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gospodării agricole colective 
piu încăpătoarea Sală a 
Republicii sint aleși — cei

scriitor prezent în sală aș- 
o emoție specială să vadă 

.eroii lui", oa-

laolaltă imaginea nouă, lu- 
a țărănimii Romîniei socia-
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O

n dimineața din 18 de
cembrie, s-au deschis 
lucrările Consfătuirii pe 
țară a țăranilor colecti
viști, pentru o durată 
de patru zile. Cadrul 
arhitectonic, vast, mo
dern, simplu și elegant 
al Sălii Palatului R.P.R. 
adăpostește 1800 dele-, 

1300 invitați.gați șl peste
Am avut cinstea să mă aflu și eu 

Acolo în ziua deschiderii Consfătuirii.
I-am văzut ureînd la tribună, cu de

gajare și siguranță, i-am ascultat ros- 
tindu-și cuvînful, cu competență și pre
cizie, pe gospodarii, tehnicienii, maeș
trii recoltelor imbelșugate, brigadieri, 
președinți de G.A.C., colectiviști. In 
centrul atenției lor stau întărirea eco- 
nomico-organizatorică a G.A.C.-uriior 
și sporirea producției vegetale și ani
male.

Datele, cifrele, faptele, pe care ei le 
prezintă sînt oglinda vie a impresio
nantelor succese obținute de țăranii 
colectiviști, care au urmat calea tra
sată de partid, magistrala leninistă a 
socializării agriculturii.

Un val de mîndrie, de bucurie, de 
forță, te potopește privindu-i, ascultîn- 
du-i pe acești oameni, ținuți pină mai 
ieri in mizerie, umilință și ignoranță, 
și care, azi se întîinesc în capitala ță
rii lor. Să discute, la nivelul unor oa
meni de stat și al unor specialiști, pro
blemele lor — de amănunt și de an
samblu — care sînt totodată proble
mele noastre, ale tuturor cetățenilor 
patriei socialiste: aflarea celor mai 
potrivite metode și transmiterea, gene
ralizarea experienței înaintate, pentru- 
ca etapele ce le mai avem de parcurs 
pină la deplina, splendida înflorire a 
economiei noastre socialiste, să fie cit 
mai scurte.

Ascult cuvîntul Anei Sincu, brigadie
ră fruntașă din Tia Mare, al lui Si- 
mion Uscat, mulgător Ia gospodăria 
colectivă din Clinic. Ei vorbesc des
pre... 2000 kg. floarea soarelui și 3800 
kg porumb boabe la hectar... Ei vor
besc despre... 4200 litri lapte anual, de 
fiecare vacă furajată... II ascult pe Du
mitru Tudose, președintele gospodăriei 
agricole colective din Stoicănești, vor
bind despre gospodăria lor milionară, 
despre sutele 
despre sutele 
lor...

Televizorul, 
binecunoscute 
mulți cetățetd 
noastre. Garderobul, covorul, 
de cusut, mantaua de ploaie atîrnînd 
in cuier, sint elemente ale micului uni
vers domestic, pe care ochii copiilor 
ce cresc astăzi la țară le înregistrea
ză ca pe niște permanențe, însuflețite 
și tutelare mici zeități familiare, cum 
•int și masa, patul, clinele, pisica...

Ascult ce spun, și cum spun cei ur
cați Ia tribuna Consfătuirii, și fără 
voie, prin fața ochilor mei se derulea
ză secvențe și cadre dintr-un film trăit 
foarte demult, foarte de curînd, acum 
12 ani și mai bine, în vara lui '49.

Era după plenara din 3—5 martie. 
Străbateam fostele județe Buzău și 
Rîmnicu-Sărat. Eram atașată pe lin
gă o echipă de activiști de partid tri
miși să ducă muncă politică la țară 
in vederea înființării primelor gospo
dării agricole colective. Revăd adu
nările dramatice, furtunoase, ținute 
noaptea, la lumina scăzută a unei 
lămpi de gaz, în săli de clasă, la școa
lă. Revăd flanelurile zdrențuite, picioa
rele desculțe ale bărbaților, basmalele 
negre decolorate ale femeilor. Ele, erau 
numai cîieva, văduve de război, de 
obicei, Cu greu intrau în sala de a- 
dunare, se sfiau. Nu prea deschideau 
gura. Mulți oameni erau închiși, tăcuți, 
temători. Și ce zvonuri fioroase mai 
circulau prin sate!... Despre cazanul și 
lingura cea mare... despre copii care 
vor fi luați de la părinți... despre sur
ghiunuri și o viață „ca Ia cazarmă"...

Ii revăd, și inima îmi bate mai tare, 
pe acei entuziaști, clarvăzători, pe cei 
ce din primul moment au înțeles che
marea partidului și au venit alături de 
el și s-au transformat în propagan
diști înflăcărați ai colectivizării. Exis
ta în fiecare comună un asemenea nu
cleu : țărani săraci: soldați care vă
zuseră colhozurile din Uniunea Sovie
tică ; mijlocași, lucizi, chibzuiți. 
Ei erau plămada vie a satelor pe vre
mea aceea.

Au trecut 12 ani și parc-ar fi trecut 
secole. S-a schimbat și viața și menta
litatea și felul de trai șl orizontul spi
ritual al celor ce trăiesc și muncesa 
la țară.

Cei 1800 fruntași colectiviști, veniți 
Ia București să se sfătuiască între ei, 
să facă schimburi de experiență, să-și 
împărtășească realizările 
vele, reprezintă milioane 
„talpa țării" cum li se 
dată, cu condescendență
fruntea luminoasă, brațele active ale 
patriei noastre, care alături de oame
nii muncii de la orașe, și intr-o indi
solubilă frăție cu aceștia, realizează a- 
ceastă minune, acest salt din preisto
rie, în istorie, la care 
și părtași.

li ascult 
obidiți! și 
milenii, pe
sfioasele de acum cîțiva ani și de 
cum citeva milenii, și repet în sinea 
mea vorbele lui Maiakovski:
„Stau, mă gîndesc

la toate: 
minune, minunăției 

Dacă asta se-ntîmplă,
cîte pot să mal viei"

necesitate gazetărească, 
și o îndatorire de onoa
re, cere ca scriitorii să 
fie prezenți la toate 
marile evenimente, cu 
„impresiile" lor. E o 
cinste și o sarcină care 
obligă. O cinste și 
o sarcină care obligă 
prin faptul că indică 

scriitorului în noua societate, 
cu

de case nou construite, 
de biciclete din comuna

aragazul, sint obiecte 
cu care s-au familiarizat 
și cetățence ale satelor 

mașina

și perspecti- 
de țărani, — 
spunea altă- 
boierească —

sîntem martori

vorbind de 
desculții 
umilitele,

la tribună 
de Ieri și 
mohorîtele

pe 
de 
?i 
a-

rolul ________
misiunea de tribun, de cronicar, 
care l-a învestit socialismul. Cine dacă 
nu mînuitorii condeiului pot să sur
prindă și să fixeze rapid și țjlastic 
atmosfera unei săli ca cea a Palatu
lui Republicii Populare 
bijuterie arhitectonică - 
pola căreia s-a adunat 
țelept al colectiviștilor 
gați ai acelor 
care au înțeles 
asigură victoria 
Cine dacă nu 
la un astfel de eveniment care va mar
ca în istoria transformării socialiste 
a agriculturii în țara noastră etapele 
finale ale drumului unei munci grele, 
nobile și victorioase duse de partid 
pentru fericirea oamenilor, cine dacă 
nu scriitorii vor putea fixa rapid și 
plastic și exact pulsul și vibrația am
basadorilor agriculturii moderne, în
truniți în sfatul țării î

Și totuși, sarcina unul scriitor în 
astfel de împrejurări este foarte grea. 
Impresiile sint multe, variate și cople
șitoare. Și tocmai de aceea, rapiditatea 
gazetărească îngreunează condeiul în 
loc să-l agerească. Oamenii cunoscuți 
în primele două zile de la deschiderea 
lucrărilor, problemele discutate, com
petența, seriozitatea, spiritul gospodă
resc principial, ținuta intelectuală, ma
turitatea politică cu care s-au dez
bătut și se dezbat sarcinile organiza- 
torico-economice ale gospodăriilor co
lective, îl rețin pe scriitor să-și con
semneze rapid și superficial impresiile. 
In cadrul consfătuirii s-au ridicat pro
bleme extrem de interesante care Im
plică meditație și studiu. Experiența 
practică a fiecăruia, legătura cu viața, 
cu oamenii cunoscuți se cere confrun
tată cu învățămintele desprinse din 
acest mare sfat. Imaginile noastre, oa
recum disparate, capătă dintr-o 
netezimea întregului j trăsăturile 
lui țăran colectivist, acest om al 
nici! înaintate, al chibzuințe! și 
niciei, se recompun înaintea noastră 
unitar și luminos ca intr-un simbol: 
capătă semnificația și profunzimea 
unui simbol. Mulțimea de colectiviști, 
brigadieri, ingineri și președinți de

Romine — 
sub cu- 

sfatul în
tării. dele- 
de țăranimilioane

drumul partidului și 
socialismului la sate? 
scriitorii partîclpanți

dată 
nou- 
teh- 
hăr-

care um- 
Palatului

. . . , mai buni
din cei mai buni, — reprezintă indi
vidual și 
minoasă, 
liste.

Fiecare 
tepta cu 
apărînd la tribună 
menii despre care scrisese, sau pe ca
re-! cunoscuse: moș Adochiței de la 
Coțușca, vestitul crescător de animalei 
Bîrliga de la Roma j Goina de la 
Sint-Ana... Fiecare sîntem legați mai 
mult de anumite locuri și de anumiți 
oameni. Și iată că, rînd pe rînd, con
sfătuirea a început să ne pună In 
contact cu marile ei revelații: tova
rășul Bobu, președintele Sfatului 
Popular regional Suceava, care a fă
cut o demdhstrație concretă și vie că 
Suceava, care nu era fruntașă în pri
vința colectivizării a început să înre
gistreze succese mari: „De la 1 ia
nuarie 1961 pînă în prezent s-au con
stituit un număr de 177 gospodării 
colective": Andrea Traian de la 
dor Vladimirescu" Arad, 
narele lui roșii timpurii 
gospodăriei un venit de 
lioane lei; Pintea Ion 
raș, cu patetica lui intervenție în pro
blema lupinului, a îngrășării pămin- 
tului cu această buruiană extrem de 
folositoare; Munteanu Nicolae, ingi
ner la Plopu-Făurei, „în gura Bără
ganului", (5.044 kg. boabe de porumb 
la hectar pe o suprafață de 640 hec
tare) ; inginerul Mohanu de la Roma- 
Botoșani: Mihalache (Tîrzii, lași)
tînăr președinte c-un profil de ingi
ner, în hainele lui albastre, elegant și 
elocvent, stăpînind problemele com
plexe și multilaterale cărora le face 
față cu cinste de mulți ani: în sfîrșit, 
vestitul președinte de Ia Mădăraș, To
dor Maghiar... Dar cîți încă 1 El, bine, 
cinstit vorbind, despre toți acești oa- 
mflȘh/formați la școala înaltă a socia
lismului, care au ajuns personalități 
în adevăratul sens al cuvîntulul, demni 
și siguri de ei, de lumea în care tră
iesc și se dezvoltă, despre toate pro
blemele de care sînt ei frămîntați și 
pentru care s-au adunat in această 
consfătuire pe țară, nu se pot scrie 
niște „impresii" oarecare: acești oa
meni iși impun locul de frunte in ro
manele și nuvelele noastre. Iși impun 
dreptul de circulație în literatură.

Al. Ivan GHILIA

Golectiviști partîclpanți la consfătuire, la standul de cărți din holul Sălii Palatului R.P.R.

„Frăgezimea
coardelor înseninate"

.Tu- 
cu extraordi- 

care au adus 
peste opt mi- 
de la Mădă-

Maria BANUȘ

IIIIII

I

/ Dați-i năvală uriașă. / Robului vostru; 
cel de voie bună 1 / Fluture, țese-mi o 
cămașe. / Țarină, ascunde-mă de lună. 
/ Sînt poate desfăcut, sint poate oste
nit / Călclnd pe aripi și pe punți de 
iască î / Nu ! Insul meu se cere însu
tit. / Dați-i răgazul să renască" O 
mare toamnă, bogată, coboară tn versul 
arghezian. Amintirea e un simbol al 
plenitudinii și-al rodirii: „Amintirea 
curge lin, / Curge lină zi și nop|i, / 
Ca din teascuri și din lin, / Din ciorchi
nii mari și copți. / Strugurii se scurg 
și dor / Apăsați pe țlța lor" („Lin.."). 
E etntat farmecul autumnal tn care re
trăiesc începuturile: „De ce-aș fi trist 
că toamna tîrzie mi-e frumoasă? / 1‘rid- 
voarele-mi sint coșuri cu flori, ca de 
mireasă"... „O prospețime nouă surlde 
și învie / Ga de botez, de nunta îi ca 
de feciorie". Dar lunecarea tn timp îl 
smulge poetului, care simte acum sin
gurătatea dormindu-l „culoată-n somn 
alături", o discretă șoaptă de regret t 
„Și totuși..." („De ce-aș fi trist") Căci 
înțelegerea, orictt de profundă, nu anu
lează, pentru omul individual, conștiin
ța ireversibilității vîrstelor. în timp, 
spațiul așteptării se îngustează și pre
simțirea dispariției se exprimă du-eroS 
(durerea aceasta implică o înaltă pre-ș

notează gestul titanic al „strivirii des
tinului" ; lupta spirituală 
arbitrariului — deschide 
un imperiu al libertății: 
și crîncen să-l curm, 
nul,/ Am rupt din cer secunda si i-am 
strivit destinul".

