimire, între com
bustia patetică și zborul prin zone 
liniștite, senine. In poezia noastră se 
afirmă pentru prima oară, sub o di
versitate de înfățișări, geniul adoles
cenței. Personalitatea lui Labiș sinte
tizează caracteristicile acestei genera
ții care-și dăruiește superbele elanuri 
„Erei entuziasmului", comunismului : 
„Sintem in miezul unui ev aprins / 
Și-i dăm a-nsuflețirii noastre vamă".
Imaginea adolescentului, așa cum o 
recompunem din versurile lui Labiș, 
respiră un farmec contagios. E o ten
siune a descoperirii lumii, cu o re
ceptivitate egală a simțurilor și a gin
dirii (poetul soarbe „prin pupile lu
mea. și-n taină cu auzul", are urechile 
„deschise suav spre infinit"). Condi
ția luptei interioare e implicată în 
căutarea adevărului și a purității : 
„Ploi de leșii, nebune imi dănțuiră-n 
păr, / îmi biciuiră gura și-a frunții 
largi coline, / Dar aripa gindirii, vis- 
lind spre adevăr / tot nu voia, semea
ță, să se-ncline“. Există, apoi, la Ni- 
colae Labiș - trăsătură, de asemenea, 
a întregii generații - o efervescență 
continuă a dezbaterii etice, o vădită 
înclinație spre poezia de idei, străbă
tută mereu de sensurile dialecticei
marxiste.

Mărturia lirică a copilăriei răpite, 
sfîșiate de război, și a fervorii revolu
ționare a adolescenței, o aflăm — 
proiectată în viziuni deosebite — la 
cei mai mulți poeți tineri, de la Ni
chita Stănescu la Cezar Baltag, de la 
G. Tomozei la Leonida Neamțu. Ve
nind după Tiberiu Utan, Al. Andri
țoiu, Ion Brad, Aurel Rău, poeți care 
au publicat în ultimii ani poeme do
vedind maturitatea lor artistică, tinerii 
din această generație (mai trebuie să 

adăugăm nume ca Ilie Constantin. Florin 
Mugur, Grigore Hagiu, Mihai Negu- 
lescu, N. Stoian, Florin Mihai Petres
cu, Ion Crînguleanu etc.) își preci
zează și amplifică pe zi ce trece con
tribuția în dezvoltarea poeziei noas
tre. Firește, noțiunea de generație li
terară nu trebuie concepută restric
tiv și fixist. Forța creatoare a unei 
generații, a cărei formare o explică 
o anumită comunitate de experiență 
istorică și omenească — stă în forța 
ei de a se diversifica. In acest sens, 
generația de care vorbim, se anunță 
deosebit de fecundă. Ceea ce impre
sionează la tinerii poeți de autentic 
talent - trecînd peste unele stingăcii. 
impasuri, căutări sterile, toate reme- 
diabile în timp - este intensitatea e- 
fortuiui creator personal, individual 
(și de loc individualist), încercarea de 
a da un răspuns cît mai profund pro
blemelor epocii noastre. Renunțind 
la un anume bucolism, la ecourile tra
diționaliste care se puteau identifica 
in versurile primului său volum 
(„Pasărea albastră"), G. Tomozei și-a 
lărgit substanțial registrul liric in 
„Steaua polară" (1960), dar mai ales 
in cîteva ample cicluri publicate re
cent in presa literară. In plină evo
luție se arată și Nichita Stănescu, de
butant în 1960 cu volumul „Sensul iu
birii", și care a încredințat tiparului, 
în ultimele luni, cîteva remarcabile 
poeme de meditație filozofică. O mai 
veche înclinație a lui Nichita Stănescu 
spre metaforismul excesiv, confuz

(semnalată, la timpul ei, de critica li
terară) a fost depășită în cea mai 
mare măsură și versul său a căpătat 
azi acea limpezime densă, vibrantă, 
pe care o dă stăpînirea sigură a legi
lor limbajului poetic. Elogiul creației 
umane, al forței omului comunist de 
a transforma ideea în act, în reali
tate, se situează în centrul preocupă
rilor poetului care, la „poarta lumii", 
veghează : „Aici, ideile, cuvintele noas
tre devin adevărate : / iau chipul zvelt 
al podurilor de beton, / iau trupul 
suplu-al schelelor de fier, / le-atingi 
cu auzul și ele au sunet, au ton, / le 
izbești cu privirea și ele nu pier, / 
le pipăi cu trupul, cu sufletul și vezi 
că există. / Aici începe lumea nouă, 
comunistă". („Autoportret în timp de 
veghe"). Lui Ilie Constantin, tempera
ment prin excelență echilibrat, îi e 

. caracteristic un lirism mai sobru, al 
avînturilor disciplinate (volumul „Vin
tul cutreieră apele", 1960) in timp ce 
Cezar Baltag („Comuna de aur", 1960) 
desfășoară viziuni de un patetism in
candescent, realizînd citeva dintre 
cele mai bune poezii închinate zboru
lui cosmic al omului. Leonida Neamțu 
(„Cîntecul constelației", 1960) solici
tat în direcția lirismului de atmos
feră, caută să redea, în versuri de o 
reală transparență — uneori însă con
taminate de idilism - farmecul lumi
nos al prezentului socialist. Volumul 
„Căile pămîntului" de Ion Gheorghe 
(Pe bună dreptate criticat pentru vi
ziunea patriarhală, tradiționalistă, 
care se constată pe alocuri) traduce 
in termeni lirici adeseori puternici, 
impresionanți, seculara „dramă a pă
mîntului" pe care a trăit-o țăranul 
romîn. Diversă și valoroasă în ansam
blul ei, creația tinerei generații nu e 
scutită totdeauna de lipsuri. Dacă o- 
rientarea spre actualitate, asimilirea 
ideilor revoluției, sînt astăzi trăsături 
generale ale poeziei tinerilor, nu e 
mai puțin adevărat că întîmpinăm u- 
neori tendințe de poetizare idilică a 
realului, afectarea unui patetism cu 
gesticulații simbolice care se apropie, 
într-o măsură, de „poză". Unii tineri 
sînt ispitiți — dorință de concizie 
poate, dar mai deseori încercare de a’ 
masca lipsa unui conținut autentic, — 
de o imagistică obscură, steril compli
cată, de care, în măsura în care ta
lentul lor e adevărat și puternic, vor 
ști să se elibereze. La polul opus, con
statăm, ca rezultat al unei concepții 
greșite despre lirismul simplu, nud, 
o „prozaizare" a versului. Poetă ta
lentată, Florența Albu (în volumul 
„Fără popas" 1961) nu știe să evite 
totdeauna tonul de relatare seacă, 
platitudinea. Frazele, frînte din cînd 
în cînd spre a sugera forma grafică 
a versului, se succed într-o monoto
nie care s-ar vrea solemnă și gravă: 
„Și-ntr-o dimineață, aproape de-april, 
/ ieși în cimp și te-ntimpină grînele 
noastre / și arăturile noastre. / Tiu 
pleci spre pămînt / și spui — firesc — * 
„Griul semănat de brigada noastră & 
înfrățit frumos." / Și-n fața recoltei 
comune / rămîn tot mai firave, / tot 
mai in urmă, / amintirile trecutelor 
vîrste și lanuri". („în martie"). O pri
mejdie care amenință pe unii tineri 
este și aceea a rarefierii substanței 
lirice in generalități. Transfigurarea 
artistică a unor idei prețioase se rea
lizează brut, în metafore în care sub
stratul conceptual determină, artifi
cial, apropierea unor termeni lipsiți 
de contingențele cele mai elementare. 
Un exemplu, între multele care s-ar 
putea da, ni-1 oferă poezia „Perspec
tivă" („Scrisul bănățean" nr. 11/1960) 
de C. Abăluță. Zîmbitoare, „Casele 
parcă s-au trezit după un somn înde
lungat / și-și freacă cu putere in soa
re / să se dezmorțească / palmele zi
durilor albe", pentru ca în continuare, 
poetul să afirme: „Am văzut casele 
și copacii și oamenii / mergind cu 
toții in aceeași direcție, / cu pași si
guri și netemători, înaintau / spre 
fericire". Nu lipsa de talent (trebuie 
să spunem de altfel, că am citit în 
ultimul an cîteva poezii deosebit sie 
interesante semnate de același C. A- 
băluță). cit o anume perspectivă ex
terioară asupra vieții noi, în ultimă 
instanță o participare afectivă super
ficială la sensurile ei, explică atari 
manierisme stridente. E necesară ti
nerilor poeți - pentru a-și putea da 
măsura reală a înzestrării lor - o 
continuă apropiere de realitatea socia
listă, o ințelegere a ei „din interior", 
aprofundarea ideii partinității, precum 
și un efort susținut de a fi, prin crea
ția lor, la înălțimea vremurilor pe 
care le trăim.

Paul GEORGESCU
Și

Matei CĂLINESCU
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profundarea psihologică a personaje
lor, care se înfruntă in cadrul unor 
conflicte izvorite din înțelesurile con- 
ceptuale ale faptelor de fiecare zi. 
Cele mai bune piese ale noastre 
au prilejuit astfel afirmarea ar
tistică în plan scenic a dezbaterii 
aprinse de idei intre gîndirea marxist- 
leninistă și mentalitatea claselor con
damnate de istorie.

După cum se știe, drama modernă 
de idei inițiată la sfirșitul ultimului 
secol a fost îmbrățișată larg in primele 
decenii ale veacului nostru de către 
scriitori raționaliști cu vederi radi
cale. Pornind de la opoziția ibseniană 
între individ sî societate, linia dramei 
de idei a suferit cu vremea in socie
tatea burgheză, din cauza incapacității 
sale de a rezolva această antinomie, 
o continuă degradare a virulenței ideo

Scenă din ultimul act al piesei „întoarcerea" de Mihai Beniuc, la .Teatrul 
Municipal.

logice. Pe măsură ce vălul neîncrede
rii în posibilitatea unei soluții acope
rea in operele unor scriitori derutați 
ascuțimea criticii sociale, ideile se es
tompau. Simbolistica mereu mai con
fuză a acestor drame, de care pu
blicul se îndepărta treptat, s-a 
închis în cele din urmă in sfera erme
tismului steril. Cultura proletariatului 
a reînsuflețit drama de idei, așezînd 
problemele veacului în lumina mate
rialismului dialectic. Realismul socia
list a preluat cele mai bune tradiții 
ale dramei de idei din pragul veacului, 
dezlegînd vechi obsesii și ocupind spa
țiul tragic al tăcerilor cehoviene cu 
sunetul grav al răspunsurilor limpezi. 
Succesele și căutările creatoare ale 
teatrului sovietic, realizările unor 
scriitori comuniști din alte țări s-au 
fundat pe supremația discuției ideolo
gice cu o certă finalitate. La această 
resuscitare a dramei de idei, tînăra 
noastră dramaturgie nouă participă în 
ultimii ani activ. Ea a obținut pe a- 
cest drum înfăptuiri certe și în această 
direcție s-au îndreptat, firesc, efortu
rile dramatutgiior de frunte.

