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Versurile 
în ziua

tie ma’ jos celebrează memoria lui Arnaldo Socorro Sancliez, * asasinat 
de 11 septembrie 1961, la Havana, de o bandă de contrarevoluționari.

Prefață I
A

la fericirea

Lingă A
Pe străzile Havanei, sîngele tău 
tânăr, fierbinte, tumultuos, 
fraged, o floare de-oleandrv 
o floare smulsă, 
însă nu cu rădăcini.
Ele-au rămas 
pretutindeni': 
fulgere vibrînd în pușca ostașului, 
cîntece-ale speranței pe buzele roșii ale 

crepusculului

trupul sonor al ghitarelor;
blinda pentru batrînii ce descifrează
— acum prima oară — 
un firmament scăpărător 
de litere-stele;
implacabilă
ca o pecetie de foc ce arde tenebrele cu 

pliscuri ascunse../

lumii II
ce-anunță zorile;
fire de-otel incandescent 
zămislind milioane ,de spade.
Calde sînt mîinile tale asprite de 

muncă, Arnaldo,

și doilea

im- 
tri- 
co«

storic eveniment de 
portantă mondială, 
bună a înțelepciunii 
lective, de la înălțimea
căreia și-au luat zborul 
în lume cele mai îndrăz
nețe idei ale epocii, che
mare înflăcărată la feri
cirea omenirii, dezbate
rile Congresului al două- 

al Partidului Comunist al 
adeziunea

zeci
Uniunii Sovietice întîmpină 
entuziastă a tuturor oamenilor de pe în
tinsul planetei noastre, cetățeni ai unei 
lumi, indivizibilă în speranțele ei.

Politica leninistă de pace a Uniunii 
Sovietice, de o neabătută consecvenți, 
luptă titanică în slujba celor mai înalte 
idealuri umaniste. încălzește inima fie
cărui locuitor al pămîntului, fiindcă 
reprezintă propriile sale nădejdi și as
pirațiile legitime spre un viitor de liniște, 
construcție, bunăstare și încredere în 
destinele zilei sale de mîine. Săptămîni. 
luni și ani întregi vor răsuna în lume 
ecourile acestui congres, expresie a celei 
mai puternice conștiințe din cîte a che
mat vreodată condiția umană la pro
gres, la depășirea prin efort a preisto
riei omenești.

E în ordinea firească a istoriei ca 
cele mai întunecate oficine ale imperia
lismului să întîmpine Congresul cu un 
sentiment nedisimulat de neputincioasă 
furie și împotrivire. Imperialismul e im
perialism, egal cu el însuși, cea mai 
retrogradă expresie, prădalnică, război
nică, inumană și primitivă a capitalu
lui de cavernă ce mai stăruie încă în 
lume. Dezbaterile au demonstrat că în 
direcția modificării substanței sale ul
time și intime nu se nutrește nici o ilu
zie. Umanitatea nu-și pierde însă 
nădejdile, fiindcă, o analiză temei
nică, științifică, 
perialismul nu e 
gur pe planetă 
joace caii după 
piatră și a unei 
tăcite. 0 treime 
forță capabilă să nu îngăduie pornirile 
deliberat antiumane ale imperialismului 
și să pună o stavilă de netrecut în ca
lea izbucnirilor lui, cînd grotești, cînd 
ridicole, întotdeauna însă periculoase. 
A nu ține seama de acest raport de 
forțe, a vedea doar unul din talgerele 
balanței, iată ce înseamnă să suferi de 
miopie politică. Sigur de forța sa. con
știent de răspunderea oc-i revine față 
de 
ale 
rul 
mai 
vigilență și la simț de răspundere îm-

nu-și pierde 
o analiză

demonstrează că im- 
ta epoca noastră sin- 

și nici ta stare să-și 
pofta inimii sale de 

minți intoxicate si ră- 
din lume constituie o

familia țărilor socialiste creatoare 
unei glorioase istorii umane, lagă- 
socialist, necontenit însuflețit de cele 
înalte idealuri de pace, cheamă la

Aurel BARANGA
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m
arile tresăriri ale isto
riei au fost, timp de 
milenii, expresia desfă
șurărilor de oști în răz
boaie, tragicul seismo
graf al jocului de-a 
țara, de-a imperiul, de-a 
regele, adică al acelor 
acțiuni care înjoseau 
ființa umană, o schilo

deau în numele sfintei proprietăți, al 
jafului și robiei, treeînd-o de-a lun
gul orînduirilor, prin condiția de sclav, 
iobag, proletar. Adevărata istorie a 

omenirii a fosil inaugurată de 
abia de către Revoluția Socialistă 
din Octombrie. 1917 este anul unu 
al istoriei omului, al dreptății sociale, 
cînd revoluția, în frunte cu Lenin, 
călcând în picioare odioasa lege a 
exploatării, a proclamat legile domniei 
poporului, în numele lumii noi, pe 
care aveau să o făurească, pentru 
întîiia oară pe această planetă, mun
citorii și țăranii din marea Rusie, 
conduși de Partidul Comunist.

Timpul a dat dreptate matrozilor 
de pe „Aurora", care au deschis cu 
salve de tun poarta de aur a istoriei. 
Timpul a dat dreptate poporului înar
mat care a luat cu asalt Palatul de 
Iarnă. Timpul a dat dreptate gărzilor 
roșii care au zdrobit contrarevoluția 
albă. Timpul a dat dreptate celor ce, 
veniți de pe fronturi, au slujit bă
tălia pașnică a cincinalelor, construind 
socialismul. Timpul a dat dreptate 
deplină lui Lenin.

In numele acestei dreptăți, acum, 
în cel de-al 44-lea an de la prăbu
șirea capitalismului rus — care este 
și începutul prăbușirii inevitabile a 
oapitaiismului mondial — am sărbă
torit aniversarea Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie avînd în min
țile și inimile noastre imaginea mă
reției în care cel de-al XXIl-lea Con
gres al Partidului Comunist a dez
bătut și aprobat programul construcției 
comunismului. In numele acestei 
dreptăți, de la tribuna marelui Con
gres, a răsunat în lume, ca un mesaj 
de victorie, cea mai generoasă și mai 
cuprinzătoare lozincă a tuturor tim
purilor : „Totul pentru om, pentru bi
nele omului!“ Pentru prima oară 
în istoria ei, umanitatea își îndreaptă 
atenția, de la lumea fizică, la om, 
la cultivarea omului, a spiritului său, 
la promovarea geniului îndrăznelii 
umane, așa cum au hotărît comu
niștii.

Se spune că omul, ca ființă, se gă
sește pe scara mărimilor, la jumătatea 
drumului dintre atom și stea. El pare 
mare sau mic, după obiectele cu care 
e comparat. In realitate, mărimea 
sau micimea corpului nostru n-are 
nici o importanță, deoarece ceea ce 
e specific în noi n-are dimensiuni 
fizice. Dimensiunile noastre adevărate 
sînt de ordin moral, etic, de ordinul 
conștiinței. Potrivit imaginii pe care 
o dă despre omul viitorului programul 
construcției comunismului, omul,

In ' numele acestei

ceasta ființă atît de mult umilită de-a 
lungul istoriei, devine nebănuit de 
îndrăzneț, de puternic, de cult, de 
înțelept, de bun, de frumos, devine 
soarele universului. Vom fi și de acum 
înainte adoratorii omului, subordo- 
nind totul de pe suprafața acestui 
pămînt bucuriei și fericirii lui, dez
voltării multilaterale, armonioase a 
personalității umane. „Criteriul liber
tății și fericirii reale este orinduirea 
socială care eliberează omul de sub 
jugul exploatării, îi oferă drepturi 
democratice largi, ii asigură posibili
tăți de a trăi în condiții demne, ii 
dă încredere in ziua de mîine, dez
văluie aptitudinile și talentele lui in
dividuale, îi întărește conștiința fap
tului că muncește în folosul întregii 
societăți" - 
Sergheevici I 
activitate al 
zentat la cel 
„O astfel de 
socialismul.
create de orinduirea socialistă, valoa
rea cea mai mare este omul nou — 
constructor activ al comunismului".

In ce fel va trăi pe pămînt (și 
pe alte planete), omul viitorului? După 
normele „simple ale moralei și drep
tății", scrie în Manifestul Comunist 
al epocii noastre. Va căpăta viață 
principiul : fiecare pentru toți, toți 
pentru unul I Respectul reciproc va 
fi o lege, iar oamenii vor avea unul 
față de altul o atitudine de „prieten, 
tovarăș și frate". Cinstea, sincerita
tea, puritatea morală, simplitatea, mo
destia vor fi norme de conviețuire 
ale întregii colectivități, statornicite 
în viața obștească și. personală. Mun
ca nu va mai fi de mult o povară: 
ea va deveni o creație, principal iz
vor de bucurie, onoare, mîndrie. Va 
fi o necesitate. Atitudinea față de 
muncă va fi pentru toți oamenii prin
cipalul criteriu etic. Conștiința aces
tui viitor ne oferă un inepuizabil în
demn, simțul de plenitudine a vieții.

In Uniunea Sovietică, aceste prin-, 
cipii cuprinse în codul constructorului 
comunismului devin, pe zi ce trece, 
o realitate copleșitoare. Scriitorii, ale 
căror cărți sînt, de fapt, relatarea 
istoriei omului, nu trebuie să 
ostenească în a cunoaște pe omul 
viitorului, nu trebuie să ostenească 
în a se pătrunde de virtuțile lui, in
cit cîștigîndu-le, să înscrie chipul și 
măreția acestui Om, cu 0 mare, pe 
orbita marilor 
versate. Omul comunist, 
clamă pace, muncă, 
ta te, 
a frumuseții și grandoarei epocii 
noastre. El este idealul estetic al ar
tei contemporane, marele și vigurosul 
ei personaj. Să-l slăvim prin mira
culoasa forță a cuvîntului I

dintre noi, la vreun 
drum, din drumurile 
bătut, nu i-a venit, cu

nici că 
și des- 
ca un 

dispare 
ejeme-

— a spus tovarășul Nikita 
i Hrusciov, in raportul de 

' CC. al P.C.U.S., pre- 
de-al XXIl-lea Congres, 
orinduire socială este 
Dintre toate valorile

Căruia 
cap de 
cîte le-a 
o fulgerare de meteor cite-un 
gind din cale-afară de ispititor. 
Și n-ai apucat bine să te apleci 
asupra mirificului gind care 
te-a bîntuit, că întocmai cum 
ți-a apărut, ca și cum 
ar fi fost vreodată, s-a 
trămat și întorcindu-se 
abur in neantul uitării, 
fără de urmă, asemeni
ridelor care mor cu cea dinții 
a lor zi de zbor.

Se mai intimplă insă și cite- 
un gind care se apropie cu pași 
aproape neștiuți, că dinții mai 
mult îl bănuiești. După un timp 
îl simți cum merge in pas cu 
pasul tău. cum prietenos ți se 
alătură, că ajunge să te înso
țească in toate drumurile și po
pasurile, ca o prezență caldă, 
ca un zîmbet.

Ba de la o vreme, așa ajun
ge ăst gind să te învăluie cu 
căldura lui, că simți nevoia 
să-l împărtășești și altora. Și 
vine timpul cînd in chip firesc 
dar stăruitor, se 
adevăratul său 
credințat 
mărturie, 
prietene 
viul grai

Și cu 
gindului 
care-ți impinzește fruntea de 
broboane, mereu alte laturi și

cere să-și facă 
drum, fie in- 
cea de veșnică 
vreunei urechi

hârtiei
fie

care să-l poarte prin 
din om in om.
acea iuțeală proprie 
șl cu o intensitate

Mihail DAVIDOGLU
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*

valori ale artei uni- 
care pro- 

libertate, egali- 
fericire, este expresia plenară

POP Simion

Reșița. Se ridică o nouă secție

un astru ți-e fruntea : 
cum străluceșteI 
suavă pentru copiii cu roșii berete, 
copiii care te plîng 
strîngind în brațele lor.

Lingă florile tale de singe, 
frunzele Sierrei Maestra, 
lingă obrazul tău tineresc, 
umbrele mingîieloare din Escambray — 
și-alături de ele, o floare, 
o f loare cu cinci roșii petale: 
de foc, de dragoste,
Vibrînd de-o neînfrântă speranță, 
din munții cei mai înalfi ai patriei

mele..i
Havana, 12 septembrie 1961,

Pe patul puștilor
Pe patul puștilor împletite

purtată fie-i memoria : 
maiestuoasă și simplă, 
sub cortul stelelor.

CU
trandafiri,

sa vedem viitorul.

'■

■i

i

Prin pieptul lui ciuruit de gloanțe, 
iată, el, tânărul
Ce n-a cunoscut decîi munca, 
ne lasă pe cei ce-am rămas

hn
Cine-ar putea

Cenușa, pamîntul 
nu pot să-l nimicească.
El trece pe sub un arc de triumf 
necunoscut de vreun rege : 
unitele inimi 
ale poporului.

Havana,' 12 septembrie 196L

moarte
spune că stând lîngă

line -
stau lingă moarte ?
Cînd simt cum pumnii mei capătă 
puterea pietrei;
cînd tângele meu curge mai mîndru; 
cînd inima mea devine o flacăra;
cînd văd mult mai bine acum, căci văd 
și cu ochii tăi;
cînd genele nude acum sînt săgeți 
îndreptate: spre asasini.

Nu! Nu stau lingă moarte.
Stau lingă tine și-aud 
cum lacrimile picînd 
nu vor să dispară, ci
— strălucitoare stele-trasoare 
se-adună, răzbunătoare, 
în cartușiera de-azur
a Revoluției.

13 septembrie 1961.La Punte Brava 
în drum spre Pinar del Rio,

PROZA
ACTUALITATEA

Orientarea tematică și eroul pozitiv
nteresul acut pentru fe
nomenele soc'ial-politice, 
ca o consecință a în
sușirii unei concepții 
înaintate asupra dez
voltării societății, mar
chează în mod esențial 
fizionomia prozei con
temporane. Căci învăță
tura marxist-leninistă ii

ajută pe scriitori să înțeleagă sensui 
evenimentelor istoriei, să descopere 
mobiluriile prefacerilor efectuate in 
mentalitatea epocii. Trăim o perioadă 
de adinei modificări în raporturile so
ciale, determinate de lupta clasei 
muncitoare pentru pace și socialism. 
Cărțile care evocă rezistența comu
niștilor în fața furiei fasciste, care 
zugrăvesc anii de cucerire a puterii 
politice și ai construcției socialisto 
le întîmpinăm cu un sentiment de 
solidaritate in atitudine.

In ultimii ani proza a cunoscut o 
puternică dezvoltare. Marele număr 
de romane apărute, diversitatea teme
lor, a modurilor de expresie artistică, 
explică prețuirea sporită a cititorilor 
pentru acest gen. Faptul că niciodată 
pînă acum nu s-au cerut și citit ro
mane intr-o măsură atît de mare, ca 
și tirajele largi, edițiile succesive etc., 
spulberă teoriile esteticienilor burghezi 
despre o așa zisă „criză" a romanu
lui în generat, care ar fi devenit un 
gen „demodat", „depășit" etc. Con
cluzia pe care noi o desprindem este 
aceea că în timp ce romanul deca
dent, prin toate particularitățile sale 
ideologice și artistice s-a depărtat de 
viață, s-a izolat de cititori, romanul 
nostru realist-socialist, inspirat din 
viață, dezbătînd problemele reale ale 
oamenilor, scris pentru mase largi, 
își găsește o audiență tot mai vastă, 
este mereu mai mult apreciat de 
publicul larg. In 'opoziție cu esteticie
nii burghezi, noi susținem deci că ro
manul se află în plin avînt, și că 
avîntul provine tocmai din caracterul 
său profund social.

Considerăm că seria de cărți scri
se și publicate în anii din urmă a' 
însemnat o etapă importantă în 
orientarea 
Se poate 
noștri, de 
și cu experiență 
(„Scrinul negru");
(„Rădăcinile sînt amare") ; Mihai Be- 
niuc („Pe muche de cuțit") ; Marirt 
Preda („îndrăzneala") ; V. Em. Galad 
(„Bărăgan" vol. II) ; Eugen Barbu 
(„Șoseaua Nordului") ș.a. — pînă la 
cei mai tineri — T. Mazilu, Al. Ivan 
Ghilia, D. R. Popescu, N. Țic, Nico- 
lae Velea, Vasile Rebreanu — au 
căutat să situeze în centrul operei lor 
temele majore ale contemporaneității. 
Cu fermitate, prozatorii s-au călăuzit 
după îndemnul pe care partidul l-a 
adresat: „Poporul cere scriitorilor și 
artiștilor opere care să înfățișeze 
esența fenomenelor social-istorice de
scrise, să prezinte realitatea noastră 
nouă in continuă dezvoltare, să

redea toată bogăția ei inepuizabilă, 
toată multilateralitatea ei și, îna
inte de toate, să înfățișeze uriașa 
muncă creatoare prin oare poporul 
construiește noua orînduire și se trans
formă el însuși". (Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — „Raportul de activitate al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn la Congresul al 
Il-iea al Partidului"). Din cercetarea 
creației recente reiese evident că greu
tatea specifică in proza noastră o de
țin temele de actualitate: reaminti
rea eroicei lupte purtată de partidul 
nostru în condițiile grele ale ilegali
tății, viața și munca în uzine și pe 
șantiere după victoria revoluției popu
lare, ca și istoricul proces al trecerii 
satului pe drumul construcției socialiste

Aceste teme mari au fost impuse 
de viață. înarmați cu concepția știin
țifică a clasei muncitoare, scriitorii se 
îndreaptă spre esența fenomenelor so
ciale, se ocupă de viața poporului, 
de omul reprezentativ al vremii noas
tre, comunistul. Observăm că o temă 
care a stimulat în mare măsură efor
tul creator al prozatorilor este evoca
rea perioadei deosebit de dificile a 
ultimului război mondial, cînd parti
dul a știut, cu eroism și luciditate, 
să ridice masele populare la luptă 
împotriva fascismului și să le con
ducă spre victorie. Despre a- 
ceastă luptă plină de abnegație au 
scris : Eugen Barbu în „Șoseaua Nor
dului", Mihai Beniuc în „Pe muche 
de cuțit", Szemler Ferenc în „Pră
bușirea arhanghelilor" și „Cum
păna soarelui"; T. Alazilu în „Barie
ra" ; Anton Breitenhofer în „Ucenicia 
lui lacobi"; Ion Istrati în „Tinerețe fără 
tinerețe"; D. Ignea în „Omul cu părul 
cărunt"; Ben Corlaciu în „Cazul 
doctor Udrea". In romanul „Ră
dăcinile sînt amare" de Zaharia Stancu, 
prezentarea activității de 
antifascistă ocupă un loc 
H. Zincă și Radu Lupan 
episoade din lupta dusă 
zani („Dintre sute de

Apocalips" de Al. I. Ghilia ; despre 
lagărele fasciste au scris Herta Li
geti : „Stelele nu se sting niciodată", 
loan Grigorescu : „Obsesia".

Este explicabil interesul pe care l-a 
suscitat această eroică temă. Condițiile 
excepțional de grele în care acționau 
comuniștii, complexitatea sarcinilor 
politice, exemplele de generozitate, de 
tenacitate, de demnitate in. luptă, au 
prilejuit scriitorilor opere emoționante, 
puternice. După cum a arătat și M. 
Novicov în volumul „Chipul luptăto
rului comunist în proza contemporană", 
o caracteristică a acestor cărți este 
faptul că luptătorul comunist, care a- 
părea in multe romane anterioare ca 
personajul cel mai înaintat, dar se
cundar ,. în desfășurarea subiectului, 
ajunge acum eroul central. Un anume 
schematism existent în volume publi
cate mai demulț — și care se mani
festa tocmai în crearea eroului co
munist — a fost în bună măsură 
înlăturat; personajele pozitive au un 
univers psihologic mai bogat, mai 
nuanțat și din paginile acestor cărți 
se desprind eroi memorabili, unii dis
cutați. controversați, dar vii in memo
ria criticii și a cititorilor. Dacă nu ar 
fi să amintim decît de Anton Modan, 
Atanasie Mustea, Licu Oroș, Mareș 
și Dumitrana, Vițu etc. și s-ar con
chide evident că galeria eroilor pozi
tivi e substanțial îmbogățită.

Cînd a subliniat aportul romanelor 
care zugrăvesc lupta împotriva fascis
mului, critica literară a relevat tot
odată și cîteva lipsuri cu un carac
ter mai general, arătînd că rădăcina 
acestor deficiențe constă în insufi
cienta studiere a împrejurărilor con- 
cret-istorice în care s-a desfășurat în 
acea perioadă activitatea comuniștilor. 
Unii dintre scriitori 
numite experiențe 
anumite procedee 
comportări netipice, 
complexă a luptei
sărăcită, limitată. Nu s-a realizat o 
perspectivă clară asupra legăturii par
tidului cu masele largi, asupra uria
șei și complexei munci de lămurire și 
organizare a poporului. Unii dintre 
acești eroi sînt prezentați prea mult

au generalizat. a- 
personale, locale, 
limitate, anumite 
Astfel, imaginea 

partidului a fost

o etapă
prozei spre 

afirma că 
la cei mai

■ G.
Zaharia Stancu

actualitate, 
prozatorii 
în vîrstă 
Călinescu

rezistență 
important, 

au descris 
de parti- 

ca targe",
„Războiul ascuns"). Perioada insu
recției a fost surprinsă în „Nopți în
frigurate" de Aurel Mihale (carte 
care zugrăvește îndeosebi războiul an
tihitlerist din Vest) ; în „îndrăzneala" 
de Marin Preda și în „Ieșirea din

S. DAMIAN

(Continuare în pag. 6)

Prozatorii despre critică și proză

Bătrînul - schiță de Vasile Rebreanu

Om cu bai - povestire de Romulus Zaharia

(pag. 3)

(pag. 4)

(pag. 4)

Manhattan - „Lega}i-vă centurile de siguranță I"
- Note de drum de loan ’ Grigorescu (pag. 4-5),

iuții iiijiin

In munca scriitorului se pun zi de zi 
o serie de probleme. In ce măsură este 
el capabil să aprofundeze realitatea com
plexă a vieții; ce anume reușește să 
aducă la lumină din aceste adâncimi ; 
în ce măsură eroii pe care-i creează ating 
înălțimea eroilor construirii socialismu
lui, mobilizîndu-i în sensul depășirii 
realizărilor de pînă acum. Iată o înlăn
țuire de probleme care vor figura printre 
cele mai de seamă preocupări ale apro
piatei Conferințe pe țară a Uniunii Scrii
torilor. Aplicînd dezideratul comparației 
vom lua drept punct de plecare realitatea 
prezentată la un înalt nivel teoretic de 
către Congresul al lll-lea al Partidului, 
care, prin planul economic de 6 ani, 
a trasat și contururile realității de mîine. 
Realitatea construcției socialismului 
determină orientarea muncii noastre 
scriitoricești și tot ea constituie 
termenul de comparație în aprecierea ni
velului realizat de literatura noastră 'n 
ultimii 4—5 ani, chiar în cazurile când 
punem în balanță, romane ce oglindesc 
realitatea trecutului, cum ar fi „Pe mu
che de cuțit' de Mihai Beniuc, „Sol- 
stițiul" de Szemler Ferenc, „Intoareeiea 
pescărușului" de Vladimir Colin sau 
„Tezaurul Kristofilor' de Kovacs Gyârgy. 
Cu o deosebită atenție urmăresc citito
rii operele inspirate din cunoașterea 
realității de astăzi. Point nu numai să 
cunoaștem și să interpretăm realitățile 
noastre, ci — prin munca scriitoricească 
— să contribuim la transformarea lor 
sau, cu alte cuvinte, la realizarea 
sarcinilor trasate la Congresul al 
lll-lea. Se pune însă întrebarea dacă 
metodele noastre de muncă și felul nos
tru de viață scriitoricească corespund 
necesităților realizării acestui scop. Cu
noașterea și interpretarea fustă a reali
tății noastre depinde primordial — 
și în cazul muncii scriitorioești — da 
temeinicia pregătirii teoretice marxist- 
leniniste cu care abordăm această reali
tate și cu care selecționăm elementele 
ei. Este incontestabil că sub acest aspect, 
ne-am maturizat cu toții, chiar dacă nu 
fiecare dintre noi a făcut-o într-o 
sură satisfăcătoare. Măsura în care 
gătirea noastră teoretică se exprimă 
comportamentul eroilor creați de
prin prezentarea conștiinței lor, prin re
levarea artistică a însușirilor lor morale 
noi și prin sugerarea condițiilor sociale 
în care acestea pot lua naștere — con
stituie o problemă aparte. Ea este ta 
funcție nu numai de pregătirea teoretică 
și estetică a scri'torului, ci și de puterea 
talentului său, ca și de căile de cunoaș
tere a vieții adoptate, căci toate acestea 
la un loc determină măsura în care el 
se va apropia și se va pătrunde de 
caracterul nou al oamenilor epocii noa
stre.

Aceasta este cea mai grea încercare fn 
procesul abordării realității. Ușor poți a- 
junge la ingineri sau la savanți, la co
lectiviști sau la strungari. Oricînd îl 
poți vedea — exterior — pe fiecare din- 
tr-înșii, ocupat cu munca lui, ba poți

NAGY Istvân

nut-
pre- 
prin 
noi.

(Continuare în pag. 7).
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u voi reveni asupra dis
cuțiilor purtate în presa 
noastră în cîteva rîtiduri, 
deși neorganizat, despre 
legitimitatea fabulei în 
socialism. împotriva ve
chiului, orice armă, cit 
de ...veche — dacă-mi 
îngăduie Marcel llreslașu 
acest biet calambur de 

neofit — e binevenită. Timpul a ve
rificat-o. Epoci deosebite istoricește 
și-au trecut-o din mînă în mină, din 
mîna lui Esop și La Fontaine, în aceea 
a lui Krîlov, Grigore Alexandrescu, Tu
dor Arghezi, Eliezer Steinberg și Serghe.i 
Mihalkov. întrebarea cu privire la opor
tunitatea genului nu-și are rostul. Am 
răspunde ca Diogene în privința mișcării. 
Existența lui o dovedește.

O altă întrebare, însă, poate fi și 
trebuie pusă; oare cel mai convențio
nal gen nu este prea anacronic într-o 
perioadă de sfărîmare a convențiilor în 
artă ? Răspunsul îl dă întreaga activi
tate fabulistlcâ a lui Breslașu, care, 
într-un fel, în spiritul lui Brecht din 
teatru, atacă caracterul convențional, 
al fabulei, deseori într-un mod paradoxal, 
prin îngroșarea, prin punerea lui în evi
dență. Înainte însă de a examina cî
teva din procedeele proprii de înnoire a 
fabulei, e de remarcat modul de rege
nerare a conținutului însuși. Se știe că 
în cadrul fabulei — gen al unei gene
ralizări maxime — viciul este atît de 
„abstract* înfățișat, încît poate acoperi 
situații și tipuri din diverse momente 
istorice, categorii omenești. La Marcel 
Breslașu, sensul „etern uman* se mlă
diază după o împrejurare semnificativă 
și se actualizează. Așa cum arăta și Eu
gen Luca în studiul despre Marcel Bres
lașu are loc un proces de reprezentare 
concret-istorică a cusururilor încriminate. 
Fabula primește o funcție publicistică, 
agitatorică. în „Vulpea mărinimoa
să*, obiectul atacului nu este șire
tenia ca atare, ci șiretenia anumitor forte 
sociale, într-un anumit context politic, 
în legătură cu o anumită problemă: a- 
ceea a independenței popoarelor. Feno
menul contravine intereselor acapara
toare, imperialismului. Cum însă cercu
rile ostile libertății nu se pot ridica 
împotriva principiului suveranității, ele

EMILIA DUMITRESCU 3 „Industrializarea stufului*

ra de mult necesară o 
asemenea culegere care 
să pună in fața citito
rului aspectele atit de 
categoric diferite ale 
creației lui Miron Radu 
Paraschivescu. „Decla
rația patetică", „Cinti- 
cele țigănești* și cele 
mai multe poezii din 

„Laude" par a fi, la prima vedere, 
scrise de autori diferiți. Romantismul 
whitmanian, unanimist, din „Declara
ția patetică" apare contrastant față de 
romantismul pictural (negru, roșu, ver
de) in spiritul lui Delacroix din „Cin- 
tice țigănești* și față de Clasicele ode 
horațiene din „Laude". O altă ciudă
țenie: romantismul a fost considerat 
ca o explozie a eului, in timp ce ro
mantismul evident din primele două 
cicluri — se afirmă într-o despersona
lizare de tip clasicist. Ce e comun lui 
Miron Radu Paraschivescu ? De unde 
vin aceste straturi geologice diferite 
ale poeziei sale ?

Dumitru Micu, în judicioasa lui pre
față. găsește elementul comun in ati
tudinea poetului față de real : „Izvor 
al tuturor mișcărilor sufletești, reali
tatea exterioară se reflectă insă, dife
rit in conștiința fiecărui artist și răz
bate in creație intr-o varietate infinită 
de forme. Unii poeți fixează in ver
suri mai ales impresiile lor despre rea
litate, comentează realitatea sau iși 
analizează frărnintările lăuntrice. Mlii 
tind să refacă liric realitatea insă să 
creeze cu mijloace personale, anumite 
aspecte ale ei. Miron Radu Paraschi
vescu face parte din cea de a doua 
categorie" (pg 7) Reluind, am zice 
că poezia lui M R P. se încadrează in 
acel lirism obiectiv reprezentat la noi 
de Anton l’ann și Coșbuc, in care poe
tul exprimă liric sentimente colective, 
Se fa,e traducător, interpret al senti
mentelor altora, după ce le-a trecut 
prin sensibilitatea sa. Dar fiindcă îm
părțirea epîc-liric mi se pare desuetă

sînt silite să recurgă la subterfugii, la o 
manevră. Vor in voca perimarea aspirației, 
în numele necesității de federalizare 
fraternă a statelor, atacînd am spune, 
libertatea... în numele libertății (de des
chidere a granițelor etc.). Fabula de
mască perfidia dindărătul formulei cos
mopolitismului imperialist: „Destul
cu-aceste garduri ! Destul / cu-aceste 
țarcuri ! / Visez plancta-ntreagfl numai 
grădini / și parcuri / în care vulturul 
și vrabia / să ciripească-alăluri în 
voie / ca pe corabia / lui tata Noe. / 
Să intrăm la praznic / fără nici un paz
nic / Să venim musafiri la dejun / fără 
salve de tun, / fără dangăt de clopote /* 
vulpile slobode / între găinile slobode*. 
In „La poarta fabulei*, impulsurile răz
boinice sînt denunțate în expresia lor 
acut-contemporană, atomică. Mandatari 
ai cercurilor agresive gata să ruineze, 
să nimicească pentru a-și păstra 
privilegiile, fie chiar într-un deșert, 
atomii îmbulziți la poarta fabulei sînt 
respinși, ca un simbol al rezistenței 
popoarelor împotriva proiectelor ucigașe: 
„Urlau pigmeii peste șanț / în culmea 
furiei lor demente : / întreaga „Teaeți 
une-n lanț“ / din cele șase continente 
așteaptă să intrăm în dan|“.

Actualizarea nu vizează numai viciul, 
sfera răului ; include și virtuțile, 
zona binelui, cinstea, candoarea, buna 
credință, depreciate altădată, apar, gra
tie forțelor sociale ce le încurajează, în 
lupta pentru pace și progres, ca atribute 
ale noului, învingătoare, sau cel puțin 
combative, tocmai pentru că 'beneficiază 
de un alt suport. Fostele victime ale per
fidiei sau brutalității., s-au transformat 
în conștiințe avertizate, unite, lispu- 
nîild ele însele de forță, poate chiar în 
luptători. Găiniile și vrăbiile din „Vul
pea mărinimoasă" nu cad în cursă, ele 
știu să se apere și să riposteze.

Consecvente cu esența abstractă a fa
bulei, animalele încarnînd viciile, sînt 
niște personaje cu mască, alegorice: 
vulpea — ipocrizia, iepurele — frica, lu
pul — rapacitatea. în viziunea poetului, 
trăsăturile care slujeau doar ca semnal
mente, se ramifică, se accentuează. Mai 
mult, personajele se comportă ca și 
cum ar fi conștiente de rolul pe care-l 
joacă, unele recomandîndu-se din pro
prie inițiativă. în „Vulpea mări ni moașă*,

și depășită cel puțin de la Baudelaire, 
(ea nu mai poate explica nimic de un 
secol), voi spune că poezia lui Miron 
Radu Paraschivescu este descriptivă, 
înțelegînd prin aceasta că Eul poetic 
reconstituie realitatea — „reface", zice 
D. Micu — ceea ce constituie la scrii
torii talenfați, nu o „redare" ci o 
esențializare, o stilizare, o sporire a 
semnificației ei; căci scriitorul nici
odată nu redă realitatea, operație inu
tilă și imposibilă, de vreme ce realita
tea există ca atare, ci oglindește 
realitatea selectînd, subliniind semni
ficațiile implicate.

Poezia lui Miron Radu Paraschives
cu apare aproape cu desăvîrșire lipsită 
de spațiu și timp. E o poezie a coti
dianului, o laudă a umilului (tomata, 
mărul), o reabilitare a oamenilor simpli, 
a bucuriilor simple. Cel puțin cele 
două prime cicluri trebuiesc văzute 
ca polemici cu mentalitatea burgheză 
și cu poezia decadentă. Rafinamentu
lui i se opune simplitatea, egocentris
mului transparența poetului, spleenului, 
senzația elementară. Și mai ales valo
rile morale: solidaritatea umană, 
pasiunea nemistificată, curajul ... — 
constituie o negație a burgheziei, a 
pseudovalorilor ei, și o afirmație a 
omului smplu, a forței populare, de 
unde și desul apel la formele folclo
rice. Ca și Anton Pann, Miron Radu 
Paraschivescu — dar cu surîs — res
tituie argoul bucureștean literaturii, 
așa cum au făcut I. L. Caragiale, 
Matei Caragiale sau Arghezi, așa cum 
alți scriitori romini au sporit limba 
literară cu aluviuni folclorice, ținind 
viu schimbul dialectic dintre limba 
vorbită și cea scrisă, împotriva încrun
tărilor timoleonpisanești ale vreunui 
zargavagiu ai limbii care o udă, o 
plivește și o cultivă după rețete urmu- 
zești.