Aceeași forță se simte pulstnd, tn 
ciuda unei melancolii aparente, tntr-o 
meditație asupra morții („Răscruce"), 
întreaga poezie e • metaforă, și ca tn

— negare a 
drumul spre 
„Dar, hotă rit 

frlngîndu-i chi-

u aflăm în această car
te o poezie a bătrtnețil 
împăcate cu ea însăși, o 
poezie a renunțărilor se
nine, a mulțumirii obo
site pe care unit au 
vrut s-o numească în
țelepciune. împlinirea nu 
poate fi decît un înalt 
stadiu al intensității de

creație, liniștea adevărată nu presupune 
absența arderii interioare, ci este chiar 
una din expresiile acesteia. Sensibilita
tea poetului octogenar și-a păstrat in
tacte finețea și adîncimea, vigoarea și 
prospețimea. Eroismul cunoașterii — 
despre care s-a mai vorbit tn legătură 
cu Arghezi — se mărturisește șl acum 
tn accente puternice, aspre. Semnifica
tive tn acest sens — ele alcătuiesc, de 
fapt, o unitate — sînt cele două poezii 
care încheie cartea „Frunzelor". „Da
ruri", tn termenii unui vechi și patetic 
dialog cu o divinitate care se recuzi 
mereu, neînțeleasă și contradictorie, ne 
înfățișează un erou titanic primind în
sărcinarea (care-l apare, pînă la urmă, 
ca „osîndă", poate și ca teribilă iro
nie) de a Infringe Necunoscutul: „Dom
nul mi-a pus alăturea o ceafă,/Și-un put 
adînc, răzbit în alt tărtm, / Să seo iz
vorul, ceata a-o dărîm"... Acest mandat 
al cunoașterii e acceptat cu însuflețire, 
„și cu nădejdi aprinse îndestule", de 
către eroul bîntuit de nemăsurate aspi
rații. „Gît o să fie asta 1 Hai, să zic, 
o lună/ Și gata. Și-am făcut o treabă 
bună. /Poate să fie lucru mai frumos/ 
Decît să Iași frînghiile în jos /Și ne
gura să o desfaci subțire/ In jurubițe, 
ițe, fulgi și fire ?/ De vreau, • țes 
velințe și plocate/ Și-o fac zuvelci și 
scoarțe-mpărechiate / Și de voi da-o. ne
gura, deoparte / Se va vedea și dincolo 
de moarte". Dar simbolica lucrare sa 
prelungește ani și ani, cu strădanii în 
zadar, căci fîntîna care „se scobora prin 
cremene tn iad", „nu-și dă unda", iar 
„muntele de ceață nici nu s-a clătinat". 
Zbuciumul eroului ia calea revoltei șl 
întrebările pe care și le pune acum au 
tonul blasfemiei. Porunca divină de a 
Infringe Necunoscutul implica de fapt 
pactul, „legămîntul", adică, pentru 
erou, posibilitatea de a îndeplini aceas
tă misiune. Dar „legămîntul", „Cina 
și-l calcă, Domnul sau robul lui. cu- 
vlntul? / Credeai să se găsească un prost 
atît de prost, /Să găurească vîntul ? — 
Acela eu am fost". încălcarea pactului, 
minciuna, fac legitimă reflecția din fi
nal, — rostită e adevărat, cu sfială șl 
cu oarecare teamă, — prin care Durn- 
nezeu și reversul lui, diavolul, sînt si
tuați pe același plan: „Tu suflet, nu- 
ntreba, nemîntuit,/ Care din cei doi se
meni te-a mințit. /Domnul din ceruri, 
bun, sau Necuratul. /Gă-ți mai sporești 
osînda și păcatul". „Psalmul" care ur
mează aduce soluția unei drame „de-o 
viață lungă “; cum s-a mai arătat a- 
desea de la prima Iul apariție tn 1959, 
el reprezintă închiderea unul ciclu tn 
creația argheziană și, desigur, deschi
derea altuia. Titanul „călare-n șea, de-a 
fuga pe vînt", fără să renunțe la mă
reția năzuințelor sale, refuză acum umi
lința, acceptarea „osîndei". Condiția 
cunoașterii e „învierșunarea", demnita
tea omenescului eliberat de constrfngerl 
mitice. Eroul arghezian devine acum în
drăznețul, neîmpăcatul sfărîmător de 
mituri, adresînd divinității un dur re
chizitoriu : „încerc de-o viață lungă, să 
stăm un ceas la sfat, /Și te-ai ascuns 
de mine de cum m-am arătat./ Oriunde-ți 
pipăi pragul, cu șoapta tristei rugi, 
/Dau numai de belciuge cu lacăte și 
drugi. // învierșunat de piedici, să le 
sfărîm îmi vine / Dar trebuie, -mi dau 
seama, să-ncep de-abia cu tine". £ în 
aceste versuri șl • renunțare — dar nu 
senină, limfatică și obosită, ci orgolioa
să, polemică — o renunțare afirmativă, 
am zice, tn care e implicată adeziunea 
la un ideal activ, definind o etică re
voluționată. E o renunțare din perspec
tiva forței șl înnoirii. Încrîncenarea vo
inței reprezintă garanția unui triumf a- 
supra „destinului", figurat — tn „Sea
ră de mai" — ca un șarpe fabulos cu 
aripi. („Se-ncolăcea destinul, ca șarpele, 
pe noi / Bă tind cu aripi cerul, ușoare, 
el, greoi.") Ultimul distih al poeziei

TUDOR ARGHEZI
F r u n x •

orice metaforă spațiul deschis asocia
țiilor e Infinit; ne impresionează însă 
adîncimea sentimentului de renașteTe (pi 
care-l identificăm și alteori tn cartea 
„Frunzelor"), mărturia unei bucurii 
grave și totodată delicate, extrasă din 
acea autentică încredere tn viață pe 
care poetul și-a întărit-o mereu r „Brad, 
ttî întinde rădăcina / Ga să mă caute 
și prindă. / Ia-ți din căldura mea ră
șina, / Fă-ți din belșugul meu merinda.

Matei CĂLINESCU

(Continuare tn pag. 8)

rDiTira
$1 DRAMATURGIA

Craig, bunăoară, a tras concluziile 
maxime din această răsturnare de ra
porturi, cerind eliminarea totală din 
teatru a autorului dramatic, deci a tex
tului, ca și a actorului: „...Cred că 
va veni timpul cînd vom putea crea 
opere de artă în teatru, fără să ne 
slujim de piesa scrisă, fără să ne 
slujim de actori...", dat fiind, intre 
altele, că „publicul vine la teatru ca 
să vadă, nu ca să audă").

Multă vreme cronicarii dramatici au 
funcționat unilateral, ca judecători ai 
spectacolului, constituindu-se in spe
cie aparte, denunțind orice legături 
cu critica literară. Șl dacă amintim 
aceste lucruri e pentru că prejudecata 
in cauză, deși abolită, a lăsat o arier- 

care 
■ mai 

pri
pea» 
pen- 

ches- 
felul 
actul 
mai

u

un 
res-

intre nenumăratele a- 
mănunte memorabile 
pe care le vezi la 
Consfătuirea pe țară 
a colectiviștilor frun
tași, aș vrea să mă o- 
presc asupra unuia sin
gur, repetat cu regula
ritate la fiecare pau
ză a dezbaterilor.

In holul Sălii Palatului s-a amena
jat un stand încărcat cu sute de 
cărți. E un zor nemaipomenit tn ju
rul standului, un neistovit du-te-vino; 
sute de colectiviști care poartă sub 
braf cite 3—4 cărți proaspăt cumpă
rate: „Setea" de Titus Popovici, „Bă
răgan” de V. Em. Galan, recentul 
volum de versuri al Măriei Banuș 
(care cuprinde și cunoscutul ei poem 
„Despre pămint", inspirat de prima 
consfătuire pe țară a țăranilor colec
tiviști), apoi volumele apărute de 
curînd la Editura pentru literatură, 
volume Inspirate din munca țărani
lor colectiviști: „Cu mîinile noastre" 
de Comellu Leu, „Șapte inși Intr-o 
căruță" de Paul Anghel, „Asaltul tim
pului" de Alecu Ivan Chilia, r,Șoseaua 
milionarilor", a subsemnatului și 
„Drum deschis" de Șerban Nedelcu.

Privindu-i îmi plăcea să cred că 
in timpul dezbaterilor, stau undeva, 
intr-un colț al sălii, Iile Barbu și 
Mitru Moț, delegați la consfătuire, no- 
tind de zor in carnețele, ascultînd ex
punerile președinților de gospodării 
și ale brigadierilor de cimp, care vin (Continuare în pag. 3),

știu cs institut de proiec- 
București. Și el spunea: 
pe tovarășii ingineri să 
— și nu numai la noi, ci

urcat la 
la Țibu- 
său cos

ta
H

Petru VINTILA

IIN ACEST NIMAR

CORNEL1U MEDREA Dans țărănesc*

la tribună fără sfială, fără nici o 
stinjenlre, și vorbesc, cu o mindrie 
evidentă și lesne de înțeles.

De ce, in clipa cînd a 
tribună Gheorghe Maftei de 
câni, îmbrăcat în pitorescul
turn moldovenesc și a început să 
vorbească despre munca și viața nouă 
a colectiviștilor din vestitul sat bă- 
căoan, ml s-a părut că în cuvintele 
sale transpare pînă la evidență șl in
vitația adresată nouă, scriitorilor, de 
a veni la ei, de a-i cunoaște, de a scrie 
despre ei. La un moment dat Gheor
ghe Maftei spusese că un grajd ridi
cat cu materiale ieftine, locale, t-a 
costat numai 35.000 lei și nu 125.000 
lei așa cum li se făcuse planul și devizul 
de către nu 
țări de la 
„îi poftim 
vină la noi
și in alte gospodării, — să vadă cum 
muncim și să învățăm din experiența 
comuni". Nu era vorba despre „ingi
nerii sufletelor omenești” ci despre 
ingineri pur și simplu, dar mi s-a pă
rut că invitația ni se adresează și 
nouă; era ca și cînd ni s-ar fi spus : 
viața merge înainte și poetul, călare 
pe Pegas, ar trebui să se urce Intr-un 
camion de 4 tone ca să ne ajungă din 
urmă.

Toți scriitorii prezenți ca invitați

n procesul de dezvolta
re și Îmbogățire a dra
maturgiei noi, realist
social iste, critica dra
matică constituie 
factor Important,
ponsabil, avind menirea 
nu numai de a stimu
la și promova creația 
originală, dar și de a 

analiza in spiritul înaltelor exigențe 
ideologice și estetice ale epocii noas
tre, operele destinate reprezentării sce
nice. Ca și in alte domenii ale crea
ției literare, critica are îndatorirea de 
a contribui, prin nivelul tău ’eoretio 
și științific, printr-o analiză principială 
și competentă a lucrărilor dramatice, 
la îndeplinirea de către dramaturgi a 
sarcinilor de însemnătate vitală pe 
care Congresul al Hl-lea al partidu
lui le-a trasat scriitorilor și eeiorJalJi 
oameni de artă din patria noastra. 
Realizarea acestei misiuni de mare și 
permanentă răspundere a criticii este 
condiționată de o cercetare atentă 
și riguroasă, pătrunsă de spirit de 
partid, a literaturii dramatice, de o 
atitudine profund principială, obiecti
vă, atît in analiza fiecărei lucrări In 
parte, cit și in raportarea acesteia la 
contextul larg al dramaturgiei noas
tre actuale. Trebuie remarcat că, in 
cea mai mare parte a lor, criticii dra
matici au în vedere aceste condiții 
fundamentale, Izvorite firesc din ne
cesitatea unei dezbateri științifice, par
tinice a fenomenului dramatic contem
poran, contribuția lor la 
dramaturgiei noastre fiind 
practic, din ce in ce mai

Au căzut — din păcate,
lăsa urme — unele prejudecăți care 
însoțiseră multă vreme, pînă intr-o 
perioadă relativ recentă, istoria cri
ticii noastre dramatice, frinindu-i in
tr-o măsură de loc neglijabilă activi
tatea curentă Cea mai puternică din
tre aceste prejudecăți a fost, se pare, 
aceea care izola (cu pretenții de su
perioritate. sau invers) critica operei 
dramatice de critica literară „propriu 
zisă", pe criteriu] deosebirii „calita
tive" a obiectivelor. Conform acestei 
prejudecăți (in vigoare la mulți cro
nicari ai diverselor publicații occiden
tale) acel plus speciiic, propriu criticii 
dramatice (analiza reprezentării sceni
ce a textului) generează, inevitabil, un 
minus, tot specific, pe care, evident, 
va trebui să-1 suporte însăși analiza 
textului literar Ideea după care croni
ca dramatică este, în primul rind și 
esențialrnente o cronică a spectaco
lului a crescut strirnb pe o altă idee, 
și ea răsucită, după care valoarea 
unui text dramatic nu poate fi recep
ționată decît pe calea reprezentării 
scenice Specularea extremă și vădit 
tendențioasă a acestei aserțiuni a dus 
nu o dată la disprețul (teoretizat chiar) 
pentru „latura scrisă" 
malice, la leza, azi neverosimilă, 
textul 
pentru creația scenică. (Un Gordon

dezvoltarea 
reală și. 
eficientă.
na lără a

* Consfătuirea pe țara a țăranilor colec
tiviști. - Versuri și reportaje de s Al. 
Andrijoîu, Tita Chiper, Petre Sâku- 
deanu. Cicerone Theod

• Criticii despre critică. (pag. 4)
• Scriitorii fi viața. - Articole de : Nina 

Cassian, Constantin Chirijfl, Mioara 
Cremene, Ion Marin Sadoveanu, Al.