Astfel dacă în „Cumpăna" scrisă în 
urmă cu peste zece ani, Lucia De
metrius consemna liniar un moment 
însemnat al revoluției noastre, în „Ar
borele genealogic" scriitoarea va acor
da primul plan înfruntării opiniilor, 
în vederea limpezirii punctului de ve
dere înaintat cu privire la sensul so
cial al existenței. La rîndul său Horia 
Lovinescu a depășit considerabil piesa 
sa de debut „Lumina de la Ulmi", 
insistînd în trei drame succesive („Ci
tadela sfărîmată", „Hanul de Ia răs
cruce", „Surorile Boga“) asupra unei 
construcții dramatice care să favorizeze 
discuția filozofică edificatoare. O ori

ginală reliefare a conceptului comu
nist despre fericire și onoare a reali
zat Al. Mirodan tn „Ziariștii". Uti- 
lizînd cu aplicație tehnica simboluri
lor tînărul autor a subliniat aproape 
continuu cu creionul roșu înțelesul mai 
amplu al replicilor rostite de eroii pie
sei. In cele trei acte ale „Ziariștilor" 
colocviul nu încetează o clipă, ali
mentat de verva intelectuală a perso
najelor, dintre care unele se consti
tuie ca argumente în bătălia teoretică. 
Exemplele se pot înmulți, bineînțeles. 
Această tendință de evidențiere a sen
sului ideologic al conflictelor vieții 
atestă procesul îmbucurător de tre
cere de la drama expozitivă, de des
criere grăbită a noului, la exigența 
reliefării, conținutului noilor fenomene.

Atrage atenția numărul însemnat de 
lucrări dramatice scrise la noi în ulti
mii zece ani și «are-și desfășoară ac
țiunea într-un arc de cerc ce cuprinde 

ultimele zile ale evului burghez și 
primele măsuri ale timpului de după 
Eliberare. Situate la o aStemenea cum
pănă a istoriei cele mai valoroase 
dintre aceste piese nu-și îngăduie să 
se limiteze la descrierea colorată, la 
datele reportajului evocator. Scrise de 
autori foarte diferiți și urmînd formule 
variate, ele exprimă necesitatea pe care 
au simțit-o dramaturgii de a obține 

Scenă din „Passacaglia" de Titus Popovici (Teatrul Municipal)

prin confruntarea nemijlocită a două 
lumi, dimensiunile atit de inedite ale 
actualității. De fapt ei au organizat 
astfel pe planuri multiple comparația 
grăitoare dintre o epocă în care pro

blemele omului contemporan se puneau 
sub obrocul oprimării și vremea de 
azi care cunoaște rezolvarea acestor 
probleme. In „Citadela sfărîmată" de 
Horia Lovinescu construcția conflictu
lui pe două etaje ale istoriei slujește 
condamnării reprezentanților vechii 
mentalități, consemnează incapacitatea 
crasă a burgheziei de a înțelege sen
sul dezvoltării sociale și, — prin con
trast — înfățișează concepția despre 
lume a proletariatului, singura capa
bilă să elibereze omul cinstit și mun
citor de suferințele exploatării și ig
noranței. Mai tîrziu același autor avea 
să așeze în „Surorile Boga" vechiul 
triptic cehovian în raport cu ideile 
comuniștilor. După un prim act in 
care se dă contur aspirațiilor către 
fericire ale celor trei surori, sufocate 
in ambianța irespirabilă a societății 
burgheze, in ultimele tablouri se des
chide acestor aspirații calea revolu
ției, calea îndeplinirii unor vechi vi
suri ale eroilor cehovieni. Ca și în 
„Citadela sfărîmată" cei mai buni 
dintre eroi, cei care nu rămîn „orbi" 
pășesc către dezlegarea tainelor vieții, 
și nu în mod simplist. Preferind o 
mai amplă deschidere a compasului 
istoriei, Lucia Demetrius și-a rezer
vat în „Trei generații" tratarea (in 
aceeași construcție comparativă) a 
destinului femeii și al iubirii ocupin- 
du-se insistent în primele două părți 
ale dramei cu termenii vechi ai com
parației, ultimul act fiind și aci în
chinat actualității, atitudinii noii socie
tăți fată de unul dintre aspectele fun
damentale ale conștiinței, in „Passa- 
caglia" de Titus Popovici arcul com
parației străbate zona densă a dialo
gului filozofic proclamind superiorita
tea concepției clasei muncitoare cu 
privire la legătura indisolubilă dintre 
om și colectivitate, și acuzind tot
odată caracterul inuman și. retrograd 
al individualismului. Mai recent, re
trospectiva biografică pe care o în
treprinde cu privire la eroii săi piesa 
„întoarcerea" de Mih.ai Beniuc colec
tează material explicativ menit să 
clarifice mai deplin semnificațiile luptei 
de clasă în epoca actuală.

Frecvența comparației directe dintre 
trecut și prezent, în modalități și 
procedee felurite — proprii personali
tății fiecăruia dintre creatori — indică 
și în dramaturgie nevoia imperioasă 
de a delimita cît mai profund, în 
perspectiva istoriei, caracteristicile ac
tualității. Se vădește și în acest chip 
strădania de a defini trăsăturile dis
tincte ale acestui timp proaspăt care 
este al nostru, văzute în faptul repre
zentativ cotidian, in gindire și în 
zona moralității.

Cerințe similare au dus în proza li
terară la romanele ample care se pre
ocupă în prima parte, în primele vo

lume, de oglindirea necruțătoare a tre
cutului, țelul principal rămînînd însă 
acela al reliefării, în următoarele epi
soade ale anilor orînduirii noi, socia
liste.

Faptul că amintirea trecutului figu
rează in dramă cel mai ades alături 
de imaginea vie a prezentului, ni se 
pare a fi deosebit de semnificativ. 
Actualitatea socialistă viguroasă și 
extrem de dinamică solicită intens a- 
tenția dramaturgului. După ce în une
le opere dramatice scriitorul de tea
tru a urmărit într-un strîns proces 
comparativ zorii orînduirii socialiste 
față de crepusculul erei capitaliste, 
el întreprinde in alte forme urmări
rea opoziției dintre nou și vechi. 
Așezînd în centrul preocupărilor sale 
creatoare, conflicte dramatice proprii 
etapelor succesive ale zidirii unei so
cietăți, dramaturgul răspunde speci
ficului inalterabil al genului, gen li
terar care se adresează prin excelență 
preocupărilor cetățenești ale marelui 
public.

Ultima piesă, rămasă în manuscris, 
a lui Camil Petrescu este și ea o ase
menea încercare de a pronunța lauda 
actualității in opoziție cu măștile și 
măscările vremurilor apuse. Este de 
crezut că această piesă constituia, 
în creația sa literară, etapa ho- 
tărîtoare a trecerii scriitorului Ia 
problematica vie a zilelor noastre. Căci 
după victoria repurtată asupra bleste
matului „joc al ielelor", scriitorul se 
îndrepta firesc, odată cu toți slujitorii 
scrisului, către mirajul inteligibil și 
accesibil al societății socialiste.

ineînțeles, interesul dra
maturgiei pentru actua
litate, limitat Ia aceste 
contrapuneri dramatice, 
ar ingusta nepermis sfera 
tematicii. Paralel cu lu
crările a căror acțiune 
este împărțită în emis
fere opuse ale istoriei 
au apărut, in anii diri 

număr de lucrări închinate 
exclusiv unor aspecte semnificative ale 
timpurilor noi. S-au scris piese axate 
pe problematica socială a atitudinii 
noi față de muncă, au fost abor
date fenomene ale colectivizării, a
căpătat o deosebită dezvoltare preocu
parea pentru controversele de ordin 
etic.

înainte de a lua in discuție aceste 
lucrări interesante și vii ni se pare 
necesar să lămurim cîteva date ale 
problemei, în dorința de a ne clarifi
ca mai deplin asupra cerințelor litera
turii de actualitate. Este oare de ajuns 
să fixăm locul acțiunii dramatice într-o 
gospodărie colectivă sau într-un mare 
combinat industrial, pentru ca să tini 
siguri că vom realiza cu adevărat o 
operă contemporană ? Nu putem să 
reducem la decor, la costum, la limba
jul colorat regional, la asemenea atri
bute exterioare, caracterul de autentică 
contemporaneitate al creațiilor literare 
destinate teatrului. Nu ne putem îngă
dui nici să înghețăm anuminte con
flicte ale vieții in ipostaze fixe, pe care 
să le reluăm mereu în același chip, 
ca și cum fiecare zi ne-ar aduce în- 
tîmplări care să modifice neîncetat 
realitatea. Alegerea întimplătoare a 
unui crimpei de o semnificație în
doielnică nu are cum să ducă la dez
voltarea unor conflicte trainice. Cele 
mai multe din neajunsurile comediei 
„Milionarii" de Ion Istrati, de exem
plu, țin de natura derizorie a pretex
tului de la care pornește. Transforma
rea unui instantaneu satiric dintr-o 
gazetă de perete, valabil într-un anu
me loc și în limitele unui soroc res- 
trins, intr-un motiv dramatic cu va
loare generalizatoare nu poate fi de 
aceea recomandabilă.