Estetica paraschivească nu este insă 
o estetică a uritului, ci a banalului. 
Ca și, in proză, Geo Bogza, M R.P. 
investighează colldianiii, banalul, des
coperind valențele ascunse, strălucirile 
pudice, profunzimile mascate:

„eroina* e descrisă pe larg în toate 
sinuozitățile vicleniei, cercetată din toate 
unghiurile, ea însăși parcă resimte o 
voluptate în întinderea curselor, în jo
cul ei de seducție. Tirada susținută 
în fața acelor pe care le-ar dori vic
time, este o veritabilă tartufferie, sau 
dacă vreți, monologul unui Jago ai 
faunei, prilejuind autorului un „studiu 
de caracter* al perfidului, mai mult de- 
cît al perfidiei. Vulpea — cînd se a- 
propie de gard, cînd stă smerită, cînd 
dă tîrcoale, lingușitoare, cînd amenință, 
abia deghizat; bate mătănii, invocînd 
Idealuri pacifiste, sau evlavia, caritatea,, 
durerea unei răni „ce se adîrtcește și 
coace*, în fața neîncrederii din jur, sau 
a nestinsei vrajbe între animale, invită 
la ospețe, în numele generozității, ce-o 
animă, în sfîrșit lăcrimează etc., etc. 
în „It.a poarta fabulei*, atomii își fac 
și ei prezentarea, declinîndu-și, odată 
Cu identitatea, rosturile cu care sînt în
vestiți. Atomul de uraniu se consideră 
surprins de ignorarea importanței lui, 
thoriul și actinlul dezvoltă ăCeleași con
siderente, în numele coeficientului fie
căruia ie distrugere, iar ultimul venit, 
nemui suporți nd legitima ostilitate își a- 
firmă sfidător puterea: „Cine sînt eu, 
sînt neutronul / de hidrogen, și stau 
pe tronul / magnificului nostru ev. / 
Domin pămîntul și Olimpul / și-s pri
mul încă de pe timpul / tabelei lui Men- 
delejev*. într-o altă fabula, în „Scaiul", 
meteahna mai inofensivă, dar nu mai 
puțin iritantă, în relațiile dintre oameni, 
a insistenței dusă pînă la „pisălogeală*, 
arborează un fel de sf run tare voioasă. 
Considerîndu-se o însușire merituoasă: 
„Scaiul pretindea odată / efl-î ființă ado
rată: / Pe-unde umblu, pe-unde trec, / 
nu mai este chip să plec. / Geaba-i fi
rea mea retrasă /, sînt dorit, chemat 
și-ales Lașitatea iepurelui din „Voi- 
nicosul" se dă drept, o îndrăzneală 
înfricoșată de propria ei anvergură: 
„Curaj ? Curaj am eu întotdeauna, / 
dar uneori mi-e frică să-l arăt*.

Galeria de personaje — respectiv de 
tare, — a fabulei tradiționale, era mai 
mult sau mai puțin limitată, introduce
rea de noi actori, și respectiv, referin
țele la alte apucături, survenind rar, 
la mari intervale de timp. Marcel Bres
lașu eliberează viză de intrare în principiu 
nelimitată. Locatarii fabulelor sale se re
crutează din cele mai diferite medii, 
straturi, regnuri, domenii, aducînd cu 
ei nu numai calitățile și defectele — 
lumea morală a omului — ci și noțiuni. 
deci elemente din lumea ideilor. Res
pinși de la „poarta fabulei*, în sensul 
etic, atomii nu rătnîn mai puțin — li
terar vorbind — în incinta genului. Ne 
întîlnim. cu buretele, figurînd setea de 
înavuțire a burtăverzilor, și — e drept 

rmai degrabă „anunțați" ca niște oaspeți 
posibili — cu cele șapte simțuri, șapte, 
pentru că la cele cinci spontane, se
adaogă răspunderea și măsura. Iar din 
fabulele mai vechi, știm că se acordase 
drept de cetățenie stihiilor (vîntul din 
poezia „Critica*, fulgerul din „Aproape 
fabulă*), fără a mai vorbi de o serie 
de obiecte uzuale, în convocarea cărora 
există precedente ilustre („Stihuri pes
trițe"). Odată reunite, personajele con
turate, în diverse grade, firește, se 
mișcă cu o însuflețire poate mai puțin 
conformă cu modelul organic cît mai 
apropiată de dialectica ipostazelor ce le 
întruchipează. Dacă monologul scaiului 
este al pisălogului, dacă expresia per
fidiei este aceea a vulpii, cil gesturile 
ei specifice, sinuoase, în schimb în '„La 
poarta fabulei*, discuția dintre atomi 
și Esop devine o înfruntare între două 
concepții, ce-și încrucișează argumen
tele. Tot în „Vulpea mărinimoasă*, 
de la un moment dat, ne întîmpină un 
veritabil duel politic, o polemică între 
ideologia cosmopolită a imperialismului 
și. patriotismul organic popoarelor. în 
„Aluzii*, iapa ce se vrea iscusită susține o 
pledoarie bine închegată, categorică sau 
nuanțată, după tipicul: teză, dezvoltare, 
concluzie. Și simțurile complementare — 
răspunderea și măsura — își justifică și 
ele locul ocupat în fabulă, în calitate 
de emisari ai exigențelor specifice 
ale vieții de azi. Fabula ca atare simte 
nevoia să-și consolideze poziția în 
societatea noastră, să apere dreptul la 
critică. Confundîndu-se cu spiritul cri
tic constructiv, ea se delimitează ex
pres de criticism, declarîndu-se gata să

„Azi am să vă spun ud lucru foarte 
grav: 

am să vă vorbesc despre niște vorbe 
pe care orișicine le spune de zeci de 

ori pe zi 
dar care-s totuși fără pereche pe lume. 
Vreau să vă vorbesc despre Bună ziua 
așa cum vă spun și eu acuma, 
cînd ne-ntîlnim încă o dată". („Bună 

ziua I") 
far in acel teribil an 1942, poetul 

vestea: „și toate zilele de mîine le 
veți face voi / de la un capăt la altul 
pe măsura voastră omenească: extra

ordinare, simple și curate*. („Bună 
ziual") Încrederea poetului nu se 
află așadar în cotidian, ca atare, și 
mai ales nu în acel cotidian, ci în 
posibilitățile, în teribilele lui latențe, 
in Revoluția așteptată ce avea să 
deszăgăzuiască marile forțe populare. 
Pînă atunci, poetul avea să cinte forța 
acestor forțe, să reabiliteze simplita
tea, să invoce pasiunile. Dar cine este 
Poetul?

Poetul este o expresie sintetică a 
maselor. Și pentru aceasta, in primul 
rind trebuie să le înțeleagă, să vibreze 
cu ele: „Aici lîngă umărul și singură
tatea mea, / voi sîntețl una cu mine, / 
și de aceea cînt pentru voi; / De aceea 

reliefeze cuceririle noului, prin con
trast, prin vestejirea vechiului: „Și 
fabula întotdeauna trează / la ce 
se-ntîmplă nou, le-nregistrează / „sim
țind “ în ce „măsură* poartă ea / „răs
punderea* aceasta grea / ...Dar la9ă 

. odei cinstea să le laude*.
Ceea ce am numi, poate puțin pre

tențios, caracterul dinamic al fabulei, 
evidențiază, împreună cu alte valori, 
tratarea personală a unui gen, în car/' 
autorul intervine cu lirismul sau cu 
reversul lirismului — spiritul polemic. 
Pe măsură ce în „Vulpea mărinimoasă 
sau în „La poarta fabulei* se desfă
șoară „conflictul*, rolul fabulistului de
vine mai activ. In replica dată vulpii, 
pasiunea pentru principiile apărate îi 
aparține, iar refuzul lui Esop de a adă
posti în ograda sa pe „atomi*, se trans
formă într-un torent de mînie la adresa 
unelti tarilor războiului, țîșnit din- 
tr-o proprie și patetică profesie de cre
dință umanistă. Accentele, retorice 
chiar, denotă intensitatea polemicii, iar 
evocarea forțelor naturii, îndreptate de 
atîtea ori în istorie împotriva omului 
de către vrăjmașii acestuia, dar pen
tru prima oară în folosul său, în cadrul 
socialismului, reprezintă contribuția pro
prie a autorului la înzestrarea eroilor 
„pozitivi* ai fabulei și a lui Esop în
suși — devenit personaj al ei — cu 
arme politice, teoretice. Nerăbdarea 
de a participa nu atît la acțiune, cît la 
tălmăcirea ci, dimpreună cu convinge
rea în relativa inutilitate a moralei în 
fabulă '(în special în cele care reproduc 
conduite arhicunoscute, concluzia se im
pune aproape de la sine), explică de
sele comentarii de pe parcursul acțiunii, 
(aparteurile), și chiar anticipările cu 
privire la deznodămînt. Toate, aceste 
simptome ale prezenței autorului au ro
lul parantezelor explicative, uneori al 
unui avertisment către lector, mareînd 
distanța față de text, detașarea, critică 
și energică în cazul personajelor „nega
tive*, binevoitoare, plină de simpatie in 
cazul contrar. Și atunci fabulistul modern 
își menține atitudinea, apreciind, judeeîn- 
du-și creaturile. Adesea el ia postură de 
regisor sau comper. Fabula, în asemenea 
cazuri, deține o scenetă, un dialog, ele
mentul critic împerechindu-se de tot 
atîtea ori cu hazul Verva prea cunoscută 
a lui Marcel Breslașu, alimenltnd di
gresiuni savuroase, chiar dacă, uneori 
încărcate, denotă ea însăși o intenție 
anti-convențională. Poetul se distrează 
pe seama convențiilor, bineînțeles cu bo
nomie, pînă la acea limită îngăduită de 
matricea genului, pînă unde, disprețui
rea convențiilor ar periclita conținutul. 
Breslașu știe din unele experiențe nereu
șite că jocul cu formele trebuie 
mânuit, cu precauție, pentru ca ideea 
urmărită să nu fie minimalizată. Pe 
lîngă procedeele foarte cunoscute, 
de insuflare a unui aer voios, comuni
cativ, unuia dintre cele mai pedante 
genuri, — înlocuirea expresiei directe ci 
aluzia, • jocul de cuvinte, schimbarea de 
planuri rapidă, discontinuitatea dialogu
lui — se afirmă și o altă înclinație pe 
care aș defini-o substituirea elementelor, 
răsturnarea raporturilor în cadrul for
mulelor tradiționale. Folosindu-se ca 
punct de plecare pentru „Aluzii* pro
verbul „bale șeaua să priceapă 
iapa*, se imaginează revolta iepei împo
triva șelei, ca și cum s-ar propune im
plicit un nou .mod de constituire a pro
verbelor, (tentativa urmărită consecvent 
de Perahim, cu alte mijloace) După ce 
a sporit și colorat demografia fabulei, 
— M. Breslașu ar putea să-și intitule
ze producția „Fabule pestrițe", — 
după ce a încrucișai fabula cu alto ge
nuri., imprimînd un caracter f(d)ulisfic 
acelora dintre ele ce păreau de neasociat 
(epigraful, maxima,) împrovizînd spețe 
posibile, de ce nu ar încerca și clin ti rea 
celui mai. fix dintre genuri, proverbul ?

Tendința inovatoare în imperiul ca
noanelor, manifestată nu atît prin di
namitarea spectaculoasă a convențiilor 
cît prin mînuirea lor cu o ingeniozitate 
care permite flexibilitatea și travestirea 
uneia într-alta îl definește pe Breslașu, 
în postura satirică a liricului. Triumfă
toare, cînd promovează fie noi conținu
turi, fie noi unghiuri de vedere în legă
tură cu ideile tradiționale, și cînd poten
țează personalitatea autorului, fabula a 
devenit la Breslașu un gen propriu.

Mihail PETROVEANU

de
PAUL GEORGESCU

stau, și tac, și pe urmă cînt pentru 
voi I “ Dar poezia n-ar putea exista 
fără clipa aceea, „clipa unică, elec
trică, spectaculară, / cînd asemeni tru
verilor cu cobza de gît și spada la 
șold, / îmi umplu pieptul ca să-ncep 
cîntecul meu categoric / pe viață și pe 
moarte". („Bună ziua I'). Recunoaștem 
ușor ipostaza aedului străvechi care 
chema cetatea la luptă. Poetul e deci, 

nu numaî o expresie a maselor ci și 
un tribun, acel ce vorbește despre pro
blemele fundamentale. Facem deci le
gătura: M.R.P. caută în cotidian fun
damentalul. în „Cîntice țigănești" s-a 
văzut, pe drept, un protest împotriva 
rasismului sîngeros al fascismului: ar 
fi necesar insă să vedem ceva mai 
mult: apelul la forța pasiunilor pe 
care poetul le găsește in forma lor 
inocentă. Ceea ce ar fi scandalos in 
morala saloanelor, incepînd cu voca
bularul, este penlru autor inocență și 
puritate, adică lipsa conștiinței răului 
și deci a ipocriziei. Acest apel rous- 
seauist și 'omantic la puritatea senti
mentelor „necorupte" de civilizație este

VASILE DOHRJAN ,Lecturf
(Din expoziția de la Galeriile de artă Bd. Magheru)

O discu(ie
care trebuie continuată

In cadrul discuțiilor despre proză, 
destul de animate in ultima vreme, tipul 
de roman care a provocat, tn mod mai 
voalat sau fățiș, nemulțumirea, îngrijo
rarea. alarmarea, iritarea și furia mul
tora. a fost romanul-frescă.

S-a afirmat pe un ton grav că roma
nul-frescă si-ar fi avut rostul său în 
perioada de trecere de la capitalism la 
socialism - perioada zguduirilor și 
transformărilor sociale asemănătoare cu 
,.deplasările si cataclismele geologice" — 
dar în actuala perioadă de desăvîrșire a 
construcției socialismului trebuie să fie 
înlocuit de romanul psihologic (vezi ar
ticolul lui Al. I. Ghllla din „Viata ro- 
tnînească") Alții, sub imperiul aversiu
nii împotriva construcțiilor ample, mo
numentale. si-au făcut idoli din formele 
epice scurte. In ..Contemporanul". Eu
gen Luca. cerceta activitatea unor pro
zatori ea V. Em. calan șl Eugen Barbu 
si ajungea la concluzia că gloria le este 
adusă nu de romane ci de nuvele sau 
schite. Se pare că în formularea jude
cății de valoare a unor critici amenință 
să se introducă un criteriu nou. privind 
lungimea sau scurtimea operelor lite
rare. Faptul că romanul lui Ion Ruse 
,,In portul de pescari" - care după pă
rerea unanimă e un roman bun - se a- 
nuntă ca începutul unui ciclu, l-am gă
sit denunțat ca pe o gravă vină în mal 
multe articole. Ba. recent, chiar și Titus 
Popovici a fost mustrat pentru că pro
misese un al doilea volum la ..Setea".

Concomitent cu aceste păreri dar fără 
a se încrucișa cti ele într-o polemică 
directă, au continuat să apară articolele 
lui Ion Ianosi care cu o serioasă armă
tură teoretică, aplicată la exemple din 
literatura sovietică, aduc elogii succese
lor repurtate de romanul-epopee în pro
za realismului socialist.

Singur. Silvian Ioslfescu. echilibrind si 
îmbogățind discuția, a aruncat o punte 
de legătură între aceste poziții diame
tral opuse și atrăgînd atenția asUpra 
pericolelor ..modei gigantice”. în același 
timp, a amintit titluri Ilustr? de cicluri 
de romane, ceea ce l-a făcut să declare 
că ..Pmmanul ciclic nu mal are la noi 
nevoie de pledoarii si demonstrații".

Din păcate. în același articol al lui 
Silvian Iosifescu se găsesc afirmații care 
dezmint declarația solemnă de mai sus. 
Furat de valul indignării fată de ..moda 
gigantică" alunge să termine pe un alt 
ton declt cel cu care a început. Citind 
povestirea ..Soarta unui om” ca exem
plu al modului în care ..puterea de re
zistentă a unul popor poate fi concen
trată artistic in... cîteva zeci de pagini" 
— n-am prea înțeles formularea — con
tinuă. zlcind că. la noi. nuvele ca ..Des
fășurarea" si ..îndrăzneala", ,,au cu
prindere istorică vastă obținută nu prin 
înmulțirea numărului de personaje, ci 
notîndu-se reflexul evenimentelor isto
rice într-o conștiință individuală".

Trebuie să înțelegem că romanul - 
frescă, ar avea o ..cuprindere istorică 
vastă” obținută prin întinderea în su
prafață. prin înmulțirea numărului de 
personaje, în vreme ce nuvela ăr avea 
aceeași ..cuprindere istorică vastă" dar 
punînd accentul nu pe extensiv ci ne 
intensiv ? Dar astfel de abia e încura
jată tendința de a desconsidera aceas
tă formulă de roman ca pe ceva inutil, 
demodat în opoziție cu nuvela care ar 
constitui expresia pură, cristalină a prozei adevărate.

Asemenea probleme ml se pare că 
trebuiesc examinate cu multă grijă pen
tru a nu se alunge la situații anormale, 
confuze în stare să îngusteze tn chip 
dogmatic arin modalităților de zugrăvi
re a realității, iar dacă în urmă cu cîți-

discufabll fiindcă de mult se știe că 
pot exista dezagregări morale și in 
elementar, dar vestitul Rică rămine 
o sfidare a lașltă(ii burgheze, în dem
nitatea lui inocentă. O altă replică de 
data asta conștientă — a lui Rică — 
e adolescentul care-și manifestă cura
jul în apărarea ideilor, in apărarea 
înaltei solidarități de clasă: „Vasile 
Rotaru", cintec simplu și emoționant 
închinat în 1935 actului eroic al lui 
Vasile Roaltă. Poezia a circulat mult 
in mase, fără să i se cunoască auto
rul, împlinind astfel un alt deziderat 
al lui Miron Radu Paraschivescu și 
anume ca versurile sale, inspirate din 
viața poporului să redevină folclor, să 
fie asimilate de mase ca și cînd cr fi 
ale lor, să fie recunoscute ca propria 
lor expresie. „Vasile Rotarii' împli
nește idealul uman al curajului con 
ștlent, al actului suprem realizat cu 
supremă simplitate:

„Pe Vasile Rotaru l-au pus să tragă 
semnalul de alarmă.

Iar cînd sirena a despicat cerul cu 
sunet ascuțit, 

Vasile Rotaru a simțit un șipot fier
binte între coaste și a gîndit: 

Dacă izbindesc tovarășii mei șl eu am 
biruit I 

șl a mal spus, odată, șoptit, ca pentru 
sine: 

Tovarăși, să izbiți și pentru mine I 
Vasile Rotaru, ucenic la atelierul căi

lor ferate, 
A murit acum doi ani, pentru pline 

și libertate"

Romantism î Patetismul e romantic, 
deși Idealul estetic al poetului, schițat 
mai sus e clasic. Efortul de a fi nu nu
mai alături de mase ci expresia lor 
chiar, efortul de a renunța la ceea ce 
e individual, particular pentru a putea 
deveni expresia tendințelor fundamen 
tale ale colectivității, se manifestă pa
tetic și această formulă, nu antago
nică insă complementară, definește ori
ginalitatea artistică a „Declarației pate
tice". Romantismul e dominant în 
„Cintice țigănești": poeme nocturne 
sau „de-nseraf", violent colorate, elo
giul marilor pasiuni mortale, călăriri 
nocturne sub semnul unei luni miste
rioase, toate acestea țin de roman
tism, deși poetul continuă să fie ex
presia unor sentimente colective, o 
expresie folclorică. Deși n-am avut 
prilejul aici să subliniez rafinamentul 
poetului in cultivarea naivității și de

va ani, oricine visa să culeagă laurii 
nemuririi se amb.ționa neapărat în con
strucții epice monumentale, chiar atunci 
cînd materialul de viată nu solicita a- 
ceastă formă, nu e nevoie ca acum să 
acționeze o nouă mistică a nuvelei sau 
a romanului ..scurt". (Să se observe că 
in unele articole a început să devină un 
obicei ca din opera lui M. Solohov să 
se citeze ..Soarta unul om” dar nu si 
,,Pe Donul liniștit" iar de dragul „Des
fășurării" si „îndrăznelii” să nu se mai 
pomenească deloc de „Moromeții"). A- 
ceste neclarități si confuzii apar poate 
și pentru că polemiclle cu romanul - 
frescă au un caracter abstract. - se iro
nizează. se dau sentințe dar fără nici 
o exemplificare concretă, ca într-un 
război cu fantomele.

Iată pentru ce îndrăznesc ca prin ar
ticolul de fată să invit la o continuare 
a discuțiilor cît mai la obiect, asupra 
modalităților romanului actual.

înainte de a intra în miezul chestiunii, 
trebuie să relev că violentele critici a- 
duse romanului-frescă cuprind și latu
ra pozitivă, salutară a sporirii exigen
telor față de măestria artistică a pro
zatorilor. (In ultima perioadă la majo
ritatea scriitorilor noștri se simte o vie 
frămintare pornită din dorința de a găsi 
răspunsuri cît mai adevărate și mai 
originale problemelor de creație pe care 
le ridica oglindirea prezentului). Ori, e 
un fapt că în ultimii ani, mai ales în 
domeniul romanelor ample s-au con
centrat defecte ale prozei ca : descripti
vismul, slaba prelucrare artistică a fap
telor. deslînaren șl lichefierea compozi
țiilor — pînă acolo că sub pretextul ro
manelor - fluvii se ajungea numai la 
fluvii si deloc la romane. Dar. mă o- 
presc, îmi dau seama că și eu cad in 
păcatul divulgat mal sus al criticării în 
abstract. Nu este însă un secret pentru 
nimeni că de aceste slăbiciuni a sufe
rit într-o mare măsură romanul „Rădă
cinile sînt amare” făcind să nu se va
lorifice, atît cît ar fi trebuit, calitățile 
poetice deosebite pe ca.re le are proza 
lui Zaharia Stancu. Ga un alt exemplu, 
aș cita romanul Luciei Demetrius „Pri
măvara pe Tirnave", prlma parte dln- 
tr-un vast ciclu dar care e inaugurat 
cu o narațiune destul de anemică. în 
culori sărace. Adaug ea și V. Em. Ga
lan in „Bărăgan" după un prim volum 
admirabil, în cei de al doilea n-a reu
șit să se ferească cu totul de efectele 
descriptivismului. Aceste defecte intil- 
nițe chiar la romanele unor scriitori de 
prim-rang au contribuit la crearea stă
rii de animozitate care există fată de 
romanul-frescă.

Dar se poate accepta ca să se pună 
sub semnul întrebării însăși rațiunea de 
a fi a acestei modalități, viitorul ei în 
cadrul prozei actuale ? Critica noastră 
trebuie să dovedească lărgime de ori
zont, să nu devină sclava unor impresii 
de moment, să combats exagerările in
tr-o extremă sau alta care sint atît de 
dăunătoare practicii artistice. Dar toc
mai in această împrejurare lese la ivea
lă cit de puțin sînt studiate în critica 
noastră legile de dezvoltare specifice 
diferitelor modalități din proza realis
mului socialist. Am arătat că în focul 
polemicii cu romanul-frescă unii critici 
fac să se acrediteze ideia că, în fond, 
tot ceea ce spune acest roman ti spune, 
tot atît de bine - subtextui e că mai 
bine — și nuvela sau o altă formă e- 
pică concentrată. Dacă în articolul iul 
Silvian Iosifescu formularea citată este 
ambiguă, la alții, ideia e exprimată mal 
pe șleau. Eugen Luca scrie că nuvela 
„poate spune adesea tot atit cît un ro
man sau chiar mal mult decit un ro-

zacordului, cred că arta lui este evi
dentă și e dedusă din dorința de a 
surprinde sentimentul in starea lui de 
ingenuitate. Comparînd aceste „Cin
tice țigănești" cu „Craii de Curtea- 
Veche", observăm că Miron Radu Pa
raschivescu este atras, ca și Matei 
Caragiale, de lumea pasiunilor vio
lente, dar, spre deosebirt de acesia 
el caută aici, cum spuneam, inocența 
elementarului, lipsa de ipocrizie mo
rală. In „Laude , dialogul dintre con
cepția clasică și expresia adesea ro
mantică este rezolvat prin victoria 
deplină a clasicismului. (Este evident 
că folosim aici termenii de „clasic* 
și „romantic* nu în sensul de școală 
sau curent literar — istoricește deter
minate și ca atare epuizate de mult, 
ci in sensul de atitudine șl mod de 
expresie, sens pe care ii utilizează șl 
G. Căllnescu in „Impresii despre II 
teratura spaniolă"). Nu vedem de ce 
am relua aici o serie de observații 
despre „Laude", făcute cu prilejul 
cronicii la acest volum; remarcăm 
doar expresia sintetică, versul clasic, 
acceptarea grațioasă a rigorilor pro
zodice, claritatea ideilor. Este aceasta 
o formulă definitivă î Greu de știut. 
Ea corespunde insă, in orice caz. idei
lor estetice ale autorului, păstrate ct: 
consecvență, concepțiilor sale despre 
misiunea demnă a poetului.

man fie el șl freseft". (Și măcar dacă 
s-ar fi referit la romanele proaste I) Să 
fie și aici vorba de lmpreclzlunea ex
primării 1 Poate, dar toate aceste lm- 
preclzluni fac să se uniformizeze sarci
nile de creație specifice fiecărei specii 
literare. Te întrebi, de ce a mai fost a- 
tunci nevoie să se mal creieze și roma
nul - epopee 1 Numai din simpla dorin
ță a unor prozatori de a-șl întinde na
rațiunea pe un mai mare număr de 
pagini 1 Să ne amintim mărturisirea pe 
care a făcut-o Lev Tolstoi pe clnd lu
cra la „Război și pace" și cînd era fră- 
mîntat că se află în fata unui „conținut 
măreț, profund șl multllatetal", care nu 
se potrivea „nici unei forme nici de 
roman, nici de nuvelă (sic |), nici de 
poem, nici celei istorice”. Rezultatul a 
fost, după cum se știe, un roman-epo- 
pee — folosesc acest termen și nu pe 
cel de roman-frescă. considerînd ca șl 
Ion Ianoșl, că este cel mal adecvat - 
șl asta datorită tocmai specificității a- 
celul conținut „măreț, profund șl multi
lateral".

Nu ml-am propus să aduc o definiție 
riguroasă si completă a acestui tip de 
roman, cred însă că e suficient dacă 
afirm cs prin urmărirea destinelor unui 
individ sau a unul grup de personaje 
se înfățișează procese esențiale din via
ta poporului. Desigur că, m cadrul rea
lismului socialist, eroii tuturor operelor 
literare au existența înriurită și deter
minată de condițiile soclal-lstorice ale 
societății. Dar ceea ce în alte opere al
cătuiește un fundal .necesar, in romanul 
epopee devine unul din elementele cele 
mai importante pentru dezvoltarea su
biectului - aici întîmplă.-ile. eroii sint 
proiectați pe scara largă a Istoriei. Pro
blema care trebuie înțeleasă e că nici 
în acest roman zugrăvirea evenlmetite- 

. lor istorice, a conflictelor sociale nu se 
face în sine ci e justificată și cerută 
pentru înțelegerea mal profundă, mal 
completă a unor procese umane, a ca
racterelor șl a soartei eroilor principali. 
In „Viata Iui Klim Samghln”, bunăoară, 
găsim tabloul amplu al mișcărilor poli
tice șl al luptei Ideologice dintre cele 
două revoluții ruse dar numai în ca
drul acestui tablou putea fi dezvăluită; 
Ca intr-un sistem multiplu de oglinzi, 
întreaga esență a „samghinismului". So- 
lohov a trebuit să creeze o frescă a vie
ții căzăclmll din acele perioade Isto
rice de răscruce pehtru a reda cu toate 
sinuozitățile, contradicțiile, în toată 
complexitatea el tragedia iul Grigori 
Melehov

Caracteristici ca diversitatea situațiilor 
și mediilor descrise sau numărul mare 
de personaje sint mai mult sau mai pu
țin accesorii, dar ceea ce e absolut impor
tant în romanul-epopee e lărgimea ima
ginilor artistice, ampla generalizare ideo- 
logico-estetlcă, marea putere de sinteză 
a tipurilor umane

A spune că aceste sarcini de crpatie 
și le poi atribui și formele epice 
scurte e ca șl cum al crede în mod se
rios că „Viata lu Klim Samghln" sau 
„Pe Donul liniștit" ar putea fi „concen
trate artistic" in cite o nuvelă sau o po
vestire. (Cît privește deosebirile care 
există între nuvelă și roman în general, 
le-a formulat cit se poate de sugestiv 
Blelinski, afirmînd cs nuvela „rupe file 
din marea carte a vieții" se ocupa de 
evenimente șl întimplări „bogate in în
țeles' dar care nu umplu „un roman". 
Vezi articolul : „Despre nuvela rusă si 
nuvelele domnului Gogol").

Dar să ne referim la exemplele Va
loroase pe care ni le oferă proza noastră 
contemporana. Silvian Iosifescu In arti
colul său dădea aceste titluri : „Străi
nul". „Setea". „Bfirăgan”, ciclul „Des
culț”. îmi îngădui să adaug și ,,Moro
meții". Prin aceasta, dlntr-odată. s-a 
deschis imaginea varietății care poate 
exista între granițele acestei modalități. 
In „Setea", timpul se desfășoară cu fe
brilitate șl explozii în vreme ce In 
„Moromeții”. fiind încă răbdător cu oa
menii, curge domol sau subteran: In 
„Setea", monumentalul rezultă din an
samblul problematicii grupului de per
sonaje angrenate în viitoarea evenimen
telor, iar in „Moromeții" se blzule. in 
primul rind, pe dimensiunile „epopeice” 
ale eroului principal - prăbușirea ilu
ziilor de mic proprietar ale lu! Iile Mo- 
romete, semnificând procesele care aveau 
loc, în conștiința maselor largi ale tărâ- 
rlmll. în acea perioadă istorică, etc. Nu
mai cineva care are in cap o schemă 
rigidă a romanulul-epopee poate să se 
alarmeze că această modalitate n-ar mal 
fi posibilă în actuala perioadă dP desă- 
vtrșlre a construcției socialismului șl 
de trecere treptată la comunism - adică 
perioada tn care la o mare amploare 
creația istorică conștientă a maselor, tn 
care se naște șl se dezvoltă complexa 
fizionomie morală a omului comunist. 
Ceea ce se poate spune cu siguranță e 
că noile condiții vor supune romanul- 
epopee unor modificări, il vor îmbo
găți cu noi trăsături.

Aici e nevoie să ne întoarcem la pro
blema pe care o ridicasem la începutul 
articolului, și să recunoaștem că Insuc
cesele înregistrate tn ultimii ani dove
desc răminerea în urmă a acestei mo
dalități fată de dezvoltarea generală a 
prozei. Cauza nu constă atit In nu știu 
ce „învechire" a mijloacelor artistice, 
ci In primul rînd în slaba cunoaștere 
a vastelor șl profundelor transformări 
revoluționare prin care a trecut și trece 
tara noastră. Romanul epopee nu poate 
fi considerat ca atare dacă nu reali
zează sinteze Ideologlce-estetice. dar a- 
cestea nu sînt posibile fără o uriașă 
experiență de viată, fără o îndelungată 
studiere a caracterelor umane, fără o 
profundă si îndrăzneață glndlre creatoare.

Aceasta e calea Drtn care se pot înlă
tura defectele înșirate mal sus - dintre 
care cel mal important e cuprinderea 
istorică In suprafață și prea puțin tn 
adinclme - astfel se poate alunge șl la 
perfecționarea șl îmbogățirea mijloace
lor artistice. într-un cuvînt. romanul- 
epopee poate Intra intr-un nou stadiu 
al evoluției sale.

Dar prozatorii nu trebuiesc descura
jați, ci mobilizați pentru învingerea a- 
cestor greutăți de creație. Am citit cu 
mare astisfactie cuvîntarea rostită de 
M. Șoiohov la cel de al XXII-lea Con
gres al PCUS tn care cerea să 11 se cre- 
leze tinerilor prozatori toate condițiile 
necesare pentru a putea realiza mari 
tablouri epice ale vremurilor noastre. (Se 
știe doar de cită muncă grea șl îndelun
gată e nevoie pentru crearea acestor o- 
pere).

Romanul-epopee își are locul său Im
portant în proza realismului socialist. 
Rămtne ca o datorie a prozatorilor noș
tri zugrăvirea pe ntnze epice vasta si 
răscolitoare a marilor procese ale Revo
luție) noastre, zămislirea unor Imagini 
de o largă generalizare, a unor tipuri 
umane mărețe. în care sa se reflecte 
noua fizionomie moral-polltică. noile 
trăsături naționale ale poporului nostru. 
Nu ne îndoim că alături de schite nu
vele. povestiri, romane scurte, romanul 
epopee Isl va aduce contribuția sa la 
dezvoltarea succeselor literaturii noastre, 
la crearea de no| opere. în care să 
pulseze din plin, viața noastră atît de 
bogată, cu faptele ei mărețe, cu ideile 
ei nobile, cu luptele el victorioase.

Al. OPREA



GAZFTA LITERARA

PROZATOR II OISPRi:
CRITICA SI PROZĂ

1) Cum își îndeplinește, după părerea dvs., critica literară 
sarcinile sale cu privire la sprijinirea creației epice?

2) Dacă critica literară v-a ajutat sau nu în creația proprie?
3) Știut fiind că o sarcină fundamentală pentru scriitor o 

constituie cunoașterea vieții, care vi se par formele cele mai 
potrivite de documentare?

4) Cum au răspuns prozatorii noștri sarcinilor reflectării 
actualității socialiste ?

5) Care vi se par lucrările de proză cele mai izbutite dintre 
cele apărute între 1959-1961 și care lucrări de proză vi se par 
neizbutite ?

Eusebiii Camilar
1. — Trebuie să specific și cu acest 

prilej că arta zilelor noastre impune 
in cel mai categoric mod cunoașterea 
adevărului vieții. Altfel, și dincolo de 
această condiție, literatura noastră nu 
s-ar putea realiza. Știm că arta, intr-o 
definiție poate prea poetică, este „o 
laudă a energiei". Avem dreptul să 
judecăm viața numai în măsura con
tribuției noastre la ceea ce se cheamă 
progres. Complexul atit de grandios, 
a tot ce se numește, intr-un cuvînt atit 
de strălucitor, viață, poate fi înțeles 
și pătruns numai prin participare di
rectă. Acest adevăr ni-1 dovedesc ope
rele marilor artiști ai tuturor timpuri
lor și popoarelor. Artistul trebuie să 
aibă ca primă lege călăuzitoare ac
țiunea, mișcarea, care a șlefuit mate
ria spre frumusețe monumentală, și a 
șlefuit instinctele spre sentiment și 
gîndire. Frumosul, acest înalt dezide
rat, a apărut în istoria speciei noastre 
odată cu faptele, odată cu lucrurile. 
Ne dăm seama de înălțimea și adevă
rul realității înconjurătoare numai pro
porțional cu puterea noastră de măsu
rare, și această putere se dezvoltă 
prin acțiune, cunoaștere. Nu mi pot 
închipui omul care scrie sau care 
judecă cele scrise de alții decît în 
plină acțiune. Trebuie să afirm că aș 
fi foarte mulțumit dacă m-aș întilni 
pe meleagurile pe care le străbat, nu 
numai cu colegi prozatori și poeți, dar 
și cu stimați! mei colegi critici lite
rari. Arta noastră are menirea nobilă 
de a cinta frumusețile prezentului. Și, 
atunci, mă întreb cum s ar descurca 
criticul care n-ar cunoaște realitatea 
vie a zilelor noastre ? Critica literară 
își va îndeplini și mai substanțial 
înalta misiune, dacă își va dezvolta 
cunoașterea, procesul esențial al exis
tenței ei. Cuvintele mele se adresează, 
în primul rînd, iubiților mei prie
teni critici tineri, cărora și pe această 
cale mi-aș permite să le trimit îndemnul 
meu, de a nu fugi de ceea ce se 
cheamă cunoaștere. Cred că ar fi bine 
să lepede din vreme primele începu
turi ale ruginei comodității, care, odată 
așezată la încheieturi, nu mai poate 
fi niciodată ștearsă. Criticul tînăr nu 
mi-1 pot închipui decît ASA CUM 
ESTE ÎN REALITATE, om ăl terenu
lui, om al vieții de toate zilele, căci 
numai așa judecata cărților va abun
da în adevăr și în tezaurul imagi
nilor.