highian,
(pag. 5)

a operei dra
ră 

nu e, în fond, decît un pretext

gardă de idei și „modalități" de 
unii critici s-au lăsat și, vai, se 
lasă încă ispitiți. Este adevărat, 
matul textului nu mai constituie 
tru fenomenul nostru teatral și 
tru critica noastră științifică o < 
tiune aflată în dispută, dar în 
în care-și exercită unii cronicari 
critic se distinge atitudinea. __
mult sau mai puțin marcată, de oco
lire a analizei textului sau de subor
donare a textului față de spectacol, 
acesta din urmă fiind considerat, prin 
importanța ce 1 se acordă, factorul 
prim, în lumina căruia este cercetată 
și opera dramaturgului. Dar asupra 
acestei probleme vom reveni O altă 

. prejudecată, înrudită cu prima, care a 
parazitat și ea un timp in sectorul 
criticii dramatice, este limitarea aproa
pe restrictivă la cronica propriu-zisă 
(in care înglobăm și prezentările de 
spectacole, carnetele teatrale etc ), e- 
vitarea dezbaterilor largi pe tema 
dramaturgiei actuale sau a unor lu
crări dramatice anumite. S-au enun
țat astfel, paralel, punctele de vedere 
cele mai diferite asupra aceleiași pie
se, unele păreri fiind derutante pen
tru cititori și spectatori, fără a sa 
încerca o confruntare de opinii (de ca 
nu și o înfruntare ?) care să măsoare 
ponderea argument-lor și justețea lor. 
(în legătură cu aceasta, de ce majori
tatea cronicarilor dramatici, cînd scriu 
despre o piesă ori un spectacot, nu 
se referă la colegii lor care au scris 
despre același subiect ? Cum altfel sa 
pot naște oare dezbaterile î)

Discuțiile care s-au purtat au avut, 
de cele mai multe ori.
probleme ale creației 
ale creației dramatice 
mai serioasă aplicată 
decăți a fost, desigur 
jurul comediei „Siciliana
Baranga. dezbatere care, in ciuda unor 
deficiențe de măsură și de obiectivi
tate a reliefat capacitatea combativă 
și dialectică (in sensul etimologic) a 
criticii dramatice Dar discuțiile ase
mănătoare in jurul unor piese asupra 
cărora s au emis păreri diferite („Fii
cele"

in centrul lor, 
scenice șl nu 
Prima lovitură 
acestei preju- 

dezbaterea in 
de Aurel

de Sidonia Drâgnșanu, „Mi se

Dumitru SOLOMON
(Continuare în pag. 7J
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e amintim, din nou 
in aceste zile de un 
tînăr a cărui viață a 
fost ea o fulgerare. 
A ars scurt și orbitor, 
răscolind miresmele pă- 
mîntului, și s-ia prăbu
șit in genune. La cei 
douăzeci și unu de ani 
ai săi, cînd a murit

eu coloana vertebrală sfărimată in
tr-un accident, Nicoiae Labiș înche
gase o operă, mărturie a timpului său 
și a excepționalului său temperament 
poetic. Am trecut cu toții prin fața 
acestei porți a vieții și ne amintim 
de ezitările, de stîngăciile începutului 
de drum. Au trebuit să se adune anii, 
cu experiențele și îndeminările dăruite 
de ei, pentru a ne spune, într-o zi, 
că ceea ce însăilasem pe o foaie de 
hîrtie cuprindea ceva ca umbra unui 
adevăr și că de-acolo se putea des
face o cale către viitor. Răsfoim acum 
cele două volume rămase de la Ni
coiae Labiș și constatăm, cu uimire, 
că în toate versurile lui, dintre care 
unele sîrrt simple însemnări, cuvintele 
»e alăturau și se așezau în locul lor, 
stabilit din vecie. Fiindcă viitorul iul 
urma să fie atît de scurt, toate pro
cesele poetice s-*au desfășurat pentru 
el cu o accelerare uimitoare. întocmai 
ca pomii roditori ai Siberiei care în
frunzesc, se acoperă de flori, leagă 
rod și-l umplu de sucurile dulci ale 
părnîntului în puținele săptămîni ale 
verii polare, opera lui Labiș a în
florit, a strălucit prin toate culorile 
el, trimițîndu-și departe parfumurile, 
intr-un răstimp atît de îngust.

Pașii mei s-au încrucișat de cîteva 
ori cu acei ai lui Labiș. Mă surprin
dea obrazul Iui bucălat de copil, ochii 
cu umbre adinei, mustața bogată, ca 
a plutașilor de pe Bistrița. Era în 
înfățișarea lui ceva în același timp 
proaspăt și arhaic, cum nu mai vă
zusem niciodată întipărit pe figura 
unui tînăr. Zărise lumina zilei, întoc
mai ca Mihatl Eminescu, în nordul 
păduros al Moldovei. Codrul și mun
tele i-au transmis impresiile din care 
s-a hrănit poezia lui. Trec prin ea 
căprioarele și cerbii, și se văd peștii 
alburii în pîraiele de cleștar, munții 
ursuzi, iarba pălită pe creste, norii 
«cămoși purtind în spinări frigul jilav, 
piatra trăsnită' a înălțimilor. Culeg 
aceste imagini din versurile lui La
biș și refac din ele mediul natural, 
auster și cast, al copilăriei poetului.

Conștiința de sine și despre lumea 
lui i-a apărut în anii războiului. Co
pilul îl vede din unghiul lui, cu ple
carea tatălui departe, a mamei râma
tă mutăf și rece ca fierul. Au urmat 
anii gro/avi și cînd, în ajunul anului 
tlou, se aud glasurile subțirele ale 
zurgălăilor, copilul întocmește din ele 
un „aspru, acuzator colind". Războiul 
a pătruns în sat, a sărit peste ză- 
plaz un om cu țeasta sfărimată și s-a 
prăvălit sub cireș, s-a rupt de la mij
loc podul cel mare șl și-a lăsat ari
pile să-i cadă în apă, ca o pasăre 
uriașă, sleită de puteri. Este un copil 
al poporului, al celor ce plătesc mai 
greu. Bunicul a murit în „șanțul plin 
cu singe și cu apă" de la Mărășeșth 
tatăl s-a întors fără un braț. Cine dis
pune așa de soarta oamenilor î Poe
tul le adresează acelora blestemul

iversitatea modalităților 
de compoziție ale repor
tajului actual a fost 
mai evidentă In ultimele 
volume apărute, tntro 
care ți „Echipa 53“ de 
II. Rohan, Autorul 
realizează un gen de 
reportaj-cronică, conce
put ca o imagine de 

ansamblu a actualității, reconstituind is
toria unor orașe, sau a unor regiuni 
renăscute în anii regimului de democra
ție populară. Autorul cârtii întreprinde 
o cercetare amplă a actualității în pa
ginile unor reportaje consacrate con
strucției socialiste, în cicluri ca „Orașe', 
„Oltenia petroliferă", precum ți „Cine 
face plinea", Sînt prezentate în aceste 
reportaje cîteva dintre cele mai impor
tante împrejurări devenite momente in
tegrante ale luptelor pentru Eliberare, 
ți mai tîrziu, pentru industrializarea so
cialistă.

Prozatorul a ales ca mijloace alo 
descrierii, acelea caro țin de compo
ziția unei cronici social-politice. In 
primul rînd — ritmul expunerii. Actua
litatea are un ritm caracteristic, o di
namică proprie a desfășurării proceselor 
sociale. Este, fără îndoială, aici, o În
cercare pentru sensibilitatea observato
rului, dar și o condiție elementară pen
tru transmiterea unui anumit conținut 
istoric. In reportajele lui H. Rohan, a- 
ceasta mișcare obiectivă a vieții con
temporane este bine retransmisă prin 
ritmul _ redactării. Astfel, în „Ecourile 
Oilesei’, cronica istorică a anilor 1917— 
1918, este retrăită în prezent, îutr-un 
tempo alert, relevînd — în pofida dece
niilor care s-au scurs de la revoluție — 
actualitatea faptelor. Semnificația parti
cipării soldaților romîni la evenimentele 
revoluționare este subliniată concentrat, 
sugerînd intenția de a lăsa să vor
bească, faptele înseși. Reporterul evocă 
Odesa revoluționară reluînd aceleași 
imagini, aproape, ale capodoperei lui 
Eisenstein. Secvențele clasice sînt 
chemate acum, succesiv, în reportalul 
care este scris în zilele noastre (scara 
din port, platformele ei, treptele cobo- 
rînd spre mare, monumentele) apar ca 
generic pentru noul film pe care îl ru
lează prozatorul sub ochii noștri. „Cer 
plumburiu de iarnă. Treptele sînt acope
rite de zăpadă. O formație de marinari 
străbate puntea cu armele pe umeri — 
se schimbă farda... Vintul netezește 
ușor granitul aspru. O jumătate de se
col de atunci. Apleacă-te, atinge cu 
palma treptele. Sînt aici aceleași, ușor 

lui: Pălmuîiască-ii mînecile goale, 
zbătute-n vînt, a miilor de invalizi. 
Se arată unitatea, legătura mai as
cunsă, a jertfelor și de aci cu acele 
vestite de coloanele de fum zbucnite 
la Maidanek și Oradour. Trebuie îm
piedicată și făcută imposibilă agresiu
nea repetată în contra omenirii. Tatăl 
duce prin safe foi mari tipărite; le 
așează în vraf acasă, pe pat, cînd se 
înapoiază din colindările lui tăinuite.

A înflorit în anii adolescenții lui. 
I-a suris prima iubire. Natura se 
umple de o forfotă, de o mișunare, 
cum nu mai cunoscuse mai înainte: 
Se adună cerbii în codru, păsările 
sînt ca „un ocean de aripi mișcă
toare", s-au luminat și sună izvoarele, 
„brazii vuiesc fără furtună", curcu
beele se joacă deasupra lumii. Ală ex
prim mereu prin cuvintele poetului și 
încerc a reface magia universului în 
viziunea lui.

Ființa i se amestecă și se conto
pește cu muzica lumii: „Eu nu mai 
sînt, e-un cîntec tot ce sînt". A de
venit un tînăr cîntăreț. E un cintăreț 
al epocii lui Mihai Sadoveanu, a lui 
Tudor Arghezl. Intr-unui regăsește 
natura patriei Iui, trecutul ei legen
dar. Notez pe-a locuri cîte o trăsătură 
a construcțiilor lui Arghezi, ceva din 
poliritmia acestuia. II urmărește o ca
dență a lui Matelu I. Caragiale. Ver
surile „Mioriței" se împletesc cu ale 
poetului. Uneori caută pe bardul iu
bit mai departe. Vine către el, din 
ceața vremurilor, figura lui Franțois 
Villon, neastimpărată și voioasă, în
cins cu spadă, mînuind pana Iul a- 
geră și tăioasă, atîrnînd în ștreangul 
stăpînirilor de-ațunci. Arthur Rimbaud 
este „un ștrengar încîlcit". 11 vede 
sub „vîltori de păr rebele", evoeînd 
pe gravul „forgeron", trecînd prin zi
lele grozave ale Comunei din Paris.

Nicoiae Labiș a fost un poet anga
jat. S-a alăturat unei acțiuni politice, 
o susține, dorește s-o clarifice pentru 
el șt pentru alții. Fapta lui este gra
vă, adîncă, plină de răspunderi accep
tate. înscrie în poezia politică a vre
mii una din paginile cele mai adevă
rate și mal răscolitoare. Entuziasmul 
lui nu este convențional sau facil. Ar 
vrea să zgudue lumea din inerție și, 
pentru a pregăti viitorul împreună cu 
alții, înțelege că trebuie să se soco
tească, mai întîi, cu sine însuși. Măr
turia luptelor lui intime este de un 
patetism extraordinar. In poemul 
„Omul comun", rămas în fragmente, 
poetul se confruntă cu copilăria lui, 
cu inocența și făgăduielile ei și, față 
de asprimile lui de-acum, aspiră să 
se regenereze într-o formă mai înaltă 
și mai pură a vieții. Dar copilul de 
altă dată, devenit copilul de azi, și 
omul mai bun al vremii de mîine 
privește cu o superioritate cam infa
tuată străduința poetului. Asigurarea 
Viitorului se obține însă prin efortul de 
azi. Ne-o spune sfîrșitul poemului, cu 
simplitate cuminte, in dialogul angajat, 
copilul îi spune cu trufie poetuiui: 
„îmi placi. Dar eu am să devin mai 
bun ca tine..." Și poetul îi răspunde 
cu ochii in lacrimi: „Copil prostuț, 
tu care crezi că eu nu-ncerc ?“

A fost nu numai un poet al țării 
lui, al naturii și tradițiilor ei, al tim
pului revoluționar prin care a trecut,

înverzite pe margini, acolo unde nu se 
calcă, puțin măcinate de ploi, ciobite 
ici fi colo, patinate de timp, dar ace
leași..." Fraza scurtă, caracterul simplu 
și firesc al notației, însuflînd o anu
mită sobrietate a tonului, apropie pa
gini de istorie, fac sensibil tumultul. 
Ritmul revoluției a străbătut intact prin 
„stratul gros al timpului", și reporterul 
știe să-l caute acolo unde se poate auzi 
astăzi mai distinct. Există și o altfel 
de tratare a ritmului acțiunii, ca în ca
zul reportajului intitulat „Rulmenții îm
potriva inerției (Descoperirea Birladu- 
lui)“. Se descriu aici antitetic, pe deo
parte inerția cartierului sordid căruia 
i se zice de totdeauna, „Broscăria", ves
tigiu al unei epoci trecute; iar pe de 
alta parte, dimensiunile îndrăznețe ale 
unei mari construcții a socialismului, 
cum este Uzina de oilmen ți-Bîrlad. Al
ternativ, obiectivul reporterului se mută 
de la cele din urmă cuiburi de plicti
seală provincială în care, „nu se doarme, 
se moțăie 1", la trepidația orașului, 
„care se mută pe coline", pornit fiind 
impetuos înainte, ca de pe o „rampă de 
lansare a industrializării socialiste, pla
sat pe o nouă orbită, dîndu-i-se » miș
care dinamică". Sensibil la ritmul trans
formărilor care se petreo în viața noa
stră, II. Rohan va realiza din asemenea 
asociații contrastante, o imagine uneori 
sugestivă. Insfîrșit, o altă variantă a 
ritmului dinamic al socialismului, este 
reconstituită în capitolul „0 dimineață 
la Zătreni", din „Oltenia petroliferă". 
Mișcarea unui organism divers cum este 
frontul de extracție petrolifer, pe su
prafețe mari, este descoperită la dimen
siunile unei mari concentrații de oa
meni și de mașini : „Au ochii limpezi, 
mișcările precise, glasul ferm, gîndirea 
lucidă... străbat șoselele... în gări se 
descarcă și se încarcă... se demontează 
turle... se fac analize de laborator...". 
Verbul este prezent pretutindeni, verifi- 
cînd permanent senzația de intensitate 
a mișcării, măsurind o anumită cadență 
în ritmul expunerii.