Distingerea noului în tumultul e- 
pocii noastre nu poate fi decît rezul
tatul unei depline înțelegeri a dialecti
cei construirii socialismului. A deve
nit de mult limpede că elementele 
reprezentative ale noului se succed 
intr-o cursă dinamică a cărei impe
tuozitate adaugă necontenit trăsături 
noi actualității revoluționare, îmbogă- 
țindu-i mereu substanța. Adeseori lu
cruri care ieri erau neobișnuite, astăzi 
devin cuceriri definitive, generalizîn- 
du-se și intrînd în peisajul obișnuit al 
traiului nostru. în piesa excelentă a

„Surorile Boga" de Horia Lovinescu, la Teatrul National „I. L. Caragiale".

lui Al. Mirodan „Ziariștii" (care și-a 
păstrat în liniile sale principale între
gul interes) ne apar desuete, după nu
mai șase ani, celebrele „șozuri" ale 
reporterului special Romeo, „șozuri" 
care atunci ni se păreau într-adevăr 
surprinzătoare. Din fericire această 
observație laterală nu privește piesa 
propriu-zisă, care nu și-a pierdut tine
rețea. In alte cazuri însă conflictele 
îmbătrînesc înainte de prima repre
zentare a piesei, întrucît în elaborarea 
lor autorii n-au ținut seama de 
treapta actuală a procesului de înoire 
a vieții noastre. Un asemenea exem
plu ni-1 procură piesa lui Victor Bîr- 
lădeanu „Orașul fără istorie", care 
de la prima sa redactare (în urmă cu 
trei-patru ani) prezenta lupta între 
nou și vechi pe un șantier de con
strucții, prin vechea intrigă a sabo
tajului frontal, intrigă consumată in 
aceleași cîteva variante, de către nu 
puține piese de început. Scriitorul reia 
situații perimate fără a ține seama de 
făptui că în condițiile marilor succese 
economice obținute de poporul nostru 
intențiile dușmănoase au luat drumuri 
mai ascunse, împotrivirea vechiului di- 
versificîndu-se în fel și chip, în vreme 
ce afirmarea noului cunoaște o forță 
care nu poate îngădui nici manevrele 
grosolane ale „negativilor" din piesa 
citată și nici miopia cruntă, alarmantă 
a conducătorilor șantierului imaginat 
de creator. Abundența „scenelor tari" 
și timida frecventare a ideilor în a- 
ceastă lucrare sînt, din fericire, de
pășite, în ultimul timp, de preocuparea 
autorului pentru comentariul operativ 
al sensurilor unor aspecte majore ale 
actualității.

In sectorul tematic al vieții de la 
țară, investigarea actualității este une
ori frînată de reluarea, fără un contur 
adincit de experiența ultimilor ani, a 
unor momente care au făcut obiectul 
primelor noastre piese despre colecti
vizare. Ignorarea problematicii actuale 
a oamenilor de Ia sate, revenirea la 
elemente de conflict care au cunoscut 
de mult consacrarea scenei, a dus la 
eșecul unor piese, printre care poate 
fi citată și drama „Uriașul din cîm- 
pie“ aparținînd unui dramaturg atît 
de înzestrat ca Mihail Davidoglu. Cu 
mult superioară acestei piese și pose- 
dînd merite reale, pe care — după 
părerea noastră — critica le-a neglijat 
pe nedrept, ni se pare a fi piesa an
terioară a aceluiași autor, „Nemaipo
menita furtună". Este de remarcat de 
astă dată tocmai cuprinderea în ca
drul conflictului, a unui fenomen ca
racteristic creșterii importante a pon
derai socialismului în lumea satului. 
Față-n față cu satul întreg, trecut 
la forme de viață noi, eroul piesei, 
Mihai Ciorogarlu, rămîne singur, 
victimă a izolării sale de colectivi
tate. In ciuda predilecției autorului 
pentru pitorescul excesiv (dus aci 

pînă la cultivarea unor momente de 
ceremonial religios) drama distinge 
un aspect autentic al dialecticii con
struirii socialismului, înfățișînd con
vingător marasmul moral in care se 
prăvălesc cei ce se împotrivesc sen
sului implacabil al istoriei. Dilema 
Veronei, care trebuie să aleagă intre 
soțul său, vrăjmaș neîmpăcat al nou

lui, și Vasile Poalelungi, emisar al 
obște! socialiste, transpune în planul 
sentimentelor caracterul ireductibil al 
opoziției dintre cele două concepții 
de viață. Moartea lui Mihai (cu par
ticiparea naturii dezlănțuite ca în uni
versul sadovenian) exprimă sentința 
dreaptă a vremii care condamnă fără 
drepi de apel individualismul.

Nu ne lipsesc exemple pentru a ilus
tra obligativitatea reflectării actuali
tății în mișcare. O operație instructivă 
este aceea a urmăririi in opere succe
sive a formelor evoluate și a conținu
tului mereu mai bogat al fiecărui sec
tor al vieții noastre de ăzi. Ne apare, 
astfel, firesc că, in vreme ce cu zece 
ani înainte în „Cetatea de foc" concen
trările industriale erau teatrul luptei 
pentru apărarea mijloacelor de pro
ducție abia preluate de proletariat, în 
zilele noastre marile uzine, eliberate 

Moment din pi$sa „Arborele genealogic*  de Lucia Demetrius (Teatrul National

*) De mal mult timp, retras în la
boratoarele cele mal discrete ale eului.
Elenri Michaux. poet cu faimă în Parisul 
inițlaților grație unui talent cam erme
tic dar neîndoielnic si totdeauna Iscodi
tor, se droghează, precedată de alte 
două-trel cârti compuse sub tutela stu
pefiantelor si printre carp figurează ver
suri însoțite de un fel de amprente gra
fice ale viziunilor. „Connaissance par 
les drogues” („Cunoaștere prin droguri 
- 1961) fixează bilanțul întregii perioade.

„l. L. Caragiale")

de vechile neliniști și așezate pe baze 
temeinice, apar în noile creații, ca 
locuri ale creației demiurgice, locuri 
în incinta cărora se plămădesc înfăp
tuiri neobișnuite. Astfel in „Ferestre 
deschise" de Paul Everac spectatorul 
urmărește cu emoție geneza unui nou 
product rominesc (cocsul), ințelegînd 
totodată desfășurarea acestui proces 
ca încă o etapă în perfecționarea mo
rală a oamenilor care muncesc in 
uzină. Tensiunea creației colective este 
obținută prin conectarea firelor de 
viață ale unei galerii de personaje 
aparținînd efectiv Hunedoarei. Proble
mele personale ale eroilor sînt proiec
tate pe fundalul unitar al uzinei, în
tr-o comunicație intimă cu procesul 
muncii. Deși, uneori, rezolvarea aces
tor probleme nu este îndeajuns pre
gătită, în două sau trei cazuri ea 
punctează firesc și convingător trans
formarea calitativă a unor eroi și anu
me în acele episoade care păstrează 
mai puternic contactul cu direcția prin

cipală a piesei: efortul creator colectiv. 
Obiectivul reflectării actualității in 
imagini autentice ne apare, astfel, nu ca o 
simplă exigență tematică. Aceasta este 
chiar condiția izbutirii artistice, întrucît 
numai descoperirea aspectelor de strin
gentă actualitate a conflictelor con
temporaneității conduce la sursa ge
neroasă a adevărului vieții. Ni se pare 
de aceea firesc să îndreptăm atenția 
autorilor dramatici către problemele 
care stau astăzi pe ordinea de zi a 
istoriei.

Nu ne trece prin gind să afirmăm 
că acum, sau peste încă douăzeci de 
ani, literatura nu va p»tea crea opere 
remarcabile despre anii de început ai 
construcției socialiste. Dar in aceste 
cazuri va fi nevoie să se aleagă, in 
perspectivă istorică, acele imagini de 
epocă în stare să reprezinte esențialul*  
depășindu-se orizontul restrins al 
uneia dintre numeroasele etape succe
sive subsumate apoi marilor perioade. 
Vechile întîmplări de seamă vor trebui 
să fie privite cu ochii celor care au 
trecut de atunci pe sub numeroase 
arcuri de triumf. Abordind de pildă 
astăzi într-o piesă momentul istoria 
al naționalizării industriei, autorul nu 
va putea să se limiteze la datele do
cumentare și psihologice ale anului 
1948. El va scrie, îmbogățit de expe
riența anilor trecuți, nu pur și simplu 
despre evenimentele acelor zile, ci 
totodată despre ecoul lor istoric. Pie
sa despre naționalizare va deveni ast
fel o lucrare închinată temei muncii 
eliberate iar tablourile actului revo
luționar al izgonirii patronilor vor fi
gura — reținînd esențialul — ca un 
omagiu adus anilor eroici care au vă
zut născîndu-se noua atitudine față 
de muncă, vlăstar al eticii comuniste.

In același timp, in aprofundarea te
melor actualității, scriitorul trebuie 

să țină seama nu numai de faptul ob
servat azi, ci și de perspectiva pe care 
acesta o deschide in viitor. Analiza
rea atentă a cursului nou al vieții obli
gă la cunoșterea sa concretă și recla
mă de asemeni creatorului găsirea for
melor de expresie potrivite reliefării 
ineditului revoluționar. Subiectele au
tentice ale acestei vremi nu suferă 
tratarea abstractă și nici formularea 
șablon. Originalitatea, ca rezultat al 
cunoașterii ample a vieții, condiționea
ză valoarea educativă și veridicitatea 
compozițiilor dramatice.

In această lumină ne vom ocupa 
în numărul viitor de conturarea 
caracterelor noi în dramaturgia noas
tră, urmînd a discuta în continuare 
pe marginea unor lucrări semnate de 
Mihai Beniuc. Aurel Raranga, V. Em. 
Galan, Al. Mir<odan, Radu Cosașu și 
alții, despre problemele comediei sa
tirice.

V. MÎNDRA

- Am citit „Cunoaștere prin droguri**,  
domnule Henri Michaux.
- Și ce părere ai ? Cred că. mulțumit 

sau iritat n-are importantă. Incursiunea 
mea pe teritorii încă necunoscute ale 
spiritului, nu te-a lăsat indiferent.
- V-am asistat de-a lungul itl ne raliu

lui cu o seninătate întristată numai de 
lipsa de perspectivă a unei aventuri ale 
cărei limite le-au învederat de mult t»ui

, temerari. Poate de aceea am încercat, 
£ și vă cer iertare, sentimentul a ceea ce 
Jr în limba dvs. se numește „d6jâ lu“, 

. a ceva cunoscut, scris îuCă o dată.
- Cum? Nimeni n-a susținut aventura 

de care vorbești Intr-un chip atît de 
sistematic, de epuizant. în disprețul unor 
riscuri capitale.
- Din nou. solicit scuze. In partea 

cealaltă a lumii. în California unde s-a 
izolat, pare-se confortabil, Huxley s-a 
îmbibat si el cu mescalină. probabil dis
perat că tehnicele hinduse si spiritiste 
practicate pînă aunci nu i-au asigurat 
fiorul mistic, rîvnita cunoaștere ocultă. 
Mă gîndesc însă mult înapoi. în sec. 19 
la...

— Desigur. Quincey si Baudelaire. Nu 
e de stabilit nici o analogie. Eu am ur
mărit un obiectiv strict filozofic, de cu
noaștere, ei - o soluție de existență 
sau. cum se spunea în epoca lor naivă, 
un ideal de viată, prin voluptate și anu
larea contactului cu realul. Apoi, amîn- 
doi. făcînd cîtiva pași în infern, au fu
git îngroziți, pe cînd eu i-am străbătut 
cercurile.