2. — Personal, aduc mulțumirile 
mele fierbinți cîtorva critici tineri: în- 
tîi lui Eugen Simion, pentru spiritul 
de dreptate și adevăr cu care a sesizat 
apariția cărții mele „Povestiri eroice". 
Spre a scrie frumos și drept despre o 
carte de istorie, presupune și pentru 
critic o cercetare cel puțin minuțioasă 
a documentelor și epociilor trecute. De 
asemenea, a dovedit deosebită price
pere și cunoaștere tînărul critic Gheor- 
ghe Achiței. Și nu pot uita justețea 
cu care mî-a prezentat cărțile „Poves
tiri eroice" și „Nopți udeștene" Boris 
Buzilă de la „Romînia liberă". Aces
tea sînt trei nume care perseverează 
în frumoasa și nobila îndeletnicire de 
critic.

3. — în ce privește formele cele 
mai potrivite de documentare, de bună 
seamă că e mai comod să mă refer 
la alții și nu la mine. Mă gîndesc 
cu strîngere de inimă că unii 
colegi foarte tineri, care de abia atacă 
marile coarde ale Universului, tind 
spre comoditate. Am văzut absolvenți ai 
facultăților noastre care au preferai 
Bucureștiul, țării, unde puteau fi pro
fesori de limba romînă în satele noas
tre, și unde își puteau dobîndi o pu
ternică experiență de viață. Renunțind 
sau impotrivindu-se părăsirii asfaltului 
sigur și comod, cred că colegii mei 
s-au păcălit și se păcălesc pe ei înșiși 
pentru că îndepărtează cu mina lor 
pomul cel mare și pururi roditor al 
cunoașterii realității. Am cunoscut și 
cunosc asemenea cazuri și de cite ori 
producția literară a acestor oameni 
scîrțîie, mă gîndesc că și-au,făcut acest 
rău cu mina lor! Toți, indiferent de 
virstă, atîta vreme cît ținem condeiul 
în mină, sîntem tineri, și-trebuie să 
străbatem necontenit aria patriei noas
tre, spre cea mai desăvîrșită cunoaș
tere. Uniunea Scriitorilor a folosit și 
folosește toate mijloacele creatoare de 
trimitere a membrilor ei in mijlocul 
vieții de toate zilele.

Ancheta dumneavoastră cere să răs
pund ce scriitori și opere îmi plac, 
îmi îndeplinesc o datorie arătînd că, 
după cît mă pricep eu, cel mai înzes
trat prozator tînăr este Nicolae Velea, 
talent suplu, ca o săgeată pornită din- 
tr-un arc puternic, de bronz. Cultura 
și modestia Iui Nicolae Velea sînt ga
ranții ale dezvoltării talentului său... 
Dacă va persevera pe căile apucate, 
Nicolae Velea va fi miine un mare 
scriitor.

Nu-mi pot încheia răspunsul la în
trebările dumneavoastră, decît aducînd 
o înaltă laudă realității. Realitatea 
poate amîna unele răspunsuri, dar 
niciodată nu ne înșeală, dacă ne 
apropiem de ea bine pregătiți cu 
unelte de cercetare și cunoaștere. 
Arta, nefiind decît o formă, aș zice 
superioară, a muncii, artistul trebuie 
să fie un muncitor demn. Nu găsesc 
nici o deosebire între turnarea me
talelor la înaltele temperaturi ale 
cuptoarelor și turnarea imaginilor la 
temperaturile uimitoare ale inimii 
omenești. Prin muncă și cultură, ar
tiștii își află și își înțeleg propria pu
tere, ajungînd la o firească conștiință, 
asupra valorii lor. Adevăratul artist 
trebuie să se călească la flacăra pu
terilor uluitoare ale experiențelor ante
rioare, ca materia trecută prin tempe
raturi și atmosfere. Artistul trebuie să 
învețe și să știe inspăimîntător de 
mult și să muncească inspăimîntător 
de mult; după cum, pentru a putea 

sluji cinstit artei, trebuie să aibă o 
viață neîntinată, căci arta fiind educa
toare a generațiilor nu poate fi pro
fesată decît de oamenii cu o morală 
neîntinată.

Atit e de magnific și atît e de 
tumultuos procesul vieții, incit nu în
găduie superficialitatea și lipsa de 
vlagă, și una și alta izvorite din ne- 
cercetare și necunoaștere.

în dobindirea experienței și la tur
narea operei in bronz, marmură sau 
imagine, se cere cumpăna scufundă
torului care își drămuiește aerul din 
plămini pînă la fracțiunea de secunde.

Munca este singura putere care ne 
dă echilibrul și mîndria de oameni.

Domokos Geza
Întrebările care mi s-au pus au con

stituit și vor constitui — tlupă părerea 
mea — încă mult timp, esența discuțiilor 
în Jurul prozei. Cel care se angajează 
să răspundă la aceste întrebări în nu
mai ctteva rînduri se expune inevitabil 
riscului unei judecăți subiective. Cu 
riscul acesta răspund și eu.

Realitatea vie — sub raportul timpu
lui — devine realitate oglindită, iar 
frumusețea și complexitatea vieții apar 
deseori pălite în această oglindire. Iată 
In ce văd principalul neajuns al prozei 
noastre. Se impune un pas hotărît atit 
din punctul de vedere al tematicii cît 
și din cel al formei artistice. Scriitorul 
trebuie să se avînte cu mai mult curaj 
și fantezie în viitor. Pentru aceasta însă 
el trebuie să stea ferm și activ pe tărî- 
mul prezentului.

Critica literară — și aici mă refer 
în primul rînd la critica din țara noastră 
în limba maghiară — în termeni spor
tivi vorbind, ia startul cu întîrziere chiar 
și în raport cu proza beletristică. Este 
nevoie de mai multă pasiune partinică, 
de mai multă vitalitate și — ceea ce 
e foarte important ! — de ridicarea la 
o treaptă superioară a nivelului teoretic 
al criticii.

Dacă redacția consideră documenta
rea ca o problemă cheie a creației, eu 
găsesc că scriitorul trebuie să trăiască 
printre contemporanii săi. Numai prin 
documentare nu se poate scrie nici mă
car un roman istoric reușit, cu atît mai 
puțin o operă legată de actualitate.

Dintre cărțile în limba maghiară apă
rute în țara noastră în ultimii trei ani, 
cea mai mare bucurie mi-a produs-o o 
povestire de trei coli a regretatului Balla 
Kâroly: Miska.

Al. I. Ghilia
1. — Un prim merit pe care-l arată 

orientarea generală a criticii literare, 
maturitatea și partinitatea ei: nici o 
carte valoroasă, nici un scriitor au
tentic, nici un tînăr de talent care 
și-a făcut apariția in literatură, n-a 
scăpat atenției critice. In multe din 
dezbaterile în jurul problemelor strin
gente de actualitate literară (discuția 
despre poezie, reportaj, roman și mo
dalități noi în proză), ținuta științi
fică s-a îmbinat cu principialitatea 
și curajul opiniilor, eliminîndu-se di- 
lentantismul, pozițiile incerte și lipsa 
de gust. Esențialul pentru critică ră- 
mînînd confruntarea permanentă, la 
zi, a fenomenului literar cu realitatea 
revoluționară a țării, cele mai bune 
condeie și inteligențe critice au înțe
les să-și îndrepte ascuțișul atenției in 
primul rînd către cronica literară: 
Paul Georgescu, excelent în acest do
meniu dificil prin remarcabilele sale 
calități de pătrundere, gust și sensi
bilitate ; Ovid. S. Crohmălniceanu, 
mai sporadic; Eugen Luca, harnic și 
febril în ultimii ani: Ion Oarcăsu etc. 
Un aer proaspăt, combativ, I-a adus 
în critica noastră afirmarea unui grup 
de tineri talentați (S. Damian, Al. 
Oprea, Andrei Băleanu, Maitei Căli- 
nescu etc.) ale căror voci nu odată 
s-au auzit în problemele cele mai 
importante. Dar nu știu de ce sînt 
alte voci al căror timbru puternic, dis
tinct, foarte plăcut urechilor noastre, 
nu se mai aud de loc: N. Tertulian, 
de pildă. Ce se întîmplă cu el ? Prin 
ce fascinante și complicate probleme 
estetice rătăcește de nu mai coboară 
printre noi? In general, ar fi de do
rit o prezență mai vie și mai activă 
a multor critici de prestigiu (Sil- 
vian losifescu, Vera Călin) și a al
tora de cea mai întinsă erudiție cul
turală : G. Călinescu, Tudor Viantt, 
Perpessicius... Poate că sînt prea în
drăzneț dar mi-ar place să citesc in 
„Contemporanul" la binecunoscuta cro
nică a optimistului gîndurite lui G. 
Călinescu despre proza noastră nouă. 
Din punctul acesta de vedere un lu
cru foarte bun l-a făcut criticul I. 
Vitner cu acele studii ample, de sin
teză, publicate recent în volum, ur
mărind evoluția prozatorilor noștri, 
selectați de dînsul după vîrstă și ope
re, ca cei mai buni. Și pentru că 
am ajuns aici, vreau să spunem lu
crurilor pe nume. Critica noastră, în 
ansamblul ei, cu toate meritele incon
testabile, continuă să rămînă în urma 
creației literare. De ce ? Lucrul se 
știe atît de bine că am început să ne 
obișnuim cu el și să-l suportăm ca 
pe-o fatalitate: o anume necunoaștere 
a vieții, a problemelor concrete, vii, 
ale construcției socialiste — singurul 
criteriu de confruntare cu fenomenul 
literar, care l-ar scuti pe critic de ar
bitrar, subiectivism și indiferență. Apoi 
altceva: cred că sîntem cu toții de 
acord (în actuala dezvoltare a litera
turii) să lichidăm definitiv cu acel 
sistem școlăresc de-a face critică ; să 
facem să dispară din ziarele noastre 
acele searbăde extemporale îngăimate 
de condeie bicisnice și superficiale in 
care se povestește confuz subiectul 
unei cărți și se aruncă două-trei 
constatări generale, oarecare, in sfîr- 

șit, după acel extrem de important 
articol „împotriva tonului apologetic" 
apărut in „Scînteia" și din care cri
ticii literari mi se pare că ri-au tras 
încă toate învățămintele (și mai cu 
seamă n-au aplicat toate învățămin
tele), surprinzător pentru mine și cu 
totul inexplicabil este faptul că re
vista „Contemporanul", și ea vizată în 
acel articol, a renunțat în ultima vre
me definitiv la cronica literară. De 
ce ? Ca să scape definitiv de ispi
tele apologeticei ? Și-n încheiere, o 
nedumerire legată de poziția criticilor 
clujeni de la „Tribuna". Nu știi ce 
vor, ce urmăresc. Nu li se pare 
oare că cheltuesc prea multă energie 
numai ca să dovedească absolut de 
fiecare dată și cu aceeași vehemență 
că tot ce-i apreciat la București, orice 
carte considerată bună aici, in drum 
pină la Cluj își pierde calitățile ? A 
devenit un obicei: orice-i lăudat la 
„Gazeta literară" e veștejit la „Tri
buna" Susținerea combativă și fermă 
a punctului de vedere formulat (cind 
au dreptate) face cinste criticilor „Tri
bunei", spre deosebire de alții care 
cedează foarte ușor și de unii care 
n-au nici-un punct de vedere, cu 
condiția însă să nu se ajungă la ar
bitrar. Nu știu, dar dacă se continuă așa, 
pînă la urmă o să încep să cred că 
Cehov cind a scris despre acei băr- 
zăuni care nu lasă caii să are, la cri
ticii clujeni de la „Tribuna" s-a refe
rit.

2. — Da. Și ca să nu vorbesc decît 
despre „Ieșirea din Apocalips", prin 
realitatea socială prezentată, destinele 
umane, problematica, atmosfera, for
mula literară abordată, mi-a pus pro
bleme grele de creație. In parte 
le-am rezolvat, în parte nu. Criticii 
care s-au apropiat cu înțelegere de 
carte, fără opacități și idei precon
cepute, cu dorința reală de a-mi lu
mina mie însumi laturile neizbutite 
ale cărții (Paul Georgescu, Ovid. S. 
Crohmălniceanu, Eugen Luca, S. Da
mian, N. Ciobanu etc.) m-au hotărît 
să trec la o revizuire critică a între
gii munci, să transform și să rescriu 
cartea.

3. — Toate, de la plecările organizate 
în grup, pînă la stabilirea scriitorului 
pe un timp mai îndelungat, într-un 
anumit loc, cu condiția numai să se 
înțeleagă esența documentării: docu
mentarea ținînd în ultimă instanță 
de conștiința comunistă a scriitoru
lui, de înțelegerea clară că partidul 
ne-a indicat ca primă condiție a ridi
cării calitative a literaturii noastre 
cunoașterea nemijlocită, adincă și mul
tilaterală a vieții.

Dumitru Ignea
1. — Nu e de loc ușor să supui unui 

examen serios, competent, romanele fi 
nuvelele, schițele și reportajele unor au
tori de structuri și maniere diferite care 
abordează o variată gamă tematică. E 
o muncă de mare răspundere, atît fală 
de scriitor, cît și față de cititor.

Nimeni nu poate nega apariția unor 
recenzii și cronici, a unor articole de 
generalizare scrise cu competență, a 
unor serioase analize făcute cărților și 
fenomenului literar în genere de cîțiva 
critici ca : Silvian losifescu, Paul Geor
gescu, Mihai Novicov, Vera Călin. Nu 
e mai puțin adevărat că, uneori, critica 
ne oferă judecăți eronate. Cronica lui 
D. Micu la romanul „Oțelul", de Con
stantin Chiriță este, în acest sens, 
edificatoare.

Trebuie de asemenea arătat că lip
sesc încă articolele de sinteză care să 
fixeze profilul prozei noastre, inspirată 
din viața nouă a satului. Ar interesa un 
studiu amplu despre literatura consa
crată Eliberării patriei noastre. Nu există 
nici pînă în prezent studii serioase de
dicate prozei noastre cu tematică mun
citorească actuală. Cred că analiza sis
tematică a mijloacelor de expresie, a 
măiestriei artistice în genere, este încă 
insuficient realizată de către critica lite
rară. Aș dori, însfîrșit, să-i văd pe unii 
critici analizînd fără părtinire operele 
prietenilor lor sau ale colegilor lor de 
redacție.

2. — Scriu puțin, și în consecință n-am 
prea solicitat critica. Volumul meu „0- 
mul cu părul cărunt", apărut anul a- 
cesta, a atras în special atenția critici
lor tineri (Miron Dragu, Eugenia Tu
dor, Marin Sorescu, Lucian Dumbravă). 
Sigur că observațiile lor m-au ajutat, dar 
acestui ajutor i-a lipsit în general sub
stanța fiindcă, cu o excepție sau două, 
analiza cărții mele care cuprinde o nu
velă și 12 schițe n-a fost făcută decît 
în minuscule recenzii. M-ar fi interesat 
observații mai ample cu privire la con
turarea eroilor, limbă, construcție epică, 
etc.

3. — Cele care îți sînt mai la înde- 
mînă, aici nu există soluții șablon. Înse
tatul caută apă mereu fiindcă altmin
teri piere; scriitorul care nu știe să se 
documenteze în permanență — pe stradă, 
la restaurant, în parc, peste tot, de
geaba mai pleacă pe teren.

4. — Actualitate nu înseamnă doar 
blocuri, fabrici, școli ci, mai ales, schim
barea petrecută în conștiința oamenilor, 
noua morală socialistă, atitudinea nouă 
față de muncă, relațiile noi dintre oa
meni. Și cu toate că ultimele apariții 
evidențiază eforturile creatoare ale oa
menilor muncii — (aș cita cîțiva tineri: 
Pop Simion, D. R. Popescu, Fănuș Nea
ga,) — totuși schimbările fundamenta
le produse în modul lor de a gîndi au 
rămas, după părerea mea, încă insufi
cient oglindite în epica noastră.

5. — Mi-au plăcut „Cuscrii" de Al. 1 
Ghilia, „Bariera” lui Teodor Mazilu, 
„Din neagra țărănie" a lui Ion Istrati, 
„Oțelul" lui Constantin Chiriță, „Dimi
neață de vară" de Remus Luca, „Zile
le săptămînii" de D. R. Popescu. Mi-e 
greu să citez toate cărțile izbutite pe 
care le-am citit. Firește, n-am citit 
numai astfel de cărți, ci și altele neiz
butite sau cu scăderi parțiale — „Front 
fără tranșee", de P. Sălcudeanu, „In 
portul de pescari" de Ion Ruse, „Ieșirea 
din Apocalips” de Al. I. Ghilia, și 
altele.

Fănuș Neagu
1. — Exemplele concrete mă încurcă

— e vorba numai de acest punct 1. în 
general, critica literară și-a făcut da
toria, stau mărturie cele două sau trei 
studii ample despre roman, cronicile 
semnate de cei mai de seamă repre
zentanți ai criticii, recenziile cu care 
sînt presărate din abundență revistele
— minus seria portretelor de tineri 
prozatori apărute ocazional în „Lucea
fărul". Despre schiță și povestire, ni
velul artistic atins de genul scurt, căile 
de dezvoltare în viitor, s-a scris, am 

impresia, puțin și numai din vîrful 
creionului. Vinovați sînt, în primul 
rînd, criticii tineri; lor, cred eu, le re
vine sarcina să se aplece cu dragoste 
și înțelegere asupra producției bogate 
de schițe și povestiri. Ar trebui să în
țeleagă, cum zice un prieten tînăr pro
zator, că „vine o vreme cînd dragostea 
nu mai are nevoie de cuvinte"

2. — Da. Paul Georgescu, S. Da
mian și Eugen Luca mi-au arătat, cel 
dintîi, ce-i drept, cu oarecare malițio
zitate, reușitele și lipsurile celor două 
volume de povestiri publicate. Criticii 
tineri însă, cei care mi-au acordat o 
clipă de atenție, s-au întrecut a-mi găsi 
părinți literari. Și m-am tras, rînd pe 
rînd, din Sadoveanu, Panait Istrati, 
Hemingway, Slavici, Șolohov, Marin 
Preda, Leonid Leonov, Rebreanu, plus 
alți opt scriitori, printre care... și Eu
gen Mândrie. Sper că la al treilea vo
lum voi mai căpăta patru-cinci tați, 
voi mai fi purtat în patru-cinci școli 
și eliminat tot din atîtea — că răh- 
dătoare-i hîrtia și veșnice căutările lui 
Ion Lungu, Leonard Gavriliu și Ale
xandru Oprea.

5. — Mă voi referi numai la lucră
rile tinerilor. Cele mai interesante mi 
se par cele care poartă semnătura lui 
D. R. Popescu, Țic, Mazilu, Velea, V. 
Rebreanu, Radu Cosașu. Una din cele 
mai proaste cărți, chiar dac-o fi apărut 
în 1958, e „Cartea cu ochi albaștri" de 
Octav Pancu-Iași care tratează deformat 
psihologia copilului și a adolescentului. 
Scriitorii pentru copii au o mare răs
pundere în ceea ce privește educația 
copiilor, formarea tinerei generați) — 
și de aceea trebuie să ne pună pe 
gînduri publicarea oricărei cărți proas
te în acest domeniu. Aș fi dorit ca 
în acest caz critica literară să fi de
monstrat un punct de vedere mal ferm, 
mai ascuțit în arătarea lipsurilor lu
crării.

Șerban Nedelcu
1. — La dezvoltarea creației epice 

a contribuit, fără îndoială, și critica 
literară. Se poate spune că o mare 
parte din succesele prozatorilor sînt 
și ale criticilor. Discuțiile care au 
avut loc in publicațiile literare, în 
ziarele centrale fi îndeosebi unele 
articole apărute în „Scînteia" au lă
murit o seamă de probleme șl au aju
tat pe scriitori să tragă numeroase 
învățături in legătură cu munca lor.

2. — De la romanul „Pe marginea 
Dunării" șl pînă la „Drum deschis", 
am înregistrat progrese însemnate cu 
fiecare carte nou apărută. Lucrul a- 
cesta n-a fost întimplător. Se datoreș- 
te, in mare măsură și criticii literare. 
Dovedind o mare exigență, criticii li
terari au analizat cu multă asprime 
romanul meu apărut în anul 1955. 
Mărturisesc că atunci nu m-am simțit 
prea bine, dar urmările criticii au 
fost în primul rînd în folosul meu 
șl al lucrărilor mele.

Țin să remarc însă că nu toți pro
zatorii s-au bucurat de un sprijin 
asemănător. Cărțile unora dintre scrii
tori — e drept, puțini la număr — 
au primit elogii exagerate. In loc să 
constituie un stimulent și un ajutor, 
acest fel de critică a contribuit la 
împăunarea autorilor respectivi, iar 
cărțile pe care aceștia le-au scris ul
terior au fost sub nivelul celor pre
cedente.

3. — Formele cele mai potrivite de 
documentare sînt acelea care se po
trivesc fiecărui scriitor în parte. Pen
tru mine, documentarea este perma
nentă ; în orice împrejurare din viață, 
culeg material care îmi va fi cindva 
de folos. Mă documentez din scrisorile 
pe care le primește redacția ziarului 
la care lucrez; cînd mă duc pe teren 
să vizitez gospodăriile colective sau 
cînd avem consfătuire cu coresponden
ții ziarului. Mă documentez cînd stau 
de vorbă cu oamenii despre bucuriile 
și nevoile lor. Aproape că nu există 
săptămână în care să nu fiu prezent 
intr-unui din satele patriei noastre, 
pentru diferite nevoi ale ziarului. So
cotesc că scriitorul trebuie să fie în 
contact permanent cu oamenii despre 
care scrie. Să cunoască viața șl mun
ca lor, frămîntările și bucuriile lor. 
Să știe felul lor de a gindi, să le 
cunoască preocupările de zi cu zi, as
pirațiile. Să urmărească cum se trans
formă conștiința lor.

Un lucru deosebit de important 
pentru seriilor este acela de a cu
noaște bine politica partidului și gu
vernului in problemele care frămîntă 
oamenii despre care vrea să scrie. Nu 
te poți apuca să scrii un roman des
pre oamenii dintr-o fabrică sau din- 
tr-o gospodărie colectivă, dacă nu cu
noști și problemele ce-i frămîntă și 
fără să cunoști, in general, calea de 
rezolvare a acestor probleme.

Pop Simion

1. — Inegal. Tonul apologetic își 
mai duce traiul sub felurite forme. 
In cazul autorilor tineri, criticii sînt, 
ce-i drept, dispuși să critice, să 
aibă idei, păreri deosebite, ba chiar 
să generalizeze un pic. Cînd e vorba 
de scriitori numiți consacrați, ei 
devin prudenți, timorați, preferă să 
tacă, ori, dacă zic, să zică de bine, 
să nu-1 supere pe „maestru". A fost 
nevoie de contribuția lui Marin Preda, 
Titus Popovici, Dan Deșliu, pentru a 
putea aborda, cu mijloacele criticii, 
zone considerate „tabu", cum a fost 
cazul romanului „Scrinul negru", pie
sei „Siciliana", ori a evazionismului 
poetic suveran pe care îl practică cu 
succes, cam de multișor, A. E. Ba- 
consky. Și mai sînt. Folosirea a două 
măsuri în judecarea fenomenului li
terar produce denivelare în aprecierea 
valorilor, răspîndește confuzia, com
promite criteriul, promovează falsa 
concluzie. Deci, mai mult curaj par
tinic, principialitate, răspundere co
munistă.

2. — Puțin. Privesc cu indiferență 
articolele care consemnează, relevă, trec 
în revistă, relatează; nu mă ajută și 
nu-mi fac plăcere, chiar atunci cînd 
ele sînt „pozitive". Vreau discuții, 
opinii, păreri — chiar contradictorii, 
violente, severe — dar păreri.

3. — Acea documentare e bună, care 
se potrivește cu natura, înclinațiile, 
specificul, posibilitățile, temperamentul 
scriitorului. Nu m-aș grăbi să ret-o- 
inand cu exclusivitate documentarea 
gen Nicorovici ori Petru Vintilă (care 
au stat un număr de luni ori de ani 
la Hunedoara și, respectiv, la Con
stanța, fructificîndu-și observațiile in 
cite o carte de reportaj), nici docu

mentarea gen Țic ori Chiriță (care 
pentru a zugrăvi în roman viața unui 
șantier, a unei uzine, se simt îndem
nați să apeleze la numeroase modele 
cunoscute de-a lungul anilor, in entu
ziastele lor peregrinări de reporter și, 
deci, își fac documentarea ca atare), 
nici alte modalități de documentare, 
despre care se vorbește atît de mult în 
vremea din urmă. Francisc Munteanu, 
de pildă, nu știu să fi anunțat vre
odată că pleacă în documentare, pe 
termen lung, sau scurt, prin „Fondul 
literar", sau in calitate de trimis al 
unei gazete. Cu toate acestea, nu a- 
vem temeiuri să bănuim că acest pro
zator ar fi „în pană" de documentare, 
de cunoaștere a vieții. Dimpotrivă, aș 
zice că, din acest punct de vedere, 
autorul „Lenței" este un orn bogat. 
Cind ? Cum ? Cît ? Unde ? Sînt între
bări la care trebuie să răspundă în 
primul rînd scriitorul, care are, trebuie 
să aibă un punct de vedere propriu 
asupra actului creației, asupra trăiri
lor care declanșează acest act, il în
trețin, ii dau eficiență, durabilitate.

E bine și adevărat să se încetățe
nească ideea potrivit căreia cunoaște
rea actualității socialiste este parte 
integrantă a actului creator propriu- 
zis. Intre aceste două lucruri există 
o interacțiune de nedesfăcut, propa
gată de personalitatea vie a creatoru
lui care își emite continuu, (trebuie 
să-și emită) în orice clipă, lumina 
proprie, nu numai în fața manuscrisu
lui, care este momentul culminant al 
activității sale.

In ceea ce mă privește, nu mă gră
besc să cred în forța copleșitoare a 
unui scriitor pînă ce el nu și-a în
cercat talentul în zugrăvirea a ceea 
ce este cu adevărat nou și semnifi
cativ pentru contemporanii lui. In a- 
ceastă zonă artistul e singur, în afara 
modelelor, în afara drumurilor umbla
te, singur cu sine, cu adevărul său, 
cu forța talentului său, cu ceea ce 
știe el esențial despre vremea lui. Aici 
este el, de fapt, creator, în adevăratul 
înțeles al cuvîntului.

4. —- Cu bune, cu tot mai bune re
zultate; mai ales prozatorii mai tineri, 
care își sporesc greutatea specifică in 
ansamblul literaturii noi, dau la ivea
lă valori care se înscriu în tezaurul 
realist-socialist al literaturii.

5. — Lectura unor cărți de proză ca 
„Setea" și „îndrăzneala" mi-au dat 
satisfacții, m-au îndemnat să revin 
asupra lor. Urmăresc cu atenție și 
plăcere activitatea editorială, chiar 
inegală, dar valoroasă, mai ales în 
perspectivă, a unor prozatori mai 
tineri, care se cuprind în aria gene
rației mele: D. R. Popescu, Ghilia, 
Țic, Velea. Cărțile slabe nu le citesc 
pînă Ia capăt, nu vorbesc despre ele.

Bon Marin 
Sadoveanu

1. — Critica literară își îndeplinește 
sarcinile mai întîi prin analize ale 
lucrărilor de o deosebită finețe și pă
trundere (Paul Georgescu, Savin 
Bratu), prin bogate asocieri și sugestii 
(Radu Popescu), prin sublinierile spe
cificului fiecărui autor, dar și prin 
arătarea limitelor (S. Damian) întru- 
cît mă privește.

2. — Critica m-a ajutat și îi sini 
recunoscător. Sînt recunoscător tuturor 
celor care pe larg au scris despre 
romanul meu „Ion Sîntu" arătîndu-mi 
că este o etapă numai în mersul unei 
lucrări ce-și așteaptă urmarea.

3. — Forma documentării continue 
despre care în • anii mei de inițiere 
mi-au vorbit Mihail Sadoveanu și 
Liviu Rebreanu mi se pare cea mai 
eficace, adică documentarea de-a lun
gul unei întregi vieți, fără întrerupere 
Odată pus la punct acest aparat de 
permanentă înregistrare e firesc că 
orice schimbare sau reînnoire a vieții 
se va răsfrînge în el îmbogățindu-1 
pe scriitor.

4. _— Nu sînt critic și n-am putut 
urmări în mod judicios absolut toate 
lucrările confraților mei.

5. — „Cuscrii" și „Ieșirea din Apo
calips" ale lui Al. I. Ghilia mi se par 
cele mai izbutite.

Mircea Șerbanescu
L — Aș greși profund dacă aș spune 

că nu a ajutat critica, literară dezvol-

(Urmare din pag. 1) 

potriva tuturor uneltirilor ce-ar putea 
tulbura liniștea planetei. De aceea la
gărul păcii în frunte cu Uniunea Sovie
tică nu face nici un secret din faptul 
că-și mărește capacitatea de apărare. 
Agresorii sînt obligati s-o afle, s-o știe, 
și să nu o uite, că în ipoteza că vor 
declanșa o nouă conflagrație, însînge- 
rînd pentru a treia oară globul într-un 
singur veac, riposta pe care o vor primi 
va fi fulgerătoare, nimicitoare, așter- 
nînd o lespede grea de plumb pe inor- 
mîntul de hulă și dispreț al capitalis
mului.

Avertismentul dat de Uniunea Sovie
tică imperialismului e în același timp 
un apel fierbinte la luciditate. Cu sis
temul socialist mondial se poate sta 
de vorbă de pe poziții de rațiune și nu 
de pe cele, iraționale și iresponsabile, 
ale forței. Logica acestui avertisment, 
neputînd fi negată, e întîmpinată de 
cele mai negre cercuri ale reacțiunii mon
diale cu furii maladive. Faptul că Uniu
nea Sovietică a reluat experiențele nu
cleare stîmește accese gălăgioase. Ne 
întrebăm însă, în numele cărei morale 
vorbesc preopinenții ? In numele ace
lora care au adus doliul la Hiroșima și 
Nagasaki, atunci cînd o asemenea mon
struoasă crimă nu avea nici o justifi
care ? In numele celora care de ani și 
ani de zile sabotează sistematic orice 
posibilitate de a se face vreun pas îna
inte pe calea reglementării folosirii e- 
nergiei atomice în scopuri pașnice ? In 
numele acelora care resping ideea 
dezarmării ? In numele acelora ce sînt 
gata să dea arma atomică pe mîinile 
armatelor neonaziste de sub conduce
rea neo-fiilirer-ului Konrad Adenauer ? 
In numele acelora care încearcă să 
transforme cancerul Berlinului occiden
tal. dintr-o afecțiune torpidă și pericu
loasă. într-una activă și mai primej
dioasă? Care e platforma morală a im- 

tarea creației epice de la noi. Părăsind 
spiritul apologetic, critica a putut să 
opereze cu mai mult discernămînt în 
îndeplinirea sarcinilor sale. Un număr de 
critici valoroși s-au ocupat îndeaproape 
de unele romane apărute în ultima vreme 
și mi-a plăcut că n-au lipsit nici discu
țiile în contradictoriu, ca în cazul „Ba
rierei" sau al „Ieșirii din Apocalips ■ 
Mi se pare demn de subliniat că în a- 
ceste dezbateri în contradictoriu criticii 
și-au apărat punctele de vedere cu pa
siune; cu acea pasiune care îți dă cer
titudinea că ai alături de tine un tova
răș principial, un ajutor de nădejde. 
Ce păcat, însă, că discuțiile pasionate 
se limitează la prea puține cărți I

Critica literară are datoria să lupte 
cu toate puterile pentru o literatură 
contemporană din toate punctele de ve
dere. In momentul de față, forțele noa
stre sînt mobilizate pentru realizarea 
unei literaturi de înalt nivel ideologic 
și artistic care să prezinte clasa mun
citoare în procesul de construcție socia 
listă. Cărțile de proză cu această te
matică nu sînt însă prea numeroase. Dar 
ne putem noi declara mulțumiți cu dis
cuțiile la „Oțelul" de C. Chiriță ? Cu 
toate slăbiciunile ei, pe care nu trebuie 
să le ascundem, cartea avea destule ca
lități care s-o impună unei atenții mai 
mari a criticii literare. N-ar fi cîștigat 
numai autorul, ci întregul front literar.

Uneori discuțiile sînt neconcludente, 
ca aceea pornită în jurul problemei ro
manului lung sau scurt; acelea purtate 
în jurul schiței, cu sfaturi în general, 
dar cu puține referiri la lucrările pro- 
priu-zise. (Vezi articolul „Despre schiță" 
din. „Luceafărul" / nr. 18).

2. — Trebuie să mărturisesc din capul 
locului că am învățat mai mult din ar
ticolele de critică Ijterară dedicate lu
crărilor confraților mei. *0 remarcă de 
acum cîțiva ani dintr-un articol-bilanț 
al tovarășului Raul Georgescu, care suna 
cam așa: „merită și acest scriitor o a- 
tenție mai mare din partea criticii" nu 
și-a găsit, din nefericire, ecoul. Am avut 
și neplăcerea să constat că unii critici 
se mulțumesc să citească neatent ceea 
ce scriu și să arunce în fugă cîteva cu
vinte. Despre schița „Rindunelele", în
tr-un articol din „Tribuna" Se aminteau 
doar cîteva inexactități, care dovedeau 
tocmai superficialitatea lecturii. Uneori 
e supărătoare malițiozitatea criticilor, 
în irtomente cînd mă aștept la pasiune 
și grijă.

3. — In ultima vreme s-a cristalizat 
mai bine aspectul „documentării" în 
munca scriitoricească. Sînt pentru folo
sirea complexă a mijloacelor de docu
mentare: o activitate publicistică largă, 
pe probleme concrete, așa cum obișnu
iesc ziarele să ceară, dublată de o acti
vitate obștească susținută; investigația 
într-un sector de viață etc. Dar mai pre
sus de toate este necesară e legătură 
strînsă. permanentă, organizată cu colec
tivele de muncă, ce ar inspira scriito
rului o simpatie inițială, capabilă să-l 
stimuleze la muncă.