Propunîndu-și să descrie o frescă de 
mari proporții a epocii și a oamenilor 
ei reprezentativi, 11. Rohan acordă o 
atenție specială notației de atmosferă. 
Prin structura sa, reportajul intitulat 
„București 1944 — Orașul insurecției 
armate", reeditează pagini ale unei cro
nici politice a anilor 1939—1944, cu o 
mare mobilitate, concomitent din diferite 
unghiuri de filmare. Efectul nu se dato
rează numai unei înclinații spre notația 
cinematografică (precum s-a mai spus) 

al primelor iubiri. A fost o conștiință. 
Neobișnuitul lui temperament poetic 
s-a dezvoltat ca o personalitate. Tî- 
nărul acesta șl-a priceput vremea și 
a luptat, a arătat motivele spe
ranțelor lui și un drum spre viito
rime. A fost un om veridic și brav. 
Numele lui merită a fi pomenit ca 
semn de unire pentru alți tineri adu
nați, de-aci iriaiinte, pentru a citi 
versurile lui și pe ale lor și pentru 
a se lega într-o nobilă și înaltă prie
tenie.

intr-o zi a venit „pasărea cu 
elonț" și l-a sfirteoat. Această pa
săre trecuse și mai înainte, fantomatic 
și premonitor, prin poezia lui.

Desen de T1A PELTZ

„Clonțul" de fier al pasărei de pra
dă, acel care împunge și sfîșie, este 
un simbol. Cînd i-a simțit ascuțișul 
și trupul i s-a desfăcut din legături, 
a glumit ca un nou Villon. A văzut 
puii gaiței, ciugulind urmele poetu
lui Nicoiae Labiș, „o amintire fru
moasă". A dictat aceste versuri pe 
patul de suferință, in puținele zile pe 
care le-a mai trăit, printr-un mira
col inexplicabil. A mai zîmbit odată, 
sarcastic, și melancolic, întocmai ca 
vechii cavaleri, ca Mercutio al lui 
Shakespeare, căzut fără noimă. Glu
mește așa un băiat plin de fantezie 
și umor, pentru care viața și lumea 
prețuiesc atît de mult, îneît nimeni nu 
le poate plăti cu lacrimi.

Ii pronunțăm numele, nl-1 reamin
tim, ii citim cîntecele, mergem cu el 
mai departe.

Tudor VIANU

ci, mai ales, efortului de a caracteriza 
concentric, cristalizînd din elementele lui 
esențiale, un moment istoric fundamen
tal. In felul acesta, epoca neagră a dic
taturii fasciste-antonesciene, este sur
prinsă tatr-o originală „cronică a stră
zilor" (una dintre cele mai bune idei 
de compoziție ale reportajelor lui II. 
Rohan), în stare să refacă, prin tot ce 
are ea mai autentic, atmosfera acelei 
vremi. Este o cronică dezvoltată din măr
turiile unor martori oculari, care au 
trăit liccare, cu receptivitate proprie, 
emoțiile și încercările pe care le presu
punea pregătirea insurecției în plină 
prigoană fascistă. Converg spre reîn
tregirea cronicii acelei vremi, surse va
riate de informație, de observație di
rectă : de la amintirile unui general care 
a participat la elaborarea planului in- 

H. ROHAN

Echipa 53
surccției și pînă la un muncitor de la 
„Vulcan”, care a luptat cu arma în mînă. 
Obiectivul reporterului se mișcă cu ra
piditate între cele două tabere reeditînd 
suflul luptei. Forfota ocupanților fas
ciști este Înregistrată într-un tablou 
plastic: „Casca fascistă pe rezervorul 
de benzină. Mitraliera la ataș. Cuști 
zebrate în roșu și negru și santinele 
feldgrau. Prelate și blindaje zebrate în 
galben, cafeniu, verde — culorile pădurii, 
părnîntului, griului. In localuri, înfu- 
lectnd asudați, asasinii, ta mantale lungi, 
cloșate din piele feldgrau, cu talia sus, 
șepci obraznice, rinjete triviale". Toate 
«ceste aspecte alternează cu imagini ale 
luptei antifasciste care continua în sur
dină să se desfășoare în toate punctele 
orașului, pe toate străzile despre care 
scrie astăzi reporterul. Sînt alăturate 
concludent toate aceste mărturii, cu ma
nifestele tipărite în acele momente de 
Partidul Comunist din Romînia, care 
chemau la luptă armată. II. Rohan vrea 
să realizeze imaginea reală, a acelei at
mosfere de luptă și de încordare, fără 
„nici o strălucire artificială" și reușește, 
în genere, să-și respecte angajamentul. 
Se vrea obiectiv, mai reținut, cit mai a- 
propiat de gestul sobru al luptătorului
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se întrezăreau cu uimi
toare claritate. Firește, virsta unui 
poet nu trebuie să inducă in eroare 
pe nimeni. Precocitatea artistică nu 
prezintă interes declt in măsura în 
care implică o robustă capacitate de a 
evolua, puterea de organizare a suflu
lui interior, știința de a evita stagnă
rile sau declinul. Nicoiae Labiș poseda 
pe lingă un talent profund și o severă 
inteligență artistică, adtcă tocmai con
diția unei dezvoltări poetice atotcu
prinzătoare, prevestind vastități in 
poezia noastră contemporană. Despre 
această capacitate de a 
neîncetat ne mărturisește 

se dezvolta 
evoluția în-

registrată de creația sa în intervalul 
de la apariția >,Primelor iubiri" pînă 
la data scrierii ultimelor sale poezii/ 
interval oglindit de volumul „Lupta 
cu inerția" apărut postum. Este o eta
pă care marchează o importantă creștere 
ideologică, o poziție partinică, fermă, o 
etapă in care, constatăm și căutări fe
brile și inegalități, dar care demon
strau de la vers la vers intrarea tot 
mai vizibilă a talentului său sub 
semnul marii poezii. Cineva remarca 
— după părerea mea foarte adevă
rat — că măsura unui poet nu o dă 
prezența unui anumit nivel fix de ca
litate, sub care nu se mai trece, ci 
numărul momentelor poetice de impre
sionantă culminație umană și estetică 
din creația sa. In >,Primele iubiri", dar 
mai ales in „Lupta cu inerția" găsim 
numeroase astfel de culmi de intensi
tate artistică. Sensibilitatea sa vibra 
către o poezie de interpretare 
filozofici a lumii, tnglobind r«- 

acelor ani, dar Iasă să-i scape uneori și 
exclamații de un patetism distonant, 
fără îndoială, cu intențiile sale 1 (Ar 
vrea să strige unui biciclist să nu calce 
pe locul unde cu 17 ani în urmă a căzut 
un mitralior antifascist). Chiar și unul 
dintre subtitlurile reportajului, este for
mulat fără sobrietatea necesară temei 
grave („Scurt itinerar al organizării in
surecției sufletești..."). Tot astfel, pre
cum ni se pare nepotrivită, în raport cu 
tonalitatea generală a reportajului, acea 
descriere insistentă a fetiței care se 
joacă acum pe locul unde cîndva, pe 
vremea războiului, fusese o casă con
spirativă. Atmosfera este autentică a- 
tunci cînd autorul urmărește consecvent 
dezvoltarea intenției sale inițiale — 
adică redactarea „cronicii vii a străzii", 

astfel precum este cazul, din fericire, 
în capitolele intitulate : „Ce nu spun 
plăcile indicatoare" sau „Interviuri pe 
stradă cu necunoscuți'.

Imaginea omului zilelor noastre deține 
un loc de seamă în reportajele volumului 
„Echipa 53“, și, îndeosebi, în ciclul 
final, „Cine face plinea". Privită fiind, 
din punctul de vedere al reportajului- 
cronică (care înregistrează cu precădere 
trăsături social-politice de ansamblu ale 
epocii) prezența omului te realizează 
mai eurlnd printr-un portret colectiv, 
decît prin intermediul profilurilor indivi
duale. S-ar părea că însuși prozatorul 
ezită între cele două variante. Preferă 
totuși, în ultimă instanță, ca eroul prin
cipal, să fie văzut în cadrul procesului 
rtiuriiii, unde gesturile capătă o semni
ficație simbolică, uneori statuară. Deși 
în reportajul consacrat combinatului si
derurgic de la Reșița se dau numele 
personajelor (probabil, cele reale), pre
zența lor rămîne palidă. Se încearcă și 
se face simțit efortul de a stabili nuanțe, 
trăsături care dau contur individual erou
lui, în alte reportaje cum ar fi „Peda
goga cu ochi albaștri", sau în „Cele 
două glorii", ambele din ciclul amintit —

A G I U*

(lecțiile în imagini de o mare forță 
sintetică. Elanurile comuniste ale tî- 
nărulul poet căpătau o strălucire din 
ce in ce mai bogată in versurile salt) 
care afirmă un patos fierbinte și o 
vitalitate de neînvins:

„Trăim în miezul unul ev aprins 
Șl-i dăm a-nsuflețirli noastre vamă. 
Cei ce nu ard dezlănțuițl ca noi, 
In flăcările noastre se destramă.14

Pentru Nicoiae Labiș cunoașterea, 
luciditatea, lupta sînt condiții ale ade
văratei purități. Numai in încleștarea 
cu tot ce e inert, cu tot ce e rupt de 
trunchiul înnoitor al vieții, persona
litatea umană își dobîndește temelie 
și sens, năzuind spre înaltele valori 
ale viitorului comunist. Creația se 
concepe, in conștiința poetului, ca o 
forță a regenerării morale, menită să 
detune neschimbătorul trup al nepă
sării, al indiferenței față de marile 
probleme ale epocii, să aducă înnoirea 
„impurpunată-n steaguri pe leniniste 
oști". Participarea activă la viața și 
lupta poporului său sint resorturile 
cele mai adinei ale poeziei lui Nico
iae Labiș, poezie militantă in cel mai 
deplin înțeles al acestui cuvînt. Con
știent de imensele prefaceri înregis
trate de epoca revoluțiilor socialiste 
și a înaintării pe drumul comunismului/ 
poetul a demonstrat in scurta lui via
ță o* deosebită capacitate de integrare 
în viziunea sa asupra lumii, a specta
colului tulburător al marilor geneze. 
Tabloul dezvoltării ascendente al so
cietății omenești, tumultul revoluționar 
al maselor sînt văzute de Labiș in per
spectiva unei splendide cosmogonii t 
Atunci trecînd șuierători prin vid,/ 

Din zbor re închega un bloc lichid,/ 
Ss rotunjea în goana-i purpurie/Șl-și 
alegea o cale pe vede,/ pe el se-a- 
mestecau in căi grozave/ Puhoaiele da 
ape șl de lave./ Deasupra nori cloco
titori și ceață/ Acopereau priveliștea 
măreață", in peisajul social, în 
conștiința sa, in natură, pretutindeni, 
Labis, sesiza ecourile transformării 
dialectice a materiei, ritmul tre
pidant al nașterii, ai mișcării, 
al evoluției către formei» supe
rioare. Universul este in concepția sa 
o matrice în care încolțesc necontenit 
germenii dezvoltării î i,Cu zvîcnet 
tîmpla mi-o lipesc ades 1/ De 
pîntecul materiei imens". In poezia 
lui Labiș transfigurarea artistică a 
realității are loc in condițiile unei dez
bateri dramatice cu sine însuși, cu ma
terialul de viață care ie vere exprimat, 
cu natura, cu dragostea. Acest fapt 
este semnificativ și el constituie încă 
un aspect al vitalității furtunoase a 
poetului. In tumultul mării el simte 
propriile-i zbuciumuri și căutări crea
toare, propriile aspirații către armo
nia și unitate interioară. Este o con
topire aproape erotică cu .elementele 
naturii dezlănțuite, amintlndu-ne poe
mele romantic» ale lui Gorki: „Ne
mișcat dansam și-n mine/ Ea-n același 
trup dansa, / Se-azvirlea in lungi dul- 
bine/ Ori în trîmbe se-azvirlea ;/ Era 
rupere barbară/ Dinăuntru, tnafară/ 
Izbucniri de fum șl sori —/ Și-n tene
brele cețoase/ Cred că fața-mi lepă- 
dase/ Linii curbe șl culori".