— Adevărat. Dar tocmai de aceea ca
zul e mai prețios si mărturia lor mai 
semnificativă pentru sensibilitatea si 
conștiința umană. Devoratorul de opium, 
Thomas Quincey si interpretul său Bau
delaire au numit viciul viciu. într-un 
strigăt dostoievskian de extaz și oroare, 
de atracție si repulsie înaintea „rău
lui0. Ce le-a dictat renunțarea ? Emi
grată silit în „paradisurile artificiale” 
ale buruienilor exotice sau alcooluri- 
lor europene, spre a scăpa de sufo- 
cația filistinismului, aspirația si a 
unuia si a celuilalt către autenticitate, 
libertate si fericire s-a întors pe pă- 
mînt ca martiră a unei himere perfide 
dar si a voinței de a fi. de a se opune 
neantului, in ..Confesiunile unui consu
mator de opium” Quincey declara î 
,,Dln fericire mal aveam destulă 
fermitate de caracter, ca să aleg în mod 
hotărît direcția care mi-ar Impune mal 
multă suferință, dar care îmi arată în 
depărtare speranța salvării definitive**.  
Iar Baudelaire în „Paradisurile artifi
ciale*.  arătînd că e preferabil să obții 
prin muncă ..a mia parte din fericirea 
efemeră și măcinătoare cîștigată nrin 
absorbția drogurilor0 avertiza pe ama
torii deliciilor abisale în legătură cu 
atrofierea inevitabilă a facultăților so
ciale, active si elementar-blologice. în 
urma încetării din funcție a voinței, pe 
care o considera motorul personalității 
și al umanității din om : „Voința e ata
cată. Si ea e organul cel mai prețios**.  
Veți conveni că. drum printre ruine, 
printre dezastrele acumulate de stupe
fiante. confesiunile reîntremează sufle

tele devastate, condamnlnd rătăcirea în 

numele principiilor naturii, al menirii 
întreprinzătoare si responsabilității omu
lui în raport cu oamenii, si cu sine. Re
venind printre contemporani, l-as cita pe 
Vercons. Autorul „Tăcerii mării" reedi
tează în romanul „Coldres" aceleași con
cluzii. într-un sens mai larg. înfățișînd 
desumanizarea treptată a unui drogat din 
motive de tip baudelairian acuza drept 
cauză a procesului un „malentendu" fi
lozofic, eroarea tragică de a căuta ab
solutul — oricum de negăsit - prin sen
zație în general si în special prin senzația 
exasperată, violentată artificial.

7 Ești un întîrziat chiar în confor
mism. Știința, meditația modernă a în
gropat noțiunile etice, binele si răul, 
perimate, prăbușite odată cu barierele 
ridicate de ignoranta doctă si prejude
cata populară. între normal si patologic, 
între natural si artificial sau „vicios". 
Nu vreau să intru în domeniile unde 
operația s-a efectuat demult. Precizez 
doar că lumea inedită și fermecătoare 
în care am pătruns nu-și deschide nop
țile la bătaia prea slabă a simțurilor. 
Ca să, întăresc puterea sensibilității 
spontane, trebuie să o bruschez. să o 
violentez, cum spui. Cu ce, dacă nu 
prin intermediul unor „provocatori" al 
sțimulenților artificiali, care sînt drogu
rile ? Consum mescalină sau hașiș așa
dar. nu din viciu, căci voluptatea e 
pentru mine un derivat, cel mult un 
ței secund, și nici din nostalgie după 
absolutul în care nu cred Nevoia de 
cunoaștere mă împinge la rafinarea or
chestrei simțurilor mele, la îmbogățirea 
imaginației perceptive de pe urma că
reia beneficiază si poezia. Cuceritor de 
mistere si instrument al vibrațiilor rare, 
viciul întreține în efervescență ideile 
și arta.

— Știința, la serviciile si mărturia că
reia apelați, procedează conform indica
ției umaniste de a reduce continuu aria 
necunoscutului șl suferă cînd încă nu 
izbutește să o facă. E forma refuzului 
ei de a accepta cu resemnare fatalitatea 
misterului, imposibilitatea de a-1 stră
punge. Și asta, oricare ar fi natura ne
cunoscutului. oriunde ar fi plasată re
giunea pe care o inspectează. în afara 
ori înăuntrul omului. Pe cînd dvs. 
extindeti artificial zona întunecată 
și vă complăceți în golurile el. In cea
laltă ordine de idei, gîndirea consec
ventă nuanțează, stabilește interferențele 
reale dintre sferele binelui sl răului, 
dintre normal sl patologic. împotriva fi
lozofiei ce le opune mecanic. Nn neagă 
însă existenta ca atare. ..profilul" pro
priu al noțiunilor respective. SI cu atit 
mai puțin, nu deduce din întrepătrunde
rea lor interpretare» omului ca. să zi
cem. nn nebun potential său un monstru 
iremediabil hărăzit răului. Călăuzită mai 
degrabă de vederi terapeutice. știința 
tinde să recupereze pe „lunatec" pentru 
starea de veghe, pe paranoic pentru e- 
chilibru. pe vicios pentru apetitul si 
reacția „naturală".
- Știinta nu are a-si propune scopuri 

filantropice de medic de cartier. E a- 
naliză inflexibilă si atît. In interesul cu
noașterii, cercetătorul nu evită, e gata 
să-și pericliteze integritatea fizică sau 

morală, inițial, radioactivitatea a smuls 
victime.
- Știința ar fi dispusă la abandonarea 

eticii si la sacrificii din partea slujito
rilor ei, sub condiția ca jertfa valorilor 
sau a vieții să fie creatoare, să contri
buie Ia sporirea cunoașterii și a puteri
lor omului. Dar metoda dvs. e parado
xală. dînd un rezultat exact opus celui 
scontat, in locul dezvoltării aptitudini
lor, deci al consolidării personalității, 
— distrugerea acesteia pînă la nucleul 
ei originar, constitutiv : eul sau ființa 
organică, dvs. singur o recunoașteți «pu- 
nînd de ea : „Te simți, pe de altă parte, 
într-o stare în care tot ce ai făcut (și 
de care ești mîndru sau încă preocupat 
mintal), tot ce a crescut în omul tînăr 
și șovăitor care ai fost, apare ca nea
venit. ca fără consecință, fără sens. 
O simplă zguduire internă l-a anulat, 
l-a făcut să se simtă un nimic, un ne
putincios. Toată suprastructura unui om 
care crede si despre care se crede că 
a realizat ceva în viață este dintr-o dată 
redusă la zero ..“ Apatic. devenit 
din subiect un obiect inert, intoxicatul 
ajunge o jucărie în mîna forțelor irațio
nale si negative din el însuși sau din 
jur. Client dintre cei mai comozi al 
morții, furnizează din rîndurile tagmei 
sale sinucigași si criminali. Oare istoria 
semilegendară a bătrînului de pe munte 
care-și amețea discipolii eu hașiș, spre 
a-i preface în fanatici docili. într-o sectă 
de asasini (cuvîntul. se știe, provine toc
mai de Ia denumirea „hasisini" dată or
ganizației) nu acoperă o parte de ade
văr? Era o anticipare a practicii dicta
torilor moderni, experti în halucinarea 
mulțimilor. în slujba celor mai reacțio
nare interese si ambiții pustiitoare, in 
nuvela „Mario si vrăjitorul”. Thomas 
Mann nu denunța altceva, s-ar putea 
obiecta că fascismul manevra un drog 
„spiritual", politic. Iată-1 însă utilizat 
în înțelesul său strict, concret. Acolo 
unde colonialismul subsistă. hașișul 
împlinește si oficiul de diversiune 
vicleană. Mii de exploatați îl consumă 
fără a-si da seama că. în schimbul 
unei derizorii fericiri fieftve. sînt abă
tuți de la acțiunea de c’asă. de la lupta 
pentru emancipare reală.
- Posibil. Dar si dumneata te abați 

acum de la discutarea intențiilor mele. 
In planul pe care mă așez, din punctul 
de vedere al mobil urilor pentru care 
iau droguri, compensațiile întrec rava
giile. Nu ignora că prin stupefiante am 
putut pipăi infinitul, descompus în nu
meroase ..mici infinituri" sau multi
plicat enorm în ..macroinfinituri". în 
dreptul ochilor mei s-au perindat reg
nuri insolite, populate cu plante, ani
male Si obiecte fabuloase, gigantice ori 
minuscule. M-au invadat armoniil- și 
disonantele tînjite de compozitorii mo
derni. Am fost traversat de mari cu- 
renti poetici, generatori de imagini ex
traordinare.
- Sînt convins. Tot ce ati consemnat 

purcede dintr-o experiență autentică 
Cu ce valoare si ce perspectivă însă, 
chiar pentru artă? Presupun că ati iz
butit, așa cum afirmați, evacuarea com

pletă a conștiinței. Spațiul vid astfel 
dobîndit. s-a umplut cu o pulbere de 
senzații, sugestii, halucinații a căior e- 
vocare acută e remarcabilă. Fee
rice sau opace, mîngîietoare sau exci
tante, aparținînd poate unor simțuri la
tente, Ignorate de obicei. - dvs. vorbiți 
de unsprezece simțuri dacă nu mă-nșel 
- imaginile se nasc pentru ca sa dis
pară, într-un tumult haotic și steril, cu 
care arta, totdeauna formă organiza
toare fie si a delirului, nu are ce face.

Socotesc întreprinderea propusă de 
dvs. un eșec total, gnoseologic, etic si 
estetic. Sub acțiunea drogurilor cu
noașterea e iluzorie, personalitatea, 
centrul creator în gîndire si artă 
se dizolvă iar arta se desagregă. De alt
fel. din unghiul de vedere artistic ex
periența dvs. se lovește de o limită sem
nalată de antecedentul suprarealist și 
mai înainte de poezia lui Rimbaud. Dic- 
teul automat al suprarealiștilor Si „de
reglarea tuturor simțurilor» - năzuința 
genialului copil Arthur - au relevat ză
dărnicia si nocivitatea proiectului dacă 
nu pentru artist ca persoană în orice 
caz pentru artă. Ca si atomul, imaginea 
artistică conține energii inepuizabile. 
Ele trebuie descoperite si efortul cores
punzător al artistului trebuie încurajat. 
Resursele nu devin Insă creatoare, fău
ritoare de artă decît dacă sînt dominate, 
subsumate unui tel în stare să le inte
greze si să le inoculeze nu otravă, ci 
un flux de umantitate. Erupția atomică 
poate fi spectaculoasă dar nu mai puțin 
distructivă. Impasul suprarealismului si 
poate chiar renunțarea la poezie de 
către Rimbaud, înspăimîntat de forțele 
pe care Ie-a declanșat fără să le mai 
poată stăpîni. o dovedesc. Și Rimbaud 
nu recursese la droguri !
- Ești un Iremediabil mărginit. Nu 

meriți supremul privilegiu al drogului*,  
accesul la marile mistere si deplina li
bertate a eului. - condiție a marei 
poezii.
- Accept sfidarea, spre a folosi cu

vintele lui Baudelaire „spaima mea cea 
mai mare este de a gîndi fără voia mea", 
iar convingerea mea e că „marii poeți, 
filozofii, profeții, sînt ființe care, prin 
simplul liberul exercițiu al voinții. ajung 
Ia o stare în care sînt în același timp 
cauză si efect, subiect și obiect, magne- 
tizor și somnambul", cu alte cuvinte 
supremul meu privilegiu e „mărginirea” 
Ia condiția umană, care nu-și inter
zice lirismul nemărginirii si cunoaște
rea necunoscutului, condiția umană 
apreciază însă că adevărata cale de 
descătușare, de lărgire a orizonturilor 
și de sporire a puterilor sale este numai 
aceea care afirmă personalitatea omului, 
inspiră încredere în posibilitățile lui 
și-l învață că. Indiferent de direcția 
căutărilor, telul poate fi atins numai 
printr-o acțiune conștientă, concertată sl 
solidară în esența ei. cu acțiunea oame
nilor.