4. — Prozatorii noștri au reușit în ul
tima vreme să răspundă calitativ mai 
bine cerințelor de reflectare a realității 
socialiste, favorizat fiind deocamdată 

perialismului, crezul ți statutul său ? 
Și nu-i recunoaștem stema blestemată 
pe armele furnizate Bonn-ului ? Și nu-i 
identificăm drapelul lipsit de glorie pe 
gloanțele c-e ucid oamenii în Algeria. în 
Angola, cu ajutorul cărora au încercat 
să cotropească și să sfîșie — ca un ti
gru flămînd și turbat — Cuba ? La un 
post de radio occidental, la Inicrofonul 
căruia o nulitate exemplară comenta dez
baterile Congresului al douăzeci și doi
lea, se încerca, cu un debit graseiat 
surprinderea unei fisuri în logica pozi
ției de pace a Uniunii Sovietice, deși 
este limpede, și numai cine nu vrea să 
înțeleagă nu pricepe că Uniunea So
vietică jlujește cu fidelitate cel mai 
înalt ideal al umanității: pacea. Stau 
mărturie în această direcție — și dez
baterile celui de al douăzeoi și doilea 
Congres sînt cea mai elocventă dovadă 
— atîtea luări de poziție și atîtea do
cumente care nu fac decît să reafirme 
o unică poziție: lagărul socialist dorește 
și luptă pentru pace. O pace dreaptă 
dînd tuturor popoarelor posibilitățile de 
a-și dezvolta sub soare forța de crea
ție pașnică, închinată binelui și progre
sului uman. Cînd însă acestor de
monstrații de bunăvoință, de înțelegere 
și înțelepciune li se răspunde cu imper
tinență, cu trufie și cu evidenta încer
care de-a intimida, e firesc, e obliga
toriu, să-ți iei măsurile impuse de ne
cesități pentru ca să poți răspunde, la 
nevoie, agresorului, așa cum merită. Nu, 
în cele două linii: lupta pentru pace și 
măsuri pentru mărirea capacității de a- 
părare a universului nostru pașnic, duș
manii nu pot descoperi nici o fisură 
și nici o nepotrivire. Ele constituie, în 
chip armonic, cei doi termeni ai unei 
indisolubile unități dialectice, izvorîtă 
din lupta pentru apărarea păcii în lume, 
dublată de puterea -—• astăzi de nimeni 
negată — de a duce această luptă la 
bun sfîrșit.

sulul nou, constructor al socialismului. 
Cred că ar trebui să stimulăm în viito
rul apropiat schița inspirată din viața 
clasei muncitoare. Experiența schiței 
este indispensabilă creării de romane 
valoroase care să oglindească munca 
socialistă din fabrici, uzine, de pe șan
tiere. Pot adăuga că în momentul de 
față sînt în plină muncă de desăvîrșire 
a unui roman inspirat din viața unor 
muncitori metalurgiști și pot să afirm 
că formarea conștiinței socialiste este 
un proces pasionant, foarte interesant, 
bogat în material epic.

Nicolae Velea
1. — In ultima vreme, prin che

marea neînduplecată la calitate.
Ciudat a fost că aplicarea criteriu

lui calității i-a buimăcit în primul rînd 
pe unii dintre critici. Un cronicar a- 
proape monoton de binevoitor ca Gll 
Achiței, tocmai din pricina intimidării 
și derutei — cred, — a făcut țăndări 
o carte ca „Anii tineri" de N. Țic.

2 — M-au ajutat cronici și articola 
cum sint cele ale lui Paul Georgescu.
S. Damian, Dumitru Micu, — pentru 
că nu s au mărginit numai la un dia
log cu cititorul, infățișind mesajul cu- 
tărei schițe sau nuvele, ci au discutat 
și cu mine, propunîndu-mi trasee pe 
care să merg in continuare sau linii 
pe care să le părăsesc.

M-am izbit însă și de aprecierile u 
nor recenzenți care judecă fără să ri
dice la pătrat. Ei concep „actualitatea" 
și „tema majoră" ca pe o sumă: scrii 
despre un președinte de colectivă ești 
mai in „miezul actualității"; compui 
imaginea unui simplu colectivist ești 
la „periferie", te răsfeți intr-o „proble
matică minoră".

„Tribuna" și Leonard Gavriliu au 
blestemat indirjit, repetat, catalogînd 
ca inactuală o schiță a mea a cărei 
eroină era o bătrînă. Ideea schiței era 
dispariția treptată a contradicțiilor 
dintre sat și oraș.

3. — Cred că fiecare prozator tre
buie să ție sub observație citeva puncte 
industriale sau agricole din țară 
pe care să le viziteze din vreme in 
vreme. Cred că e o formulă potrivită 
inițiativa E.P.L.-ei de a publica lucrări 
monografice despre regiuni sau centre 
economice.

Illlllllll!llllllllllllllll^
Solicitînd răspunsuri la cele cinci 

întrebări ale anchetei de fa|ă, re
dacția a lăsat la latitudinea scriitorilor 
alegerea acelor întrebări asupra că
rora preferă să se oprească. Răspun
surile au fost publicate men(ionîndu-se 
de fiecare dată numărul de ordine 
al întrebărilor respective.

*
In numărul viitor vom publica, în 

continuare, răspunsurile altor scriitori 
la ancheta noastră.

Statul deasupra căruia strălucesc zo
rii comunismului, toate țările socialiste 
n-au nevoie de războaie, nu văd în ele so
luții demne. Dimpotrivă, le resping cu oroa
re și bărbăție. Omenirea posedă în acea
stă clipă suficiente mijloace în stare să 
sporească patrimoniul material și mo
ral al umanității pe calea unei munci 
pașnice. Al douăzeci și doilea Congres 
al P.C.U.S. este un exemplu stră
lucit _ de bilanț al eforturilor cons
tructive, demonstrînd pînă unde se poate 
ridica această ființă, mîndră, omul, a- 
lunci cînd inițiativele și strădaniile sale 
sînt fructificate In serviciul binelui co
lectiv. Stau mărturie, în marca lor 
splendoare, dînd un îndrituit sentiment 
de mîndrie și onoare, fostele terenuri 
înțelenite, astăzi grădini roditoare, stau 
mărturie apele spumegate ale fluviilor 
sălbatice, acum domesticite sub zăga
zurile hidrocentralelor, stau mărturie 
munții sfredeliți, altădată încremenite 
ridicături de stîncă, astăzi labirinte la
borioase din inima cărora ies la lumină 
bogății sortite să aducă bucuria vieții 
la mari depărtări, stau mărturie zbo
rurile pe căile celeste ale cosmonauților 
temerari, care au tăiat în tăria cerului 
pîrții îndrăznețe, stau mărturie toate 
izbînzile fără precedent ale omului so
vietic, înfățișîndu-se la glorioasa tri
bună a celui de al douăzeci și doilea 
Congres al Partidului ca un vestitor 
victorios al zorilor unei lumi, care clă- 
dindu-și prezentul, prefigurează între
gii umanități, viitorul.

Am văzut sala Congresului istoric 
inundată de stolul cravatelor roșii. . In 
vastul areopag, argintie și cristalină, a 
răsunat spre marca bucurie a lumii o 
voce: „noi vom trăi în comunism"...

Simplu, ca toate marile adevăruri ale 
Istoriei, glasul copiilor afirma o feri
cire ce va fi mîine a întregii omeniri.

Aurel BARANGA



GAZEIA LITERARA

ra atunci o vară căl
duroasă și în sat ni
meni nu se mișca. Clinii 
trăgeau la umbră, era 
ca o pustiire. Stăteam 
și eu la umbră cu Doi 
la sută, cu el vorbeam 
tot timpul.
— Te-ai sculat și tu 
Doi la sută ?

. — Sculat.
— Și ce faci astăzi ?
— Nu fac mare lucru, ce faci tu 

«iă fac. și eu.

Să spun acu ce-am pățit: stăteam 
aici într-o zi, la umbră, lingă apă, 
că i-am lăsat pe ăștia cu prășitu. Cum 
stăteam așa, văd că vine, uite de lingă 
stejarul ăla, văd că iese din pădure 
o arătare de om, cu cămașa în cap 
și cu fața ascunsă. Și purta rochie... 
Se apropia de mine îficet. Și cum văd 
că veneâ spre mine, mă ridic și pun 
mina pe bici. Așteptam acum să Ve
dem ce are de gînd. Și' cînd îi aproape 
de mine se răsucește și se îndepărtea
ză. Dar se depărta încet, abia se 
mișca. Și intră în pădure... Un timp

Vasile Re breanu

îmi face semn cu mîna și zice: la re
vedere. Și se aruncă în apă.

Nu după mult vine âltfi fată. Asta 
nu mai vine așa, ca o mogîldeață. 
Era una frumoasă, că nici nu le mai 
știu pe astea mai tinerele ale cui sînt. 
Iși scoate și ea cămașa, apoi rochia 
și goală, goluță se întoarnă spre 

mine, îmi face și ea: la revedere și 
intră în apă... Se vede treaba că asta, 
a doua, a pîndit-o din pădure pe aia- 
laltă, să vadă ce face. Și după un timp 
mai vine una, apoi încă două. Și încă 
trei. Veneau pe rînd și acu nu se mai 
duceau la marginea rîului să se dez
brace, se apropiau tot mai mult de 
mine, nerușinatele, și așa se dezbră
ca u. Și intră și ele în apă...

După un timp, cînd ies din rîu, vin 
toate ale lingă mine, fără să-mi Zică 
ceva, și stau așa să le văd. Stăteau 
să se usuce. Și erau albe, ca zahărul... 
Acu să le vezi, că gîndești c.ă îs de 
smoală, așa s-or înnegrit. Că în fiecare 
zi, la amiază, vin aici și se scaldă. 
Acu așteaptă să pleci dumneata, de 
aia nu vin... Vezi, ce necaz am eu, 
toată omenirea din sat mă respectă 
și îmi ia în seamă rangul, numai 
categoria asta nu mă lasă în pace, 
ca și cum aș fi un nimica. Da ce. 
eu nu-s om ? Că de aia am vrut să 
scap și de Doi la sută, ca să se vadă 
că eu sînt un om, și că am impor
tanță, și ca să nu mai fiu expoziție. 
Că dacă mă vezi bătrîn și uscat, crezi 
că-s de lemn ?l Atunci de ce catego
ria asta de omenire nu mă respectă, 
ce, eu îs lemnul ăsta ?! Am și eu sim
țirea mea în mine.

— Păi, să tăiem niște frunze, uite 
cum stau, după aia ne mai preum- 
blăm...

Și Doi la sută venea cu mine, înce
peam să tăiem frunze la cîini, și cînd 
oboseam mai stăteam iară la umbră. 
Așa se ținea după mine, pînă seara. 
Cînd mă culcam, se culca și el, cînd 
miucam, mînca si Doi la sută, cînd 
mă duceam la viceu, venea și Doi la 
sută. Dacă mă spălam, venea cu mine 
la fîntînă și se spăla și el; cînd mă 
rugam dimineața și sara. Doi la sută 
se așeza în genunchi lingă mine și se 
ruga și el. Citid îmi trăgeam nădragii 
pe mine, Doi la sută nu se lăsa mai

de vreme nu mai mi-ieșea din cap 
arătarea aia. Și mă așez, îmi pun capul 
pe traistă și dau să dorm, cînd numai 
ce aud ca niște mortnăieli și scheună- 
turi. Cînd deschid ochii, ce crezi că 
Văd ? Arătarea aceea cu “rochie și cu 
fața acoperită. Dar nu era ca prima, 
era și mai împestrițată, purta tot felul 
de haine, de nu știai unde i-i capul 
și unde i-s picioarele. Venea spre mine 
de nici nu știai că Se mișcă ori stă 
pe loc. Și iar mă ridic și pun mîna 
pe bici... Și cînd îi în fața mea Se 
oprește. Și Stă un timp... Mă uitam 
la ea, după aia m-am uitat în jur:.era 
pustietate, nu era nici o suflare de

Desen de LlVlU POPA

însurătoarea 
spre înălțimi 
praf. Murășa 
sound, vinjos, 
pirlită de soa 
lea cu lopata 
gura mașinii, 
se afla grîu c

stropșea 
nori de
n, om 
cu fața 

re, zvîr- 
grîul în 
în lădoi 
it ar în- 

saci, iar
sacii cu griul de să- 

mință vînturat, vreo șaisprezece la nu
măr, enau rînduiți unul după ailtul. 

Murășan era supărat. Toată după- 
niasa a stat la vînturătoare. Părul îi 
era năclăit, gitirl, subsuorile, nările, 
erau îmbîcsite cu praf. Ar fi vrut să 
lase lucrul pentru a doua zi. Că 
doară mai sînt zile. Și să facă o 
baie. Dar Simion uu-i dădea răgaz. 
Bine c-a ajuns soarele la asfințit! 
Batăr de s-o întuneca odată. Așa, 
parcă-i o pălăfaie roșul ăsta al ceru
lui. Și-i cald. Lingă vechea arie, mai 
incolo, Someșul iși mină apele clipo
cind. Da’ apa nu-i caldă, că-i pri
măvară încă.

Nimeni nu i-a spus lui Sirnion să 
ducă sacii în magazie, l-a luat sin
gur, unul cite unul. Așa-i Simion. 
Te face de rușine. Ajungi să te crezi 
fără putere lingă el. Ajungi să crezi

prejos, nu vroia sB umble în pielea 
goală și-și trăgea și el nădragii. 
Mi-am cumpărat pieptar, un pieptar 
frumos, cum nu s-o purtat în sat pînă 
atunci. Ce crezi, Doi la sută nu și-a 
cumpărat și el pieptar ca al meu ? I

Nu-ți spun ce pățeam seara, după 
ce mă culcam; după ce mă viram sub 
țol, venea Doi la sută lingă mine, 
stătea un timp așa, nemișcat, apoi 
nu-mi mai dădea pace, mă lira în 
brațe și mă strîngca de-mi scîrțîian 
mădularele. Nu mu lăsa să dorm, toată 
noaptea nu aveam tihnă. Și-mi era ru
șine și mie, tovarășe, de Doi la sută. 
Nu-ți mai spun că am ajuns un fel ele 
expoziție, cum venea cineva străin, 
ori veneau cu experiența să facă nu 
știu ce schimburi de pe alte sate, pre
ședintele ii trimitea și la mine. Se 
uitau ăia cu experiența ca și cum ar 
fi fost vorbiți, mă întrebau numai de 
Doi la sută. Nu-ntrebau de mine, eu 
ca și cum n-aș fi fost acolo. Numai 
pe Doi la sută îl luau în samă.

Și de la o vreme nu aveam somn 
Nu mai puteam dormi cu Doi la Sută. 
Era ca și cum m-ar fi îngropat de 
viu, că nu mai existam, numai Doi 
la sută era principalul. Că după ce 
l-am luat pe lîngă mine, după ce 1-arn 
oploșit, mi s-o ridicat în cap, mi s-o 
suit în cap, domnule, de nu mai pu
team scăpa de el, eu eram un nimica. 
Că de aia m-am dus la președinte și 
i-am spus, am pus declarație împo
triva lui Doi la sută. Și am cîștigat, 
l-am lămurit pe președinte. Și mi-a 
dat biciul... Era acum în primăvara 
asta... Ei, și cînd m-am văzut cu biciul 
în mină, singur, aici între păduri, lîn
gă rîu, am început. Și am dat cu bi
ciul. De dimineața pînă sara și nu l-am 
mai văzut pe Doi la sută. Așa am 
scăpat de el.

Vezi, porumbul a crescut, acum nu-i 
pericol în privința ciorilor ca să mă- 
nînce sămînța. Da' eu vin zilnic, mă 
țin de slujbă că e importantă, după 
cîte socot. Că de aia mă iau oamenii 
în samă. Că sînt singur și Doi la 
sută nu se mai ține de mine. Acum 
nu mai sînt expoziție, nu mai vin 

• oamenii să mă tot întrebe despre Doi 
la sută. Acum dacă au ceva cu mine 
mă întreabă personal cum o duc și 
ce fac. Cum o duc și ce fac eu, nu 
Doi la sută. Alta-i schimbația, nu ? 
Și îmi place să stau aici, că-i frumos 
în poiana asta; văd că de aia și dum
neata nu te dai dus... Stau toată ziua 
aicea, de dimineață pînă sara, cînd 
termin slujba. Stau așa cu toate că 
n-ar fi mare lipsă acu, că nu-i sezon. 
Sezonul cu ciorile vine din nou cînd 
dă porumbul în bob. Acu pușc așa 
din bici, mai mult pentru Doi la sută, 
nu pentru ciori. Cum văd că se apro
pie Doi la sută, îs cu biciul pe el. 
Și dacă am și slujbă, toată lumea 
se uită altfel la mine... Numai o ca
tegorie omenească îmi face necaz și 
îți spun dumitale ca să știi, că văd 
că mă ascultați și-ți place să stai 
aici... Uite, vezi locul ăsta? Tot îi 
împrejmuit de pădure. Porumbul creș
te că are și soare și pămîntul îi gras.

om. După un timp arătarea se răsu
cește și, încet, domnule, se îndepăr
tează și intră in pădure. în ziua aia 
n-am mai dormit. Nu știam ce să fac, 
după ce am scăpat de Doi la sută, 
acum altele pe capul meu. Nu știam 
ce se întîmplă, poate de bătrînețe, îmi 
ziceam, că oi fi avînd vedenii.

A doua zi, tot așa pe la amiază, 
iar vine momîia aia. Și după ce se 
apropie stă 'un timp în fața mea, ne
mișcată. Și odată iși scoate hainele 
din cap". Ce crezi că era ? Era o 
copiluță, domnule, fata asta a Nasta- 
siei. Mă uit la ea și numai ce văd 
că-și scoate apoi și cămașa. Auzi 
dumneata ?

— Să nu răcești la piept, tu copilă, 
zic eu. Ti răci și nu-i avea din ce da 
lapte la pruncii tăi...

— Ii cald, moșule, face ea și se 
duce la marginea rîului, iși așează hai
nele acolo, și apoi, ce crezi că face î 
Iși dezbracă și rochia. Și poalele, 
domnule. Rămîne goală, pricepi dum
neata ? Se răsucește apoi spre mine,

că numai pe el l-o făcut mi ne-s a de 
ispravă. Înciudat, Murășan saltă pe 
umeri icnind, cel din urmă sac.

Simion ridică in dreptul ochilor o 
mină de griu din sac și o alta din 
ladă. Privește boabele roșcate și sî- 
siie mulțumit.

— Hai, Murășene, om merge. Am 
gătat treaba, spuse Simion plin de 
mulțumire.

Au tras vînturătoarea mai spre șo
pron. După asta s-au înfundat în lăs
tărișul de la marginea șoșelei, pe po
teca ce ducea în sat. Trecînd anume 
prin toate hîrtoapele și mușuroaiele 
de cârtiță, Murășan se ferea de Si
mion. Ar fi vrut să-i spună ceva care 
să-l facă să turbeze de năduf, de 
draci I Știa că Simion a fost de mult 
in mai multe rînduri la comitetul 
raional. Simion nu s-a dus. Nu era 
săptămină în care instructorul să nu-i 
amintească asta secretarului comu
nal, Gheorghe Cremănuș. Mai știa, 
e drept, că Simion a avut mult de

preu-nă doar au balotat finul. Și în 
ajun lucraseră împreună la balotat. 
Dar astăzi, toată după masa, la vin- 
turatul griului. Dar, o zi de răgaz, 
tot ar fi găsit! Doar l-a chemat ra
ionul.

Au trecut lăstărișul, Simion lungi 
pașii. Murășan l-a ajuns și I-a oprit 
prinzîndu-1 de umeri:

— Mă Simioane, ești om al dra
cului ! spune el cu furie. Nici de ăia 
de la raion nu-ți pasă 1 Mă, n-ar fi 
treabă ușoară să te dovedim! Uite, 
am să cer să fii pus în discuția adu
nării de partid.

— Lasă, nu-mi purta de grijă, Mu
rășene! răspunde Simion... Iar în dis
cuția adunării de partid, te-om pune 
pe tine, că faci treaba de mîntuială 
și anevoie te-ndemni. Tare ii greu 
omului să muncească cu tine. Mereu 
te ții in urmă. Și doar ești în partid...

Dădu să plece. Mureșan îl prinse 
din nou de braț:

— Tu-mi vorbești de partid ? Te 
cheamă raionu’ de șapte ori la con
firmare și tu nu te duci! Simioane 1 
Nu te duci la raion că ți-i teamă! 
Ai ceva pe suflet !...

Simion deschise larg ochii, dădu 
să spună ceva, dar Murășan nu-i 
lăsă :

— ...că tu de-aia muncești cit pa
tru, că ai ceva pe suflet 1 Și vrei să 
ne arăți că vrednic ca tine nu găse
ști oriunde...

Simion răsuflă adine, din rărunchi. 
Ii spuse șoptit:

— Nu mă întărită. Mai bine ne-om 
despărți alici... Cu tine in brigadă nu 
mai lucru I

Iși întoarse fața de la Murășan. 
Avea o față lată ou cute prelungi și 
mari. Se pierdu in noapte.

în sat îl căuta pe Cremănuș, secre
tarul comunal. II află pe tarlalele ce 
le pregăteau de semănat, tocmai sus, 
spre Cont.

— De încurcat nu te-oi încurca, 
nici pe dumneata, bade Cremănuș, 
nici organizația de bază. M-oi duce 
la raion, n-ai dumneata grije, cînd 
m-oi simți pregătit să fac treaba asta. 
Numa’ în opt a lui aprilie.

— Da’ pricepe, omule! Disciplina 
de partid... Cum te-ai pregătit pentru 
confirmare ? Călcînd-o ?...

Lui badea Cremănuș i se păru că 
a întins prea mult funia...

— Mă bate gîndul la rău, mă Si
mioane. Nouă poți să ne spui dacă 
ai ceva pe suflet. Doară noi am vo
tat pentru tine. Noi, comuniștii. Cui 
să spui, dacă nu nouă, că te cu
noaștem pe toate fețele ? Mă întreb: 
ce să ai ? Tînăr ești, cinstit ești, bun 
de muncă, ți-o spun drept, puțini ca 
tine! Atunci de ce nu vrei să mergi 
la confirmare ?!

— Merg, da’ numa-n opt.
— Mă omule, de-o lună te așteaptă, 

spuse secretarul apăsat, uitînd de ho- 
tărîrea de a-1 lua cu binișorul. Și apoi 
am primit telefon. Hai, du-te mîine 
dimineață. Seara ești înapoi... Ți-om 
strînge mîinile cu bucurie... Ne bește
lesc tovarășii că nu reușim să mo
bilizăm un om la chemarea comitetu
lui raional...

— Merg, tovarășe Cremănuș, da’ 
numa'n opt. Și să-ți mai spun încă

— Bade Cremănuș, vreau să-ți vor
besc...

— De asta ai tu drag acum, Si
mioane, de vorbă ?

— Știi că vorba nu mi-i dragă. 
Ce am de vorbit ți-oi spune pe scurt. 
La raion mă duc în opt a lunii vii
toare.

—, Mă omule,. la raion te duci și 
cînd vrei tu, dar mai ales te duci 
cînd te cheamă... Știi dară pentru ce 
te-am chemat. Să te confirm. Te fe
rești de confirmare ? Spune, să nu ne 
mai încurcăm și cu tine. Avem des
tulă treabă...

o vorbă, și cu asta, gata! — Cu 
Murășan nu mai lucru în brigadă!

— Asta-i I Da’ ce ai ou Murășan ?!
— Cu Murășan nu mai lucru in 

brigadă!!
— Mă, tu ești om cu bai!
Noaptea rece i-a învăluit, pe arnîn- 

doi. Simion se depărtă stingher. Gheor
ghe Cremănuș își frămînta mintea tot 
întrebîndu-se ce-i cu Simion. Alungă 
din minte gindurile urîte, îndreptîn- 
du-se la tarlale, la loturile experimen
tale. Dar Simion, Cu incăpățînarea 
lui ii stăruia mereu în minte.

A doua zi, la tarla, a lui Cremă
nuș s-a dus drept la Simion:

— No, batăr de-aș fi și eu un om 
mai acătării. Aș fi înțeles de ce tot 
umbli după mine, bade Cremănuș. 
Dq’ așa ?

— Ce tot spui, mă fecior ?
— Văd că stai pe spini de mă- 

cieș, bade. Apăi, uite de ce nu pot 
merge numa-n opt.,.

★
Seara, la sediul comitetului raional 

Gheorghe Cremănuș cheamă la tele
fon pe tovarășul Mărcuță, primul se
cretar raional.

— Da, tovarășe, prim I Aici ii Cre
mănuș. Ce-i cu Simion ? Tocmai des
pre el vreau să te rog... Da, trebuia 
să meargă la confirmare... Dar mai 
amînă-1... pînă-n opt... Atunci o să 
vină sigur. Pe răspunderea mea... 
Ești de acord, tovarășe Mărcuță? De 
ce ? Am să-ți spun, joi sînt la raion 
și-o să-ți arăt cum stă treaba...

★
în opt a lui aprilie era o zi fru

moasă. Simion căta spre înaltul ce
rului albastru, își rotea privirile peste 
întinderi. Era soare și verdeață aflată 
în mugur.

La primul secretar raional a fost 
introdus repede. Și-au strîns mîinile 
în tăcere. Primul secretar i-a pus cî- 
teva întrebări privitoare la statului 
partidului, la care Simion a răspuns 
cu o voce înceată. Carnetul roșu de 
partid. Simion l-a luat în mîinile-i 
mari și nu se descurca în buzunarul 
de la piept al hainelor noi, unde voia 
să și-l pună.

Primul îi spuse:
— Să porți sănătos costumul, tova

rășe Man. E frumos. Chiar foarte 
frumos. Te-ai pregătit bine pentru 
clipa asta.

Ușa se închise în urma lui Simion 
Man.

Primul secretar rămase mult timp 
privind în urma lui. Și se gindea la 
Simion care n-a vrut să vie la con
firmare decît atunci cînd costumul 
nou avea să fie gata. Iar asta s-a-n- 
timplat azi, in opt ale lui april...

ni o ir ie

gutui veșnic 
clocotitor.

icaj în noapte.
Lumea de jos parcă arde. Prin spărturile norilor, prin 

ceață _și fum, într-o nesfîrșită orgie de neon, se văd 
vîlvâtăi de lumină multicoloră sclipind ca lava aprinsă 
pe fundul unui crater de vulcan aburind. Sub noi se 
termină oceanul. Clasica imagine a apei care mușcă 
pămîntul, aici e complet răsturnată. Pămîntul mușcă 
din ocean cu o imensă gură ai cărei colți se înfig în 
negura apei.

într-un picaj vertiginos ne prăbușim din înălțimile fri- 
spre vîrcolacii de lumină din Inima acestui vulcan

Jos, e New Yorkul. „Legați-vă centurile de siguranță", scrie cu 
litere luminoase pe carlinga avionului nostru, un „Boeing 707“ care, 
cu douăsprezece ore în urmă a decolat din Franța luînd la bordul său 
180 de pasageri. Sub noi căldarea aceea de jeratec aprins se cască 
într-o efluorescență frenetică, lărgindu-se, întinzîndu-se, acoperind 
spații tot mai vaste, pe măsură ce avionul nostru își micșorează dis
tanța de pămînt. Opt mii de metri... șase mii... Acul altimetrului 
se rotește grăbit de la stînga spre dreapta ca și cînd aparatul nostru 
a intrat brusc în raza de influență a unui irezistibil cîmp magnetic 
din care nu se mai poate smulge. Trei mii de metri... Două mii... 
O mie.„ Acum, de la sud spre nord, sub noi, se întinde o limbă 
de pămînt țepoasă, ca spinarea unui arici care și-a. încrustat în lungul 
acelor și în vîrful lor, pietre sclipitoare. E Manhattanul. în stînga și 
în dreapta lui, dincolo de fîșiile negre ale Hudsonului și East Rive- 
rului, ghicim prin puzderia de lumini contururile Brooklinului,
Bronxului și ale New Jersey ului. Parcă vrînd să evite în ultima
secundă o ciocnire cu colții de beton ai Manhattanului, avionul 
face o voltă de învăluire căutîndu-și febril un plan orizontal. în 
lunecarea aceasta, cu aplecări pe stînga și pe dreapta, peisajul solid 
de sub noi se clatină buimac, ca un decor de operetă mutat pe o 
scenă de carton.

Dar o dată orizontala găsită, lumea de dedesubt ne apare în 
toată vigoarea ei. Verticalele abrupte ale zgîrie norilor țîșnesc din 
abis spre noi ca și cînd sutele de coloși s-ar întrece să ne atingă 
cu vîrfurile lor. Ariciul de beton se întinde, se ridică în două 
picioare, înălțînd spre noi labe de lumină și piatră. Firmamentul e 
palid, îndepărtat, rece și mut ca ceva inutil, străin și neatrăgător. 
Acul altimetrului se mișcă tot mai lent, reactoarele își domolesc 
vuetul apocaliptic ca în fața unei întîlniri decisive. Ne strîngem și mai 
bine centurile de siguranță.

...Nu, gestul acesta de securitate personală n-a avut aceeași vi
goare cu douăsprezece ore în urmă la decolarea din Paris. A fost și 
mai relaxat cu alte zece ore mai în urmă, cînd „Taromul" nostru 
își lua zborul spre Bourget. Am privit lung, din elanul avionului, 
accelerat pe pista de decolare bucureșteană, Băneasa noastră îmbră
cată în culorile mijlocului de septembrie, cu cupola ei de sticlă bom
bată spre cer, cu peronul brodat de gazoane verzi și straturi de flori, 
cu buchetul de oameni care se făcea tot mai mic, dar care tot mai 
insistent ne flutura batiste albe. M-am întrebat de multe ori după 
aceea, plecînd, ce imagine am luat cu mine. Aș fi vrut-o patetică, 
grandioasă, demnă de adjective alese, răsunătoare. A fost doar simplă, 
doar caldă, doar înăbușită de bătăile accelerate ale inimii învăluită 
brusc de un început precoce de nostalgie. Ochii miopi ai mamei, înce
țoșați și mai mult de lacrimile grele ale despărțirii, căutînd prin 
aburul veșnic al privirilor obosite ferestruica rotundă din peretele 
avionului unde prietenii îi spun că îmi văd chipul, floarea roșie 
rămasă în mîna soției, zburdălnicia copilului exaltat de spectacolul 
aeroportului, gesturile încurajatoare ale tovarășilor de muncă veniți 
să-și ia rămas bun... Apoi, din înălțimea crescîndă a voltei noastre 
spre apus, imaginea Bucureștiului care, în zborul avionului apare ca

o grădină uriașă cu alei sclipind de albeața blocurilor^ cu bulevarde 
îmbrăcate în schele, cu macarale-turn pe platformele superioare ale 
noilor cvartale, cu piețe albe, spațioase, în care simțim, pentru că îl 
avem în noi, freamătul unei vieți noi.

Am tăiat cerul țării peste Carpați, spre nord-vest, întreeîndu-ne 
cu ceilalți pasageri să recunoaștem locurile peste care trecem, am 
străbătut dincolo de înălțimea zborului păsărilor, pusta ungară, apoi 
văile verzi ale Tirolului, cu pămînturile atît de măruhțite în parcele 
îngrădite îneît, de sus, apar ca o frescă făcută din bucățele de mozaic, 
am escaladat prin stratul rece de ozon Alpii Elvețieni cu lacurile 
lor glaciale, și, după opt ore de zbor și două escale scurte la Viena 
și Ziirich, am aterizat lîngă Paris, pe aeroportul Bourget. Grijulia 
poliție franceză ne-a întîmpinat fără pîine și sare iar pentru transbor- 
darea noastră la aeroportul Orly de unde trebuia să ne îmbarcăm 
pe bordul avionului pentru America, ne-a vîrît clae peste grămadă 
într-un autobuz bine încins la soare și, după un instructaj de itine- 
rariu făcut cu severitate șoferului, ne-a expediat în cealaltă parte 
a Parisului. Șoferul cuptorului nostru ambulant, un parizian mucalit^ 
a uitat itinerariul prescris de poliție, imediat după ieșirea din raza 
aeroportului, moment care a coincis cu regăsirea umorului său autoh
ton și a spiritului de inițiativă.

— Sînteți din Romînia ? ne-a întrebat el adresîndu-ni-se în 
general.

I-am răspuns cu bună voia dată de urnirea din loc și de aerul 
proaspăt care năvălea pe ferestre în goana mașinii.

— Pentru prima dată la Paris ? a mai întrebat el.
într-adevăr, cei mai mulți dintre noi călcam pentru prima dată 

pe pămîntul Franței.
Cele ce-au urmat, le-am atribuit bunului simț francez care îi 

dicta omului simplu dorința de a contrabalansa prin ceva lipsa de 
amabilitate a poliției gaulliste. L-am văzut brusc luminat de o idee 
și renunțînd la indicația de a ne transporta la Orly pe linia de 
centură, și-a îndreptat autobuzul spre Porte de la Vilette. A urmat 
un ceas întreg de hoinăreală pe străzile Parisului, într-un zig-zag pe 
care nu l-a putut imagina nici o companie turistică, pe sub Mont
martre, pe la Gara de Est, pe marile bulevarde Strassbourg și Se
vastopol, prin Saint-Denis și Piața Bastiliei, pe la Monumentul Eroilor 
Rezistenței Franceze, prin Piața Republicii și, în lungul Senei, spre 
Luvru și Pont-Royal pînă sub poalele turnului Eiffel, pentru a coborî 
prin Champs de Mars și Montparnasse spre sud, la ieșirea spre Porte 
d’Orlăans. Pe tot circuitul acesta de labirint n-a fost nimic întîm- 
plător, firul Ariadnei se afla în mîinile șoferului nostru, brusc 
transformat în cel mai volubil ghid, fără ca să-1 oblige sau să-l fi 
rugat cineva s-o facă.

— Montmartre, domnilor... în vîrful lui, catedrala aceea albă e 
vestita Sacre Coeur, iar la picioarele ei cartierul boem al Parisului 
foarte căutat de turiștii yankei... Monumentul eroilor Rezistenței 
Franceze, cartierul lui Marat, cu piața în care se țin mitingurile 
cu cea mai mare bătaie de cap pentru domnii aceia pe care ați 
avut onoarea să-i cunoașteți la aeroport... Piața Bastiliei, pe care de
sigur, o cunoașteți... Sena... Da, aceasta e Sena noastră, domnilor, ce 
să vă mai spun despre ea ?...

Ne impunea la acest șofer francez mîndria pentru Parisul său 
natal, ospitalitatea benevolă, și extraordinara stăpînire a volanului 
care îi permitea să se strecoare cu hardughia sa prin cele mai 
aglomerate străzi ale orașului, lăsîndu i totuși mîna stingă liberă, 
pentru a ne arăta din cînd în cînd locurile spre care să ne uităm.