Dezvoltind motivul dragostei, poetul 
manifestă același ardentă și vitalitate, 
același zbucium interior, dorința de 
plenitudine/ de unitate intre singe fi

„Cine face plinea’. Dar atît ta „Recon
stituirea unei știri", cit și ta „Univer
sitatea otelului" („Reșița") ie urmărește 
realizarea unui tablou de ansamblu al 
trăsăturilor omului contemporan, con
structor eroio al socialismului. Munci
torul reșițean de astăzi este înfățișat 
modelînd cu mîinile sale gigantica forță 
a metalului incadesccnt. Tablourile ca
drului general sînt impresionate, devin 
la un moment dat în stare să covîrșeas- 
că expresia omului. Șl astfel încep să 
dispară din ecranul reportajului gestu
rile familiare muncii omului și se impun, 
dominante, mișcările anonime ale teh
nologiei. In această imagine care evocă 
procesul arderii și al metamorfozelor 
fierului, autorul încearcă tentația spre 
monumental, spre dramatismul clasio 

reportajului bogzian. Dar incapabile de 
a contribui la caracterizarea celui ce 
muncește în plin front <1 siderurgiei 
— aceste proporții gigantice ale flă
cărilor și fierului, umbresc aici sem
nificațiile actualității. Surprinderea 
gestului, fie el chiar și de o semnifica
ție simbolică, traductad coordonatele 
unei conștiințe muncitorești, este estom
pată, mai ales atunci cînd se invocă cu 
stăruință obositoare apocalipsul de foc 
din interiorul cuptoarelor. Pericolul de 
care nu a reușit să se salveze autorul 
în această secțiune a cărții, este tre
cerea din planul general al simbolului, 
în sfera generalităților lipsite de sem
nificație pentru personalitatea omului. 
In asemenea împrejurări, autorul re
curge la personificări, care ni se par 
prea puțin firești. Metalul topit, cel ce 
„cu ură se uită la obrazul liniftit el 

tpirit, între dragostea pasională și dra
gostea sufletească. Teama de a nu 
pierde iubirea („Și s-a stins in minte 
ultimul meu gînd '/ Parcă-mi ești ală
turi încă. Pînă cînd ?“) se împletește 
cu suave note de orgoliu băiețesc sau 
cu ecouri profunde de gînditor pentru 
care sentimentele înseamnă cunoaș
tere : „Oh, dacă putea-voi iarăși să-mi 
dezdol / Amîndoi genunchii, cred că 
peste noi./ Mie semăntndu-mi, soarele 
șl ari / Ar privi cenușa unde-ncepi să 
cazi/ Neclintit ca-n vară, din declsu-i 
unghi".

Naturi complexă, iscoditoare, laco
mă de idei, cunoscind In ciuda tinere
ții multiplicitatea de planuri a înfia
tului omenesc fi călăuzit de dorința 
reflectării lor In poezie, Nicoiae Labil 
încerca game diverse, de la poezia de 
meditație pini la poezia-pamflet și 
viitorul ar fi descoperit cu siguranță 
sensuri noi ale creației sale.

însemnările de mai sus nu sint 
scrise cu pretenția de a schița un 
profil măcar incomplet al personali
tății poetice a lui Nicoiae Labiș. Ele 
s-au vrut doar un omagiu adus unui 
poet de idei care a murit înainte de 
a se cristaliza pe depltn șl a da ade
vărata măsură a imenselor lui capaci
tăți creatoare.

Cezar BALTAG
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Se află in librării volumul de versuri 
„Coloană în amiază" de Ion Horea și 
cel de reportaj „Victoria de la Oltina" 
de Paul Anghel 

dozatorului", este un dușman, crunt, 
care, în ultimul moment aude rîsul trium
fător al omului care l-a răpus : „Cine 
a rfs ? A tis OMUL !". Privind un mun
citor de astăzi, prozatorul are senzația 
că revede în„spatele acelui tînăr... umbra 
unui dac cu plete lungi, cu barba ine- 
lată, îmbrăcat într-o cămașă grosolană 
din ptnzi de in, primul care a topit 
fierul pe aceste pămînturi, mi se păru 
că văd alături umbra lui Wieland’. In 
felul acesta se poate lesne constata 
că al doilea termen al comparației îl 
lnnăbușă de multe ori pe primul (cel 
care este concret I) : faptele memorabile 
ale actualității se disting anevoie sub 
armătura livrescă. Autorul solicită ex
cesiv resursei» spectaculoase ale ima
ginii, și interpune de multe ori, fără 
să vrea, o cortină opacă între expresia 
umană și munca propriu-zisă. Supraîn
cărcarea cu elemente generale depăr
tează imaginea de conturul portretului 
uman colectiv, și în alt reportaj, ca de 
pildă „Dialogul Romtniei cu atomul". 
Am insistat ta special asupra acestui 
aspect al prezentării eroului ta unele 
reportaje, pentru a sublinia că uneori, 
chiar și cele mai suave metafore, sfîr- 
șese prin a ascunde conturul delicat al 
unui portret contemporan.

Pentru a concentra semnificații esen
țiale la proporțiile unei cronici social- 
politice, II. Rohan caută o formula sti
listică corespunzătoare: plastică, ca o 
expresie sintetică, ta stare să înfățișeze 
o atitudine, o stare de spirit. Și, trebuie 
spus că stilul reflectă sensibil 
efortul de condensare, pe care-1 deslușim 
ta paginile acestor reportaje-frescă in
spirate de o epocă ta plină transformare 
revoluționară. Metafora survine frecvent 
cu nuanțe variate, asumtadu-șl sarcina 
grea de a puncta o idee importantă pe 
parcursul reportajului cu o caracterizat» 
care să fie cea mai simplă, dar și cea 
mai proprie i „Civilizația mergi înainte 
pe rulmenți" sau, aici, „s-a tras un oblon 
peste o epoci". La H. Rohan, plastici
tatea descrierii, este condiționată de 
respectarea simplității, a valorii firești 
pe care o dețin cuvintele limbii noastre.

Recunoaștem ta paginilo volumului de 
reportaje „Echipa 53" de II. Rohan, 
efortul remarcabil al unui prozator do 
a cristaliza aspecte importante alo ac
tualității, de a obține un tablou extins 
al trăsăturilor omului actual, văzut la 
scara celor mai reprezentative activități 
— de Ia muncitorul siderurgist și pînă 
la savantul atomist. Importantă pentru 
experiența feportajului-oronică conceput 
de H. Rohan, ni se par» a fi încerca
rea de primenir» a mijloacelor de ex
presie «1» reportajului, acordîndu-Ie 
după vibrația epocii noastre, și anume, 
la cele mai ample dimensiuni.

Miron DRAGU
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„Secolul 2O/Z nr» 1O

RăBpunzînd unei datorit principala fafi 
de lumea noastră literară ți față, mai ales, < 
de publicul dornic de noi cunoțtinfe, de/ 
noi perspective asupta culturii universale 
contemporane, revista „Secolul 20" închină 
literaturii sovietice, directivelor tale da 
bază, tradiției ți căutărilor tale inovatoare 
— numărul integral pe octombrie IM» 
apărut în preajma aniversării Marți Revo
luții Socialiste, în împrejurările Contra
sului al XXII-lea al P.C.U.S. țl ale adop
tării de către Congres a programului 
PsC.V.S. care, intre altele, formulează și 
sarcinile istorice, ideologice ți artistice ale 
literaturii sovietico in cadrul construcției 
comuniste.

Ținta căreia i s-a dedicat acest număr, 
festiv fi totodată cu caracter obișnuit, 
„de lucru", de acțiune in curs de des
fășurare — este cu mult prea importantă, 
necesită o preocupare concentrată, siste
matică și eforturi răbdătoare și îndelun
gate, îneît nici nu trebuie să ne așteptăm 
ca sarcinile legate de atingerea sa, și care 
nu sînt nicidecum temporare, să fie rea
lizate satisfăcător într-un singur număr. 
De altfel, nu e prima oară cînd revista se 
preocupă de sintetizarea și popularizarea 

. rezultatelor literaturii sovietice, dar e pri
ma dată cînd o face cu intenția de cu
prindere mai largă — și acest lucru me
rită din plin apreciat. In fruntea numărultit 
pe octombrie e publicat un scurt edito
rial- închinat Programului P.C.U.S., direc
tivelor sale privitoare la dezAioltarea lite- 
raturii și artei sovietice. Academicianul ( t 
Tudor Vianu semnează articolul „Impor- > 
tarifa mondială a literaturii sovietice" care- 
și propune să semnaleze unele din carac
terele mai generale ale literaturii revolu
ționare, acele trăsături de-o puternică ori
ginalitate, determinate de conținutul spe
cific epocii noastre — apte să diferențieze 
realizările scriitorilor sovietici în raport cu 
moștenirea artistică.

Interesanta — cu adevărat revelatoare — 
meritînd de aceea s& fie reluată în ca
drul unei expuneri mai amănun(ite — 
este proiectarea cuceririlor de conținut ale 
literaturii sovietice pe fundalul istoric al 
ariei realiste, astfel îneît să apară mai 
limpede răsfrîngerea acestor cuceriri în 
planul efectiv al artei : „lntr-o vreme în 
care clasicul ți eroicul, ca și genurile lite
rare care le reprezintă, epopeea fi trage
dia. păreau apuse, operele scriitorilor so
vietici le-au dat o nouă viață, cu reper
cusiuni în întreaga literatură universală". 
Articolul lui Tudor Vianu inaugurează, în 
acest număr, o serie de cercetări de na
tură sintetică asupra literaturii sovietice, 
în care se înscrie, ca o contribuție inte
resantă, făcută „la obiect" studiul lui l. 
Ianosi „Eroii comuniști ai Donului liniștit".

Judecind șl după alte contribuții ale a- 
celuiași critic, studiul pare a se înscrie 
într-o cercetare mai larga asupra desti
nului epopeii în epoca noastră.

Paginile inedite din corespondența lui 
Maxim Gorki cu soția sa constituie, în su
marul revistei, puntea de trecere dintre 
contribuțiile teoretice menite să lumineze 
sintetic drumul literaturii sovietice — și 
sectorul de beletristică, pro2ă, poezie, repor
taj. Scrisorile (datate 1895-1906) apar în 
traducerea romînească a lui. Marin Preda. 
Pe lîngă faptul ci dezvăluie încă o dată 
și mai viu personalitatea omenească a 
marelui artist proletar, sînt mărturia unor 
concluzii extrase de M. Gorki din contac
tul direct cu muncitorii, cu exponenfii cci 
mai buni ai acestora — comuniștii. „Gro
zav îmi plac muncitorii mai ales ai noștri, 
bolșevici. Sînt oameni uluitor de vii, 
multilaterali, inteligenfi, cu atîta sete de 
cunoștințe și cu un interes atit de ne 
săfios față de viață I"

Poezia sovietică este prezentă în acest 
număr prin versurile lui Stepan Șcipaciov 
(în romînește de Gellu Naum). Vladimir 
Șolouhin (în romînește de Tiberiu titan). 
Robert Rojdestvenski (în romînește de 
Gheorghe Tomozei) Musa Djalil (în romî
nește de I. Potopin), reprezentînd diverse 
generații, iar proza printr-un fragment din 
noul roman al lut Konst. Fedin „Rugul" 
(în romînește de I. M. Sadoveanu și Tatiana 
Nicolescu), K. Paustovski semnează nuvela 
„Amfora" (traducere Radu Tudoran) inspi
rată dintr-o călătorie a scriitorului în R.P. 
Bulgaria — iar G. Markov — reportajul 
literar, închinat ecourilor avute în rindul 
oamenilor sovietici de Programul P.C.U.S. 
„Noapte de vară" (in romînește de Fănuș 
Neagu). La rubrica Sinteze sînt publicate 
articolele ' „Pentru educarea omului de 
mi ine" de Serghei Antonov și „Douăzeci 
de ani de literatură sovietică letonă" de 
Vladimir Luks. Dinu S&raru analizează pu
ternicul reportaj al lui Juhan Smuul „Cartea 
ghețurilor". Tot el semnează cele trei inter
viuri acordate revistei „Secolul 20" de 
către Scipacioo, Simonov, Mihalkov, Tot 
în acest număr citim emoționantele rela
tări ale operatorului de cinema — Eduard 
Tisse „Cum l-am filmat pe Lenin"t Imaginea 
prezentului în lume cuprinde ca materiale 
mai importanți un bun articol polemic al 
Georgetei Horodincă („Estetică definiti
vă ?") pe marginea unei lucrări a esteti
cianului francez Gaâtan Picon și prezen- 
tarea (semnată Simona Drăghici) a unei 
recente „Antologii a poeziei americane".

Trebuie apreciate meritele colaboratori
lor ți colectivului redacțional în realizarea 
acestui număr special, închinat literaturii 
sovietice, trebuie subliniată calitatea con
tribuțiilor teoretice și traducerilor, în ge
nere reprezentative.

CRONICAR

PRECIZĂRI
In ultimul număr al revistei ,,Luceafărul"

1. D. Bălan se referă pe larg la un articol 
publicat în ,,Gazeta literară" : „Critica 
literară ți actualitatea". Socotim că sint 
necesare, pentru informarea exactă a citi
torilor, cîteva precizări :

I. D. Bălan impută articolului din 
„Gazeta literară" că nu pomenește despre 
criteriul confruntării literaturii cu viața. 
In textul încriminat însă, mai ales în sub
capitolul „Critica și cerințele esteticii mar- 
xist-leniniste", problema raportării operei 
la sarcinile construcției socialiste este stă
ruitor analizată.

Ca exemple de deformare în aplicarea 
criteriilor științifice de apreciere, 1. D. Bă
lan amintește puncte de vedere și atitudini 
mai vechi în critică, combătute la vremea 
lor. După cum ftia și I. D. Bălan, aria de 
investigare a articolului despre critici 
din „Gazeta literară" ca fi a celor prece
dente, se limita doar la ultimii ani (1959— 
1961) în special perioada după apariția 
articolului din ,,Sclntetau îndreptat împo
triva tonului apologetic.