Mihail PETROVEANU

creator^ Discuție despre 
și cre aț111 o comedie romantică

Creatorii (adică o parte din ei) : 
DAVID ESRIG, regieor, Ia prima mon
tare pe o scenă bucureșteană, după o 
trecere meteorică pe la televiziune: 
LILIANA ȚICĂU, interpreta rolului Si- 
minei (o fată pură și îndrăgostită Care 
nu concepe compromisul); COSTEL CON- 
STANTINESCU, care joacă rolul unui 
secretar de partid, pe nume Dorobantu.

Creația : spectacolul cu piesa „Mi se 
pare romantic" de RADU COSAȘU, mon
tată la Teatrul de Comedie.

Discnția a avut loc în biroul direc
torului teatrului, RADU BELIGAN, care 
„neutru" s-a retras în... culise, rezer- 
vîndu-și o singură replică.

★

— Care e deviza spectacolului 1
LILIANA ȚICĂU: — Entuziasmul.
COSTEL CONSTANTINESCU: -

Trăiască morala nouă.
DAVID ESRIG: — Romantismul lu- 

cid.
— Adică...
DAVID ESRIG: — Piesa Iul Cosașu 

e un joc care se află la confluenta din
tre realism și romantism, un joc cali
grafiat ușor, tn peniță. In piesă există 
romantici și fals romantici. Cea de a 
doua categorie de personaje afișează șl 
ele sentimente. Dar generate din neintul- 
rea realității. De aceea sînt, dacă pot 
spune așa, anti-sentimente. Căci roman
tismul izvorăște din cunoașterea lucidă 
a realității. Piesa promovează o ideie 
extrem de prețioasă.

— Care 1
D. ESRIG: — Dreptul și datoria de a 

fi sincer cu tine însuti și cu cei care 
te înconjoară.

— Ce au de adăugat interpreții ?
L. ȚICĂU : — Există în întreaga piesă 

o exprimare reticentă a sentimentelor, 
un fel de pudoare. Lipsesc semnele de 
exclamare.

— Ce părere aveți despre cei care 
acuză piesa de lipsa ciocnirilor ?

G. CONSTANTINESCU: - Piesa are 
conflict dar unii nu îl realizează căci 
nu e la suprafață, ci în intimitatea su
fletească a eroilor.

— De fapt ciocnirea nu e atît între 
personajele romantice și cele fals ro
mantice cît în conștiința Siminei și a 
Iui Dinu.

D. ESRIG : — Exact. Substanfa piesei 
o constituie reprezentarea unor trăiri 
interioare. Or, mai sînt unii care nu 
concep că o mare dragoste se poate 
exterioriza tn cotidian, tn faptul aparent 
mărunt. Și spuntnd aceasta folosesc lo
gica strîmbă a celor care cred că o in
tervenție, „o proptea" e un fapt mărunt. 
Dar chiar și așa dragostea nouă nu 
poate trece peste ea.

G. CONSTANTINESCU: — Nu e un 
fapt mărunt. Dorobantu o demonstrează 
De aceea iubesc acest rol care prezintă 
pe scenă un comunist. Am muncit mult 
pentru rol ca nu cumva să fiu rece, 
distant. Didacticismul e tot ceea ce poate 
fi mai departe de Dorobantu De fapt 
el nu îl verifică doar pe Dinu dar îl 
și modelează.

— Dar Simina ?
L. ȚICĂU : — E un rol greu.
— Și, totuși, pentru spectator e un 

personaj limpede.
L. ȚICĂU: — Acestea sînt rolurile 

cele mai dificile. Am gîndit rolul nu 
numai la rUpeti/ii, ci și acasă, pe stra
dă, la „Alimentara".

— Nu e nevoie uneori tn rol de un 
plus de feminitate ? De exemplu în scena 
din parc care e prea... lucidă, ca să 
folosesc termenul tovarășului Esrig.

L. ȚICĂU : — Tocmai asta îmi place, 
lipsa ostentafiei. Nu toată lumea își 
țipă dragostea.

D. ESRIG : — Orice notă în plus ar 
fi sunat fals. Am preferat în construirea 
rolurilor să urmărim spiritul piesei care 
nu permite mari salturi. De aceea, așa 
cum spunea Liliana, s-a cerut actorilor 
un plus de efort pentru a reuși să trans
mitem spectatorului ideile spectacolu
lui. — Consider că am reușit totodată 
să obținem ca personajele negative să 
nu aibă nici un moment „priză" la 
public, să nu devină simpatice.

L. ȚICĂU : — De aceea piesa e to
nică, te reface. Ca o excursie la munte 
unde respiri aerul ozonat al înălțimilor.

— Dar publicul ?
C. CONSTANTINESCU: — Lumea 

rîde sesizînd sensurile satirice. Simțim 
oamenii din sală aproape de noi.

RADU BELIGAN intervine tn discuție: 
Acordăm credit publicului care știe să 
aprecieze. Iar fată de cei cărora le lip
sește simful umorului nu putem decît 
ridica din umeri. Dar spectatorii noștri 
au umor și se bucură de victoria morală 
a lui Dinu și a Siminei.

COSTEL CONSTANTINESCU ține să 
adaoge: — Ceea ce m-a bucurat pe mine 
e spiritul tn care s-a pregătit specta
colul cu piesa lui Cosașu. Regizorul a 
discutat cu interpret'd, a primit sugestii 
și a recunoscut cînd n a avut dreptate. 
Cred însă că uneori regia a dat o prea 
mare extindere discuțiilor. Prea multă 
teorie strică, ca să-l parafrazăm pe 
Griboedov.

Am transcris declarațiile de mai sus 
cu convingerea că ele vor interesa citi
torii. în ceea ce privește aprecierea 
piesei și a spectacolului, au, de aci îna
inte, cuvînlu! spectatorii și... cronicarii 
dramatici.

Sergiu BRAND



iitorul va confirma în- 
tr-un mod strălucit în
semnătatea covîrșitoa- 
re a Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S. 
— ca eveniment epocal 
pentru istoria societății, 
pentru destinele mase
lor muncitoare, pentru
comunism. Programul 

P.C.U.S. adoptat la acest Congres 
sintetizează creator, în spiritul leni
nismului, dezvoltarea de pină acum 
a socialismului și comunismului,
practica făuririi societății socialiste, 
comuniste, în Uniunea Sovietică și 
țările sistemului mondial socialist, 
înainte de toate, însă, el întru
chipează năzuințele de veacuri 
ale maselor muncitoare, visul lor de
aur despre o lume în care dreptatea
socială, pacea și fericirea tuturor vor 
ti pe deplin înfăptuite. Principala ex
presie a acestor năzuințe constă în 
faptul că puterea trebuie să aparțină 
în întregime maselor muncitoare, 
poporului. Socialismul asigură tocmai
existența unei asemenea democrații, 
largi și reale, prin instaurarea cu 
adevărat a puterii poporului, prin 
participarea directă a celor ce muncesc 
la conducerea și rezolvarea treburilor 
Btati.îltii și societății.

Burghezia și societatea capitalistă, 
care în mod demagogic a înscris pe 
stindardul său cuvintele libertate, ega
litate și fraternitate, nu a realizat 
nimic din acestea pentru masele 
muncitoare, pentru milioanele de oa
meni simpli care făuresc toate bunu
rile vieții materiale și spirituale și 
însăși istoria. Dimpotrivă, în zilele 
noastre, în țările imperialismului răz
boinic, lumea muncitoare este 
și mai lipstă de drepturi și 
libertăți, prăpastia inegalității so
ciale și economice a oamenilor 
s-a adincit, societatea a fost 
și este sfîșiată și mai cumplit de 
lupta de clasă. Puterea politică (cu 
deosebire în țările imperialiste) a 
trecut în exclusivitate în mîna bur
gheziei monopoliste, instaurîndu-se 
astfel dictatura unui pumn de mili
ardari asupra întregii societăți.

Comunismul în schimb, — ca cea mai 
înaltă expresie a năzuințelor celor 
mai largi mase muncitoare, a între
gului popor, — perfecționează și dez
voltă democratismul socialist, creînd 
o democrație a întregului popor. „Co
munismul, — se spune în Programul 
P.C.U.S. — este o societate a oame
nilor muncii liberi și conștienți, so
cietate cu un înalt grad de organi
zare, în care se va statornici auto- 
administrarea obștească, în care mun
ca va deveni pentru toți prima ce
rință vitală, o necesitate înțeleasă, 
iar capacitățile fiecăruia vor fi folo
site cu cel mai mare folos pentru 
popor". Creșterea rolului maselor în 
etapa construcției desfășurate a co
munismului, cere cu necesitate lărgi
rea activității lor concrete în condu
cerea treburilor de stat Și obștești.

O atenție deosebită acordă Progra
mul P.C.U.S. activității sovietelor de 
deputați ai oamenilor muncii, precum 
și organizațiilor sociale și obștești. 
Prin munca eroică, entuziastă a po
poarelor sovietice, conduse de partidul 
comunist, în U.R.S.S. a triumfat pe 
deplin și definitiv socialismul. Aceas
tă victorie de o importanță istorică 
mondială a fost asigurată de dic
tatura proletariatului în timpul unui 
proces îndelungat în care au fost 
lichidate clasele exploatatoare șl a 
luat ființă și s-a consolidat unitatea 
politică, ideologică și socială a tutu
ror oamenilor muncii, a întregului 
popor. In aceste condiții, misiunea 
istorică a dictaturii proletariatului în 
Uniunea Sovietică a fost îndeplinită
și a început un proces firesc de 
transformare a statului într-o orga
nizație a întregului popor. „Democra
ția proletară, scrie în Programul 
P.C.U.S., se transformă tot mai mult 
în democrație socialistă a întregului 
popor". Statul va deveni astfel un 
stat al întregului popor și se va men
ține pînă la victoria finală și de
plină a comunismului. Organele pu
terii de stat, sovietice, se vor trans
forma treptat în organe de autoad- 
ministrare obștească.