GAZEIA LITERARA

„Ca a ai mai demteme
pre tfîrșitul lunii fe
bruarie, comuniștii de 
la furnalele Hunedoa
rei au lansat o chema
re : „Să realizăm pla
nul de producție al fie
cărei luni cu o zi mai 
devreme !"

Să urcăm, in aceste 
dimineți de noiembrie,

pe platformele secției I a furnale
lor. Si cercetăm cei patru coloși care 
vibrează amplu sub cer. La căpătui 
celor trei anotimpuri oare și-au aprins 
și și^au stins, peste Hunedoara, culo
rile, chemarea din februarie e la fel
de vie că in primele clipe ale nașterii 
ei. Ne va primi chiar la intrarea plat
formelor, gravată cu litere roșii pe 
urișe panouri: „Să realizăm..." Pe fie
care platformă, un panou cu lozinca 
întrecerii. Sint porțile prin care pă
trunzi in intimitatea furnalelor, sint 
porțile prin oare pătrunzi — dacă vreți

ției, dar care acum funcționa cu pu
tere redusă, în așteptarea reparației 
capitale. Chiroșca s-a înnegurat. Așa
dar, adio victorii! Așadar, peste ci- 
tc'iva vreme, decanul celor patru coloși 
trebuia să stea deoparte, simplu spec
tator al unei bătălii ce se vestea atit 
de pasionantă. Și totuși...

Acest „și totuși" — lumină de o clipă 
între două încruntări ale feței — Ion 
Chiroșca nu l-a mărturisit, un timp, 
nimănui, și asta din scrupul de lup
tător rutinat, care nu face nici o miș
care fără o analiză profundă a tutu
ror factorilor „de pe teren". Drept 
Oare, vreme de cit ev a zile, bătrînul 
prim topltor a cercetat, a analizat, 
și-d pus întrebări, a fixat repere, a 
tras Concluzii... Pretutindeni, în aceste 
Zile, comuniștii secției I furnale 
Cercetau, Căutau. Chemarea la între
cere le găsise furnale cu 1.500 tone

fantezie decît se socotiseră in staro. 
Alături de Chiroșca a venit și comu
nistul loan Iacob, prim topitor la fur
nalul nr. 2, prețuind supravegherea 
unui schimb. Rezultatul ? Furnalul 4 
— pe care normele tehnice îl decre
taseră „îmbătrinit" — a continuat să-și 
facă datoria, atingînd toți indicii pla
nificați. O victorie care i-a mîniat, 
poate, pe unii, dar asta numai în ce 
privește aspectul ei tehnic. Altminteri 
n-a fost, pentru nimeni, nici un mi
racol : odată ce lupta o porniseră co
muniștii, izbinda era hotârită, indis
cutabilă !

★
... Dar iată! Abia se recuperaseră 

cele 1.500 de tone — abia se iveau pri
mele sclipiri ale viitoarelor succese 
în „întrecerea timpului", cum o bote
zaseră hUnedOfenii — cînd b întim- 
plafe păru să întunece totul.

— in înseși glodurile și sentimentele 
tutelor de oameni ce lucrează oct.

* C/mMEir IHIIL^EIDMDHRIIEAN
...Un nume : lom Chiroșca. Vechi 

muncitor, prezență totdeauna remarcată 
pe platforma furnalelor, cu umbletul 
său uimitor de tinăr, în ciuda statu
rii robuste, masive, cu ochii săi mart 
— cînd verzi, cină albaștri, in iriză
rile de văpăi ale gurii cuptorului — 
cu fața sa de culoarea cojii de arbore, 
crestată din loc în loc de cute adinei. 
„Cutele acestea — spunea un pictor 
care i-a făcut portretul — parcă amin
tesc de înseși zbuciumatele vîrste ale 
Hunedoarei, ale istoriei ei..." Chiroșca 
a suris. Nu-i chiar atit de bătrîn, 
dar a cunoscut bine, e drept, și Hu
nedoara trecutului, așa cum a cunos
cut și zilele marii ofensive pentru 
învierea „cetății de foc" lăsate-n pa
ragină de vechii stăpini. Ioan Chi
roșca este astăzi prim-topitor, grad 
important în ierarhia furnalelor. Des
pre succesele în muncă prin care a 
ajuns la demnitatea aceasta, s-ar pu
tea scrie multe; dar, după cum se 
știe, uneori este de ajuns o singură 
împrejurare ca să-ți arate limpede 
omul, cu toate gîndurile, frămintările 
și aspirațiile lui. In ce-l privește pe 
Chiroșca (și nu numai pe el) împre
jurarea aceasta a fost chemarea la 
întrecere din luna februarie.

O chemare oare l-a găsit, povestește 
el, intr-o excelentă pregătire de luptă. 
Era la comanda furnalului 1, agregat 
bun, mergînd cu nou după reparația 
capitali prin care tocmai trecuse. Și-a 
scuipat în palme, sufleeîndu-și mine
tile... Dar iată, privirile i s-au cioc
nit de un aspect pe care-l uitase : la 
cițiva pași fumega furnalul nr. 4, de
canul de capacitate productivă al sec

de fontă sub plan. Un colectiv for
mat din cel mai buni muncitori, meș
teri și ingineri încheia fiecare Zi de 
analiză a muncii cu importante pro
puneri. Cină Chiroșca a stat de vorbă 
cu ceilalți șefi de echipe, acel „și to
tuși" era prezent și pe buzele lor. 
Și Racz, secretarul organizației de 
partid, era stăpînit de aceeași idee; 
și Constantin Constantinescu, șeful 
secției I furnale. Chiroșca s-a decis. 
A cerut să l se încredințeze lui co
manda furnalului 4.

— Vom prelungi funcționarea fur
nalului ! și-a vestit el noua echipă.

Unii — cei mai multi* — au aplaudat 
cu căldură. Alții insă au tăcut, pru
denți. Alții s-au mirat. Alții au pro
testat: „Nu ne luăm o sarcină peste 
puteri ? Acum, cînd și așa slntem sub 
plan ?“ La urma urmei, nu-i ușor să 
prelungești viața nici măcar a unei 
simple unelte. Ca să intervii in pro
cesul microscopic al eroziunii molecu
lare, să „vindeci" de bătrinețe fierul 
ca pe un organism viu, îți trebuie nu 
numai indemînare și știință, ci și spi
rit creator, inventivitate, talent. Asta 
în ce privește 0 simplă unealtă... Dar 
să faci lucrul acesta cu un furnal, 
acest Colos, această complicată uzină !

Dar bătălia a început...
... Și nu numai jurnaliștii fruntași, 

ci și timorații primelor clipe — antre
nați in iureșul colectiv al întrecerii — 
au luptat din răsputeri pentru atin
gerea țelului, investind mai mult efort, 
mai multă pasiune a noului, mal multă

Intr-o dimineață, pe nepusă masă, 
alarmă:

... S-a perforat conducta colectoare 
a gazului brut la furnalele 1, 2, 31

O oră albăstrie, rece, de zori. O 
neprevăzută alarmă... Și un grup de 
oameni peste care atenția noastră, 
cînd e vorba de furnale, alunecă: 
anonimii muncii la coloșii de oțel și 
șamotă — sudorii și lăcătușii echipei 
de întreținere.

Intîmplarea aceasta o reeditează in
tr-un fel pe cea povestită mai sus. 
Și aici, ca și în cazul furnalului 4, 
trebuia luată o decizie de rare de
pindea soarta întrecerii, sobrtă pro
ducției. Dar acum nu mai era vreme 
de analize, de calcule : prin spărtura 
conductei, gazele irumpeau cu furie 
în mari vîrtejuri albe și galbene, și 
fisura se putea lărgi dintr-o clipă in- 
tr-alta sub vijelia cea aprigă, sub pre
siunea tot mai intensă...

Leacul clasic în asemenea împreju
rări era oprirea furnalelor (in cazul 
de față pentru cel puțin 10 ore) pen
tru ca rana conductei să jie tămă
duită în liniște. Dar mai țra și alt 
leac nou, îndrăzneț, un leac pe care 
membrii echipei de întreținere — șl 
șeful ei, Teodor Hagea, și sudorul Ni- 
colae Safta, și lăcătușul Năstase Hur
muz — l-au propus într-un glas:

— Să reparăm conducta „din mers" 
fără oprirea furnalelor !

Motivul acestei îndrăznețe decizii: 
10 ore de tăcere a furnalelor răpeau

Hunedoarei șl țării sute de tone de 
fontă.

Cele trei furnale vibrau amplu sub 
cer, respirația lor era egală, maiestuoa
să, puternică, reflexul marilor focuri 
colora ca întotdeauna, din aceleași 
unghiuri, dimineața de smalț a ora
șului, dar undeva, pe o platformă as
cunsă privirilor, o mină de tineri lup
tau vitejește cu furia demențială a 
gazelor. Se cerea o repeziciune fan
tastică : fiecare secundă trebuia folo
sită din plin, fiecare secundă trebuia 
să marcheze Un pas înainte, cel pu
țin unul. Tabla conductei se uzase, 
putea ceda in orice moment sub pre
siunea oarbă, și aerul ar fi năvălit 
înăuntru și prima scinteie, lățindu-se. 
a aparatului de sudat, i-ar fi cuprins 
pe îndrăzneți intr-o hori de flăcări. 
Cățărați pe conductă, echipați că niște 
scafandri, cu măști și veștminte cau- 
ciucate, Hagea și băieții lui au luptat 
astfel cîteva ore. Au izolat perforația 
cu plăci de azbest, purlficind un pic 
aerul și îndepărtind (dar încă nu sil- 
primind) primejdia horei de flăcări, 
apoi, cu alte sforțări, au sudat, ..pe
tecul" (o cutie confecționată din tablă 
de 10 mm, căptușită CU șamOtă) și, in 
Sfirșit, cu ultimele sforțări pe care și 
le mai puteau comanda, au coborît r>e 
platformă.

Deasupra, furnalele Vibrau amplu 
sub cer, respirația lor de titani era 
egală, maiestuoasă, puternică...

Sute de tone de fbntă reintraseră 
— salvate — în arterele industriale 
ale țării.

...O victorie care a uimit poate pe 
unii, dar asta numai în ce privește 
aspectul ei tehnic. Altminteri n-a fost 
pentru nimeni nici un miracol: odată 
ce lupta o porniseră comuniștii!..

★
Numele lui Chiroșca, Iacob sau Ha

gea nu-s decît cîteva intr-o lungă 
coloană în oare-i vom găsi, printre 
alții, pe Ilie Mitcă, Ion Bildea, Tofan 
Dionisie, Emil Hăulică, Șarpe Matei.. 
Nume de furnaliști și încărcători de 
furnale care au realizat planul cu o 
zi, cu două, cu trei mai devreme, sau 
care au redus procentul de fontă de
clarată la zero (căzui echipelor de la 
furnalele 1 și 2), sau care obțin eco
nomii de milioane de lei...

In vara asta, furnaliștii secției I 
au cucerit drapelul de fruntași ai 
combinatului siderurgic. Dar spre 
toamnă, steagul a trecut în mîi- 
nile muncitorilor de la laminorul de 
650 mm.

... Pentru că inițiativa muncitorilor 
de la furnale a fost îmbrățișată de 
toată Hunedoara :

... De harnicii muncitori de la la
minoare, care și-au îndeplinit planul 
anual încă din luna octombrie.

ffl

Grivița Roșie'MATILDA ULMU
(Din Expoziția de la Galeriile de artă, — Calea Victoriei)

perspectivă Ontînd
Culcat pe acest n-alt promontoriu, 
Pe-al veacului nalt promontoriu, 
Ascult nu stihii, nu vînturi, 
Ci sufletul lumii uriaș.

despre pace...
Și de mă scol ca să merg 
Printre nădejdi aburinde
Și visuri ce-și caută forma, 
Pășesc pe văpaie și tindă.

Emil GIURGIUCA

ComBî natul siderurgic Hunedoara, — vedere parțială.

... De cele 12 brigăzi de tineret ale 
laminorului de 800 mm, care-și dispută 
cu otita fervoare titlul de „colectiv 
fruntaș" in întrecerea pe profesii.

... De constructorii Hunedoarei de 
miine, cei oare plantează, în lumina 
crudă a acestor dimineți de toamnă 
tirzie, arborii gigantici, de dimensiuni 
fără rival in lumea vegetalelor, ai unor 
noi furnale și noi laminoare; de oa
meni ca montării tui Clep sau Ion 
Cornea, autorii unor recorduri te duc 
mai departe vechea faimă a construc
torilor hunedoreni (la primii: recenta 
montare a unui reductor in 2 Zile in 
loc de 7; la ultimii: asamblarea unor 
filtre mecanice cu 25 de zile mai re
pede).

Cui va fi decernat drapelul pe Iurta 
noiembrie 7

Eroii principali ai reportajului no
stru — furnaliștii secției I — așteaptă 
clipa decernării, cu emoție, dar și cu 
încredere.

M ișcare în sus...
Cerul se deșira în curcubee repetate.
Pe dunga lor, săgeata trupului, în sus, 
fiece vîrstă-și încorda tăind la jumătate 
arcul culorilor, supus.

Și se loveau în mine doua sentimente, 
unul venind călare, cellalt purtat în lectici. 
Era o izbitură de lumini stîrnite 
ca-ntre opușii poli electrici.

Vieți revărsate-au fost, ori nouri tragici 
pe sub un cer cu stele fixe și etern.
Cerul era în mine și-ave a de orizonturi 
curbate coastele spre stern,

lillllllilllil

Ilie PURCARU

U

înainte de a-și opri autobuzul în fața peronului de la Orly și 
de a-și aborda morga cu care trebuia să însoțească predarea noastră 
în mîinile altui grup polițist care ne aștepta, s-a întors spre noi și, 
zîmbindu-ne cu toată fața, ne-a urat „la revedere" și „succes".

— Hei, cel paiș’pe de la Bourget. Vi i-am adus...
Șl, voind să contracareze gestul de protest al polițiștilor intrigați 

de întîrziere, prietenul nostru a mai adăugat:
— Cu așa o dihanie de autobuz e greu să te strecori și să ajungi 

vreodată la timp.
li mulțumim din priviri și ne îndreptăm spre avion. Un 

„Boeing 707“, ultimul răcnet al tehnicii americane în materie de 
transporturi aeriene intercontinentale (cea mai recentă prăbușire — 
cu două luni în urmă, lîngă Bruxelles — 180 de pasageri la bord), 

w dogorind sub potopul de căldură al soarelui de septembrie, în care 
f . Intrăm topiți, șiroind de sudoare. Ne așezăm pe fotoliile din pîntecul 

metalic al avionului cu plăcerea pe care oricine trebuie s-o aibă 
pătrunzînd într-o anticameră de crematoriu. Calculate milimetric la 
dimensiunile pasagerului mediu, după o topometrie care, la clasa 
'„turist" interzice accesul obezilor, locurile din avion nu-ți permit 
decît să te înfunzi în ele și să aștepți resemnat ce va urma. Deocam
dată urmează așteptare. O așteptare prelungită excesiv, pînă cînd 
cele cincisprezece duzini de pasageri pentru America pătrund în șir 
indian în fuselajul de aluminiu. Prin ferestruica rotundă prin care 
nu s-ar putea strecura afară nici silueta unei balerine, văd una 
din aripile metalice ale corăbiei zburătoare, și două turbo-reactoare 
cu gurile căscate spre zenit. în clipa în care acestea încep să scoată 
un șuierat ascuțit făcînd să vibreze tot aparatul, înțeleg că orice 
atmosferă testamentară e inutilă și că, eventuala întîlnire cu „hurri- 
canul Esther" (uraganul care a bîntuit în primele săptămîni ale lunii 
septembrie coasta americană a Atlanticului făcînd nenumărate ravagii 
și cares în ziua zborului nostru își îndrepta trombele spre New-York), 
nu poate fi decît o chestiune de divertisment. Dar echipajul „super- 
jetului" nostru nu e de aceeași părere. Abia ajunși la înălțimea Hi
malaiei și avîntați deasupra Atlanticului cu o viteză de o mie de 

vom evita întîlnirea
i coasta Groenlandei 
i pe deasupra Terrei

cînd două strigăte s-au înfruntat în luptă 
(iar semnul lor era contrar) 
cu-o mușcătură l-a ucis, cel veșnic 
pe cellalt, numai secular.

Roșul aprins sminti culoarea pală, 
lancea căldurii sparse gheața iernii, 
mireasma ierbii supse din cîmpie 
mirosul cel sălciu, de sînge.

După aceea s-a făcut tăcere.
Mai sacada în sus murmur de sfredel,
Cerul mărunt se-ntoarse iar în cerul mare, 
geamăn și-aidoma cu el.

Doar coama foșnitoare pîn’la țipăt 
muta tot timpul umbra ce-o zvîrleam, 
cînd stăm subțire piatră-n sclipăt 
nemișcător și drept, și surîdeam.

Nichita STÂNESCU

de oxigen de fiecare

amintindu-ml că toate 
ori „Caravelele" fran-

Identitate

și rezistența 
în planarea 
urmă.
nord,

Zona 
unde 
mult 
apu-

Cu dinți de brazi, munții mușcă din cer. 
Eu fug de munți și munții mă cer.

în munți aerul e ascuțit ca o teamă. 
Eu fug de munți și munții mă cheamă.

Munții-și cioplesc din nori cununi 
M-ademenesc munții nebuni

Și-și cheamă alături în vîntul beat 
Muntele din mine încă neurcat.

Undele de sticlă-ale rîlllui
Aleargă clipind albastre
Prin cîmpiile domoale
Sau pe sub codrii împovărați de umbre și 

zvonuri antice.
Cîtă fericire exprimă rîul
în murmurul lui sentimental
Cînd culege, gingaș, de pe țărmuri 
Parfumul candid din ierburi cîrlionțate, 
Rupe fructe zemoase
Din crengile neclintife-ale toamnei
Sau din văzduh își alege
Armonii stelare 1
Pe malul liniștit al rîullii, eti merg
Cîntînd despre pace...
îmi adun și din undele rîului bucuria

de-a trăi.
Al. JEBELEANU

Nimic

nu se stinge
Nu se stinge fără de ecou, 
Nu, nimic din cîte sînt iubite.
Sufletul zăpezilor topite
Sus pe crengi va înflori din nou.

In la(a 
frumuseții și purității tale

Veneție imensă cu porumbei de nea 
îmi pare iarna, pînă în ultimele clipe, 
Cînd stolurile albe, uimite-n fața ta, 
Rămîn să se topească uitînd că uu aripe.

Cimitirul eroilor

Deasupra lor cresc flori nenumărate 
Petalele sînt buzele lor, poate.
Și-albinele în faguri parcă string
Dulceața sărutărilor nedate.

Ion SEREBREANU

orii

kilometri pe oră, căpitanul navei ne anunță că 1 
cu uraganul ureînd spre nord, pînă aproape de 
de unde vom coborî în lungul țărmului canadian 
Nova și a New-Scotlandului pînă la New-York.

Prevederea aceasta inspirată poate de zicala : 
primejdia rea" și-a făcut imediat efectul asupra pasagerilor care, 
primind meniul prînzului au uitat că se află pe bordul unei nave 
străbătînd Atlanticul la zece mii de metri înălțime. „Azi, pe bordul 
nostru: Alsacia... Cîrnați, salam, antricot cu varză". Stilizată, îm
părțită pe ceșcuțe și tubulețe, Alsacia aceasta culinară oferită pe 
genunchi într-o tavă de masă plastică e, în comparație cu cea de 
jos, de pe pămînt, la fel de stereotipă și de standardizată ca surîsul 
de serviciu al stewardeselor. După masă, drept laxativ, compania 
„Air France" oferă pasagerilor săi exemplificarea gratuită a folosirii 
centurilor de „salvare" în caz de prăbușire în ocean. Demonstrația 
practică prin microfon și cu exemple vizuale, e făcută de un tînăr 
ofițer din echipaj care își vîră capul într-un fel de colac-plăcintă 
din cauciuc galben pe care și-1 potrivește pe piept ca pe o bărbiță 
de sugaci și începe s-o umfle țuguindu-și buzele și suflînd într-un 
tub cu robinet. Plăcinta salvatoare marca „Boeing" are în mijlocul

„paza bună ferește

ei înfipt, ca o luminare într-o colivă, un bec care, după cum ne 
asigură o stewardeză roșcovană, se aprinde imediat, la primul contact 
eh apa.

— Stimate doamne și domnilor, „le gonfleur" (umflătorul) n-are 
altceva de făcut decît să sufle cu toată puterea în acest tub și să 
aștepte liniștit pînă va fi cules din valuri. In tot acest timp, steWardii 
și stewardezele companiei noastre vor sta la dispoziția onor pasa
gerilor...

— Și rechinii ? Ce facem cu rechinii domnule, întreabă stacojiu 
de frică ori de prea multă Alsacie un american care tot își înghite 
saliva.

— De obicei, îi răspunde ofițerașul, jiletca noastră de salvare 
e prevăzută cu o sticluță de soluție anti-rechin... Naufragiatul n-are 
decît s-o destupe și să-i răstoarne conținutul în ocean pentru a speria 
răpitoarele... Dar acum nu e cazul, deoarece traiectoria noastră stră
bate numai zone de apă rece unde nu există rechini. In schimb, 
deasupra fiecărui fotoliu găsiți cîte o mască 
pasager cu care, în caz de...

„La naiba", îmi vine să-i strig ofițerașului 
„Boeingurile" americane, „Cometele" englezești
țuzești care nu s-au făcut praf și pulbere la aterizare ori la decolare, 
ci au naufragiat în văzduh sau în ocean, s-au dezagregat, pur și 
simplu nemailăsîndu-le nici măcar rechinilor ceva de mîncare.

Zburăm spre apus, mereu gonind în urma soarelui care trăiește 
o chinuitor de prelungită agonie. în timpul acesta ceasor
nicele noastre măsoară alte ore, acelea ale Bucureștiului 
rămas în urmă nu numai cu distanța fizică, ci și cu handicapul creat 
de rotirea pămîntului în sens invers mersului nostru. Pasărea noastră 
metalică, cu aripile el flexibile pe care efortul motoarelor 
aerului le fac să fîlfîie ușor, aproape imperceptibil, ca 
vulturilor, se străduiește parcă să prindă soarele din 
uraganului ne obligă să ne îndreptăm un timp spre
atingem granițele întunericului cu cer înstelat, dar, nu după 
timp, apropiindu-ne de țărmul „lumii noi", revenim în imperiul 
sului întîrziat, pe care îl regăsim doar ceva mai stins, mai consumat, 
mai îndepărtat. Dedesubt, norii Atlanticului apar ca niște iceberguri 
de vată în albul cărora incendiul crepusculului se reflectă într-o 
splendidă gamă de nuanțe viorii, de la rubiniul violent al mărgea
nului pînă la roz deschis și coral palid. încetul cu încetul, pastelul 
norilor se învîrtoșează căpătînd nuanțe violet, apoi învinețindu-se, 
întuneeîndu-se pînă cînd, o dată cu ultima respirație a soarelui, totul 
se cufundă în neguri. Gurile de dur-aluminiu din aripile albe ale 
„Boeingului", înghit la nesfîrșit înserarea, catapultîndu-ne peste ocean, 

întunerecul complet ne găsește deasupra Halifaxului, în Canada. 
Escală scurtă pentru aprovizionarea cu combustibil și pentru controlul 
certificatelor de vaccinare antivariolică fără de care nu se poate 
pătrunde în America. Cîte lacrimi nu s-au vărsat pe țărmul acestui 
continent' devenit imediat ursuz și inospitalier față de cei ce nu 
posedau petecul de hîrtie prin care să li se adeverească autorităților 
americane că șomerul venit să bată în poarta „prosperității" e imun 
pentru toate păcatele lumești... Carantina-închisoare de pe Ellis Island, 
chiar în spatele Statuii Libertății, cea cu mîna 
veche într-un gest de implorare, a rămas decenii 
emigranților.

Ultimul avînt în slăvi înainte de New-York.
...Deasupra craterului de vulcan aburind, ne

Alsacia undeva, sub lingurică. Uitînd de colacii de salvare și de măștile 
de oxigen, ne strîngem cu putere centurile de siguranță și nu respirăm 
ușurați nici cînd simțim pămîntul sub roțile avionului.

loan GRIGORESCU

întinsă spre lumea 
de-a rîndul groaza

prăbușim cu toată

Ana BLANDIANA

P așii
Pentru venirea mea pe pămînt, 
au rămas locuri destule.
Fără uimire m-au primit. 
Ca pe-o vîrtelniță ziua își rostogolea 

amiaza.
Hergheliile de cai adăpîndu-se, 
ascultau tremurul ferestrei unde-mi începea 

respirația.
Nici holdele goale de secerișul trecut

dincolo de toamnă, 
nici nopțile care m-au legănat nu mi-au 

știut drumurile, 
cu toate că respirația mea le dădea răcoare. 
Zilele, numai ele mi-au îndreptat pașii. 
Zilele își cunoșteau pașii.

Vera LUNGU

Sînt corector de zi și corector de noapte. 
Sub cerul electric al candelabrului mare 
tai litere strîmbe, fac mii de semne albastre, 
dar fruntea mi-o ridic dintre pagini și 

șpalte, 
ochii mi-i închid pentru o singură clipă 
suficient să crească din rînduri de-abia 

tipărite 
continente și oameni, rachete și stele. Eu 

însumi 
părăsind casa de gheață a familiei de 

eschimoși 
cu schiurile cobor pe o pantă nebună, 
în vechiul automobil cu felinar și roți de 

landou 
trec în revistă mașinile noastre moderne... 
Pornesc pe Amazonul încărcat de orhidee, 

de umbrele 
celor uciși de cavalerii spanioli — 
și dintr-o barcă ușoară cineva mă salută 
sau vrea să-mi ofere papagalul somnoros 

de pe umăr.
Sînt în Africa ridicată să se spele de sînge. 
tai trestie de zahăr în Cuba victorioasă, 
în Siberia vînez vulpea argintie 
și -aflîndu-mă cu o navă uriașă în Cosmos 
desenez mimarea stelelor cu pupila mărită. 
Unde nu sînt ? Unde nu îmbrățișez 
culorile prezentului, proaspete ?
Revin la pagini cu mii de semne și șțmlte, 
pornind cu-adevărat în călătoria
— lungă și de nimeni văzută — 
spre bucuriile de seară ale cititorilor 

pentru care 
sînt corector de zi și corector de noapte.

Petre STOICA



I - kUlU» 1 •■I.' ' I lilt J I ■ ' —t'"

GAZETA LITERARA

/

(Urmare din pag. 1) 

în situații defensive — arestați, tor
turați — și prea puțin în acțiune, alții 
acționează fără a se vedea suficient 
mobilul psihologic al gestului, înțele
gerea lucidă, conștientă, de la înăl
țimea unei gîndiri revoluționare care-i 
determină să-și riște și uneori să-și 
sacrifice viața. Firește că criticile res
pective, formulate la timpull lor în 
presă, vizează într-o măsură diferită 
romanele amintite, nivelul lor ideo- 
logico-artistic fiind diferit. Nu este lo
cul însă aici să reluăm analiza fie
cărui volum în parte, fiindcă socotim 
că această misiune a fost îndeplinită 
bine de critica noastră literară. Ce 
concluzie se impune din discutarea 
problemelor prozei de evocare a lup
tei antifasciste? Această eroică perioa
dă revendică o atentă și serioasă 
cercetare din partea romancierilor, , o 
meditație adîncă asupra figurii erou
lui comunist în această etapă. Pe 
baza experienței valoroase obținute 
pînă acum, prozatorii noștri vor crea, 
bineînțeles, opere de înaltă artă, care 
să depună mărturie asupra acestei 
epoci din istoria poporului nostru.

Despre transformările revoluționare 
petrecute în anii puterii populare au 
scris cei mai mulți dintre prozatorii 
noștri. Ne referim înitîi la tema înnoi
rii satului, pe drumul socialismului, 
temă ce deține pînă acum o arie 
literară mai largă. Atenționăm din 
proza ultimilor ani: „Setea" de Titus 
Popovici; „Bărăgan" vol. II de V. 
Em. Galan; „Primăvara pe Tîrnave" 
de Lucia Demetrius; „Cristina și con
damnata la moarte" de Kovâcs 
Gyorgy; „Cuscrii" de Al. I. Ghilia; 
„Destin" de Aurel Mihale; „Drum 
deschis" de Șerban Nedelcu; „Neamul 
Gondoșilor" (vol. III) de Szabo Gyula; 
„Front fără tranșee" de Petre Sălcu- 
deanu; „Zilele săptămînii" de D. R. 
Popescu etc. Trebuie să mai enume
răm un număr de nuvele și sc-hițe 
aparținînd lui Marin Preda, Siito An
dras, Remus Luca, Petru Vin- 
tiilă, Mircea Șerbănescu, Dumi
tru Mircea, Ioan Grecea și unor 
tineri scriitori Ia care ne vom referi 
mai jos. Atenția de care s-au bucurat 
aceste lucrări se explică prin ineditul 
conținutului, — înfățișarea țăranului 
atașat de revoluție, creator al unei 
vieți îmbelșugate —, prin prezentarea 
raporturilor de azi în agricultură, prin 
ținuta lor artistică. Personaje ca 
George Teodorescu și Mitru Moț, An
ton Filip, Vlad Oprișa, Ion Airi- 
ne etc., au devenit figuri cunos
cute de eroi pozitivi, țărani și 
intelectuali care contribuie efec
tiv la ridicarea satului din vechea 
mizerie și înapoiere în oare fusese 
ținut de clasele exploatatoare. La a- 
naliza acestor romane, critica literară 
a subliniat însă că — exceptînd 
„Drum deschis" de Șerban Nedelcu 
și „Front fără tranșee" de Petre Săl- 
cudeanu — ele se petrec fie înainte 
de începerea acțiunii de colectivizare, 
fie în perioada de constituire a gos
podăriilor agricole colective și a celor 
de stat. Astăzi, cînd acțiunea de co
lectivizare a agriculturii a intrat în 
etapa finală, cînd se duce o muncă 
de consolidare economic-organizatorică 
a gospodăriilor colective, iar membrii 
lor au căpătat o experiență însem
nată în munca de conducere, proble
mele pe care le ridică realitatea sa
tului socialist nu și-au găsit încă în 
roman reflectarea artistică corespunză
toare. Dacă schițele și reportajele su
plinesc într-un fel această carență este 
necesar totuși oa romancierii noștri 
să reflecte mai intens procesul actual 
prin care trece satul romînesc.

Cu privire la necesitatea dezvoltării 
romanului închinat vieții clasei mun
citoare critica literară a pledat de 
multe ori și competent. Amintim 
articolele lui Silvîan Iosifescu și Mi
hai Novicov. Deși proza citadină are 
o tradiție mai restrînsă la noi decît 
cea rurală și constituia pînă nu de
mult unul dintre sectoarele deficitare 
ale frontului literar, în anii din urmă 
se înregistrează o preocupare mult 
mai susținută pe acest tărîm. Dintre 
romanele amintite pînă aici cîteva își 

Direcții de dezvoltare
ndrumarea de către par
tid a literaturii stimu
lează dezvoltarea apti
tudinilor creatoare. 
Principialitatea ideolo
gică îl ajută pe scri
itor să-și aleagă for
ma sau stilul fiecă
rei cărți. Căci înrîuri- 
rea eduoativă a artei 

e condiționată de respectarea strictă 
a specificului imaginii literare. Este
tica marxist-leninistă susține că nu 
poate exista literatură de valoare a- 
colo unde ideile mari ale epocii nu 
sînt întrupate în generalizări artistice 
profunde, în caractere vii. Actualita
tea temei, renumele scriitorului _ nu 
justifică producțiile searbăde și plicti
coase, în care tocmai desconsiderarea 
artei prejudiciază și problematica im
portantă. Varietatea stilurilor în pro
za noua atestă justețea indicațiilor 
partidului.

Preocupată de analiza la obiect, de 
demarcarea profilurilor literare (între
prindere în care s-a evidențiat în ul
tima vreme) critica a trecut prea timid 
la cercetări de sinteză cu privire la 
direcțiile de dezvoltare artistică. Ți- 
nînd seama de caracterul acestui ar
ticol, ne mărginim acum mai mult 
la cîteva sugestii, care pretind com
pletări și aprofundări ulterioare.

Spre a înlesni demonstrația suma
ră, distingem mai întîi o grupare de 
scriitori, după caracterul relatării, în 
sensul sobrietății realiste, al obiecti
vării epice. Printre acești prozatori, 
o conturată personalitate are Ma
rin Preda. Bineînțeles, că adău
găm deîndată că direcția sa de 
preocupări este analitică, de observa
ție psihologică. Odată cu Marin 
Preda, proza romînă descoperă un 
nou univers sufletesc. In vechea 
literatură rurală, după cum remarcă 
G. Călinescu, zona de explorare a 
scriitorului se restrîngea adesea în
tre hotarele pornirilor elementare, cu 
procese trudnice, obstinate, năpraznice 
în declanșare. Marxism-leninismul i-a 
învățat însă pe scriitori să vadă în 
țăranul istovit de munca aspră în ca
pitalism, trăsăturile de umanitate și 
generozitate revoluționară. La Marin 
Preda, revine o temă favorită: ocro
tirea omeniei și a liniștii voioase 

desfășoară acțiunea în orașe mari 
(„Rădăcinile sînt amare", „Bariera", 
„Șoseaua Nordului", „Prăbușirea ar
hanghelilor", „Pe muche de cuțit"). 
Găsim tema prefacerilor revoluționare 
din centrele urbane în anii puterii 
populare — cu incursiuni în trecut 
— în romane ca : „Scrinul negru” de 
G. Călinescu, „Gablonz .magazin uni- 
versel" de Ury Benadar. Un obiectiv 
principal rămîne însă viața oamenilor 
muncii din sectoarele industriale, chi
pul muncitorului socialist: „Statuile 
nu rîd niciodată" de Francisc Mun- 
teanu; „Ora șase" și „Anii tineri" 
de Nicolae Tic; „Dunărea revărsată" 
de Radu Tudoran: „Oțelul" de C. Chi- 
riță. „In munții de miază-noapte" de 
Dragoș Vicol și volumele de nuvele 
semnate de Eugen Barbu, Nagy lstvari, 
Ștefan Gheorghiu, Nicuță Tănase, 
Huszâr Săndor, Dumitru - lgnea 
Sînt de reținut ca eroi pozi
tivi: Andrei Pahonțu („Ora șase"). 
Oniga, Strihan („Anii tineri"), Horvath 
(„Statuile nu rîd niciodată"). Figura 
muncitorului exprimă esența epocii noas
tre socialiste, cînd puterea aparține po
porului descătușat, cînd se îndepli
nește vechea năzuință a scriitorilor 
spre eroul pozitiv. Aspirația de drep
tate nu o mai revendică insul vlăguit, 
inadaptabilul lovit brutal de un ad
versar considerabil superior ca in 
societatea burghezo-moșierească. As
tăzi, reprezentantul forțelor noi, să
nătoase, stăpîn pe munca sa în statul 
popular este un om care pricepe lim
pede mecanismul istoriei, și este 
în stare să transpună în viață 
normele moralei avansate. Dacă este 
un fapt meritoriu creșterea numărului 
de romane consacrate temei muncito
rești, trebuie să spunem că nu în
totdeauna calitatea lor artistică este 
corespunzătoare. In paginile cărților 
eroul înaintat, muncitorul comunist, 
nu posedă încă forța și atracția pe 
oare o exercită în viață. Sugestii nu
meroase pornite de la cititori din di
ferite sectoare ale construcției socia
liste, arată cîte surse de inspirație 
sînt încă neutilizate de scriitori. Ca 
să răspundă sarcinilor actualității, ca 
să creeze opere pătrunse de spirit de 
partid, la un înalt nivel artistic, pro
zatorii trebuie să-și concentreze într-o 
mult mai mare măsură eforturile în
spre reflectarea vieții marilor orașe 
industriale.