La fel, se reproșează articolului din 
„Gazeta literari", că n-a analizat diferite 
lucrări din domentul istoriei literare, deși 
a fost evident, chiar din titlu, că tema 
discuției era critica și problemele actuali
tății, Dacă în articolul citat s-au consemnat 
unele realizări și pe tărîmul istoriei litera
re, aceasta s-a făcut, după cum s-a subli
niat atunci, ca o menționare, în paranteză, 
fără nici o apreciere, posibilă doar 
într-un alt studiu de sinteză, consacrat 
în mod exclusiv acestor preocupări.

Că înșiruirea de critici fi istorici lite
rari din articolul „Gazetei literare" nu 
este completă, aici I. D. Bălan are dreptate. 
Exista într-adevăr omisiuni. Nu i s-ar 
putea replica însă și cronicarului de la 
„Luceafărul" că și lista sa de nume esle 
departe de a fi cuprinzătoare avtnd și ea 
lacune ? Oare această listă mai lungă sau 
mai scurtă poate constitui obiectul schimbu
lui de păreri cu privire la sarcinile actua
le ale criticii ?

In încheiere, I. D. Bălan se ridică în 
apărarea poeziei „cursive", printre repre
zentanții căreia îl include, ca o ripostă ni
micitoare, chiar pe Eminescu. De fapt, cro
nicarul „Luceafărului" n-a sesizat sensul 
caustic al caracterizării, căci nu ne închi 
puim că el ar fi dispus să pledeze pentru 
versificația searbădă fi facilă care respectă 
regulile formale dar nu strălucește 
pnntr-o gîndlre originală, consistentă.

Deși stringe obiecții categorice, I. D. Bă
lan nu. se ocupă de fondul articolului din 
„Gazeta literară" șl nici nu arată în ce 
măsură sînt judicioase observațiile referi
toare la propria sa activitate, ceea ce 
ar fi fmf n îndatorire elementara.

Sînt însă utile considerațiile sale privind 
cunoașterea vieții de către critici, la cara 
subscriem.
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AGENDA
DIN GOSPODĂRIA COLECTIVA

Mama FIoarea
M-am uitat, trecîndu-i vadul, 
L-a pîrîul dintre flori, 
La fecioru-meu cît bradul, 
La pădurea de feciori...

M-am uitat la tot ce este
Și la cîmpuri și la oii
Și la crîngul de neveste 
Cu mlădițe de copii.

M-am uitat într-o fîntînă, 
M-am uitat la voi în geam, 
Mi-a părut că nu-s bătrînă - 
Mi-a părut că-ntineream !

Numai pleavă era grîul, 
Grîu-i nalt și luminos.
Numai mîluri era rîul, 
Miturile i le-ați scos.

Negîndind la altădată, 
Gînditor la ce e azi, 
Luminînd pădurea toată
Vine soarele prin brazi.

A intrat în sat
o doamnă
A intrat în sat o doamnă 
Intr-o noapte de an-toamnă. 
Numa-ndată ce-a intrat, 
S-a făcut de ziuă-n sat.

Da nu-i doamnă de cucoană. 
E-o zglobie de codană,
Are cozile-aurii
Unde intră face zi...

A intrat în sat o doamnă 
Subțirică și bălană.
A intrat pe înoptat,
Satul ni l-a luminat.

Doamnă și luminăție,
Bună inima să-ți fie 
Pîn-la noi dac-ai pătruns! 
Noapte am avut de-ajuns...

I
i l
/

r a z d a
Brazda neagră
Ziua-ntreagă
După plugul ei aleargă — 
Ca nevasta după om 
Și ca umbra lingă pom.

Brazdă plină,
Gospodină,
Scoate bobul la lumină
Și îl crește cu temei
Ca o mamă puiul ei.

Lanul verde
Să-și clesmierde
Brazda-apoi nu se mai vede...
Spic cu spic la ea a supt 
Ea rămîne dedesupt.

Mamă brazdă,
Bună gazdă,
Casa ta, cîmpi-a noastră!
Fiecare spic bălai
E Ion ori Neculai.

Aurie
Holda-i vie,
Brazda nimeni n-o mai știe...
Numa holda, cînd e vînt, 
Se înclină la pămînt.

Din volumul în pregătire : „Povestea 
Ioanei",

(Urmare din pag. 1)

consfătuire, chiar și cei care, scriind 
reportaje, călătoresc îndeobște pe te
ren, au fost pe drept cuvint impresio
nați de nivelul inalt al expunerilor 
prezentate la consfătuire de către ță
ranii colectiviști, nivel ce exprimă 
limpede dorința lor vie și nepotolită 
de a învăța, de a se deprinde cu știin
ța, de a fi la înălțimea sarcinilor ce 
le stau in față. Tocmai in acest sens 
era explicabil și faptul că standul cu 
cărți din holul sălii era mereu luat 
cu asalt; și colectiviștii adunați în fața 
cărților noastre, răsfoindu-le Și cum- 
părindu-le parcă ne spuneau: veniți 
U noi, stați cite luni vreți și scrieți

despre munca și viața noastră. Despre 
lupta unui brigadier de cimp care 
smulge pământului o jumătate de va
gon de porumb la hectar s-ar putea 
scrie un poem ori o povestire și noi 
le așteptăm pe amindouă, așa cum aș
teptăm sacii cu superfosfați.

Fără nici o exagerare, dar consider 
că erau in sală tot atîția eroi de nu
velă și roman ciți delegați veniseră 
din toate unghiurile țării la consfă
tuire și mă gindeam că, de fapt, rea
litatea ne oferă milioane de eroi, mi
lioane de oameni noi, educați de par
tid și care .ar face ca paginile cărților 
noastre să clocotească de viață și de 
poezie.

Petru VINTILA

IULIAN OLARIU „la strlnsul spicelor"

Graiul cifrelor

.•Si
<®a> aram

iliai Bălășescu. șef de 
lucrări la Institutul a- 
gronomic „N. Bălcescu" 
din Capitală, povestește 
biografia puilor 
Bărcănești:

— Spunem mereu 
studenților noștri în 
timpul facultății, că a- 
tunci cind vor ajunge 

agronomi să nu piardă legă- 
institutul, să ne țină in cu- 
toate problemele pe care le au

din

ingineri 
tura cu 
rent cu ___  r
de rezolvat in gospodăriile unde lu
crează. In primăvara aceasta s-a pre
zentat la catedra de aviculțură de la 
noi, inginerul Ion eseu Mircea, ab
solvent din 1959 și agronom al Gos
podăriei colective „A. S. Pușkin" din 
Bărcănești-Urziceni. „Ce mă fac tova
răși profesori, spunea el, gospodăria 
are în plan să scoată 2000 de pui și 
cu incubatoarele de 
e greu să obținem ---------
Ne-am dus acolo, ne-am interesat ce 
fel de găini sînt în gospodărie,, ce 
condiții de creștere ar avea puii și 
cînd am văzut că „materia primă", ca 
să spunem așa, oferă garanții i-am 
propus președintelui să scoatem cu a- 
jutorul incubatoarelor de la institutul 
nostru 9000 de pui pentru gospodăria 
din Bărcănești. Cifra era ispititoare, 
dar omul, nea llie Badea, gospodar 
de prima mină, s-a dovedit și foarte 
cumpănit totodată: „Mie mi-ar place, 
le-ar place tuturor treaba asta, dar la 
9000 de pui iți trebuie adăposturi, per
sonal cu carte pentru îngrijire... Găi
nile sînt ființe mici, sensibile, se îm
bolnăvesc diri te miri ce, și pînă gă
sești în cele 9000 pe cea care e bol
navă... Dar pe de altă parte ce veni
turi aduc păsările — mamă doamne!" 
Ne-a plăcut calculul său lucid, de 
perspectivă. Catedra de aviculțură de 
la noi a căutat să găsească soluția 
cea mai bună: le-am arătat colecti
viștilor cum să facă adăposturi pentru 
păsări din plăci de paie, am școlarizat 
cițiva dintre ei in cadrul institutului 
in'vățindu-i cum să crească puii în mod 
științific, am pus bazele unei stații 
de incubație chiar in gospodărie, acolo 
la Bărcănești. In fine, pe scurt, in

care dispunem, 
această cifră".

si realizările noastre

fi profesori

ine a văzut luni dimi
neața sala Palatului 
Republicii Populare Ro
mine, cu siguranță că a 
încercat una din acele 
emoții care te cuprind 
în mod firesc atunci 
cînd te gîndești la dru
mul pe care. l-a par
curs acest popor atît de

obiclit altădată. Numai costumele, 
inimoasele noastre costume naționale, 
și poate amintirile, despre sîngeroasa 
exploatare din trecut a țărănimii noa
stre, ne mai obligă să credem că re
prezentanții colectiviștilor adunați aici 
din toate colțurile țării mai păstrează 
o urină de legătură cu vremurile de 
atunc.i. Maramele meșteșugit cusute, 
arniciul care și-a lăsat urmele colo
rate pe pînză, cu unduiri și frumu
seți de doină, laibărele țintate cu mo
dele vechi ca și vechimea acestui po
por, îmbracă alți oameni, îmbracă de 
fapt o istorie nouă cu tot ce are ea 
mai caracteristic. Și nu poți să nu 
te bucuri, nu poți să nu fi mîndru de 
partidul nostru, de partidul clasei 
muncitoare, care a îndrumat țărănimea 
spre bunăstare, dîndu-i demnitatea și 
cinstirea pe care n-a avut-o niciodată 
pînă în anii puterii populare.

în această zi de luni, 18 decembrie 
a anului 1961, în sala Palatului, în
tr-o consfătuire de lucru, s-a dovedit 
încă o dată, ceea ce de fapt se dove
dește permanent și în orice colț al 
patriei noastre, alianța de nezdrunci
nat dintre clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare, legătură indisolu
bilă dintre partid și popor.

Prin cuvintele celor care au îm
părtășit din experiența lor de la înalta 
tribună a consfătuirii și care au ară
tat metodele pe care le-au folosit pen
tru a ajunge la rezultate deosebite in 
muncă, a răzbătut de fapt însăși în
crederea acestor oameni pentru viitorul 
fericit al țării noastre.

Cifrele nu înseamnă totdeauna nu
mai un echivalent valoric pentru un 
sector de activitate sau altul, ele în
seamnă transpunerea strădaniilor în 
forma cea mai concretă de exprimare, 
înseamnă gînduri, vise, frămîntări, 
înseamnă construirea desfășurată a 
socialismului.

Cifrele amintite de Dumitru Tudose, 
președintele, gospodăriei colective Stoi- 
cănești, regiunea Argeș, demonstrează 
din plin acest lucru. Averea obștească 
a gospodăriei în valoare de 8.000.000 
lei, cei 200.000 lei venit anual. la suta 
de hectare, înseamnă de fapt peste 
200 de case noi în această comună, 
peste 200 de aparate de radio, 350 de 
biciclete, frigidere etc., înseamnă o 
viață civilizată, așa cum strămoșii ță
ranilor din Stoicănești nici nu puteau 
visa.

Cei 4.200 de litri de lapte obținuți 
anual de Simion Uscat, mulgător la 
gospodăria agricolă colectivă „6 Mar
tie" din comuna Cîlnic, regiunea Hu
nedoara, de la fiecare vacă din bri
gada lui, înseamnă mai mult unt pen
tru fiecare locuitor al acestei țări, în
seamnă ridicarea nivelului de trai pe 
cap de locuitor, înseamnă muncă plină 
de abnegație și dragoste, înseamnă

construirea desfășurată a socialismu
lui.

Cele 2.000 kg floarea soarelui și 
3.800 kg porumb la hectar, de 
care amintea Ana Sincu, brigadieră 
la gospodăria colectivă din Tia Mare, 
regiunea Oltenia, înseamnă nu numai 
belșug, ci inițiativă, preocupare pentru 
agrotehnică, ■ înseamnă descătușarea 
femeii din dubla ei exploatare de altă
dată, înseamnă construirea desfășurată 
a socialismului.

Cele 316 gospodării agricole colec
tive înființate pînă acum în regiunea 
Suceava, cu un total de 75.500 fa
milii, cu o suprafață de peste 190.000 
hectare, cifre de care a-amintit tova
rășul Emil Bobii, președintele Comite
tului executiv al Sfatului popular din 
regiunea Suceava, înseamnă convinge
rea deplină a oamenilor că singura 
cale a belșugului, la sate, este calea 
gospodăriilor colective, înseamnă că 
încă 75.0.00 de oameni din această 
țară au hotărit să rupă cu trecutul, și 
cu tot ce-i leagă ‘de el.

Cifrele rostite de delegații la con
sfătuirea pe țară a colectiviștilor mai 
înseamnă un angajament al oameni
lor muncii din agricultură față de 
Partidul Muncitoresc Romîn, că vor 
munci cu și mai multă sîrguiință pen
tru a îndeplini și depăși sarcinile tra
sate de Congresul al 111-lea al Parti
dului, privind consolidarea economico- 
organizatorică a gospodăriilor colecti
ve, privind construirea socialismului 
la sate, înseamnă eforturi pentru ri
dicarea nivelului de trai al oamenilor 
muncii, a întregului nostru popor.

Petre SÂLCUDEANU

toamna aceasta gospodăria colectivă 
avea 4500 de găini ouătoare — por
nise de la 700! — și, scăzînd chel
tuielile de furaje, construcții, zile 
muncă ea rămăsese cu un beneficiu 
net de 52.000 lei. Asta i a încurajat pe 
colectiviști. Intr-o recentă vizită la 
Bărcănești am stat de vorbă cu pre
ședintele, cu Ion Burghelea, secreta
rul organizației de bază, cu Pană, 
brigadierul avicol: „Noi ne-am gîn- 
dit, tovarăși profesori, ca la primă
vară să scoatem 40.000 de pui. Păi 
ce, e rău ? Nu e rău de loc — că ne 
rămîn 15.000 de găini ouătoare, in a- 
fără de venitul net. După socoteala 
noastră venitul net va ajunge la toam
na viitoare pînă la 1.500.000 lei, nu
mai din creșterea păsărilor". Erau Ve
seli, făceau calcule îndrăznețe, ii bucu
ra faptul că fuseseră dați ca exemplu 
în consfătuirea tuturor avicultorilor din 
raionul Urziceni.