Programul P.C.U.S. prevede preți
oase indicații referitoare la activita
tea și perfecționarea sovietelor. „Im- 
binînd trăsături de organizație de 
stat și de organizație obștească, so
vietele se manifestă tot mai mult ca 
organizații obștești a căror activitate 
se desfășoară cu participarea largă 
și directă a maselor". Sovietele de 
vin astfel organizații atotcuprinză
toare ale întregului popor, expresie a 
unității lui. Se vor perfecționa for
mele de reprezentare a poporului în 
organele puterii de stat și se vor 

' dezvolta principiile sistemului elec
toral sovietic, în așa fel, încît „mii 
și milioane de oameni ai muncii să 
treacă prin școala conducerii statu
lui". Se prevede de asemenea o în
noire sistematică a deputaților cu 
prilejul fiecărei alegeri, precum și a 
componenței organelor. de conducere 
din aparatul de stat.

în activitatea sovietelor o atenție 
deosebită se va acorda perfecționării 
și respectării stricte a principiilor de
mocrației socialiste, prin îndatorirea 
sovietelor și deputaților de a răs
punde în fața alegătorilor, prin pre
zentarea cu regularitate a dărilor de 
seamă, prin discutarea liberă și mul
tilaterală a activității lor, prin verifi
carea și controlul acestei activități 
etc. în viitor se vor lărgi și mai 
mult drepturile sovietelor locale, a- 
jungîndu-se pînă acolo încît ele vor 
rezolva definitiv toate problemele cu 
caracter local.

Marile sarcini ale construcției eco
nomice și culturale care revin sovie
telor, precum și necesitatea dezvol
tării democrației socialiste, vor duce 
la apariția și consolidarea unor noi 
forme organizatorice ale activității lor 
în rîndul maselor. Așa, de pildă, se 
va mări numărul comisiilor perma
nente care lucrează pe lingă soviete, 
va fi lărgit cercul problemelor care 
cad în competența lor. Se va dez
volta, de asemenea, activitatea secții
lor cu colaboratori voluntari de pe 
lingă comitetele executive ca o for
mă care caracterizează tendința vii
toarei dezvoltări a sovietelor..

In viața societății sovietice va 
crește tot mai mult rolul sindicatelor, 
al comsomolului, precum și al celor
lalte organizații sociale și obștești. 
Sindicatele vor fi și în viitor o școa
lă de conducere, o școală de gospodă
rire, o școală a comunismului, func
țiunile lor lărgindu-se considerabil. 
Ele își vor intensifica „activitatea de 
conducere a economiei, transformînd 
consfătuirile de producție permanente 
în organe tot mai eficiente, care să 
contribuie la îmbunătățirea activității 
întreprinderilor și a controlului asu
pra producției". Ele vor acorda o 
atenție deosebită vieții și activității 
maselor, muncii lor creatoare, educă
rii lor comuniste, progresului tehnic 
și calificării, asigurărilor sociale, 
activităților culturale etc. Comsomo- 
lul este chemat să manifeste o și 
mai mare inițiativă, să-și dezvolte 
activitatea în domeniul educației co
muniste a tineretului, a participării 
acestuia la munca practică a cons
truirii comunismului, la educarea ti
neretului în spiritul dragostei și de
votamentului neprecupețit față de 
patrie, de popor, de partid și cauza 
comunismului.

Această dezvoltare a vieții de stat 
și obștești, în sensul perfecționării 
și dezvoltării democrației socialiste, 
va duce treptat și în timp la trans
formarea ei în autoadministrare co
munistă obștească, expresie directă 
și totală a năzuințelor, puterii și vo
inței maselor muncitoare, a poporu
lui.

Oamenii muncii din țara noastră, 
din țările socialiste și milioane de 
alți oameni din celelalte țări, de pe 
toate meridianele pămîntului, văd în 
Programul P.C.U.S., - adoptat la Con
gresul al XXII-lea al P.C.U.S. — pre
cum și in practica construcției desfă
șurate a comunismului din Uniunea 
Sovietică, expresia visului lor de aur, 
întruchiparea năzuințelor lor fierbinți 
spre o viață mai bună și mai fe
ricită, icoana vieții lor viitoare, a 
zilei lor de mîine.

Aurel MIHALE

IV. D GHERMAN (U.R.S.S.) „Schimbul de dimineață*

împotriva militarismului de la Bonn!
uvernul de la Bonn a 
fost, încă de la înfiin
țarea Republicii Fede
rale Germane, și a ră
mas pînă astăzi, cu 
toate cîrpăcelile la care 
a fost supus între timp, 
expresia cea mai de- 
săvîrșită a militarismu
lui german, a acelui 

militarism strimt la cap și sălbatic, 
declanșator, in mai puțin de jumă
tate de veac, a două lungi și grele 
războaie mondiale. La începutul exis
tenței Republicii Federale Germane,
guvernul de la Bonn și-a dat oste
neala să-și camufleze atît intențiile 
revanșarde cit și caracterul militarist. 
După puțină vreme însă Bonn-ul și-a 
aruncat masca menită să înșele și 
și-a arătat, cu ostilitate, adevărata-i 
față hidoasă pe care scria: fascism, 
militarism, revanșă prin puterea ar
melor, război, un nou război mondial 
din care Germania Federală ar ieși 
victorioasă, mărită, puternică.

Dar ia să întoarcem citeva file ale
istoriei și să vedem, încăodată, ce 
conțin ele.

Trufașa, insolenta Germanie milita- 
ristă a lui Wilhelm al II-lea s-a rățoit 
la o lume întreagă, a amenințat o 
lume întreagă, s-a înarmat pînă în 
dinți, a pregătit războiul și l-a por
nit cu încredințarea că-1 va cîștiga în 
citeva zile sau in citeva săptămini. 
Se vorbea atunci, la statul major ger
man, cum s-a vorbit și mai tîrziu, de 
„războiul fulger".

• II. R. S. S.
Una dintre ultimele apariții în

tâmpinate cu interes de cititorii 
sovietici este volumul cunoscutului 
poet Aleksandr Tvardovski, intitu- , 4
lat „Articole și însemnări despre i’.i- ?
teratură". Cartea cuprinde evocări /
ale marelui Pușkin și Nekrasov, . 
pagini dedicate lui Arkadii Kuleșov, ’ 
Marșak și altor poeți contemporani^ 
Ai'.eksandr Tvardovski relevă valoa
rea uriașă a legăturii indisolubile 
care se stabil'ește azi între poezie 
și năzuințele poporului, dezbate 
problemele măiestriei artistice, ale 
traducerii. Poetul subliniază înal
tul spirit cetățenesc de răspundere 
care a prezidat munca sa la cu
noscutul poem „Din depărtare n de
părtare".

La sediul bibliotecii centrale da 
literatură străina din Moscova a 
avut loc o seară închinată me
moriei cunoscutului scriitor ame
rican E. Hemingway. Prima lu
crare a autorului a fost publica
tă în U.R.S.S. în anul 1934. De 
atunci și pînă în prezent au âpă^ 
rut 27 de titluri din opera scrii
torului, intr-un tiraj total 
1.600.000 de exemplare. La festi
vitate au vorbit A. Aisner și G< 
Borovik, cafe l-au cunoscut pe 
Hemingway în timpul războiului 
civil din Spania. După festivi
tate & avut loc deschiderea unei 1 
expoziții cu lucrări ale regreta
tului scriitor, traduse in limbii! 
popoarelor U.R.S.S.

Spre mirarea stupidă a militariști- 
lor. Germania imperială a pierdut 
războiul, după ce mai mult de patru 
ani armatele ei au pustiit vaste ți
nuturi din Europa, acoperindu-le cu 
cenușă și cu morminte și după ce 
multe milioane de germani au pierit 
de glonț sau de foame. Cercurile mi
litariste germane n-au învățat insă 
nimic din infrîngerea suferită și au 
acționat in vederea pregătirii și de
clanșării unui nou război cumplit, re
vanșard. Aceste cercuri și-au găsit 
idolul în Adolf Hitler a cărui venire 
la putere au și sprijinit-o.

Trufașa, insolenta și barbara Ger
manie nazistă și militaristă a lui 
Adolf Hitler a declanșat și ea un răz
boi și tot cu intenția de a-1 cîștiga 
în citeva zile sau, cel mult în citeva 
săptămini. Dar și acest război a du
rat cîțiva ani. Și tot Germania a fost 
aceea care l-a pierdut.

Din cauza acestor două războaie 
au suferit nu numai popoarele ata
cate, nevoite să se apere și să-i stri
vească pe agresori, ei a suferit crunt 
însuși poporul german. Germania hit- 
leristă, care cînta moartea, a cunos
cut, din plin, moartea. Germania hit- 
leristă, care cînta distrugerea, a cu
noscut, din plin, pîrjolul, ruinele și 
cenușa.

Au învățat oare ceva, din acest al 
doilea dezastru, militariștii germani? 
Nu. Ei nu au învățat nimic din cele 
două lecții aspre administrate între
gului popor german de istorie.

Republica Federală Germană, în 
care militariștii germani — prin bu
năvoința cancelarului Adenauer și a 
sprijinitorilor săi, imperialiștii nord- 
americani — au in miinile lor toate 
posturile de comandă, merge pe același 
drum cu Germania lui Wilhelm al 
ll-lea, pe același drum cu Germania 
lui Adolf Hitler și, fără indoială — 
dacă nu se va desmetici la timp — 
către un sîirșit, și mai tragic, insă și 
mai meritat.

Istoria, neînduplecată, a pedepsit 
crunt, in două rînduri, atit pe mili
tariștii germani cit și acea parte a 
poporului german care, lăsindu-se 
mințită, amăgită, înșelată de ațițători. 
i-a sprijinit pe aceștia atunci cind au 
pregătit războaie, le-au dat ascultare 
și i-au urmat după ce le-au pornit.