Progresele înregistrate în ultimii 
ani în orientarea către actualitate 
confirmă, faptul că proza. noastră a 
atins o maturitate ideologică și artis
tică. Este necesară acum o întărire și 
mai mare a legăturilor artei cu viața 
poporului. Transformările economice 
și sociale care au loc în țara noastră 
determină o nouă conștiință socia
listă, o nouă morală, o nouă 
atitudine față de muncă și bunul ob 
ștesc, noi relații tovărășești între oa
menii muncii. In Raportul prezentat 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la cel de al Ill-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn se spu
nea : „Viața arată ce forță reprezintă 
conștiința tot mai înaltă a oamenilor 
muncii, identificarea lor cu interesele 
generale, încrederea lor în viitor, ho- 
tărîrea lor de a-și aduce contribuția 
la victoria deplină a socialismului". 
Datoria scriitorilor este să sprijine 
mai substanțial intensa activitate pe 
care partidul o desfășoară pentru dez
voltarea conștiinței socialiste, a noi
lor trăsături morale, pentru formarea 
omului nou, constructor al socialis
mului și comunismului.’ Firește, suc
cesul muncii literare depinde de cu
noașterea adîncă, multilaterală și pre
cisă a bieții constructorilor socialis
mului. „Se cere îndeosebi cunoașterea 
aprofundată a realităților, studierea 
îndelungată, contactul viu, permanent 
al artistului cu oamenii muncii — 
viitori eroi ai operelor sale. Numai 
astfel în paginile cărților, în operele 
de artă va pulsa din plin viața 
noastră atît de bogată, cu faptele ei 
mărețe, cu ideile ei nobile, cu luptele 
ei victorioase". (Raportul la cel de 
al Ill-lea Congres al P.M.R.). Credem 
că literatura noastră dispune _ de for
țele necesare spre a îndeplini marile 
sarcini trasate de partid.

din sufletul omului simplu. Un 
țăran care nu e obsedat de pa
tima pămîntului. Un țăran, care 
în capitalism, își apără pacea gos
podăriei, spre a se putea dedica altor 
ocupații, depărtate de cîștiguri ime
diate. Revelațiile literaturii lui Marin 
Preda rezidă deci în dezvăluirea psi
hologiei omului simplu, a resorturilor 
sale de demnitate și de veleități de
asupra patimilor. .Motivul literar coa
gulator : monografia unei aspirații. 
Dialectica bucuriei (traversarea de la 
bucuria senină, naivă, fără răspundere 
a eroului pînă la bucuria calmă, îndrăz
neață, lucidă) este determinată de înțe
legerea revoluționară. Numai socia
lismul, arată scriitorul, conferă omu
lui simplu liniștea sufletească a cer
titudinilor. Ca să descrie procesul de 
transformare psihică, scriitorul retează 
frazele avîntate, respinge efuziunile, 
stilul patetic. Prin duritatea și sobrie
tatea relatării răzbat mai elocvent 
marile,-pasiuni. Problematica gravă a 
umanității în secolul XX capătă un 
ecou impresionant în decorul frust 
țărănesc.

Dacă după cum s-a precizat, 
proza lui Marin Preda converge 
în jurul unui erou, lucrurile fiind 
privite din unghiul său de vedere, 
Titus Popovici a dat amploare cro
nicii sociale în roman. în paginile 
sale, concepute în stil de frescă, tră
iesc mulțimile, cuprinse de avînturile 
revoluției. Diversitatea categoriilor u- 
mane apare într-o construcție echili
brată, armonioasă. Se observă prefe
rința scriitorului pentru dezbaterile 
intelectuale, care pun acut problema 
răspunderii și a angajării în momen
tele decisive. Scriind un roman al_ e- 
nergiilor dar și al conștiințelor dile- 
matice, Titus Popovici are o vervă a 
narațiunii, o fervoare în propunerea 
unor idei de un interes mai general. 
Este vizibilă aceeași oroare, ca și la 
Marin Preda, față de sentimentalism, 
prin cultivarea unei proze severe, re
ținute, în care irumpe însă și satira.

La Eugen Barbu critica a recunos
cut simțul plastic în descripție și 
precumpănirea spectaculosului în tra
tarea subiectelor. înzestrat cu inven
tivitate epică, acordind întîietate ac
țiunii, scriitorul este dotat pentru în
fățișarea faptelor de eroism, a vite
jiei și curajului comunist. Cu de alde 

Oaie și ai săi, Eugen Barbu are răb
dare, e meticulos, zugrăvește atent 
prefacerile sufletești, năzuie spre o 
reconstituire fidelă a traiului prole
tar. Stilul de neutralitate epică, în 
oare sensurile psihologice reies nu
mai din replici și gesturi, a fost în
cercat de Eugen Barbu în „Șoseaua 
Nordului".

Pentru proza cu caracter de obiec
tivare V. Em. Galan reprezintă o re- 
vitalizare a povestirii moldovenești: 
o îmbinare între ritmul molcom de 
relatare și trepidația transformărilor 
socialiste. Vijelioasele înnoiri în viața 
țăranului sînt istorisite răbdător, or
donat, profitînd de savoarea fiecărei 
replici. Nagy Istvan, care urmărește 
cu aceeași minuțiozitate dîrzenia tă
cută, modestă a oamenilor noi, alege 
voit un ton de relatare arid, uscat, 
aspru, o narațiune austeră.

Spre deosebire de romancierii citați 
mai sus, creatori de tipuri, cu vocație 
narativă, Zaharia Stancu înclină ade
sea spre o proză lirică, în care pre
domină intervenția afectivă a scrii
torului. Fără reținere, sînt înfăți
șate ca într-un documentar scenele 
zguduitoare ale suferinței țăranilor în 
trecut, un cortegiu al barbariilor 
moșierești („Desculț").

Aceste imagini susțin replica ex
plozivă, cu adresă directă a scriito
rului. Numai concepția marxism-leni- 
riismului l-a putut călăuzi pe Zaharia 
Stancu să descopere cu exactitate pe 
inițiatorii răului. Prezentînd sugestiv 
cadrul rudimentar de existență a ță
ranului, supus opresiunii burghezo- 
moșierești, dezlănțuirea demascatoare 
are o violență de scalpel. E răsturnată 
dispoziția sistematică, premeditată a 
evenimentelor, iar învălmășeala aso
ciațiilor are ca focar subteran numai 
vîlvătăile imaginației micului Darie.

Romanul-cronică
ind o epocă se caracte
rizează prin ample des
fășurări de mase este 
firesc ca în proză ne
cesitatea oglindirii a- 
cestui tumult al mul
țimilor să spargă unele 
din tiparele tradiționa
le. Prezența revoluției 
populare determină di
rect configurația a 

numeroase medii sociale, de aceea 
sublinierea semnificației ei presu
pune adesea utilizarea unor tablouri 
de frescă. Nu apare întîmplătoare în- 
rîurîrea exercitată de spiritul nou al 
epocii asupra modalităților romanului. 
Ca să cuprindă multitudinea categorii
lor umane, ca să indice fundalul de 
transformări grandioase, pe spații 
largi, care încadrează destinul eroilor, 
mulți scriitori au abordat romanul- 
cronică. Prin romanul-cronică se evi
dențiază cel mai deschis caracterul 
social al prozei noi. Fiind o modali
tate epică foarte răspîndită, ne ocu
păm aici în mod separat de ea. A 
fost scolastică, rigidă părerea că nu
mai această manieră de narațiune e 
capabilă să înfățișeze specificul vre
murilor contemporane și că alte ti
puri de compoziție, în special cele 
clasice, ar fi anacronice. Nu poate 
exista un monopol al vreunei formule 
epice în realismul socialist. Dar n-a 
fost mai recomandabilă nici părerea 
contrarie că romanul compus în stil 
de frescă ar fi sortit schematismului, 
deoarece aici ar dispare inevitabil 
relieful individual al personajelor. 
Chiar proza din ultimii ani a dovedit 
puternica viabilitate a acestei moda
lități. Romanul „Setea" este conceput 
ca o cronică a evenimentelor politice 
din viața unui sat. Se descrie lupta 
pentru realizarea reformei agrare, se 
arată metodele de care uzează comu
niștii pentru atragerea țărănimii mun
citoare, formele de împotrivire ale 
dușmanului. „Setea" dezbate grave 
probleme etice, determinate flagrant 
de poziția adoptată de eroi în con
flictul de clasă. Unde se manifestă 
„fatala" contradicție între problema
tica sociail-politică și destinul indivi
dual ? Tocmai în clocotul mișcărilor 
de masă se cristalizează fizionomia 
personajelor. Să ne amintim scena 
înfruntării la tîrgul de la Tîrnăuți. 
Acum se aprinde instinctul gregar 
al lui -Suslănescu, speriat de apro
pierea mulțimii, acum face George 
Teodorescu un pas hotărîtor pentru 
a se contopi cu energia poporului, 
acum, dezmeticit din plasa prejude
căților și a insinuărilor demobiliza
toare, capătă Mitru Moț semeția ges
tului, cu conștiința puterii ce o dețin 
săracii de altădată.

Dintre romanele închinate actuali
tății, multe au trăsături de frescă; 
„Primăvara pe Tîrnave" de Lucia De
metrius, „Drum deschis" de Șerban 
Nedelcu, „Front fără tranșee" de Pe
tre Sălcudeanu, „Oțelul" de C. Chi- 
riță, „Balul intelectualilor" de Ștefan

Tradiție și spiritul epocii
e atitudine trebuie să 

adopte prozatorii rea
lismului socialist față 
de tradiție? Că în dez
voltarea sa, romanul ro
mînesc a asimilat ex
periența predecesorilor, 
a înglobat formulele 
durabile atestate de is
toria literară — faptul

este incontestabil. Desigur că perspec
tiva asupra modalităților tradiționale 
apare condiționată și de particulari
tățile epocii contemporane, de conți
nutul și ritmul transformărilor socia
liste. In proza din anii construcției 
socialiste s-au precizat cum am spus, 
direcții de înaintare care nu erau po
sibile în trecut. Romanul marilor miș
cări sociale în care se definesc și 
procese de conștiință, romanul dez
văluirilor în analiza psihologiei omu
lui simplu — aparține aproape în 
întregime epocii noastre. Cînd critica 
este' solicitată să judece tentativele 
de inovare în romanul contemporan, 
atitudinea ei trebuie să fie atentă, 
cumpănită, receptivă. Nu ni se pare 
astfel salutară reacția unor cronicari 
în fața romanului „Ieșirea din Apo
calips" de Al. Ivan Ghilia. Despre 
„Cuscrii" s-a remarcat că trece peste 
granițele prozei moldovenești, fuzio- 
nînd darul descripției și al istorisirii 
leneșe cu interesul pentru impetuoa
sele mișcări sociale. Cu „Ieșirea din 

Ritmul precipitat exprimă bine at
mosfera premergătoare răscoalei, miș
carea epică febrilă invadînd iotul 
prin risipa de verbe, prin propozițiile 
scurte, întrerupte, prin tonalitatea a- 
menințătoare a istorisirii. Momentele 
de tensiune extremă se potrivesc sti
lului lui Zaharia Stancu, care trece 
de la adeziune pătimașă lirică la 
zvîcnetul mîniei.

Proza în care se manifestă subiec
tivitatea afectivă a scriitorului mai 
are și alte moduri de exprimare. Li
teratura lui Geo Bogzia (ne referim 
la faza actuală) adoptă o viziune 
monumentală, autorul proiectînd ima
ginile pe dimensiuni uriașe, căutînd 
grandoarea gestului uman. Este o des
cripție cu predispoziții alegorice. Prin 
patetism, prin amploarea hiperbolelor, 
reportajul lui Bogza este un mod so
lemn de a celebra construcția socia
listă. Pe linia unei proze lirice, des- 
cinzitid de undeva din Sadoveanu, Eu- 
sebiu Camilar restaurează un stil ar
haic, fastuos, cu colorit de legendă.

Intr-o sinteză aparte, romanele lui 
G. Călinescu reunesc, în paginile 
lor cele mai reușite, însușiri va
riate: spirit clasic de analiză a senti
mentelor, portretizări de o vivacitate 
satirică pînă la grotesc, reflexivitate 
și nivel de intelectualitate, discontinui
tatea manierei narative, (întretăierea 
desfășurării epice prin fișe de jurnal, 
scrisori, comentarii,) fără ca în compu
nerea figurilor noi aceste tendințe să 
se armonizeze întotdeauna fericit

Nu putem omite în prezentarea 
noastră aportul tinerilor care în ul
timii ani conturează cu vigoare noi 
direcții de dezvoltare, chiar dacă n-au 
încă afinități, preocupări sedimentate. 
Amînăm insă din nou problema tine
retului pentru un capitol final.

Luca etc. Trebuie să apreciem aceste 
cărți ca o etapă de dezvoltare, să 
dezvăluim deficiențele existente, . pen
tru a asigura un nou avînt romanu
lui. De problemele acestei modalități 
epice s-au ocupat de mai multe ori 
In articole judicioase, Dumitru Micu 
(„Gazeta literară"), Ion lanoși („Lu
ceafărul"), Ov. S. Crohmaniceanu 
(„Viața romînească") Ion Lungii 
(„Tribuna"). Chestiunea hotărîtoare în 
romanul-cronică este într-adevăr ra
portul între destinul individual și 
prezentarea categoriei sociale res
pective. Ceea ce periclitează sub
stanța lui este alunecarea spre do
cumentar, spre relatare reportericească. 
In acest caz, într-adevăr, caracterele 
se estompează, devenind simpli expo- 
nenți ai diverselor straturi sociale. 
La „Balul intelectualilor" — istoria 
de o noapte a unui orășel ardelenesc
— se observă de pildă cum veleitățile 
de cronicar ale autorului îl împing 
spre meticulozitate, fiecare ramificație 
socială fiind cuprinsă în aria de cer
cetare și ierarhizată după un plan 
metodic. Ne nemulțumește faptul că 
din perspectiva de relatare, descripția 
evenimentelor se face cu un fel de 
cumințenie artistică, mizîndu-se mai 
mult pe aspectul ilustrativ. Aflăm despre 
preocupările veroase ale fostelor no
tabilități locale și despre avatarurile 
amoroase ale fiicelor acestora. Zugră
virea patimilor sordide nu e biciuită 
însă de un patos mai înalt, patosul 
satirei Aflăm despre existența unor 
intelectuali veritabili, supuși presiuni
lor burgheziei, despre efortul unor mun
citori de a răspunde umilințele proti
pendadei. Descrierea durerilor auten
tice nu e alimentată de un patos 
mai înalt, patosul tragicului. Lipsește 
nimbul de transfigurare a notației, 
fie el chiar nostalgic sau melancolic, 
în cazul rataților. Expunerea corectă, 
bine orînduită în stilul romanului-cro- 
nică, trebuie înaripată ca să vedem 
astfel și viziunea artistică personală 
a autorului.

Dacă în folosirea acestei modalități 
epice nu se opune rezistență tentației
— posibile mai ales aici — de a 
da un caracter expozitiv tematicii, ro
manul va suferi în realizarea perso
najelor principale, va pierde structura 
unitară, va dilata acțiunea in epi
soade lăturalnice, de prisos. Volumele 
ajung astfel la proporții nejustificate 
ca de exemplu „Primăvara pe Tîr
nave" de Lucia Demetrius. De o ast
fel de carență suferă într-o măsură 
„Drum deschis" de Șerban Nedelcu 
și „Front fără tranșee", amîndouă a- 
vînd merite însemnate în înfățișarea 
noului avînt al țărănimii pe drumul 
socialismului. In „Oțelul", roman ce 
vădește efortul autorului în cunoaște
rea vieții clasei muncitoare, există și 
clișee regretabile.

Și in privința altor modalități epice 
confruntarea între tradiție și inovație 
devine decisivă.

Apocalips", Ghilia încerca să pășească 
în altă direcție, construind un roman 
de atmosferă în care importantele 
evenimente din preajma insurecției ar
mate să fie întruchipate în imagini 
de simbol, cu intenții de generalizare 
vastă. Constatînd unele lacune reale, 
critica nu trebuia să-l îndemne pe 
Ghilia să se întoarcă la o manieră 
tradițională.

Problema raportului Intre tradiție 
și spiritul epocii marchează și evolu
ția altor scriitori contemporani. Din 
acest punct de vedere ne explicăm 
de ce Eusebiu Camilar, care are o 
forță neobișnuită în a insufla viață 
viziunilor mitice, nu poate izbîndi în 
sforțarea de a înfățișa situațiile pre
zentului în odăjdiile unui stil cere
monios, patriarhal. Stilul exprimă și 
o optică asupra dinamicei sociale. 
Nici Ion Istrati, înzestrat autor de 
schițe, nu-și lasă eroii, oameni de 
azi, să respire în voie din pricina 
strimtelor canoane aparținînd unei vi
ziuni anacronice.

De o altă natură este dorința de 
a transfigura realitatea nouă, prin in
termediul unor procedee artificioase, 
prăfuite. Din neîncrederea în caracte
rul captivant al temei muncii și a! 
eroismului cotidian, unii autori rein
troduc formule de efect ale unui tre
cut literar perimat. Un exemplu de 
invadare, printr-o romantică desuetă, 
a unei opere realiste este romanul 

„Dunărea revărsată" de Radu Tudoran. 
Scriitorul mînuiește bine uneltele epi
cei, are un stil antrenant, cu resurse 
de plasticitate; de data asta e preo
cupat de un mediu proletar și scrie 
pagini inspirate despre dîrzenia mun
citorilor și hotărîrea cu care-și fău
resc propria soartă. Peste imaginea 
emoționantă a muncii se revarsă însă 
o poezie nostalgică, vetustă, caracte
ristică volumelor anterioare ale scri- 

'■itorului care se petreceau în altă 
ambianță, cu alte personaje. Concesiile 
făcute sentimentalismului și scenelor 
de senzație tulbură simetria cărții, 
deviază inevitabil și linia de dez
voltare a eroilor din universul mun
citoresc. Aici se resimt ecourile ma
nierei vechi de creație care descon
sidera latura ideologică, filozofică a 
temei, scontînd pe romantica senzuală, 
pe mirajul chemărilor difuze, fasci
nante, pe insinuarea chiar în paginile 
„aride" despre șantier a formelor is
pititoare ale eroinei principale. Re
miniscențele viziunii nerealiste — a- 
ventura epatantă, erotismul, dorurile 
veștede — pot conviețui anevoie cu 
avîntul autentic al muncii.

Nu numai prin aceste mijloace di
recte se infiltrează sentimentalismul 
în prezentarea eroismului contempo
ran. De fapt maniera sentimentalistă 

Originalitate sau manierism?
ste o menire a criticii 
să încurajeze căutările 
inovatoare să supună 
unei analize severe în
chistarea. comoditatea, 
lipsa de aspirații în 
creație. Oferind un cli
mat favorabil diversifi
cării talentelor literare, 
realismul socialist înal

ță ca o deviză criteriul exigenței.
Dacă observăm o anume reținere 

în abordarea unor teme noi, o zăbo
vire pe drumuri demult explorate, fără 
dorința de a depăși hotarele fixate, 
sîntem datori să avertizăm asupra 
primejdiei de stagnare a talentelor. 
Ne referim aici la tendința, vădită în 
producțiile unor scriitori, de a repeta 
aidoma tipare anterioare care au cu
noscut un succes la vremea lor, do- 
vedindu-se eficace. Nu este vorba de 
data aceasta de tipare străine, ci de 
propriile construcții literare, verificate 
ca fructuoase în primele lucrări și 
reluate apoi pînă la epuizarea filo
nului.

Trebuie făcută însă în prealabil o 
delimitare între manierism și acea 
stăruință conștientă a unor scriitori 
de a dezbate o idee artistică, în mai 
multe variante asemănătoare, susțî- 
nînd fiecare un alt edificiu epic. La 
Sadoveanu reîntîlnim adesea aceeași 
structură, a eroului, aceeași epică, a- 
ceeași perspectivă de comentare a în- 
tîmpiărilor, dar nuanțele adăugate au o 
valoare deosebită, exprimă o particu
laritate a concepției scriitorului. Nu
vela „îndrăzneala" readuce o ipos
tază caracteristică tipului moromețian 
(cum determină condițiile sociale tra
versarea de la bucuria senină, neștiu
toare la bucuria calmă, lucidă, spri
jinită pe înțelegerea revoluționară). 
Intervin însă elemente noi, care con
tribuie la rotunjirea imaginii gene
rale despre erou la Marin Preda. 
Examenul vechii stări sufletești nu se 
mai rezumă la o experiență pe un 
spațiu redus ca în „Desfășurarea" 
sau „Ferestre întunecate". Aici eroul 
trece prin filiera marilor evenimente 
din istoria recentă a poporului (zdro
birea regimului antonescian, partici
parea la războiul antihitlerist, marile 
demonstrații politice de masă din 
1944—45, lupta pentru înfăptuirea re
formei agrare etc.). Evoluția este așa
dar generalizată, deși toate aceste 
evenimente se repercutează în con
știința unui singur individ. Povesti
rea cuprinde scene antologice: mo
mentul secerișului, confruntarea cu 
ostașii ruși, străpungerea pe front 
efectuată de căpitanul loan. Con
strucția povestirii se reazemă tocmai 
pe relieful acestor momente, într-un 
sens disparate, spre deosebire de con
tinua curgere epică a celorlalte po
vestiri. Tot ideea favorită, descifrabilă 
și în volumele precedente, constituie 
și aici focarul, numai că ea s-a îm
bogățit cu alte trăsături. De altfel Ma
rin Preda, considerînd probabili în
chegată, definită, vechea imagine, a 
părăsit după „îndrăzneala” preocu
pările care l-au caracterizat pînă a-
cum și lucrările recente, apărute în
presa literară, vădesc tendințe centri
fugale, alte țeluri literare.

Reluarea acelorași motive depinde

Tineri prozatori
particularitate caracte
ristică în dezvoltarea 
literaturii noi este uni
tatea generațiilor de 
scriitori, care împărtă
șesc aceleași convingeri 
ideologice și luptă pen
tru triumful realismu
lui socialist. Partidul a 
antrenat toate forțele 

scriitoricești, acordîndu-Ie o înaltă me
nire în educarea patriotică și comu
nistă a oamenilor muncii. De aceea 
în peisajul prozei, reuniți de idealu
rile militante, am întîlnit alături de 
Mihail Sadoveanu, G. Călinescu, Geo

Intîlniri ale scriitorilor cu cititorii
In tntîmpinarea Conferinței pe tară a 

scriitorilor din R.P.R., Uniunea Scrii
torilor organizează intîlniri ale scriito
rilor cu cititorii la cluburi muncitorești, 
case de cultură, întreprinderi și insti
tuții, cercuri literare etc.

— Joi, 9 noiembrie 1961, la orele 16, 
la întreprinderea „Kirov" din Capitală, 
cu prilejul „Joii tineretului", a vorbit 
scriitorul Dumitru Corbea despre unele 
aspecte ale literaturii actuale.

Au citit, din lucrările lor, scriitorii t 
Maria Banuș, Ion Bănuță, Niculae Sto- 
ian și Theodor Balș. 

are o arie de desfășurare mai largă 
și atentează la realism în diverse 
lucrări literare. Nu este ferit de a- 
ceste ispite de pildă Traian Coșovei, 
care în construcțiile în proză, între
rupe relatarea sobră, veridică a unor 
întîmplări în favoarea unor proiecții 
metaforice în stil grandilocvent, cu 
o gesticulație exagerată. Impresia de 
neautenticitate provine din faptul că 
obiectul care declanșează avalanșa, 
nu are o semnificație deosebită. Co
municarea solemnă a adevărurilor, la 
temperatura marilor revelații, nu se 
potrivește întotdeauna cu cadrul ales 
(vezi volumul „Cîntec să crească bă
iatul"). De un melodramatism supă
rător suferă, cum a arătat Paul 
Georgescu, romanul lui Dragoș Vi
col: „In munții de miază-noapte" și 
volumul de povestiri „Sîngele și apa" 
de Corneliu Leu. Trebuie să consi
derăm un efect și un corolar al opa
cității față de nou, banalitatea și 
lipsa de gîndire, modul plicticos în 
care mai sînt confecționate unele pro
ducții literare.

Intre dulcegăria sentimentalistă și 
romantismul stenic, robust, este o 
distanță apreciabilă. Avem nevoie de 
un romantism al marilor înfăptuiri, 
necontra venind realității, un roman
tism activ, revoluționar.

bineînțeles și de resursele acestor mo
tive, de bogăția implicațiilor. In a- 
ceșt sens socotim că oprirea lui Fran
cisc Munteanu la cîteva tipuri de 
întîmplări, nesprijinite de o noutate 
in idei, nu exprimă un progres în 
creația sa. Ceea ce-1 solicită mai 
întîi pe autorul „Lenței" este anec
dota. Cînd găsește întorsătura neaș
teptată care răstoarnă logica situa
ției, se sfîrșește și chinul scriitorului 
în fața foii albe de hîrtie. De aci, 
aviditatea pentru subiecte palpitante, 
tratate la modul abrupt, pregătind 
evident clipa surprizei. Inevitabil, în 
încheiere, rezultatul e mirarea, ului
rea, exclamația de stupefacție. Pro
cedeul a permis la început revelarea 
unor fapte eroice, a unei atitudini 
etice și afirmarea unei proze de au
tenticitate. De la „A venit un om" și 
„Cerul începe la etajul III" s-a văzut 
însă că Francisc Munteanu e ame
nințat de manierism repetînd proce
deele, mulțumindu-se cu idei minore. 
Constatăm cu regret că un scriitor 
inspirat pentru genul povestirii nu e 
doritor de primenire.

Dacă primele schițe ale lui Remus 
Luca au stîrnit un interes justificat, 
apariția în acești ani a volumului 
său selectiv „Revedere" a dat naștere 
și unei anumite îngrijorări. Nu cum
va autorul revine insistent asupra 
acelorași situații, autoimitîndu-se? To
tuși acea desmeticire a tipului de 
„sucit", cu tăcerile mohorîte, cu în
cetineala gestului, cu starea de pîndă 
și cu încăpățînările expuse violent — 
trăsături determinate de apăsarea 
orînduirii trecutului — a fost într-un 
fel încheiată în primele schițe bune 
(„Prostul", „Sucașu"),

Despre recuperarea în socialism a 
unor tipuri specifice scrie adesea și 
Nicuță Tănase. Un univers pitoresc 
în care circulă expresii tari și sucu
lente, în care noțiunile de muncă și 
de cinste își fac loc anevoie, dar 
ferm. In contact cu realitățile noi, 
socialiste, „derbedeul" își pierde în
clinațiile reprobabile, și sub crusta de 
nepăsare se descoperă suflete entu
ziaste, naive, silite altădată să tră
iască în promiscuitate. Vîna comică 
a scriitorului se dovedea inițial fe
cundă (existau anumite stări de gra
dație prin care trece eroul: indife
rența obraznică .era convertită într-un 
fel de perplexitate în fața evidenței 
muncii și a roadelor construcției, ca 
treptat să i se substituie elanul con
știent, păstrînd însă moștenirea lim
bajului piperat și ținuta extravagan
tă). Cu ultimile sale cărți („As
tăzi e ziua mea" și altele), autorul 
consumă prea mult din proviziile a- 
cumulate, reeditînd împrejurări și re
acții cunoscute. Ca și Francisc Mun
teanu (vezi și scenariul filmului „Min
gea") Nicuță Tănase are o înclinație 
disproporționată pentru infirmi și dez
moșteniți și de aceea privește cîte- 
odată realitatea prin prizma melo
dramei.

Semnalăm primejdia manierismului 
la scriitori de valoare ale căror crea
ții au avut odată un răsunet, fiind 
elogiate pentru noutatea zonei de 
viață înfățișate, pentru suflul proaspăt 
al narațiunii, pentru originalitate ar
tistică.

Bogza, Zaharia Stancu, Ion Marin 
Sadoveanu, celelalte promoții literare 
care s-au succedat în decursul ulti
melor decenii pînă la cei mai proaspeți 
debutanți.

Dacă vrem să caracterizăm cuceri
rile perioadei din urmă trebuie să re
levăm puternic afluența de cadre noi, 
care s-au afirmat în roman și mai 
ales în schiță și nuvelă. Ajungem 
astfel la un aspect esențial ai dez
voltării prozei noi. Revirimentul pe 
care l-a cunoscut specia epică de 
mică întindere se datorează în spe
cial tineretului, care a adus aici un 
relief personal.

— O tntîlnire cu cetăfenii din raionul 
„Grivifa Roșie" a avut loc la Casa de 
cultură a Tineretului „I'asile Roaită", 
din raionul „Grivifa Roșie”, în ziua de 
9 noiembrie a.c., orele 18.

Cu acest prilej, scriitorul Aurel Ba- 
ranga a vorbit despre: „Succesele lite
raturii noastre". In continuare, scriitorii 
Alexandru Șahighian, Cezar Drăgoi și 
MajlSnyi Eric au citit din lucrările pro
prii.

— Tineri, 10 noiembrie 1961, orele 
16, la Casa de cultură a Tineretului 
din raionul „Gheorghe Gheorghiu-Dej", 
scriitorul Mihail Davidoglu a ținut o

Am menționat dintre tinerii scriitori 
pe Teodor Mazilu și, mai pe larg, 
pe Al. Ivan Ghilia în problema ra
portului tradiției-inovație. In ceea ce-1 
privește pe Teodor Mazilu reamintim 
că schițele sale satirice apoi romanul 
„Bariera" au suscitat comentarii pre
lungite. S-a arătat că „Bariera" s-a 
născut dintr-un impuls polemic împo
triva convențiilor burgheze, că roma
nul celebrează literar o despărțire 
de un trecut penibil, o despăr
țire fără tristețe, și nostalgie, o des
părțire senină fiindcă omul eliberat 
trăiește bucuria simplității și a 
ordinei firești instaurată de socialism. 
Eroul principal, muncitorul comunist 
Vițu, a fost apreciat ca unul din cele 
mai pozitive tipuri din literatura nouă, 
cuceritor prin intransigența morală, 
prin siguranța ofensivă, prin puterea 
rîsului. Oa structură epică, „Bariera” 
era un roman demonstrativ, în care 
se poate distinge febra transmiterii 
ideilor, stăruința de a indica atitudini 
exemplare. i

Este important de asemenea, să apre- > 
ciem’ realizările obținute în domeniul 
schiței și nuvelei de Dumitru Radu 
Popescu, Nicolae Velea, Fănuș Neagu, 
Nicolae Țic, Pop Simion, Radu Co- 
sașu, Vasile Rebreanu, loan Grigo- 
rescu, Costache Anton, Nicolae Bre- 
ban, Paul Schuster. Merită o atenție 
deosebită cîteva povestiri, publicate 
mai ales în ultimele săptămîni în 
presa literară. La Nicolae Velea, care 
a produs o impresie neobișnuită prin 
volumul de debut „Poarta", remar
căm înclinația spre laborioase analize 
psihologice, cu fine intuiții asupra 
prefacerii mentalității țărănești, odată 
cu adeziunea la socialism (teme a- 
bordate: echilibrul interior, declanșa
rea bucuriei în raport cu izbînda re
voluției, mecanismul suspiciunii, al 
spaimei, al resemnării și răsturnarea 
lui în climatul solidarității în epoca 
nouă). Dumitru Radu Popescu are 
regiuni întinse de investigare (de la 
trezirea unui licăr de voință în oa
meni rămași în urma fervorii socia
liste, pînă la gesturile cutezătoare, de 
autoritate și clarviziune ale unor co
muniști), urmărind temerar introdu
cerea unor motive noi în proză, cu 
caracter de simbol, tratate însă cu 
consecvență realistă. Patosul nuvelist 
ticii lui Fănuș Neagu provine dintr-o 
viziune accentuat romantică, în care 
predomină situațiile ieșite din comun, 
prezentate cu nimb poetic. Ce este 
caracteristic, în general, volumelor pu
blicate de tinerii prozatori ? Obser
văm năzuința lor de a aborda feno
mene ale actualității imediate, de a 
înfățișa în literatură aspecte din ac
tivitatea unor sectoare înaintate ale 
construcției. Această ancorare in pre
zentul socialist este o trăsătură po
zitivă. Promoția de prozatori tineri 
înclină înspre dezbaterea problemelor 
etice, analizînd modul în care se for
mează omul nou, combătînd conven
țiile degradante proprii moralei bur
gheze (relevăm din acest unghi de 
apreciere volumele lui N. Țic care 
proclamă ideia „înseninării" eroului în 
raporturile noi de muncă, bazate pe 
morala comunistă). Fiindcă mulți 
dintre acești prozatori și-au petrecut 
copilăria în epoca burgheziei, detestul 
față de normele de viață ale trecu
tului se manifestă violent.

Calitățile unor volume de povestiri 
scrise de tineri trebuie puse în legă
tură cu faptul că ei și-au făcut uce
nicia ca reporteri, colindînd șantierele 
patriei. Acest efort de întărire a le
găturilor cu actualitatea trebuie să 
constituie o preocupare importantă și 
în viitor, combătîndu-se primejdia pro
fesionalizării timpurii, vegetarea de
parte de clocotul real al muncii, ale
gerea comodă a temelor bîntuite de 
platitudine.

Fiindcă am vorbit despre reportaj, 
trebuie să subliniem, că o bună parte 
a producției tinerilor se consacră a- 
cestei specii epice. Reportajul cunoaște 
o perioadă de înflorire, nutrindu-se 
din întîmplăriie „senzaționale" ale 
vieții socialiste. Care sînt direcțiile 
de dezvoltare ale reportajului — iată 
un subiect des tratat în critica noas
tră. (Menționăm articolele semnate de 
M. Gafița și G. Dimisianu).