Era firesc să ajungă fruntași. Nu, 
aici nu e vorba numai de ajutorul 
dat; oamenii n-au ajuns fruntași 
numai pentru că i-am ajutat noi. 
Dragostea față de nou, receptivita
tea lor, munca neobosită i-a situat 
firesc printre cei dinții. Gospodăria 
va fi poate in viitor, o bază de ex
perimentare a institutului nostru in 
ceea ce privește cercetările avicole. 
Colectiviștii din Bărcănești iubesc 
știința, ne pot fi de un real folos 
în munca noastră. Exemple? Știu 
eu ? citeva sint poate naive dar au 
farmecul lor. Le-am spus odată, de 
pildă, că hrana puilor nu trebuie 
împrăștiată pe jos ci pusă în niște 
tăvi. Cind au venit cu camionul să 
ia lădițele cu puii de la incubatoare
le institutului, am ieșit și noi să 
le dăm ajutor la așezatul lădițelor. 
Intr-cin colț al camionului era un 

pachet voluminos care încurca locul.
— Ce aveți acolo ?
—- Tăvi pentru pui. Tăvi din plas

tic — acum le-am cumpărat. Ne-am 
gindit că pînă ne face un tinichigiu 
tăvi din tablă trece vremea, n-aveam 
timp de așteptat. Dacă e să creștem 
puii științific apăi să-ncepem cu re
gulile științei din prima zi.

I-am sfătuit să pună lumină elec
trică in adăposturile de păsări. In 
cîteva zile firele electrice erau trase, 
adăposturile străluceau luminate. Fie
care bec avea cite un glob, alb, mat.

— Păi de globuri nu era nevoie, 
le-am spus.

— Da, poate... Dar nu strică, nu-i 
așa ? Să fie de frumusețe.

La cursurile de școlarizare le-am 
vorbit colectiviștilor despre necesita
tea curățeniei adăposturilor. Le-am 

spus că acestea trebuie să fie văruite 
cit mai des. Cit de des credeți că 
văruiesc îngrijitoarele ? Aproape zil
nic, cu o corectitudine de admirat. 
Ce să mai spunem ? Exagerările, nai
vitățile începutului, pline de bune 
intenții, desigur — vor dispare, se 
vor corecta cu timpul. Dragostea co
lectiviștilor față de știință crește 
însă, se împlinește — asta-i princi
palul ! — încheie îneîntat vorbito
rul.

fost de un real folos, cu care ocazia 
ținem să mulțumim conducerii insti
tutului, cît și întregului corp didac
tic universitar. Pînă la 1 septembrie, 
dată la care ne-a fost repartizat ci 
inginer, a condus cu multă pricepere 
și demnitate gospodăria noastră din 
punct de vedere -tehnic".

Expeditor: G.A.C. „Tînăra gardă’ 
Siliștea-Videle, reg. București.

Și acum finalul unei scrisori plină 
de laudă la adresa unei studente din 
anul VI — agricultură, care abia 
terminase practica la țară:

„In baza celor sus arătate vă so* 
licităm revenirea tovarășei Purșa A- 
delina-Constanța ca ingineră în gos
podăria noastră „Ana Ipătescu" din 
Odobești-Titu, regiunea București".

Scrisorile acestea fac parte dintre 
numeroasele misive de acest fel care 
sosesc pe adresa institutului. Comen
tariul unui asistent Ta lectura ca
racterizării lui Negrea Marinei:

„N-au gust prost colectiviștii din 
Siliștea, își aleg un om de bază. La 
carte are numai 9 și 10. Acum văd 
că și la practică strălucește"...

3. — Allo ? Institutul Agronomic? 
Aici gospodăria agricolă colectivă... 
din regiunea Dobrogea... Ne puteți 
trimite un cadru didactic ? Avem în- 
vățămînt..

Tovarășul Drăgănescu, unul din 
cadrele didactice care a predat la 
cursurile zootehnice de 10 zile or
ganizate de colectiviștii din regiunea 
Dobrogea are frumoase amintiri:

— Cursurile de astă-iarnă se ți
neau intr-unui din blocurile de iă 
Eforie. Unul grozav, confortabil...

— La „Marea Neagră", „Belona* 
— cum i se spunea înainte.

— Aș, ce! „Belona" e vechi. Unul 
modern, cu plastic, beton și sticlă, 
luminos toată ziua. Nu mai țin min
te cum ii spune, sînt sute de con
strucții noi pe litoral. Acolo stăteau 
instalați țăranii, cursurile se țineau 
in spațioasa sală a restaurantului și 
in acest decor neobișnuit cursanții 
notau conștiincioși ce condiții sînt 
necesare pentru creșterea porcilor, 
cum poate spori producția de lapte 
la vaci... Cred că și iarna aceasta 
voi fi chemat. Să mă uit chiar, este 
o listă Ia decanat cu cadrele didac
tice care vor merge acolo. Acum a 
început să ne cheme și regiunea Bucu
rești, Argeșul pe de altă parte ne-a 
chemat -la împăduriri... Explicabil : 
pretențiile au crescut.

PIERE O IDEE GREȘITA

Se spunea — și ideea avea o 
mare circulație in trecut —- 
că țăranii nu se împacă de 
loc cu știința. Se spunea: 

oamenilor le place să trăiască in 
mizerie, nu știu și nu vor să știe 
cum se poate trăi altfel. Astăzi se 
poate dovedi că nu-i adevărat. Cu 
trei din miile de argumente, alese la 
întimplare :

1. — Profesorii de la Institutul a- 
gronomic „N. Bălcescu" se bucură de 
fiecare notă bună pe care o dau. 
Uneori, satisfacția este sporită: se 
află pdintre studenții de la agrono
mie mulți colectiviști, trimiși la în
vățătură. Ion Maier (anul III, api- 
cuitură) și comunista Strugaru 
Ghența (din anul 11 al aceleiași fa
cultăți) sînt doi foști brigadieri zoo- 
tehniști, azi studenți fruntași.

2. — Să citim împreună cîteva rîn- 
duri dintr-o scrisoare :

„Vă facem cunoscut că repartiza
rea pentru stagiul de practică a to
varășului student Negrea Marinei de 
la Institutul agronomic „N. Bălces
cu" — secția tehnico-economică, ne-a

AUTORII UNEI CĂRȚI

Nu de mult a apărut în Editu
ra agrosilvică broșura in
titulată „Peste 40.000 kg. 
de legume Ia hectar" — Din 

experiența gospodăriei agricole „30 
Decembrie" — comuna Dobroiești — 
regiunea București. Autorii ei: Mir
cea Băiașa, candidat în științe de la 
catedra legumicultura a Institutului 
„N. Bălcescu" și P. Stan, brigadierul 
legumicol al gospodăriei „30 De
cembrie" din Dobroiești. In urma ex
perienței de mai multă vreme, un 
țăran și un candidat în științe au 
scris o carte despre rezultatele ob
ținute in gospodăria lor. A lor ? Da, 
fiindcă de vreo 3 ani, la puțin timp 
de la constituirea gospodăriei, Mir* 
cea Băiașa este nelipsit de la Do
broiești unde face pe teren studii și 
experiențe în domeniul legumicultorii. 
Metodele de muncă, reușitele sale 
i-au atras simpatia și stima țărani
lor. Odată, cînd se discuta despre 
reorganizarea aparatului de conducere 
ai gospodăriei, s-a făcut propunerea:

— Ce-ar fi să-l alegem președinte 
aici la Dobroiești pe tovarășul Bă
iașa ? — și ideea a căpătat tot mai 
mulți susținători.

— Nu se poate, tovarăși, eu am 
locul meu la Agronomie, studenții 
mei, experiențele...

— Parcă aici nu puteți face expe
riențe, ce n-ați mai făcut ? Dar tare 
bine ar fi să fiți președinte la noi.

Președinte n-a devenit, în schimb 
a fost ales în consiliul de conducere 
al gospodăriei,

Tita CHIPER

Al. Arcimiymu

Cargou rominesc

Colectiviști din regiunea Hunedoara, intr-o pauză a consfătuirii.

Acum, înainte de-a pleca, 
peste-ocearie și fruntarii 
îi spun așa și-i cîntă-așa, 
cu voci marine, marinarii:

Carena lui, spre sud, spre sud 
pe unde umbra mai că nu e, 
pe unde vînturi dulci se-aud 
și calmu-i pironit în cuie, — 
în albe-amiezi și-amurguri roșii 
or să-l salute chiparoșii.

Carena lui spre nord, spre nord 
unde-i avar măritul soare 
și vîntul zice un acord 
de Grieg, pornit din țărmi pe mare, - 
printre fiorduri de tăcere 
au să-l salute conifere.

Carena lui spre răsărit 
către domenii de lumină, 
pe unde omul fericit 
cu frumusețea stă la cină, — 
va să-l salute roșii stele 
și flăcări pure de drapele.

C-arena lui către apus 
pe unde lanțul încă bate 
și globul stă, pe gînduri dus, 
la ceasuri de singurătate, — 
vor saluta, în el, docherii, — 
un sol ales al primăverii.

Sorbiți deci clipa ca pe-o cupă 
umplulă-ochi c-un vin sublim.
Loviți șampania de pupă 
și Vira ancora! Pornim!.



0 — GAZE fA LITERARA

Gh» Achiței
2. — în ultimul timp critica literara a 

fost foarte activa. Revistele au inițiat 
dezbateri pe diverse probleme literare 
«nai importante, au oferit cititorilor, 
sub forma de bilanțuri și sinteze cri
tice ample, o imagine, în generai lim
pede, a succeselor obținute de litera
tura noastră de la primul Congres al 
Scriitorilor pînă In prezent, $e mai re- 
sirpt Insă și la critici unele „preferințe 
personale", tendința de a reliefa succe
sele sau lipsurile legate de diversele 
prietenii sau animozități stabilite. 
Cîteodată, critica literară, în persoana 
unor confrați, am impresia că își cre
ează false probleme de discuție în dau
na altora, reale, — generate de viată,
— peste care se trece de obicei cu ușu
rință. Despre „Bariera" de Teodor Ma- 
ailu, bunăoară, s-a discutat mult, în 
chip evident artificial, în timp ce cărți 
oa „Balul intelectualilor* de Ștefan 
Duca, „în portul de pescari* de Ion 
Ruse, au fost doar consemnate. Nu e 
vorba oare și aici tot despre anumite 
preferințe personale, prietenii ale unor 
critici ou autorii 1 Reiese că chie. nu 
are prea multi prieteni critici se poate 
aștepta la mai pu|ină atenție din par
tea criticii, Desigur, cazurile citate re
prezintă fenomene izolate și nu ele ca
racterizează efortul criticii noastre li
terare din ultimii ani. Eu cred, totuși, 
că și în cazul criticii literare mai este 
încă de luptat cu unele manifestări ale 
spiritului de grup, de casță, oriticate 
pe bună dreptate la cel de al lll-lea 
Congres al partidului.

4. — Combaterea spiritului apologetic 
este o problemă actuală a vieții noas
tre literare. în momentul de față, în a- 
celași timp, noi nu trebuie să pierdem 
nici o clipă din vedere problema cea 
mai importantă ce stă în fața criticilor 
literari și anume: lupta împotriva ma
nifestărilor ideologiei burgheze. Se tre
ce ușor cu vederea peste o serie de 
manifestări străine ideologiei noastre : 
discuțiile despre „spiritul modem", 
teoria „adevărului integral", încercările 
de a îngloba în cadrul realismului socia
list speculațiile moderniste sterile („re
alismul socialist este un Babei armo
nios..."), tendința unor critici, — mă 
refer în special la articolele lui Lucian 
Raicu, publicate cu cîțiva ani în urmă,
— de a discuta opera literară ruptă 
do viață, într-un mod metafizic, ce în
treceau — pare-se — prin apolitismul 
lor pe mulți dintre criticii nemarxiști 
din trecut. Eu cred că asupra acestor 
manifestări, relativ recente, petrecute 
în orice caz după Congresul scriitorilor 
din 1956 trebuie 6ă mai insistăm. Așa 
cum arată documentele Plenarei C.C. ai 
P.M.R. din 30 noiembrie — 5 decem
brie 1961, presiunea stihiei mic-bur- 
gheze era atunci deosebit de puternică. 
In ce măsură articolele scrise într-un 
atare spirit au dăunat dezvoltării lite
raturii noastre, rămîne de stabilit.

5. — Cu privire la raporturile dintre
critici și scriitori, edificatoare mi se par 
anchetele organizate de către revistele 
noastre în ultimul timp. S-au puiuț 
observa, de exemplu, că aproape fără 
excepție, toți cei care au răspuns în 
„Gazeta literară", „Luceafărul", „Con
temporanul" au avut vorbe bune de 
spus cu privire la cei ce le-au adus 
laude și critici sau insinuări, ori în cel 
mai bun caz au trecut sub tăcere, pe 
cei oare au avut și observații mai sub
stanțiale decît obiecțiile stilistice ori de 
construcție a cărților lor, observații 
care slnt făcute, nu o dală, mai mult din 
complezentă. în această privință, a 
combaterii tendințelor de respingere a 
criticii mai sînt multe de făcut. Mai 
rare sînt cazurile de „răzbunare" efec
tivă pe cineva care te-a criticat. In
tr-un articol despre literatura pentru 
copii și tineret, publicat în „Luceafă
rul", făceam unele observații critice la 
adresa basmelor lui Vladimir Colin cit 
și a Comisiei <ie literatură pentru copii 
și tineret a Uniunii Scriitorilor, întîm- 
plător condusă tot de către tovarășul 
Colin. In loc să-și însușească aceste 
critici, după părerea mea juste, sau în 
orice caz să reflecteze asupra lor, Vla
dimir Colin, în răspunsul dat la an
cheta „Gazetei literare", încearcă pur și 
simplu să mă denigreze, taxîndu-mă
drept un biet debutant, incompetent
să scrie despre literatura pentru copii
și tineret un articol... așa de mare. 
Fără îndoială că, dacă aș adopta și 
eu procedeul tovarășului Vladimir Co
lin, nu mi-ar fi greu să insinuez în 
legătură cu persoana sa în cadrul lite
raturii pentru copii aceeași... incompe
tență. Dar așa nu se discută. îmi men
țin părerea exprimată în cronicile mele 
asupra romanului „Anii tineri" de 
N. Țic deși văd că unii nu mi-au dat 
dreptate.