înainte de a aprinde focul uriaș 
al celui dinții război mondial, re
gimul lui Wilhelm al ll-lea a inti
midat și a corupt presa și a asmuții 
organele de represiune polițienești și 
judiciare asupra oamenilor înaintați 
ai epocii care se pronunțau împo
triva militarismului, împotriva răz
boiului de jaf și cotropire și care 
chemau poporul german la o poli
tică de pace. împănatul schilod de-o 
mină și schilod Ia minte a declarat 
atunci cu cinism că : „Mulțimea,
dacă ii dai citeva peste bot cu vir- 
ful cizmei, țe ascultă și te urmează"

Prin mijlocirea aparatului de re
presiune polițienesc și judiciar. Wil
helm al ll-lea a dat multe lovituri 
cu virful cizmei, peste bot poporului 
său, a instituit teroarea și a declan
șat războiul. însă nici sugrumarea 
glasului poporului său. nici cuvîntările 
sale cinice, lăudăroase și fățarnice 
nu l-au împiedecat să piardă răz
boiul.

Cind armata germană, sătulă de 
război și istovită de zadarnică sufe
rință. a prins să se destrame, cind 
poporul german n-a mai izbutit să 
îndure lipsurile și s-a ridicat la răs
coală, împăratul și-a luat catrafusele 
și a fugit în Olanda, iar poporul 
german a fost lăsat să plătească oa

lele sparte — și încă ce oale — și 
să se descurce cum s-o pricepe.

In anii tulburi, de mizerie, care 
au urmat, militariștii germani au scos 
iarăși capul și și-au strins rindurile 
in jurul frumosului Adolf. Să mai 
spunem acum și aici cite ceva despre 
acest „Afilia motorizat", împotriva că
ruia am scris pe cind se afla, ca să 
zicem așa, în floare, sute și sute de 
articole ? Trebuie.

După ani de agitație zgomotoasă, 
— ani in care poporul german se 
zbatea să șteargă urmele războiului 
și să pună capăt lipsurilor care-l chi
nuiau — această bestie cu chip de 
om, acest paranoic cu mustăcioară 
a luat în mîinile sale pline de singe 
puterea în statul german. Și atunci 
omenirea a văzut cu uimire cum toa
te legile umanității sînt căloate in 
picioare, cum Germania se schimbă 
intr-o vastă cazarmă în care trîmbi- 
țele militare sună din zori pînă în 
seară și in care cruzimile cele mai 
greu de crezut și de închipuit se făp- 
tuiesc la lumina zilei. Mii și mii de 
oameni erau arestați și condamnați 
la închisoare sau la moarte pentru 
motivul că se pronunțaseră împotriva 
pregătirilor care se făceau în vederea 
declanșării unui nou război mondial, 
pentru că spuneau că nu le plac 
nazismul și militarismul și pentru 
că susțineau sau susținuseră că Ger
mania își poate afla un rol de seamă 
pe planetă prin muncă și prin pace. 
Alte mii și mii de oameni erau în
chiși, sau pur și simplu asasinați, 
din cauza rasei lor negermane. Tre
buie să amintim însă că primii adver
sari asupra cărora Adolf Hitler și-a 
năpustit sălbaticele-! bande brune au 
fost comuniștii și toți aceia care îi 
simpatizau pe comuniști și erau de 
părere că politica partidului comu
nist german, împotriva militarismului, 
și pentru pace, era singura justă, 
singura care putea aduce poporului 
german belșugul și liniștea după care 
jinduia. Partidul comunist german a 
fost aruncat în ilegalitate, comuniștii 
germani au fost condamnați la închi
soare sau la moarte. Mulți au fost 
asasinați fără simulacrul nici unei 
judecăți. Cine nu-1 admira pe Hitler, 
cine nu aplauda discursurile sale de
mente, era declarat dușman al sta
tului german, dușman al poporului 
german. Adolf Hitler împărtășea și el 
credința lui Wilhelm al ll-lea că 
„Mulțimea, dacă ii dai citeva lovi
turi cu virful cizmei peste bot, te 
ascidtă și te urmează".

Multe, grozav de multe lovituri, și 
nu numai cu virftd cizmei, a dat Hit
ler peste „botul" poporului german. 
Dar aceasta nu l-a împiedecat, după 
aproape cinci ani de crime și măce
luri fără precedent în istorie, să piar
dă războiul pe care îl pregătise în
delung, pînă la cele mai miei amă
nunte, și-l începuse prin atacul mișe- 
lesc asupra Poloniei, și, în final, să 
se ascundă, ca șobolanii, într-un sub
sol și să-și ridice viața.

Cercurile imperialiste cele mai a- 
gresive din Statele Unite ale Americii, 
cu ani în urmă, atunci cînd, călcind 
tratatele încheiate între aliați, au pus 
la cale întemeierea Republicii Federale 
Germane, au avut un singur gînd : 
să facă din acest stat un stat al 
vechiului militarism german, un stat 
a cărui forță armată s-o întrețină, 
s-o crească și — la momentul potri
vit — s-o năpustească impotriva Uniu
nii Sovietice și a lagărului socialist, 
un stat care, în viitorul război mon
dial, să dea prima lovitură Răsăritului 
și să primească prima contralovitură.

Imperialiștilor americani le tre
buiau un om politic de anvergură, un 
bătrîn care să impresioneze masele 
prin vîrsta sa respectabilă. Și atunci 
l-au scos din cutie pe doctorul Ade
nauer. Din aceiași cutie care avea 
zugrăvită pe capacul său faimoasa 
„cruce incîrligată" i-au mai scos, unul 
după altul, și pe alți vechi politicieni 
aleși cu precădere dintre haitele care 
hălăduiseră în preajma lui Adolf 
Hitler.

Pe lingă acești civili l-au scos la 
iveală pe judecătorii de pe vremea 
lui Adolf Hitler, pe generalii și pe 
mareșalii lui Adolf Hitler. N-au dat 
uitării nici cîrdurile de polițiști sîn- 
geroși care-1 slujiseră pe Adolf Hitler

Pentru a amăgi opinia publică 
mondială și pentru a-i amăgi și a-i 
înșela pe germani înșiși, Republica 
Federală Germană s-a declarat, prin 
glasul cancelarului Konrad Adenauer, 
un stat democrat. Dar n-a trecut mult 
de la rostirea acestei declarații min
cinoase și, în statul care-și zisese și-și 
mai zice încă democrat, Partidul Co
munist German a fost — ca și în 
statul dictatorial nazist al lui Adolf 
Hitler — azvîrîit în ilegalitate. In 
acest stat care își zisese și-și mai zice 
încă democrat, nu numai comuniștii, 
dar oricare cetățean, ce se pronunță 
impotriva militarismului, împotri
va războiului, orice luptător pen
tru pace, este arestat, maltratat, 
trimis în judecată, condamnat, întem
nițat. Organele judiciare, ca și cele 
polițienești, practică, fără sfială, ba 
chiar cu voluptate și nerușinare, te
roarea, întocmai — sau aproape în

tocmai — ca pe întunecatul și în veci 
blestematul timp al lui Adolf Hitler. 
Și întocmai, sau aproape întocmai, ca 
pe întunecatul și în veci blestematul 
timp al lui Adolf Hitler, lupta îm
potriva militarismului, lupta pentru 
pace este etichetată „trădare de țară", 
„înaltă trădare" sau „primejduire a 
statului".

Așadar, în Republica Federală Ger
mană cine ațîță la război, cine sus
ține politica revanșardă a lui Ade
nauer, cine e de partea militarismului 
german, adică cine aprobă viitorul 
dezastru al acestui stat german și 
pieirea sigură, pînă la unul, a poporu
lui german din Vest, este... bun cetă
țean, bun patriot, bun... german. Iar 
cine vrea democrație adevărată, mun
că, pace, viitor asigurat este...... trădă
tor"... Pare de necrezut. Totuși așa și 
nu altfel stau lucrurile în Germania 
bătrânului cancelar, a omului scos din 
cutie de cercurile agresive nord-ame- 
ricane.

In „Buletinul guvernului federal", 
apărut la Bonn la 10 octombrie anul 
trecut, s-a tipărit, între multe alte ar
ticole, un Raport de activitate al Tri
bunalului federal, în care stă scris 
negru pe alb: „în prima instanță în 
cazuri penale pentru trădare de țară, 
înaltă trădare și primejduire a statu
lui, procurorul general federal al Tri
bunalului federal a prelucrat pînă a- 
cum peste 14.000 anchete; dintre a- 
cestea circa 700 sînt deja încheiate".

Se cuvine să precizăm că aci este 
vorba numai de cazurile care sînt 
prelucrate de către procurorul general 
federal din Karlsruhe și că, în afară 
de acesta, mai există în districtele 
judiciare superioare, pe lândere, ale 
R.F.G., încă 18 secții corecționale spe
ciale cu procuraturile respective care, 
nici ele, nu stau cu mîinile în sî-n.

Ziarul „Siiddeutsche Zeitung" a pu
blicat, în numărul său din 19 august 
anul acesta, un articol intitulat „Ca
binetul groazei din Godesberg". In 
acest articol se arată că prin grupa 
de securitate a Tribunalului corecțio- 
nal federal, CARE IN ESENȚA SA 
CORESPUNDE GESTAPOULUI HIT
LER ISTO-FASCI ST, au fost întreprin
se anchete, în anul I960, „împotriva 
a 3.142 persoane din cercuri radicale 
de stingă". Se cuvine să precizăm, 
și aci. că e vorba numai de cazurile 
socotite a fi „CELE MAI IMPOR
TANTE". Cazurile „mai mărunte", care 
sînt anchetate de instanțe inferioare 
sînt cu mult, ou foarte mult superi
oare cifrei citate mai sus.

Ziarul „Hamburger Abendblatt" a- 
firma, Ia II iunie 1961, că „Este evi
dent că în Republica Federală se a- 
restează cu prea mul'tă ușurință și 
prea repede".

Teroarea se folosește și de proce
durile de anchetă care, în unele ca
zuri, durează cu lunile și cu anii.

Cad victime ale Justiției din Repu
blica Federală Germană fel de fel de 
oameni care, înfruntînd teroarea poli
țienească și judiciară a regimului, nu 
renunță la ideile lor politice de pace 
și progres. Astfel, la 8 aprilie anul 
trecut, camera specială politică din 
Diisseldorf a condamnat 6 reprezen
tanți ai Comitetului de luptă pentru 
pace din Republica Federală la pe
depse cu închisoare pină la un an 
Printre condamnați s-au aflat: fostul 
student în teologie Walter Diehl și 
preotul evanghelic Johannes Oberhof... 
Care a fost păcatul vrednic de a fi 
pedepsit cu închisoarea al acestor oa
meni ? Ne-o spune sentința:

t) Au susținut că diferitele regi
muri din lume pot coexista în mod 
pașnic.

2) Au susținut c.ă rezolvarea diver
gențelor dintre națiuni trebuie să fie 
obținută pe calea tratativelor și a 
acordurilor acceptabile pentru toate 
părțile.