Dacă faza actuală, patetică, solem
nă a reportajelor bogziene, în care 
guvernează hiperbolele, exclamațiile 
superlative, destăinuirile, a creat o 
școală (Traian Coșovei, Victor Vîntu) 
în ultimii ani s-au impus și alte 
modalități de reportaj. Predomină a- 
cum un stil mai aspru, depoetizat, 
care se simte stînjenit în vecinătatea 
cuvintelor sonore, retorice. Se promo
vează o frază necaligrafică, chiar auste
ritatea limbajului favorizînd înfățișarea 
eroicului din viață. Pe acest plan, în- 
cercînd o rapidă diferențiere; Ion 
Grigorescu e mai nervos, aspirind ț . 
după elementul palpitant și antiteza 
dinamică, Radu Cosașu pare mai a- 
tent la nuanța intelectuală, luminînd 
universul lăuntric al muncitorului. 
Pop Simion preferă situațiile vii, în 
care se înfruntă tendințe violent con
trarii, N. Țic e mai posac, decis să 
alunge efuziunile sub bolta severi
tății, V. Nicorovici stăruie în recon
stituirea monografică, minuțioasă și 
sistematică. Trebuie să pomenim efor
tul rodnic în reportaj al lui Paul 
Anghel, H. Rohan, Miko Erwin, Da
nos Miklos, Ilie Purcaru, Tita Chi- 
per, Gica Iuteș, Romulus Rusan, Ion 
Arieșanu.

Dezvoltarea generației tinere de pro
zatori — fenomen esențial al ultimi
lor ani — pretinde însă o revenire, 
o analiză mai atentă a meritelor și 
a scăderilor.

S. DAMIAN

conferință intitulată „Eroii literaturii 
noastre".

— Sîmbâtă, 11 noiembrie 1961, elevii 
Școlii Medii nr. 22 „Gheorghe Lazăr" 
au participat la o intîlnire cu scriitorul 
Francisc Munteanu.

— Miercuri, 15 noiembrie 1961, la orele 
18,30, a avut loc o astfel de intîlnire 
la Clubul I.T.C.M.E., cu cititori din 
raionul l. T. Stalin.

Au luat cuvîntul cu acest prilej acad. 
Zaharia Stancu, Lucia Demetrius, Cice
rone Theodorescu, Radu Boureanu, Mihai 
Gavril și Ion Gheorghe au citit din lu
crările lor.
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vremea noastră. Bine
înțeles, prezentul cunoaște încă, alături 
de figurile reprezentative ale noii so
cietăți, și elemente de o formație ve
che, prelungind anacronic, în anii noș
tri, practici și moravuri ale burgheziei. 
Nu din motive sentimentale este insă
absolut necesar să pornim în acțiunea 
de cunoaștere a contemporaneității 
de la aprofundarea tipologiei noi, de 
la înțelegerea mișcărilor sufletești com
plexe ale eroilor înaintați. In acești 
oameni se dezvoltă doar trăsăturile 
conștiinței timpului socialist. Atitudi
nea acestor pionieri ai umanității eli
berate dezleagă tainele veacului, dez
văluie in fiecare dintre conflictele e- 
pocii conținutul luptei dintre vechi și 
nou și exprimă punctul de vedere de
cisiv pentru victoria noului. Iată de 
ce a judeca izbutirea unei lucrări dra
matice după temperatura eroilor po
zitivi Înseamnă a ne situa firesc in
6p!ritul analizei artistice riguroase.

In Raportul prezentat la Congresul 
al iil-lea al P.M.R., tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a arătat cum „Ca ur
mare a activității pe care a desfășu
rat-o partidul în domeniul creșterii 
și promovării cadrelor, s-au ridicat 
din rîndurile muncitorilor., țăranilor 
muncitori, intelectualilor, membri și 
nemembri de partid, vîrstnici și tineri, 
zeci și sute de mii de cadre, oameni 
talentați, buni organizatori. Imensa 
lor majoritate s-a dovedit a fi la 
înălțimea încrederii ce li s-a acordat, 
constituind mîndria și bogăția cea 
mai de preț a partidului șl statului 
nostru". Ne putem oare imagina vreun 
aspect tipic al actualității noastre, in 
centrul căreia să nu se afle acești 
combatanți activi pentru cauza socia
lismului ?

Este evident că partinitatea comu
nistă a unei opere dramatice — ca și 
a oricărei alte creații artistice — nu 
se restringe la tematica majoră și 
nici la orientarea ideologică a auto
rului. Este absolut necesar ca terna 
de o vie actualitate și gindirea înain
tată a creatorului să străbată pe căile 
artei drumul către o transcriere au
tentică, convingătoare. In ceea ce pri
vește literatura dramatică, pe terito
riul căreia liotăritoare este crearea de 
caractere in acțiune, totul depinde de 
profunzimea figurilor pozitive, de far
mecul și forța interioară a acestor am
basadori plenipotențiari ai ideilor 
partidului.

Deoarece in dramaturgie comenta
riul autorului este cuprins in replicile 
personajelor, și cum aceste petșonaje 
se definesc prin înfruntarea lor in 
cadrul conflictului, ne apare limpede 
că in construcția artistică a dramei 
insuficiența termenilor majori ai opo
ziției dramatice amenință direct în
treaga realizare a operei. Am observat 
cu ani în urmă modul în care lipsa 
de relief a eroului pozitiv a anulat și 
semnificația termenului dramatic o- 
pus, în „Schimbul de onoare" de Mi
hail Davidoglu. Mai recent, in piesa 
„Surorile Boga" de Horia Lovinescu, 
tratarea unilaterală a figurii lui Pavel 
Golea, situat mereu de autor numai 
în plan declarativ, a diminuat valoa
rea ultimelor două acte ale piesei, să
răcind justificarea psihologică a evo
luției celor trei surori. In „Vlalcu și 
feciorii lui" de Lucia Demetrius, fap
tul că dintre cei trei fii ai eroului ti
tular, tocmai comunistul Mitru este 
schițat in trăsături simpliste, deschide 
drum convențiotrallului și minează au
tenticitatea rezolvării conflictului. Ne 
interesează prea mult problema efi
cienței artistice a eroului pozitiv pen
tru a nu ne opri asupra unor lipsuri 
în această direcție, dar am greși dacă 
n-am sublinia faptul că, atit în opere 
ale autorilor citați mai sus, cit și în 
alte piese noi de teatru, putem înre
gistra înfăptuiri îmbucurătoare.

Conturarea mereu mai profundă a 
eroului pozitiv, ca gînditor in acțiune, 
a adus astfel în ultimii ani reale con
tribuții, accentuînd trăsăturile parti
nice ale dramaturgiei noastre și -- 
implicit — potențialul artistic al ace
steia. Impetuosul Cerchez din „Zia
riștii", dirzul și, în același timp, uma
nul Dăniiă Bulz din „Întoarcerea", 
Sudrigean și Orlea din „Ferestre des
chise", Ion Ponoran din „Trandafirul 
negru", Lupu Aman din „Secunda 
58", iată citeva dintre cele mai inte
resante transpuneri scenice ale figuri
lor de prim ordin ale actualității. O 
cercetare deosebită merită, desigur, co
munistul Mihai din „Passacaglia", a 
cărui înclinație pentru disputele ideo
logice cele mai complicate confirmă 
în trăsături originale, deosebit de 
vii, înălțimea spirituală a militantului 
de partid. Titus Popovici are mai cu 
seamă meritul de a fi așezat lupta de 
idei dintre Mihai și pianistul Andrei

într-un contact neîntrerupt cu viața 
Dacă ar fi adus în fața puternicei 
drame personale a muzicianului cu 
degetele zdrobite, un preopinent limi
tat la argumente declarative oricît de 
juste, autorul ar fi construit greșit 
balanța confruntării. Mihai își dezvol
tă însă convingerile în imediata apro
piere a fericirii sale primejduite. E1 
participă astfel la discuție cu gravi
tatea luptătorului care acordă ideilor 
generale, pe care le apără, valoare 
de îndrumar. Aceste idei condiționea
ză întreaga sa comportare, implicînd 
eventualitatea sacrificiului de sine. în
soțind ciocnirea de idei cu relieful 
sufletesc al acesteia, se creează am
bianța potrivită afirmării superiorită
ții morale a comunistului Mihai.

Succesele dramaturgiei atestă con
vingător că poziția fermă de clasă a 
eroului pozitiv nu poate ocupa în 
dramă ponderea cuvenită dacă se izo
lează de intensitatea existenței. Replica 
sa trebuie să comunice firesc cu im
plicațiile sufletești care o justifică și 
o susțin.

Trebuie oare să acceptăm și ideea 
că autenticitatea eroului pozitiv este 
obligatoriu legată de urmărirea unei 
evoluții a acesteia de-a lungul acțiu
nii piesei ? Viabilitatea acestui perso
naj central să fie condiționată nece
sar de trecerea sa printr-un proces 
de dezvoltare a conștiinței care are 
loc in fața noastră, în etapele sale 
succesive ?

A răspunde categoric afirmativ la 
aceste întrebări ar însemna să îngu
stăm sfera de manifestare a eroului 
pozitiv in dramă. Este adevărat că 
urmărirea unui caracter în creștere 
favorizează evidențierea bogăției sufle
tești a personajului respectiv. Dintre 
personajele citate mai sus, Ion Pono- 
ran sau Lupu Aman, sint obligați de 
acțiunea piesei să depășească unele 
crize sufletești dureroase, la capătul 
cărora devin mai buni și ne devin 
mai apropiați. Dar conturarea comple
xității interioare a eroului pozitiv 
poate fi obținută și in alt chip. Dă- 
nilă Bulz, Cerchez sau Mihai din 
„Passacaglia" nu sint supuși unor 
asemenea crize. Spectatorul obține 
date bogate despre profilul psihic al 
acestor eroi prin varietatea răspunsu
rilor pe care aceștia le dau față de 
problemele ce le ridică acțiunea dra
mei, răspunsuri însuflețite care între
gesc imaginea unitară a unui caracter 
format. Rămine, bineînțeles, obligato
rie conturarea mișcărilor sufletești 
intime, proprii eroului nostru și fără 
de care el se exclude din cercul ma
gic al dramei, oricît de multe replici 
ar rosti.

Eroul pozitiv trăiește, dacă este im
plicat in conflict, cu datele sale per
sonale, și nu numai prin exprimarea 
senină a unor soluții. O ilustrare, 
între altele multe, a acestui adevăr 
o poate da compararea primelor două 
piese ale tinărului dramaturg Dorel 
Dorian. „Dacă vei fi întrebat", com
punere Ingenioasă cu o tehnică dra
matică surprinzător de exactă, n-a 
lăsat in amintirea noastră numele nici 
unul personaj. Trecerea a numai doi 
ani de la premiera piesei a estompat 
figurile, dintre care nici una nu s-a 
dovedit a fi consistentă. In schimb, 
„Secunda 58", piesă cu o schelărie 
mai puțin lustruită, dar cu o proble
matică actuală urmărită mal in adine, 
a înscris cu un creion memorabil fi
gura secretarului de partid Lupu 

' Aman. Cauza acestui contrast stă in 
deosebirea de profunzime a viziunii 
artistice. In vreme ce Aman este soli
citat de conflictul „Secundei 58“ să par
ticipe efectiv, in calitate de om. la 
problemele de ordin moral pe care le 

. ridică conflictul piesei, in ceaialta lu
crare penița autorului s-a păstrat la 
suprafața lucrurilor, descriind volute 
corecte și urmărind insistent efecte 
spectaculare.

Instructivă ni se pare, de asemeni, 
și judecarea paralelă a două dintre 
tablourile comediei de debut a 
lui Radu Cosașu, „Mi se pare 
romantic". Cel mai bun moment al 
piesei este, cel care include apariția 
scurtă dar substanțială a secretarului 
de partid Dorobanții. Personajul ace
sta sever și cald care face operă de 
educație prin propria sa comportare 
(fără excentricități și fără ostentație) 
determină revelarea trăsăturilor sufle
tești ale lui Dinu, eroul central al 
piesei, despre care pînă atunci nu iz
butiserăm să aflăm, in citeva tablouri, 
decît puține lucruri esențiale. In lu
mina exigențelor morale ale unui ca
racter comunist izbutit, neclaritățile și 
ezitările scenelor anterioare cedează 
locul unei logici psihologice strinse 
Dimpotrivă, tabloul care se petrece în 
biroul Măriei Cernea, personaj pozitiv 
construit in grabă, fără ax caractero
logic, este artificial și neconcludent 
pentru sarcinile educative ale piesei.

Dincolo de viabilitatea tipurilor îna
intate, atmosfera se rarefiază și oxi
genul se evaporă. Autenticitatea ar
tistică a eroului pozitiv, personaj de 
bază al actualității socialiste, este 
condiția izbutirii oricărei lucrări lite
rare contemporane. Avariația extremă 
a arhitectonicei genului dramatic face 
însă ca acest adevăr, general artei 
realismului socialist, să devină cu 
deosebire sensibil în lucrările desti

nate teatrului. Proiectul unei creații 
dramaturgice (unde meditația lirică, 
narația dinamică sau comentariul fi
lozofic sint toate elemente ale dialo
gului intre personaje), pornește prin 
excelență de la profilurile umane, an
gajate în ciocnirile scăpărătoare ale 
timpului nostru.

e cîte ori vine in discu
ție dezvoltarea drama
turgiei romînesti pe 
drumul ei specific, nu 
ni se pare posibil să 
nu amintim de valoa
rea exemplară a moș
tenirii lui Caragiale. 
Nu ne referim, desigur, 
la Imitarea oarbă a

structurii pieselor marelui scriitor, 
nici la mimarea unor situații, sau a 
unor procedee. Toate acestea nu pot 
fi confundate cu comunicarea reală 
care se poate stabili între creațiile 
dramaturgiei contemporane și scrisul 
marelui înaintaș. Trebuie să avem în 
vedere spiritul operei lui Caragiale și 
nu tipicurile acesteia. Ne interesează, 
așadar, mesajul lui tainic, testamentul 
său prețios in aliniatele ce se păs
trează viii. Trebuie să înscriem, printre 
acestea, indicațiile nescrise care pri
vesc caracterul ascuțit, ireversibil al 
satirei, predilecția pentru eficiența de
mascatoare a profilurilor caricaturale 
și — nu in ultimul rind — . sensul 
grav al perorațiilor comice. Legatul 
caragialian cuprinde, la loc de cinste, 
spiritul popular al comediei care, fără 
a îngădui simplificarea gesturilor, in
clude un șir de obligații începînd cu 
accesibilitatea stilizării satirice a ma
terialului de viață și pînă la tehnica 
aforistică a repiicilor-cheie, destinate 
unei largi memorizări.

Continuarea și dezvoltarea liniei 
mari a dramaturgiei comice rominești 
se conjugă obligatoriu cu orientarea 
către actualitate, orientare care a de
finit continuu opera autorului „Scri
sorii pierdute". Procesul intentat mo
ralei burgheze capătă însă, in zilele 
noastre, trăsăturile corespunzătoare 
erei care a pus capăt domniei capita
lismului. In lumina victoriei clasei 
muncitoare, în atmosfera orînduirii 
socialiste, comedia combate cu o in
transigență sporită rămășițele trecu
tului, in’ numele valorilor spirituale 
ale noii lumi.

Comedia satirică nouă și-a modificat, 
la rindul ei, bazele speciei, realizind 
în această direcție o cotitură firească 
și categorică. Alături de alte creații 
ale genului, comedia „Mielul turbat" 
de Aurel Baranga a fost așezată de 
critică, pe drept cuvînt, la începutul 
unui nou capitol al evoluției teatrului 
nostru comic. Ceea ce aducea inedit 
această comedie era tocmai căutarea 
izvoarelor comicului în controversa 
dintre nou și vechi cu evidențierea 
superiorității primului principiu. Hazul 
piesei era alimentat mai ales, de inca
pacitatea grupului de birocrați de a 
înțelege datele morale ale muncito
rului înaintat, date necunoscute univer
sului lor etic. „Turbarea" lui Spiridon 
Biserică irupea astfel neașteptată pen
tru aceștia, dar presimțită cu simpatie 
de către public. Pe această linie s-au 
înscris realele merite ale piesei, la 
care autorul a adăugat unele resurse 
de umor exterioare și discutabile. Co
mediile valoroase care s-au scris apoi 
au pornit mereu de la• obligativitatea 
caracterului nou al izvoarelor rîsului, 
urmărite in miezul contradicțiilor pro
prii dialecticii actualității. Totodată, 
critica moravurilor reprobabile nu mai 
pornește in comediile realizate de la 
simpla negație. Respingerea tarelor 
este formulată din perspectiva opti
mistă a unul timp care cunoaște vic
toria moralei proletariatului. Natura 
tonică a creațiilor realismului socia
list a dat și comediei o sevă necu
noscută vechilor realizări ale genului. 
Exprimarea in acțiunea comediei a 
acestui punct de vedere avansat a ri
dicat probleme importante de creație. 
De aci a pornit și cunoscuta contro
versă in legătură cu obligativitatea 
prezenței eroului pozitiv în comedia 
satirică de azi. După cum se știe, în 
legătură cu aceasta, în teoria genului 
s-a ajuns la admiterea unei diversi
tăți de mijloace pentru evidențierea 
concepției înaintate a autorului.

Un răspuns deosebit de interesant 
la această problemă l-a dat comedia 
„In Valea Cucului" de Mihai Beniuc. 
Compusă in spiritul teatrului de ex
tracție populară, piesa a utilizat un 
mare număr de personaje liniare care 
aduc în scenă, in ipostaze variate, 
tipuri și accente specifice satului ar
delenesc contemporan. In centrul ace 
stora, autorul a creat, în culori bo
gate, figura lui Toma Căbulea, repre
zentant al țărănimii muncitoare tre
zită la o nouă viață. Acțiunea piesei 
raportează la punctul de vedere al 
acestui personaj central toate momen
tele succesive aie acțiunii. Debitind 
un text înflorat, de rezonanță folclo
rică, Toma Căbulea comentează, mer- 
gînd de la sarcasm Ia vorba de haz, 
fiecare întimplare, și dezleagă cu umor 
și intransigență înțelesurile fabulei.

Comedia lui Al. Mirodan „Celebrul 
702“ folosește o altă cale, care por
nește de Ia inițiativa înnoirii vechiului 
„imbroglio" al farsei, în spiritul dez
baterii lucide de idei. In piesa sa nu

există eroi pozitivi („fata in albastru" 
este cel mult un semnal luminos in
termitent). Pentru a sublinia continuu 
poziția critică a autorului, poziție care 
se întemeiază pe concepția socialismu
lui științific, se accentuează potenția
lul ideologic al comentariului sati
ric. Intimplările tragicomice din celula 
condamnatului la moarte Cheryl Sand
man sînt analizate prin intermediul 
unei „încurcături" de sensuri tare, 
demască contrastul dintre conținutul 
real și valoarea nominală a noțiunilor 
curente în societatea capitalistă. Acest 
contrast pornește de la imaginea ini
țială (scriitorul „liber" Cheryl Sand
man se află intr-o celulă de închi 
soare) și continuă într-o cascadă de 
replici metaforice care dezgolesc de 
aparențe vocabularul filistin al capi
talismului, mergînd pînă la tulburăto
rul moment în care existența omului, 
dependentă total de „bussiness", în
cetează a mai fi privită ca un dat na
tural al firii („Tu nici nu exiști" îi 
comunică editorul lui Cheryl).

Varietatea căilor care conduc la 
exprimarea clară a gîndirii pozitive, 
proprii omului nou, este apreciabilă. 
In alte lucrări (ca de pildă în Come
dia „Prietena mea, Pix" de V. Em. 
Galan), grupul „pozitivilor" cunoaște 
o prezență fermă dar totodată diferen
țiată în tipuri diverse, adoptindu-se în 
același timp arma ironiei înțelegătoare, 
uneori și față de eroii puri ai piesei. 
Oricum, ni se pare indiscutabil că in
troducerea în comedie a eroului înain
tat sau unor alte elemente ale com
poziției dramatice, care să reprezinte 
explicit punctul de vedere înaintat, 
cere o revizuire substanțială a cana
valei comice.

Poate că nicăieri, în întreaga lite
ratură dramatică, nu s-a pus mai 
ascuțit ca in acest sector, problema 
necesității divorțului declarat cu ve
chile forme și formule. Tentația rețe
telor comediei burgheze bulevardiere 
contrazice atit de violent substanța 
nouă a genului îneît, adeseori, intenții 
bune au fost compromise de corsetul 
sufocant al tiparelor perimate. Așa 
s-a intimplat cu piesa „Partea leului" 
de C. Teodorii, piesă cu merite evi
dente, care a ratat însă într-o mare 
măsură scopul satirei întreprinse, toc
mai din cauza utilizării vechii arhitec
turi a farsei de salon. Este limpede 
că în vreme ce producțiile ilustre 
ale acesteia nu vizau compromiterea 
nici unuia dintre personaje — aflate 
de altminteri pe același plan moral — 
noua noastră comediograîie iși în
dreaptă rîsul împotriva unor repre
zentări ale vechiului, pe care Ie con
testă și le condamnă. In „Partea leu
lui", hoții Bartolomeu Moțoc și Pom- 
pilian preiau însă locul din „încurcă
tură", rezervat în vechea farsă unor 
personaje cel mult bizare, nicicînd an
tipatice. In vreme ce personajele pozi
tive din piesa lui C. Teodoru sînt 
uscate și plicticoase, nebeneficiind de 
partitura incisivă și spirituală oare li 
se cuvenea, hoții ocupă singuri sfera 
comediei propriu-zise. Proști și nedi- 
baci pînă la a ne stîrni mita, cei-doi 
escroci nu găsesc, în liniiie unei con
strucții anacronice și 1a temperatura 
amabilă a acesteia, mijloacele de a 
deveni odioși.

Prezența în comedie a unor obiec
tive satirice cit de limitate se cuvine 
a fi însoțită de judecarea limpede a 
moravurilor repudiate. Amestecarea 
bine dispusă a acuzațiilor adresate 
unor manifestări (sau unor tipuri) re

probabile, cu toleranța zimbitoare, nu 
poate provoca decît confuzie și nedu
merire. In acest sens este interesantă 
și relevabilă discuția animată care a 
avut loc nu de mult în jurul farsei 
„Siciliana" de Aurel Baranga. In ca
drul acestei dezbateri, cea mai mare 
parte a scriitorilor, criticilor și spec
tatorilor care și-au spus cuvîntul au 
subliniat, pe bună dreptate, in
suficiența punctului de vedere cri
tic al autorului față de defec
țiunile morale ale acelor personaje 
care ar fi trebuit să facă obiectul sa
tirei. Tocmai construcția liniară speci
fică farsei ar fi obligat pe autor să 
creeze situații limpezi și caractere 
decise. Dar confuzia caracterologică și 
mai ales tratarea cu mijloace minore 
ale unui conflict etic grav nu face 
loc în piesă pronunțării clare a punc
tului de vedere înaintat, întrucît noul 
nu se mai distinge de vechi. Contras
tul demascator, opoziția dintre mora
vurile condamnate și climatul sănă
tos al societății socialiste nu pot fi

Radu Beligan în rolul lui Cheryl din 
piesa „Celebrul 702“

evidențiate într-o piesă in care soli
citarea continuă a umorului sub orice 
formă a împiedicat organizarea sati
rică a materialului în spiritul criticii 
principtale,-

Exigențete unora dintre critici cu 
privire la obligațiile satirice ale co
mediei noi, au primit uneori ca replică, 
argumentarea dreptului 1a viață al 
vodevilului. Am putea să începem a 
răspunde la aceasta, exprimîndu-ne 
părerea că apariția unui mare număr 
de farse, care rîvnesc 1a o impondera
bilitate lipsită de glorie, nu trebuie 
să stinjenească scrierea unor lucrări 
satirice substanțiale, prin ocuparea 
stăruitoare a timpului de producție al 
dramaturgilor. Totodată, excluderea 
din Parnasul contemporan al glumelor 
dramatice in unul sau mai multe acte 
nu poate fi, desigur, acceptată Ră- 
mîne însă hotăritor faptul că sforice- 
lele vodevilului străvechi nu pot sluji

sarcini importante ale satirei. Chiar 
și atunci cînd obiectivul criticat nu 
este cu desăvirșire negru, un anume 
joc de lumini, o anume consecvență 
în caracterizarea personajelor și in 
rostirea opiniilor critice nu poate lipsi 
fără a declanșa eșecul artistic. Abor
darea compartimentului „ușor" al co
mediei nu poate fi confundată cu adop
tarea unei viziuni simpliste și frivole. 
Compoziții de felul „Scrisorilor de 
dragoste" de Virgil Stoenescu sau a 
„Băieților veseli" de H. Nicolaide, nu 
intră astfel în zona artei, zonă in care 
nu se poate pătrunde prin supralicita 
rea umorului gratuit și a pitorescului 
trivial.

Dimpotrivă, a primit o caldă accep
tare din partea publicului o comedie 
ușoară ca „Prietena mea, Pix", in 
care, glumind și rîzind, autorul nu-și 
refuză dreptul 1a dezbaterea de idei. 
Inginerul Mastacan, în conștiința că
ruia vechile sale credințe „bitocrate" 
încep să se clatine, este covirșit de 
ofensiva noii mentalități, deținătoare 
a cheilor către fericire pe care le-a 
rîvnit toată viața. Inocența activă a 
cuplului Pix-Paui ca și replica sagace 
a înțeleptului Andrei Sava scad trep
tat valoarea „experienței" lui Masța- 
can, care descoperă cu uimire că și-a 
construit existența pe o eroare. Can
doarea (dar nu și ignoranța) covir- 
șește, in hohotele de rîs ale spectato
rilor, eșafodajul pretențios de teorii 
ale unui om care n-a știut să desci
freze, in ochii oamenilor, chemarea 
aprinsă către puritate și profunzime. 
Deschizîndu-i lui Mastacan porțile 
înțelegerii, comedia lui V. Em. Galan 
nu omite să respingă categoric, cu 
mijloacele ridiculizării, figurile nega
tive de felul lui Pătrătică și a Danie
lei.

Pentru Galan, ca și pentru alți au
tori de comedii noi, amuzamentul 
spectatorului este inclus în caietul de 
sarcini al piesei, fără a intra în opo
ziție cu lumea ideilor. De altfel, cea 
mai simplă anecdotă, atunci cînd 
este de calitate, nu se desparte de 
problematica vieții și nu trimite gin
direa umană la plimbare. De 1a vo
devilul sprinten 1a comedia satirică 
amplă, modificările aparțin butonului 
de tonalitate și relief. Utilizind de 
fiecare dată mijloacele potrivite obiec
tivului propus (mai mare sau mai 
mic) dramaturgia comică nu poate re
nunța la veridicitatea conflictului și 
n-are de ce acorda rațiunii o veselă 
vacanță. In schimb, ea se poate lipsi 
de tehnica și rutina bulevardieră care 
o împing către falsificarea datelor 
vieții, aplicind scheme uzate unor cate
gorii umane noi. In etapa actuală, 
cînd despărțirea definitivă de trecut 
este 1a ordinea zilei, comedia contem
porană nu poate fi despărțită de sen
sul ei satiric. Victoriile noului Împo
triva rămășițelor vechiului se însoțesc 
firesc cu rîsul sonor care izvorăște 
dintr-o înțelegere exactă și profundă 
a procesuiui istoric care ne privește 
și ne cuprinde

ele citeva aspecte care 
au fost discutate in 
prezentele însemnări 
despre dramaturgie și 
actualitate nu pot, de
sigur. epuiza ansam
blul problemelor ace
stui însemnat sector al 
frontului nostru lite
rar. Devin mereu mai

necesare noi și noi studii care să va
lorifice mai complet realizările obți

nute și să limpezească întrebările pe 
care le ridică dezvoltarea neîntreruptă 
a literaturii noastre dramatice. In 
ceea ce ne privește, avem in vedere 
o cercetare despre valoarea ideologică 
și artistică a dialogului scenic, urmă
rind menirea acestuia de „a crea re
lații noi" între personaje, problemă 
nodală a artei dramaturgice.

Nu putem să nu acordăm atenție 
preocupărilor complexe ale scriitorilor 
de teatru, care, organizînd dramatic 
fapte necunoscute etapelor anterioare 
ale istoriei literaturii, sint chemați să 
descopere o dată cu revelarea sensu
lui conflictelor autentice ale contem
poraneității, și formele de expresie a- 
decvate acestora. Dimensiunile neobiș
nuite ale omului contemporan, asediat 
de probleme capitale și familiar cu 
istoria, nu pot fi cuprinse în cercul 
strimt al vechilor modele, Nu puține 
dintre piesele citate pozitiv în acest 
articol mai prezintă neajunsuri de 
construcție, imperfectii ale limbajului 
scenic. Așa, de pildă, în „Celebrul 
702“, silueta Dianei este desemnată 
imprecis, închegarea „raccourci“-ului 
din „întoarcerea" cunoaște nu puține 
asperități, comedia de debut a roman
cierului V. Em. Galan nu izbutește 
menținerea continuă a interesului ta 
același nivel. Dar, toate aceste piese 
și incă multe altele izbutesc, în pofida 
unor scăderi parțiale, să obțină con
tururi artistice originale, potrivite ma
terialului Inedit pe care-l abordă. Suc
cesul acestor lucrări dramatice este 
strins legat de refuzul imitării clișee
lor de succes ale teatrului burghez.

Problema inovației in dramaturgia 
realîst-socialistă nu mai poate fi li
mitată azi la cunoscuta controversă 
între „drama din jurul samovarului" 
și marea construcție epopeică. Ur- 
mînd cerințelor fiecărei teme și viziu
nii artistului creator, opera dramatică 
izvorită din actualitate și respectînd 
linia partinității active se poate afir
ma intr-o multitudine de forme vii. 
In jurul samovarului se poate desfă
șura o ciocnire de o considerabilă 
amploare ideologică, iar — uneori — 
in spații largi și în prezența unei 
mari figurații se poate ajunge ta o 
regretabilă minimalizare a probleme
lor. Insuccesul „Ochiului albastru" de 
Paul Everac, ni se pare astfel a fi 
legat de reducerea la elemente formale 
a amploarei unei piese-frescă, în vreme 
ce, prima lucrare a aceluiași autor 
(„Poarta"), concentrind cîteva tipuri 
vii în ograda strimtă a unei familii 
țărănești care „se sparge", a izbutit să 
se ridice 1a generalizări valoroase.

Criticei de specialitate îi revin obli
gații importante in direcția încurajării 
căutărilor creatoare ale dramaturgiei 
și a detașării acestora de inovările 
spectaculoase de suprafață. Pentru 
autorii pieselor ca și pentru critici, 
considerarea acestor probleme trebuie 
să pornească de ta înalta apreciere 
dată ideilor actualității socialiste, de 

. la cunoașterea cerințelor noului public.
Cu sau fără trecerea comentatorului 

în lista persoanelor piesei, dramatur
gia de astăzi nu poate exista în afara 
comentariului vibrant și partinic al 
contemporaneității noastre revoluțio
nare.

V. MÎNDRA

(Urmare din pag. 1)

observa chiar cum muncesc și ce-și spun. 
Scriitorul trebuie însă să se lămu
rească asupra gtndurilor, a comporta
mentului din viața particulară sau fră- 
mîntărilor de conștiință prin care au tre
cut pînă să li se formeze personalitatea 
într-un fel sau altul. Explicația faptu
lui că, în ciuda acestor dificul
tăți, avem în ultimii ani mai multe opere 
literare, care ne-au apropiat de cunoaș
terea personalității tot mai complexe a 
omului socialist — diferă de la scriitor 
la scriitor. Pe parcursul dintre cunoaș
terea teoretică și cea practică a reali
tății, se pot valida cele mai diferite 
metode individuale, specifice. Personal, 
consider că exemplul cîtorva dintre scrii
torii tineri prezintă un deosebit interes.

Mă pot referi de pildă la Papp 
Ferenc, ajuns un scril/tor cunoscut 
(„Viața Romîneascu" i a nublicat recent 
în tălmăcire romînească nuvela intitulată 
„Prima zăpadă"). Papp Ferenc ne pre
zintă atît de veridic figura unui tînăr 
muncitor forestier din Valea Mureșului,

tru cîteva zile sau săptămîni, în delta 
studiată anterior, sau printre munci
torii din Valea Jiului ori de la Hune
doara, iar în ultima vreme dă cîte o 
fugă la șantierul combinatului siderur
gic din Galați. El leagă cunoștințe din
tru bun început cu oamenii care au să 
crească împreună cu această nouă bază 
a industriei noastre grele. De bună sea
mă, în cazul lui Miko Erwin nu este 
întîmplător faptul că reportajele sale 
sînt tot mai cuprinzătoare, mai mature. 
Toate semnele ne îndreptățesc să credem 
că unele din figurile din reportajele sale, 
conturate deocamdată oarecum sumar, 
vor deveni, în viitor, eroi de roman.

Am mai putea da exemple de cunoaș
tere scriitoricească teoretică și practică 
a realității continuînd — spre a rămine 
la tineri — cu Titus Popovici, Szabo 
Gyula, D. R. Popescu, Hornyak Iozsef 
și alți confrați ai lor, talentați, care 
uzează de metode asemănătoare sau dife
rite de cele amintite. Multe ne-ar putea 
spune și scriitorii cu experiență mal 
bogată, dar mai ales critica ar fi în 
măsură să releve și să îmbogățească
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și Al. Giugaru, într-o scenă din spectacolul „în Valea Cucului"Cr. Vasiliu-Birlic
ca și cînd ne-ar vorbi despre el însuși. 
Scriitorul lucrează de mult timp în re
dacția revistei ,,lgaz Szo“. înainte însă 
de a ocupa acest post, a făcut muncă de 
teren la exploatările forestiere în cali
tate de activist de partid. In prezent 
iese pe teren numai pentru a-și împros
păta vechile impresii. Clujeanul Vasile 
Relireanu de la „Tribuna" obișnuiește 
să „dispară" din redacție pentru cîteva 
zile sau săptămîni vizitînd G.A.C.-uri 
sau șantiere industriale. Drept rezultat 
al deselor sale peregrinări, îi citim — 
pe lingă masivul roman în pregătire — 
frecventele schițe, scrieri interesante 
care atestă prezența unui talent consis
tent. Sau, să ne gîndim la ciclurile de 
reportaje ale lui Miko Erwin dintre care 
o parte au apărut recent într-un volum 
de aproape 300 de pagini intitulat : 
„Asaltul țării stufului". Ce-i drept, Miko 
trăiește și el la Cluj, dar cred că nu 
mă înșel afirmînd că nu avem scriitor 
care să fi scris mai mult decît el des
pre viața nespus de interesantă a mun
citorilor Combinatului stuficol din 
Deltă, care se dezvoltă vertiginos în ce
lălalt capăt al țării. Metoda sa de a 
studia „terenul' ? De zece ani în șir, 
Miko revine periodic și consecvent, peu-

gama, dacă ar face — de la cunoașterea 
teoretică a realității noastre socialiste 
spre cea practică — un pas măcar cît 
cel realizat de către fruntașii beletristi
cei noastre de actualitate. Un vast do
meniu de investigații oferă și masiva 
moștenire literară care este opera sado- 
veniană. Ar fi cît se poate de interesante 
și de edificatoare cercetările asupra mo
dului în care regretatul maestru a stu
diat realitatea. Noi scriitorii, care sîntem 
martori oculari și entuziaști ai rea
lității avîntate, l-au auzit adesea pe 
Sadoveanu spunîncl că oriunde sar fi 
aflat se simțea întotdeauna „pe teren". 
La fel trebuie să concepem și noi lu
crurile. Cea mai rodnică formă de via
ță este aceea de a participa cu toate 
simțurile și cu toată pasiunea, la ceea 
Ce se întîmplă în jurul nostru. Să 
respirăm adine oxigenul realității so
cialiste, în plină devenire. Să aprofun- 
dăm cunoașterea oamenilor a căror 
imagine voim s-o redăm, pentru a pu
tea . înfățișa deplin zilele avîntate ale 
desăvîrșirii construcției socialismului in 
țara noastră.