3) Au susținut că divergențele in
terne ale unei națiuni privesc pe ce
tățenii acestei națiuni potrivit dreptu
lui la autodeterminare al tuturor po
poarelor...

Tot presa din Republica Federală 
Germană ne-a mai informat că la 3 
februarie 1960 „Camera penală spe
cială politică din Koln a condamnai 
pe președintele P.S.D. din Baesweiler 
Alois Senser, la 15 luni închisoare 
pe președintele comitetului districtual 
al P.S D. din Geilenkirchen, Willi 
Kippnich, la 14 luni închisoare și pe 
nreședintele P.S.D. din Uvach-Palen- 
berg. Emil Winters, la 9 luni închi
soare pentru faptul că au fost în 
R.D.G.. și au purtat acolo discuții 
politice cu muncitorii în vederea a- 
nropierii între cele două state ger
mane".

La 24 iunie anul acesta, Secția co- 
recțională politică specială din Liine- 
burg 1-a condamnat ne fostul consi
lier al Land-ului, Richard Brennig 
si pe ziaristul Heinz Hilfca la cite 
14 luni închisoare, pierderea dreptu
rilor electorate pe 3 ani și suprave
gherea polițienească. Motivul? Amîn- 
doi erau colaboratori ai „Comunității 
Pentru apărarea drepturilor democra
tice". Cine a susținut acuzația? Pro
curorul Ottersbach. Cu ce se ocupa 
Ottersbach pe timpul lui Adolf Hitler?

Era acuzator pe lingă tribunalul fas- 
cisto-hitlerist din Kattovitz, unde a 
trimis la moarte, cu sînge rece, sute 
și sute de oameni nevinovați.

Cine a acuzat sub Adolf Hitler 
acuză și astăzi, în R.F.G.

Cine a judeoat sub Adolf Hitler, 
judecă și astăzi, în R.F.G.

Deseori se întîmplă ca cineva care 
a fost condamnat la închisoare pentru 
activitatea sa politică în Germania 
nazistă a lui Adolf Hitler, să fie 
condamnat și astăzi, tot pentru acti
vitate politică, în Republica Federală 
Germană, statul despre care cancelarul 
Konrad Adenauer și cei care I-au aju
tat să se urce și să se mențină în a- 
cest post, susțin că ar fi un... stat de
mocrat.

Din sutele și miile de cazuri de 
acest fel, să dăm unul singur, cazul 
strigător la cer al Marthei Hadinsky. 
Această femeie a fost condamnată, pe 
vremea lui Adolf Hitler, pentru re
zistență împotriva regimului nazist, la 
opt ani închisoare. De pe urma în
chisorii și a schingiuirilor la care a 
fost supusă de călăii hitleriști, a ră
mas cu o sănătate șubredă.

La 27 august 1959 Martha Hadinsky 
a fost condamnată, de Tribunalul re
gional din Dortmund, la' 14 luni în
chisoare, pentru activitatea ei in ca
drul Partidului Comunist German. O 
cerere de suspendare condiționată a 
ultimei treimi a pedepsei a fost res
pinsă de justiția cancelarului de la 
Bonn pe motivul că „ea este obișnuită 
cu detențiunea" întrucît pe timpul lui 
Hitler a stat la închisoare opt ani...

Dar, cum arătam și mai sus, nu 
numai comuniștii sînt urmăriți de jus
tiția veșt-germaină, ci și sociai-demo- 
crați, sindicaliști, democrați burghezi. 
O recunosc aceasta chiar oameni ca 
fostul ministru de interne federal, dr. 
Gustav Heinchmann și dr. Posser 
care, intr-un articol intitulat „Obser
vații critice la dreptul penal politic 
in Republica Federală", apărut în cu
noscuta revistă juridică vest-germană 
„Neue Juristische Wochenschrift" din 
ianuarie 1959, spun: „Este dealtfel 
o eroare răspîndită de a presupune 
ca justiția politică îi lovește numai 
pe comuniști. Cercul celor loviți de
vine tot mai mare și cuprinde și 
persoane care n-au făcut niciodată 
parte din Partidul Comunist German 
și nu i-au fost ăpropiați".

Așa, întocmai așa s-au petrecut lu- 
®r“r‘]e Ș! in (,erlllarl'a nazistă a lui 
Adolf Hitler. S-a început cu aresta
rea, asasinarea sau întemnițarea co
muniștilor și s-a ajuns la arestarea, 
asasinarea sau întemnițarea tuturor 
oamenilor de bună credință care n-au 
voit războiul și prăpădul poporului 
german. Republica Federală Germană 
a căpătat un profil din ce în ce mai 
precis de stat fascist, de stat în care 
militarismul german deține, în mîinile 
sale, toate posturile de comandă, un 
stat care, larg sprijinit in tendințele 
sale nebunești de cele mal agresive 
cercuri imperialiste nord-americane, 
tulbură pacea Europei și a lumii în
tregi, pregătește fățiș războiul împo
triva Uniunii Sovietice și a lagărului 
socialist.

Militariștii germani și politicienii 
batrmi sau . tineri care-i sprijină 
mau tras nici o învățătură din asprele 
lecții pe oare li le-a dat pină acum 
istoria.

N-au tras nici o învățătură din 
as.!?r.el,e. Iectii pe care istoria le-a dat 
militaiHștilor germani și poporului 
german, nici cercurile agresive impe
rialiste care hrănesc cu arme și dolari 
sîngerosul militarism german și pri
mejdiosul guvern de la Bonn.

A sosit ceasul ca poporul german 
sȘ-i. trezească la realitate pe milita
riștii și politicienii de la Bonn si să 
acționeze pentru a transforma Repu
blica Federală Germană intr-un stat 
cu adevărat democrat, într-un stat 
care să semneze pacea, într-un stat 
care să renunțe la nebuneștile visuri 
revanșarde, intr-un stat care să-și 
întemeieze politica sa pe muncă, pe 
progres, pe nobila idee a conviețuirii 
pașnice.

Militariștii germani și fașciștii ger
mani au aruncat în două rînduri lu
mea, încercînd s-o subjuge, în pră
pastia războiului. Și, în amîndouă 
rindurile, au pierdut.

A. treia încercare a miiitariștilor și 
fasciștilor germani de a cuceri Ră
săritul ar avea, fără nici o îndoială, 
un sfîrșit și mai cumplit : militariștii 
germani și fasciștii germani vor pieri.

Zaharia STANCU

A încetat din viată în Virată 
de 66 de ani, scriitorul sovietic N. 
Spanov. Participant activ la răz
boiul civil, Spanov o debutat în 
literatură în anul 1926, prlntr-o 
nuvelă închinată cuceritorilor 
Arcticii. Aceeași temă o reia apoi 
în cărțile sale „Inimă fierbinte"; 
■„Secretul Arcticii", „Eroism pe 
gheată". Spanov este cunoscut 
publicului nostru mai ales prin 
romanul 5,Conspiratorii".
Opera literară a Iul Spanov a 

adus o contribuție deosebită In a. 
ducarea tinerel generații.

R» D. Germană
O expoziție a artiștilor plastici 

laureați ai R.D.G. a fost deschisă 
recent i'.a Galeria Națională din 
Berlin, urmînd să funcționeze pînă 
la sfîrșitul anului. Tablourile picto
rilor tineri ai Republicii au fost 
de asemeni expuse în sălile Acade
miei^ Germane de artă, împreună cu 
lucrările mai de seamă ale scui'.p- 
torilor și graficienilor din acoeași 
generație.

Cuba
Consiliul de Miniștri al Republicii 

Cuba a hotărît să mărească fon
durile alocate Ministerului învăță» 
mîntului și Educației. Acesta so 
va ridica astfel Ja suma de 9 mi
lioane pesos. Fondul va fi utili
zat pentru dezvoltarea activității 
culturale în general și pentru noi 
investiții în domeniul tipăriturîi’.or.

R. S. Cehoslovacă.
Celebrul tablou ..Apollo și Marte**  

aparținînd lui Titian, — proprie
tate din sec. XVII a galeriei de 
pictură din Kromeriz — urmează 
să fie restaurat de către specialiști 
cehoa'ovaci. Lucrările vor dura doi 
ani.

Italia
A apărut o nouă i.stea" a pic

turii italiene — Soardovelll, crea
torul ultramodernului curent — 
umbrelismul. Din cauza bătrînețll 
vechea umbrelă a pictorului fu
sese agățată într-un cui pe un pe
rete alb... și uitată acolo. Priete
nii artistului, au luat această în- 
tîmplare drept o „scîntele de ge
niu". Curînd s-a găsit și cumpă
rătorul : un american ■„foarte cu
noscător".

Se zice ca Scardovelll a renun
țat la vopsele șl penel. Pe un preț 
mult mai mic, el cumpără um
brele vechi sl rupte pe care le 
revinde ca pe niște noi creații 
artistice ale umbrelismulul.

R. P. Polonă
Regizorul polonez Silvester Hem 

tinski realizează după nufăla scrii 
itoarei Domanskaia, filmul de a- 
venturi pentru copii intitulat „Pan- 
tofiorul galben**.  Eroul filmului, un 
copil de 10 ani trăiește în Polonia 
medievală ; rolurile sînt interpze- 
tate de cei mai cunoscuți artiști 
polonezi. >

S. IL A.
Testamentul lui Hemingway ret' 

dactat cu 6 ani în urmă a fost des
chis recent în prezența familiei^ 
Conform dorinței marelui scriitor, 
biblioteca și proprietatea sa de la 
Finea Vigia (Cuba) vor fi donate 
poporului cuban. Manuscrisele vor 
rămîne în posesia Universității 
Harvard.

Smith Hempstone e un ziarist 
ameriaan care a stat 30 de luni în 
Africa și a scris o carte despre 
africani. Ceea ce nu înseamnă însă 
că l-ar fi preocupat și problemele 
africane. Cartea lui Hempstone, pe 
care îl obsedează doar o singură 
întrebare, „cum poate fi salvată 
Africa pentru Occident" ? lasă pe 
planul doi adevăratele realități ale 
marelui continent care se trezește 
la viață. Trecînd pe lîngă ele cu 
ochii închiși, ziaristul american iz
butește să nu vadă nici măcar da- 
to'.e obiective ale Istoriei popoare
lor africane. De unde, greșeli ri
dicole de Informație, frînturi de 
istorie depășite, date inexacte (un 
monarh african din sec. XV e de
plasat în sec. XII), legende luate 
drept informații autentice, etc. Cît 
despre personalitățile politice afri
cane de astăzi, ele sînt împărțite 
în două, în... „băieți buni“ și 

„băieți răi". j
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