NAGY istvân

(Urmare din pag. 1)

înfățișări vin să se adauge cuprin
sului dinții, se adîncesc, se ampli
fică, își iau viață, ard luminînd ca 
flăcările. Ca o torță vie-n noapte 
așa își detașează net ființa, lumi
nînd cu strălucirea-i orbitoare toate 
cîte le-ai știut vreodată și lumina 
îi bate pînă departe. Ca un bubuit 
din mii de ciocane deodată, așa-i 
auzi bătaia sub tîmplele tale. Și 
așa cum nimeni și nimic nu poate 
opri astrele din mersul lor tăcut, 
așa nici gîndul acesta nu mai poate 
fi închis sub tîmple... îmi caut cu
vintele cu care să-l îmbrac și cu
vintele se trag deoparte.

Nu știu, dar bănuiesc că aceasta e 
starea poetului tind dintr-un nestăvi
lit îndemn lăuntric se apleacă asupra 
lirei și in vers cu tonuri grave, adinei, 
cu zbor de aripi larg desfășurat, el 
dă să cînte prea .plinul inimii sale.

Dinlotdeauna au cîntat adevărații 
poeți bucuria omului, bucuria de a 
trăi, de a trăi liber, demn și mindru. 
Mindru și stăpin peste întreaga fire, 
peste întreaga natură cu tot belșugul 
său de minuni.

Și minuni sint și cîmpiile cu întin
sul lor, și intinsul apelor și munții 
cei cărunți și coastele cu povîrnișuri 
line și dumbrăvile și zăvoaiele și go
runul cel falnic și trestiile cu foșne
tul lor șopotitor... Și între cer și pă- 
mint cite nu sint minunile pe rind 
luminate de lună și de soare !

Dar cuvintele care să-i îmbrace sim
țirea nu-i vin ușor nici poetului. Doar 
inima, numai inima ii e mereu fier
binte.

De aceea și-acum, în plin echinox 
de toamnă, ca să-i dea veșmint gin- 
dului și simțirii, inima-l poartă înspre 
echinoxul de pimăvară, la acea dulce 
minune a nopților de mai... Se potri
vește la o margine de dumbravă, pe 
înserat, tind dinspre luminiș începe 
cîte-un privighetor dintre bătrîni. în
cepe dinții cu o bătaie ca pe-o strună 
bine întinsă; începe ca un miracol 
și-ți pare că-l auzi din toate locurile 
deodată. Apoi metalica bătaie se 
schimbă ca din senin in plinset. Dar 
iată că nu-i plins ci-i povestea dru
murilor și a intimplărilor cite ie-a 
străbătut și călătoria deasupra mării

Celei mari și albastre și crîngurile cu 
frunze lucii și bucuria întoarcerii in 
dumbrava, cea de stejari falnici care 
îngăduie luminii joc de întuneric și 
străluciri. Și in tăcerea nopții ciutul 
bătrinului privighetor se schimbă in
tr-un fierbinte cintec al luminii și al 
soarelui... Și în întunericul deplin al 
nopții, cîntul păsăret nu-i altul decît 
cîntul luminii, al soarelui, al soarelui 
cel dătător de viață.

Oare nu soarele cu oceanul de pur
pură cel revărsat pe toate tonurile, 
pe toate nuanțele îl cintă și poeții și 
cînd apune, cum îi cintă și deștepta
rea din scalda rece a valurilor? Cum 
cintă și luna cu brocardul său de ar
gint și bolta înstelată a cerului. Și 
abia ce-o vbr cinta poeții de-acum în
colo în călătoriile lor interastrale !

Dar ca să fie ale lor, ale oamenilor, 
ale omului și cîntecele poeților și tim
pul cu holdele și codrul cu izvoarele 
și luna cu stelele și cîntul privigheto
rilor și florile și roadele pămîntului, 
cit singe n-a curs! Riuri de singe! 
Cohorte fără de număr de martiri 
căzuți in încleștare pe viață și moarte.

Și iată că martori ai uriașei biruin
țe, vedem cum erele se taie-n două 
și-n fața și sub ochii noștri a început 
o nouă eră. Era nouă a început!

Pe obrazul omenirii întregi a înflo
rit un zimbet nemaiintîlnit. Floarea ne
pieritoare a nădejdii și-a deschis larg în 
soare petalele roșii. Zi de vară pină-n 
sară, bate soarele pămintul și pe o bună 
parte, numai petale roșii întilnește 
în cale. Și-mi spun eu așa că nu-s 
departe vremurile tind or înflori ele 
florile roșii de jur în jur pe întreg 
pămintul.

Acesta-i și gîndul pe care-l trăiesc 
și care mă însoțește cu acea copleși
toare intensitate care nu-i alta decît 
marea, imensa bucurie de a trăi și a 
fi contemporan vremurilor tind des
fășurat și in marș oamenii au pornit 
să scrie pentru oameni cîntul general 
al bucuriei, al muncit și al vieții. Ciu
tul vieții, al păcii și bucuriei.

Și cîntul bucuriei de a trăi s-a scris 
în aceste zile, sub ochii noștri, acolo 
unde bate inima lumii, la Moscova, 
in Kremlin, la cel de al douăzeci și 
doilea Congres al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, la Congresul con
structorilor comunismului.

Mihai! DAVIDOGLU
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Cunoașterea 
profundă 
a v i e t i i

In „Literaturnaia Gazeta" din 2 
noiembrie a.c. citim articolul lui 
Alexei Surkov, intitulat „Cu pri
virile ațintite spre viață", articol 
consacrat problemelor literaturii 
actuale, văzute în lumina lucrări
lor celui de al XXII-lea Congres 
al P.C.U.S. „E greu deocamdată — 
scrie autorul — să cuprinzi într-o 
imagine unică, generalizatoare, tot 
ceea ce s-a desfășurat timp de două 
săptămini în fața ta, in zilele lu
crărilor Congresului. Totuși de pe 
acum, este clar pentru fiecare din
tre noi, că m șirul congreselor par
tidului, Congresul al XXII-lea este 
pentru literatura și arta noastră de 
un interes deosebit. Nicicind în 
preajma congreselor din ultimele 
decenii, nu s-a discutat alit de 
amplu in mii de adunări de partid 
și fără de partid, la toate confe
rințele de partid și în toate orga
nele de 
rolul și 
artei în 
preajma
mii de oameni, citind în Program, 
că „în lupta pentru victoria 
nlsmului, munca ideologică 
un factor din ce în ce mai 
nic", ori că „arta va face ca
să fie și mai însuflețită, viața mai 
frumoasă, ea îl va înobila pe om", 
s-au gîndit la soarta literaturii șt 
artei, s-au străduit să rezolve pro
blemele care se pun în fața ace
stora. Ei s-au pătruns de însem
nătatea literaturii și artei, mijloa
cele active și puternice în forma
rea personalității omului-cetățean

o uwoisi ieiliziue
La jumătatea acestui an a apărut la 

Budapesta o antologie a poeziei noas
tre, în format de buzunar, într-un 
tiraj de 6000 exemplare, pe o hîrtie 
fină care a permis volumului, peste 
600 pagini tipărite cu o literă de di
mensiuni potrivite, să cuprindă nu mai 
puțin de 322 creații poetice

Lucrarea trebuie salutată 
în . semnificația ei. ținînd 
aceste cîteva cifre. Tirajul 
mărul impresionant de pagini, bogă
ția sumarului ei constituie o difuzare 
a poeziei romînești în rîndurile citito
rilor din R.P. Ungară care-și vor pu
tea face astfel o idee foarte cuprinză
toare asupra acestui sector al litera
turii noastre. Dintre culegerile de acest 
fel din poezia noastră, apărute peste 
hotare, Antologia de față este cea mai 
cuprinzătoare, după cea de la Mosco
va, apărută acum trei ani. Semnifica
ția ei e sporită de faptul că ea este 
alcătuită de un bun cunoscător al lim
bii și literaturii romînești, criticul și 
istoricul literar Kopeczi Bela, aparți- 
nînd generației mai tinere. Selectarea 
direct din limba romînă, prin cunoaște
rea valorilor ei poetice, a victoriilor li
teraturii noastre ca și a poporului 
tru 
rea 
tiv 
lui,

romînești. 
mai întîi 

seama de 
mare, nu-

în raport cu ansamblul poeziei cît și 
sub acela al tematicii, se înțelege al 
artei poetice. Mai mult decît atît, se
lecția a fost făcută și ținîndu-se seama 
de gustul și preferințele cititorului ma
ghiar, de ceea ce îi vorbește lui mai 
mult. Și în sfîrșit, a permis confrun
tarea directă a sensului din romînește 
cu acela al traducerii.

Pentru a marca și mai mult semni-
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evista „Inostrannaia Li
teratura" nr. 9 din 1961 
publică articolul lui 
John Howard Lawson, 
cunoscut publicist pro
gresist american și de
dicat .............. "
ner. 
prin 
terul 

tradictoriu al prozei 
lui Faulkner, subliniază Lawson, 
prezintă un aliaj de elemente extrem 
de eterogene. Nu îl poți numi realist 
în sensul unanim acceptat al cuvân
tului, căci paginile scrise în spiritul 
realismului alternează cu tablourile 
unor viziuni delirante și strâriii. Ii 
este proprie perceperea extrem de nu
anțată și în același timp contradicto
rie a realității sociale". Precizînd iz-

lui William Faulk- 
Articolul

a sublinia carac- 
complex și con- 
acestuia. „Operele 

re-

începe

vorul operei lui Faulkner, criticul a- 
merican scrie : „Deseori Faulkner este 
numit scriitor «loc,al». Se pare în- 
tr-adevăr că opera sa se circumscrie 
psihologic și geografic ținutului din 
statul Mississippi (Sudul Americii),— 
ținutul natal în care se desfășoară ac
țiunea majorității romanelor sale și 
care capătă în ele numele fictiv de 
Yoknapatawha (de fapt Lafayette)... 
Faulkner înfățișează viața de aci cu 
o mare forță de pătrundere. Izvorul 
acesteia constă în dragostea scriitoru
lui față de patrie, în îngrijorarea sa 
pentru soarta ținutului natal".

Căutînd explicația marii influente 
exercitată de Fauikner asupra litera
turii americane, Lawson o găsește în 
faptul că opera scriitorului este „ex
presia a două tendințe dominante în 
Apus — atenția deosebită acordată 
subconștientului... și pe de altă par
te, convingerea intimă a prozatorului 
american că viața e sfîntă și de aceea 
trebuie 
punctul 
ricești, 
același 
flectînd 
torului 
trecutului, de a găsi întruchiparea ar
tistică cea mai veridică pentru trans
punerea propriei sale viziuni asupra 
trecutului, prezentului și chiar viitoru
lui".

In continuarea articolului, John Ho
ward Lawson face o trecere în revis
tă a romanelor lui Faulkner („Zgo
mot și mînie" — 1929; „Cînd mor eu" 
— 1930; „Lumină in august" — 1932), 
care reprezintă „prima și cea mai 
marcantă etapă în evoluția conștiinței 
sociale a lui Faulkner". Descompune
rea familiei Compson, (în „Zgomot și 
mînie") și destinele membrilor ne 
sînt înfățișate într-o mare măsură prin 
percepțiile unui cretin.......Dar Faulk
ner, precizează John Lawson, nu se 
poate limita la relatarea proceselor 
nebuloase din conștiința debilului 
mintal... De aceea el introduce alți 
povestitori, realizînd astfel înfățișarea 
aceleiași realități din alte unghiuri. 
Acest procedeu de permutare a poves
titorului constituie specificul lui Faulk
ner". După 1940, precizează autorul 
articolului, „Fauikner recompune vas
tul tablou al vieții sociale din Yok
napatawha mai ales prin povestiri. 
Fauikner este un maestru al povestirii. 
El îmbracă grotescul și fantasticul în
tr-o formă concisă, cu o imensă forță 
de sugestie. Povestirile lui Fauikner 
sîrit expresia poziției unor personaje 
care migrează dintr-un volum în- 
tr-alțul".

In centrul atenției publicistului ame
rican se află însă analiza trilogiei lui 
Fauikner: „Cătunul" — („The Ham 
let") — 1940, „Orașul" („TheTwon") — 
1957, „Vila" („Mansion") — 1959. Pri-

să aibă un sens înalt... Din 
de vedere al tehnicii scriito- 

romanele lui Faulkner sînt în 
timp haotice și închegate, re- 
eforturile chinuitoare ale au
de a pătrunde în adîncurile

REDACȚ1A: București

ssSzekely Janos, etc. Cu totul 42 de tra
ducători din cele două țări, semnează 
textul maghiar fără îndoială de un ni
vel artistic înalt.

In al doilea rînd trebuie subliniat și 
faptul că Antologia apare în colecția 
de mare prestigiu intitulată „Floarea 
literaturii universale", în care au mai 
fost publicate pînă acum antologii ase
mănătoare din poezia sovietică, din 
cea engleză, franceză, latină, precum 
și volume individuale ale unor scrii
tori ca Pușkin, Hugo, Goethe, Schiller, 
Nekrasov, La Fontaine, Shakespeare, 
Shelley, Tolstoi, Anatole France, Ese
nin, Burns, Gorki, Maiakovski etc., și 
urmează să apară în curînd culegeri 
din. proza clasică rusă, din Heine și 
Mickiewicz. In conștiința cititorului 
maghiar, valorile poeziei noastre se 
vor înscrie firesc între cele universale 
integrîndu-se tezaurului general artis
tic al

Să 
țifică 
vîntul 
Bela, 
succintă bibliografică a poeților pre
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Dsida 
Gabor,

acestei false înnoiri, acestei 
evoluții.
e materialul unui conflict 

Tema aleasă e de natură să

cu o cla- 
aceste ex- 
iluminare 
vîlvătaie

care 
care 
con- 
îmi

Din articolul „Despre profunzime și 
amploare în literatură" — Inostrannaia 
Literatura nr. 9/61.

cornu- 
devine 
puter- 
munca ROMÂN KOLTfiK

ANTOL0GIÂJA

nos- 
a permis alcătuitorului constitui- 
unui sumar întru totul reprezenta- 
atît sub raportul dezvoltării genu
al importanței fiecăreia din părți
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umanității.
mai adăugăm că valoarea știin- 
a lucrării este sporită de „cu- 
înainte" semnat de Kopeczi 

de notele finale de prezentare
presă, problemele privind 
importanta literaturii și 
viața poporului, ca în 
recentului congres. Mii și

Budapesta 1961

R. D. Germană
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R. I*. BulgariaZORIIDomnu Cartier faja cu Europa EREI COSMICE
Argentina

domnul Cartier 
atenție Germa- 
și de azi. După 
hitleriste toate

Cea de a doua conferință a scri
itorilor din țările Africel și Asiei 
a fost, convocată pentru sfîrșitul 
anului acesta. Ea va avea Iod 
la Cairo.

„Zorii erei cosmice** este o nouă 
carte închinată primui'.ui zbor a! 
omului în cosmos. Lucrarea, care 
a fost editată în 
niunea Ziariștilor 
Editura de Stat 
politică, cuprinde 
mente, studii 
din lumea întreagă cu 
zborurile efectuate de
Iuri Gagarin și Gherman

anexă

primui'.ui 
Lucrarea, 

colaborare de Li
din U.R.S.S. și 
pentru literatură 
numeroase docn- 

și rapoarte științifice 
privire la 

cosmonauții 
Gagarin și Gherman Titov, 

precum și o anexă cu comunică
rile făcute de 1. Gagarin de pe bor
dul navei cosmice Vostok I.

------- „------------------.1 drept ___  
mul bulgăresc cel mai bun al anu
lui 1960. Filmul, profund actual,
neri, evidențiind formarea 
ferelor în procesul muncii, 
rile psihologice și sociale 
portamentului lor. Eroul 
al filmului, brigadierul 
este remarcabil interpretat 
tul Lubomir Kabakciev.

Opinia artistică din Bulgaria con
sideră „Cărarea abruptă** drept fii’.-
lui _ _____ , r_____  ______
înfățișează viața unui grup de mi- 

—j:.„a r-------_a carao
resortu- 

ai'e com- 
înaintat 
Damian 

de artisr

niul volum reprezintă un „Faulkner de 
început". Personajele sale sînt ace
iași fermieri săraci. Flem, eroul prin
cipal, își începe ascensiunea căsătorin- 
du-se cu Juli, fiica bogată și însăr
cinată a negustorului Worner. Al doi
lea volum („Orașul") înfățișînd as
censiunea lui Flem la Jefferson, este 
interior primului. Al treilea volum 
însă, „Vila" — reprezintă nu numai 
cea mai bună carte a trilogiei, ci și 
culmea întregii creații al lui Faulk
ner — afirmă Lawson. El „este ex
presia cea mai matură a concepției au
torului despre destinul omului și uma
nității. Diapazonul desfășurat al po
vestirii nu sărăcește, ci stimulează fic
țiunea lui Faulkner. Pentru prima 
oată el integrează în țesătura roma
nului referiri la războiul civil din 
Spania, la comunism, la amenințarea 
fascismului..." Acțiunea romanului înce
pe prin 1920 și continuă pînă în ziua 
de astăzi. Deși linia centrală a trilo
giei este ascensiunea lui Flem, volu 
mul de față relevă și influența perso
najului central asupra destinului lui 
Mink Snowps, fermier sărăcit și asu
pra Lindei, fiică adoptivă a lui Flem... 
Linda participă la războiul civil și 
devine la întoarcere o comunistă in 
transigentă. Deși privită cu simpatie, 
Linda nu-și evidențiază in roman 
„acele porniri adînci care o fac co
munistă... explicația comportamentu
lui ei fiind tot de ordin freudist, con- 
stînd în ura organică față de Flem". 
Și totuși romanul este o „mărturie a 
evoluției politice a lui Faulkner, care.. 
demască esența de jaf a primului răz
boi imperialist".

„Faulkner n-a atins încă — scrie în 
încheiere Lawson — . treapta la care 
îl putem numi un Balzac al ținutului 
Yoknapatawha. Și totuși lupta sa 
perseverentă cu Întunericul din sufle
tul său, căutarea dramatică a adevă
rului trezesc exploziile disprețului său 
care demască esența epocii 
ritate salutară. Și poate că 
plozii (uneori orbitoare) de 
se vor transforma într-o 
uriașă".

omnul Prouvost este 
stăpinul unui trust al 
țesăturilor de lină 
drept care se numește 
„regele linei". Domnul 
Prouvost posedă de ase
menea un grup de zia
re — e deci un „prinț 
al presei" — din care 
face parte „Le Figaro", 
și alte ziare și reviste 

„Paris
precum 

printre care și săptămînalul 
Match".

Acest hebdomadar conține pe lingă 
reclame, cancanuri, indiscreții din viața 
personalităților occidentale și un re- 
daetor-șef, pe Raymond Cartier.

Domnul Cartier a cutreierat Ameri- 
cile, Sahara, și alte părți ale globu
lui de unde a adus ample impresii. 
Cu toate că nu odată autorul păcă- 
tuia prin lipsă de obiectivitate. Dar 
Cartier se dorește și arbitru politic, 
în stare 
să aibă o părere autorizată in pro
blemele internaționale. Judecind după 
ultima sa carte, „Europa celor 19", 
Cartier poate fi socotit pe drept cu- 
vînt un purtător de cuvînt, dar al 
celor mai obscure și reacționare forțe 
politice.

Domnul Cartier aduce inovații în 
geografia politică a continentului nos-

să dea tonul sau in orice caz

ficația Antologiei, vom semnala încă 
două fapte: întîi, prezența deopotrivă 
între traducători a unor poeți de cea 
mai mare valoare din R.P. Ungară, 
ca și a unora din fruntașii poeziei ma
ghiare din țara noastră^ In rîndid pri
milor sînt Jekely 
Jeno, Aprily Lajos, 
precum și a unora

Zoltan,
Garai

dintre poeții 
clasici maghiari ca Iozsef Attila și Sa- 
lamon Erno; între ceilalți notăm re 
Szemler Ferenc, Horvath Imre, Franyo 
Zoltan, Meliusz Iozsef, Kiss Jeno,

O expoziție închinată celei de 1 
a 640-a aniversări a morții lui ( 
Dante a fost inaugurată recent; 
la Riga. Expoziția, care a fost ort- 
ganlzată de „Biblioteca letonă"; 
prezintă numeroase ediții italie
ne. ruse, letone, franceze și ger
mane din operele marelui poet. 
Au fost expuse de asemeni si d- . 
teva ediții foarte rare din „Divina 
Comedie".

al viitoarei societăți comuniste. (...)
Problema legăturii literaturii cu 

viața — scrie mai departe autorul 
— nu poate fi redusă la simpla 
„dispersare" mecanică a cadrelor 
literaturii, către periferia frontu
lui construcției comunismului. Dar 
nu trebuie uitat că fără o „intimă", 
cunoaștere a vieții sociale și mate
riale, fără o „intimă" înțelegere a 
vieții interioare a eroului timpuri 
lor noastre, apelind unilateral nu
mai la datele „intuiției creatoare", 
e puțin probabilă crearea unor o- 
pere cu adevărat mari, inspirate 
din contemporaneitate. Fiecare scri
itor în felul său va rezolva pro
blema modului in care va atinge 
cunoașterea adîncă a vieții. Dar 
colectivul este dator să stimuleze 
în conștiința fiecăruia, rezolvarea 
acestei probleme fundamentale".

Referindu-se la discuțiile și dez
baterile literare sovietice care vor 
avea loc in lumina lucrărilor isto
ricului Congres, Alexei Surkov con
chide :

„Sfera viitoarelor discuții e di
stinct schițată in acele teze ale 
noului Program al Partidului, care 
se referă la artă și literatură. Iar 
dezbaterile trebuie să înceapă cu 
clarificarea tăriei legăturilor noa
stre cu viața poporului constructor 
al comunismului, trebuie să înceapă 
cu discutarea adecvării uneltelor 
noastre artistice la sarcinile care 
ne stau înainte".

Editura ..Parentr a publicat un 
Interesant volum care dezvăluie 
adevăratul chip al scriitorului Pi- 
tigrilli, ca agent plătit al servi
ciilor de siguranță fasciste. în de
nunțurile lui Pltigrllli figurează 
numele lui Carlo Levi. Alberto 
Moravia și al multor altor scrii
tori cu concepții antifasciste. In 
1939 Pitlgrilli a fost defintiv de
mascat ca provocator, iar după 
căderea fascismului el s-a ascuns 
în Argentina unde și-a cîștigat 
treptat renumele de „apărător" al 
catolicismului. In prezent în pu
blicațiile catolice din Italia apar 
lucrări si recenzii entuziaste des
pre scrierile acestui provocator 
fascist. Publicarea denunțurilor 
lui Pitlgrilli adresate poliției este 
de presupus că va contribui - 
scrie ziarul „L’Unitâ" — să împie
dice revenirea lui pe arena vLetU 
literare din Italia.

tru. După ce exclamă fericit că „Eu
ropa n-a murit" Cartier se referă la 
o Europă care nu e cea cunoscută 
din manualele școlare, Europa cuprin
să între Atlantic și Urali, și nici mă
car „mica Europă" a pieții comune A 
fost inventată de către autorul aces
tei cărți bizare o nouă Europă de la 
Atlantic la Elba, o Europă cu ștam
pila N.A.T.O., o Europă care-și termină 
hotarele la granița dintre cele două 
Germanii. In imaginația maladivă a 
redactorului de la „Paris Match", ma
lurile acestei Europe sînt udate la ră
sărit de un imens ocean „barbar" 
existența unor popoare și țări fiind 
total contestată.

Cartea lui Cartier 
tul grav, dramatic 
păcii caută o ieșire 
boiului rece, cînd se încearcă stabi
lirea 
între 
după 
tice, 
cord 
la Urali face parte din 
che Europă". Cartea lui Cartier ne 
poartă spre cele mai ascuțite mo
mente ale înghețatului război psiho
logic și al discriminării față de lu
mea socialistă, ne întoarce înapoi spre 
vremurile in care frații Dulles tulbu-

apare în momen- 
în care for fele 

din băltoaca râz-

unor contacte cît mai serioase 
țări cu orinduiri diferite, cînd 
uriașele succese științifice sovie- 
pînă și Vaticanul a căzut de a- 
că lumea socialistă de la Elba 

„această ve-

Terrence Rattigan este cunoscut 
publicului nostru mai ales ca au
tor al scenariului care a stat la 
baza apreciatului film „Suflete 
împietrite". Dramaturgul șl sce
naristul englez, elogiat de critica 
cinematografică pentru forța cu 
care a pus in lumină contradic
țiile în care se zbate un profesor 
britanic îndrăgostit de meseria 
lui. dar care nu se poate realiza 
într-o lume dominata de minciună 
șl de trivialitate, a trecut de cu
rînd la' un nou gen : drama bio
grafică. începutul l-a făcut însă; 
din păcate cu biografia unul... 
spion, colonelul Lawrence, falmo* 
sul agent britanic care ani de-af 
rîndul a creat diversiuni în sînui 
maselor arabe, contribuind la în
tărirea dominației colonialismului 
britanic.

Rattigan încearcă să-l prezinte 
pe spion ca pe un mare iubitor 
de oameni, un erou „modern"; 
subtil de o ..extracție superioa
ră". Piesa, care a avut recent 
premiera pariziană, deși s-a bu
curat de interpretarea lui Pierre 
Fresnay, a înregistrat un eșec to
tal. pe care presa franceză îl ex
plică prin lipsa de valoare a tex
tului „cenușiu, pueril, inutil".

„Caracterizînd romanul vest-german 
criticii noștri folosesc ades termenul 
„realism critic". Căci romancierii la 
care ei se referă cunosc nelegiuirea 
care șe pune la cale în țara lor, și 
desigur sînt în mod conștient promo
tori ai unei atitudini critice. In același 
timp unii din ei sînt departe de so
cialism. De pildă Heinrich Bohl. Cu 
toate acestea el e mai mult decît un 
„realist critic". Fiind uman și iubitor 
de pace, scriitorul deschide în cărțile 
sale o perspectivă care depășește li
mitele unei simple.critici. Desigur per-, 
spectiva lui e alta, decît a noastră. 
Dar azi cind se pun probleme atît de 
asepțite, e semnificativ faptul că ,oa- 
mehii de bună credință luptă pentru 
pace și creează în favoarea ei. Urmează 
oare de aici, că — în măsura în 
avem un scop comun, apropiat 
este pacea — voi lua necritic în 
siderare cartea lui Bohl, care
place, pentru că nu neglijează con
flicte sociale și e pătrunsă de dragoste 
pentru pace, pentru umanitate ? Nu. 
aceasta ar fi și nesincer și lipsit de 
inteligență. Mie îmi place de pildă 
ultimul său roman „Biliard — nouă 
jumătate". Problema cea mai ascuțită

iau cu voluptate apele vieții interna
ționale.

Persistînd în a considera viabilă a- 
ceastă artificială Europă, Cartier cau
tă să demonstreze capacitatea celor 
19 state occidentale (implicit Spania 
franchistă și Portugalia fascistă), de 
a „rezista comunismului" Purtat de 
valurile anticomunismului pe care na
vighează, e firesc ca 
să acorde o deosebită 
niei militariste de ieri 
ce iartă Germaniei
crimele, după ce trece cu buretele 
peste păcatele trecutului. Cartier bi- 
necuvîntează pe reprezentanții aces
tui trecut care în prezent acționează 
pentru un viitor fascist în Germania 
occidentală. Apărind fără nici o rezer
vă Apusul, acel Apus anticomunist și 
războinic în care revanșismul și mi
litarismul vest-german joacă rolul de 
vioară primă, redactorul șef de la 
„Paris Match" deplînge cucerirea Ber
linului în timpul 
armata sovietică 
vacate după cum 
absurdă pe care
deplinge pierderea „bogăției unei me
tropole occidentale", uitînd cu bună 
știință uriașele pagube provocate de 
hitleriști, de-a lungul întregii Europe, 
de distrugerea unor orașe și regiuni

războitilui de către 
și distrugerile pro
se știe de rezistența 
Hitler a ovus-o. El

a epocii noastre, și anume aceea a 
păcii și războiului e înfățișată aici 
de-a lungul a trei generații dintr-o fa
milie de arhitecți germani. Bunicul 
a construit o casă parohială, fiul a 
dat ordin să fie dărîmată, nepotului 
i se propune să o construiască din 
nou. Dar el se împotrivește din toate 
puterile 
pretinse

Acesta 
puternic, 
dea de gîndit oricărui scriitor, care 
a uitat ce înseamnă conflict. Bohl nu 
își dispune materialul în sens crono
logic. El împletește firele aparent dis
parate ale acțiunii (unele orientate 
spre trecut, altele în prezent) le înoadă 
strîns, pentru ca să le dezlege atunci 
cînd îi vine mai la indemînă din punc
tul său de vedere, artistic. Totuși car
tea, care prin tema propusă putea 
deveni romanul reprezentativ, necru
țător și mobilizator al epocii noastre, 
rămîne greoaie și inaccesibilă cercu
rilor largi de cititori".

Coperta Antologiei poeziei romînești, 
apărută în R. P. Ungară.

zenți în Antologie, ca și a unor crea
ții și noțiuni caracteristice folclorului, 
și, în sfîrșit, printr-un indice alfabetic 
al poeților antologați. Un aparat știin
țific minim, dar de mare utilitate, pen
tru ca volumul să folosească nu nu
mai pentru simpla lectură, dar și cer
cetătorilor.

Sub toafe raporturile, Antologia . al
cătuită de Kopeczi Bela și editată de 
Editura „Mora Ferenc" în colecția 
„Floarea literaturii universale" este un 
succes — științific prin selectare și 
aparatul informativ, literar prin tra
ducere, grafic prin prezentare, hîrtie și 
tipar.

Pentru a doua oară în Austria 
are loc concursul „Fritz Jensen" 
pentru cele mai mal bune repor
taje artistice.

După cum relatează ziarul 
„Volksstlmme" la primul concurs 
premiul I l-a obținut Wide Roder 
pentru reportajul „înăuntru si 
dinafară" în care a arătat con
vingător și concret renașterea na
ționalismului și militarismului în 
Germania Occidentală.

Premiul pe anul 1962. — se arată 
în înștiințarea despre deschiderea 
concursului, — se Va decerna u- 
nul scriitor austriac care va pre
zenta o lucrare concepută în spi
ritul creației talentatului scriitor 
austriac Jensen. După cum se 
știe. — continuă ziarul, — lui 1 
se datoresc lucrări care au slujit 
cauza păcii.

întregi în Europa răsăriteană, de dis
trugerea orașelor Cowentry. Ortfiour, 
Lidice.

Mergînd pe aceeași linie a absurdu
lui, Cartier regretă că în timpul răz
boiului n-au reușit încercările de a 
transforma alianța împotriva fascis
mului intr-o alianță anglo-a.mericano- 
hitleristă împotriva Uniunii Sovietice.

Apariția cărții lui Cartier în acest 
moment în care se încearcă clarifi
carea problemei germane și rezolvarea 
problemei Berlinului, nu este lipsită 
de tîlc. Guvernul francez și în spe
cial Generalul De Gaulle sprijină cu 
mai multă fermitate decît oricare alt 
guvern occidental pretențiile revan- 
șiste ale lui Adenauer și cere res
pingerea oricăror propuneri realiste 
menite să lichideze centrul de încor
dare din Europa centrală constituit 
de militarismul vest-german. „Europa 
celor 19“ este o încercare de a salva 
eșuatele principii ale războiului rece 
și de a propaga ideea separării totale 
a Răsăritului de Apus. Orice om 
stit, din orice țară a lumii știe bine 
că nu 
ropă, 
părți 
după 
surdă

cin-

există însă decît o singură 
și că orice încercare de a
în chip artificial continentul 
deosebirile ideologice este ab- 
și inacceptabilă.

Al. GÎRNEATÂ

Eu- 
îm-

..Frans Masereel. viata șl opera 
sa“. este subiectul unul noti film 
dedicat marelui pleter progresist. 
Filmul Va fi turnat în studiou
rile de jurnale cinematografice șl 
documentare DEFA-Berlin.

Indonezia

Ziarele din Indonezia relatează 
despre noua legislație privitoare 
la filmele de origine străină. Prin
tre altele, legea interzice difu
zarea filmelor care înjosesc dem
nitatea națională a vreunui no- 
por. care propăvăduiesc ura ra
sială, precum și filmele care pro
slăvesc imperialismul, care con
trazic Ideile înfrățirii dintre po
poarele Asiei și Africii si ale so
lidarității popoarelor din aceste 
țări. Potrivit legii, filmele cu 
gangsteri nu trebuie să apară ne 
ecranele cinematografelor din In
donezia. Totodată legea dă prefe
rință filmelor în care se reflectă 
lupta revoluționară a popoarelor 
împotriva oprimării politice sau sociale.

Poetul angolez Mario di Andra
de. participant activ la lupta An- 
golel pentru Independentă a dat 
un interviu ziarului francez ..Le 
Monde", în cadrul unei conferințe 
de presă pe care a tinut-o la Da
kar (Senegal). Privitor la progra
mul partidului nationalist din An
gola. Mario di Andrade care este 
conducătorul acestui partid, a 
spus: „Programul acesta este 
clar: formarea frontului national 
si cucerirea independentei. Iar 
pentru viitor - unitatea tării noas
tre care se va baza ne respectul 
fată de grupările formate în de
cursul istoriei". Poetul-luptător 
consideră ca puțin probabilă do- 
bîndirea acestor teluri prin tra
tative. atît timp cît la putere se 
găsește Salazar, pentru ca acesta 
va continua cu siguranță războ
iul pină la sfîrșit. Dar este tot 
atît de clar că acest război va 
duce la căderea lui Salazar.

In Argentina a apărut recent vo- 
mui', de poezii alese din Emines- 

cu, în tălmăcirea remarcabilă apar- 
ținînd lui Rafael Alberti și Măriei 
Teresa Leon. Revista-„Atlantida** din 
Buenos Aires apreciază traducerea, 
relevînd fidelitatea ei fată de spe
cificul poeziei eminesciene. „Ritmul 
și cadența poeziei Ini Eminescu — 
subliniază revista — nu s-au pier
dut în versiunea castii'iană... Ver
surile traducerilor respectă fervoa
rea romantică grefută pe fondul 
folcloric romînesc. sinteza care îl 
caracterizează pe Eminescu, poet 
profund național și in același timp 
de valoare universală**.
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