In încheiere, aș vrea să remarc în 
mod deosebit activitatea din ultima 
vreme a tinerilor critici Dan Ilăulică, 
S. Damian, Dumitru Micu, I. D. Bălan, 
Matei Călinescu, Al. Oprea, Ion Lungu, 
Al. Căprariu, Valeriu Rîpeanu, Eugen 
Simion, Leonard Gavriliu, G. Dimisia- 
nu, Adriana Iliescu, Eugenia Tudor, 
George Gană.

AL Căprariu

1. — îmi Îngădui să încep răspunsul 
la prima întrebare printr-un citat din 
eminentul cunoscător al sufletului ome
nesc, care a fost Makarenko. Oricît ar 
părea de paradoxal pentru unii — și a- 
eești unii vor fi niște simpli nepreveniți 
— criticii literari au foarte multe de în
vățat de la remarcabilul pedagog. Iată 
citatul: „Trebuie să revizuim înseși le
gile creației artistice. Ceea ce era bun 
pentru societatea bazată pe exploatare, 
acele ornamente ciudate ale destinului 
personal și ale luptei personale, care 
stăteau la baza vechii literaturi, toate 
acestea trebuie revizuite și analizate. 
Noua societate, noul caracter al datoriei, 
noul caracter al luptei și victoriei, noile 
condifii pentru fericire, nona etică și noi
le relații dintre oameni necesită și o es
tetică nouă. Clasicii pot și trebuie să 
fie iubiți, trebuie să învățăm de la ei. 
trebuie să-i admirăm, dar în zilele noas
tre nu trebuie să ascultăm orbește de 
canoanele lor estetice, de definiția pe 
care au dat-o ei frumosului'. (A. S. Ma
karenko: Despre munca literară —ESPLA 
Cartea rusă, 1959, p. 84). Am trans
cris citatul de mai sus în ideea că te
lurile scumpe literaturii noastre realist- 
socialiste sînt integral acelea ale criti
cii literare care este închinată acestei 
literaturi — și viceversa. Descifrarea, 
înfățișarea, afirmarea și sprijinirea in 
»pirit partinic a noului din societatea 

noastră, din felul de viată și din con
știința celor car» construiesc această 
societate sînt — cred — țelurile cele 
mai nobile ale literaturii noastre rea- 
lișt-social.iste, Principala sarcină a cri
ticii literare de aici descinde, și o 
văd în cercetarea cu precădere, la un 
înalt nivel ideologic și artistic, a acelor 
realizări literare — din poezie, proză 
dramaturgie și critică literară chiar 
care înfățișează acest mult discutat 
nou. Critica literară — deși unele răs
punsuri date de anumiti scriitori, în 
ancheta nu prea veche din Gazeta lite
rară se arată a fi minimalizată de a- 
ceștia — alături de sarcina sprijinirii 
nemijlocite — dar nu în orice condiții
— a ceea ce se arată nou în literatură, 
are obligația de a descifra și de a 
arăta ce anume în operele literare re
prezintă autenticul nou, cel de oare oa
menii epocii noastre sînt însetați toc
mai prin marile lor aspirații —. și ce 
anume aparține pseudo-noului, modei, 
unui perisabil implacabil.

Pentru a fi mai clar, citez ceea ce 
Lenin spunea într-o convorbire cu Klara 
Zetkin : „Prea sintem «răsturnători tn 
pictură». Frumosul trebuie păstrat, luat 
ca model, de la el trebuie să pornești, 
chiar dacă-i «vechi». De ce să ititoar- 
corn spatele la ceea ce este cu adevărat 
frumos, să renunțăm la folosirea lui ca 
punct de plecare pentru dezvoltarea ulte
rioară numai pentru că e «vechi»? De 
ce să te prosterni în fata a ceea ce ește 
nou ca în fata unei divinități, de ce să 
i te supui numai pentru că «este noii»? 
O asemenea atitudine este un nonsens, 
un adevărat nonsens ! Există în ea o 
mare doză de ipocrizie și, desigur, o 
admirație inconștientă fată de moda do
minantă — în domeniul artei — în I- 
pus. Sintem buni revoluționari, dar ne 
considerăm — nu știu de ce — obligati 
să dovedim că sintem și noi «la înăl
țimea culturii moderne»".

Numai Ia o primă vedere lucru
rile apar extrem de complicate : 
cercetînd problema cu atenție vom 
vedea eă o bună pregătire ideo
logică r- și nu întîmplător încep 
enumerarea cu aceasta — o cît mai 
largă informație în problemele generale 
ale literaturii, îmbinată cu o fermă prin
cipialitate, permanenta rezolvare. în con
cret, a lărgirii sferei cunoștințelor vot 
ajuta din plin criticul literar să răs
pundă cu succes sarcinilor oc-i revin. 
Nu poți deveni comunist fără a-ți 
însuși întreg tezaurul de cunoștințe 
acumulate de omenire în evoluția ei. 
Adevărul aceșta sună din plin pentru 
criticul literar. Respectarea lui cît mai 
riguroasă va dovedi cu precizie care 
sînt problemele principale ale criticii 
noastre literare și cum pot fi ele re
zolvate.

2. — Relativ la acegstă problemă in
tenționez — de cîtăva vreme să scriu 
un articol mai amplu și sînt convins că 
Gazeta literară, cu binecunoscuta ei os
pitalitate, nu va refuza să-i acorde găz
duire, chiar dacă unele opinii din arti
colul amintit nu vor fi tocmai identice 
cu cele ale unor critici literari care, în
deobște, semnează în revista amintită. 
Pînă atunci, îmi îngădui o simplă re
marcă. In Scînteia a apărut un foarte pre
țios articol care discuta problema pole
micii principiale și a invectivei — aceas
ta din urmă fiind prezentă, într-o anu
mită perioadă, în paginile unor reviste 
literare. Cred că o serie de critici lite
rari nu au înțeles tocmai bine cele dis
cutate în articolul din Scînteia. Nicăieri 
în acel articol n-a fost combătută pole
mica, ci polemica neprincipială, care lune
ca în mlaștina invectivei. Ceea ce este 
cu toiul altceva. Nu trebuie să ne spe
riem de polemică, nu trebuie, cred, să-i 
minimalizăm eficienta. Oare opera lui 
Lenin nu este, ea străbătută și înaripată 
de un limpede și profund caracter po
lemic ? Evident, în discuțiile criticii 
noastre literare, în schimburile noastre 
de opinii, spiritul polemic nu are drep
tul, sub nici o formă, să abdice de la 
cerințele principialității. Țin să. reamintesc 
că, într-o recentă anchetă organizată de 
Contemporanul printre iubitorii de lite
ratură, un muncitor ridica deschis pro
blema aceasta a dispariției sau a foarte 
rarei prezente a disputelor polemico din 
publicații. Acest om, în sfera lui de ac
tivitate, prin munca lui zilnică, face și 
el polemică, evident eu trecutul, evident 
în numele unui prezent luminos și al 
unui viitor și mai luminos — și atunci 
noi, pe teritoriul literaturii, să ne în
chipuim că toate problemele ar fi re
zolvate ?

3—4. — Și la aceste întrebări voi 
încerca să răspund în articolul pe care 
mi-am propus să-l scriu. In mod concis, 
precizez pentru moment: deficiențele cri
ticii literare actuale, acelea care se pot 
sesiza mai direct, derivă din nerespec- 
tarea principialității partinice în unele 
cazuri, din prezența unui vag spirit 
de gmp — care încă n-a fost deplin li
chidat —, din arbitrara împărțire de 
către unii critici — puțini, din fericire
— a criticii noastre literare după cri
terii care nu sînt ale obiectivitătii. Să 
se facă, oare, o altă critică literară la 
Iași (lașul literar), Timișoara (Scrisul 
bănățean), Cluj (Steaua, Tribuna) decît 
la București (Gazeta literară, Contem
poranul, Luceafărul, Viața romînească) ? 
Dacă da, atunci să cercetăm în comun
— întregul front al criticii literare — 
care sînt oauzele. Să devină oare, cum 
șe exprima un prozator, pe nedrept. In
tr-un recent interviu din Gazeta, lipsite 
de valoare, pînă la Cluj, lucrări literare 
considerate bune la București ? Mă în
doiesc profund. Nu despre aceasta este 
vorba, ci despre o cu totul altă proble
mă. S-a remarcat — și nu numai dc 
către subscrisul — că relațiile priete
nești dintre anume scriitori și anume 
critici se reflectă uneori neprincipial în 
cronicile literare, în studiile care apar 
prin reviste. Consider că o asemenea si
tuație trebuie neîntîrziat curmată și am 
convingerea că relațiile prietenești dintre 
critici și scriitori nu vor avea cu nimic 
de suferit. Dimpotrivă 1 La fel, mersul 
înainte al literaturii noastre noi. în pro
blema — foarte importantă — a elabo
rării studiilor de sinteză privind lite
ratura noastră nouă, pentru rezolvarea 
complexă a acestei probleme cred că sînt 
foarte necesare aparițiile unor monografii
— în Mica bibliotecă critică, de pildă — 
care să prezinte nu numai analiza unor 
curente literare- mai vechi, nu numai ac
tivitatea unor scriitori de odinioară, ci 
și a scriitorilor maturi ai actualității 
noastre literare. De pildă. în poezie : 
Mihai Beniuc. M. R. Paraschivescu, 
Dan Deșliu, Maria Banuș etc. (Dacă 
unele nume de prestigiu mi-au scăpat, 
rog a fi iertat, nu am avut intenția să 
fac nete ierarhizări, ci am dat numai 
exemple).

Prezența unui cît mai mare număr de 
asemenea „micro monografii" — privind 
activitatea poeților, prozatorilor, drama

turgilor și chiar a criticilor literari — 
poate deveni extrem de fertilă atît pen
tru cititori — am făcut încă foarte pu
țin, din unghiul de vedere al criticii li
terare, pentru ca lectorii să cunoască 
mai bine scriitorii — cît și pentru a- 
pariția amplelor studii de sinteză care 
să îmbrățișeze în ansamblu problemele 
literaturii noastre noi.

Despre spiritul apologetic — cu exem
ple ooncrete, cum cere ancheta — îmi 
voi exprima opiniile în articolul pe care, 
am mai pomenit că vreau să-l scriu.

5. — Șînt împotriva atitudinii ace
lor scriitori (de exemplu Al. I. Chilia, 
N. Velea etc.) care ar vrea să acre
diteze ideea că între critici — unii din
tre ei și scriitori — există „rupturi" 
de poziție. Trebuie să dea de gîndit 
faptul că mai «leș scriitorii tineri s-au 
făcut exponent! ai unei asemenea idei. 
Nu este oare, vorba la acești scriitori 
de o anume infatuare, prezumpțiozitate, 
orgoliu adolescentin? Și de-o încuraja
re a acestei atitudini de către unii cri
tici, Personal, de pildă, am deplină 
încredere în talentul Iui Gliiliu — în 
cronica pe care i-am consacrat-o ulti
mului volum, deși îl criticam, pentru a- 
numțte scăderi ale cărții, am afirmat 
fără sfieli aceșl lucru — chiar dacă, 
spre exemplu, pe un Titus Popovici ■— 
cam de aceeași vîrștă cu cl — îl con
sider mult mai dotat, mult mai com
plex. Ce putem face : nu toate valu
rile mării au aceeași tărie, nu toate 
piscurile aceeași înălțime. In literatură, 
însă, cum Știm, lucrurile nu stau pe 
loe. Cum spunea Mihai Beniuo la Con
sfătuirea tinerilor scriitori din anul tre
cut — în literatură există destul spa
țiu pentru toți. Totuși, ea să revin, 
Al. Ivan Gltilia și, uitreun fel, N. Ve
lea s-au arătat foarte aferați de „lipsa 
do unitate a criticii literare", care nu 
rea trecut în întregime în șirul clasi
cilor. Sînt numai ei de vină, pentru a- 
ceasta ? Nu. $i unii eritioi care au 
supralicitat valoarea scrisului celor doi 
prozatori amintiți. Două lucruri de re
ținut de aici : să fim mai principiali, 
să fim mai modești. Și, încă o pro
blemă — nu de amănunt. Scriitorii pot 
și trebuia să aibă mai multă încredere 
în competența promptitudinii și a fer

1. — Care credeți că sînt sarcinile principale ale criticii literare?

2. — Ce părere aveți despre schimburile de opinii care au loc în presa 
literară în ultima vreme?

3. — Care sînt, după părerea dv., deficiențele criticii literare și cum pot 
fi ele depășite? în ce măsură critica literară contribuie la dezvoltarea 
literaturii noastre pe drumul realismului socialist, la analizarea fenomenului 
literar actual, precum și la elaborarea unor studii de sinteză?

4. — Cum se manifestă spiritul apologetic în critica literară? Ce cronici 
literare sau dramatice, obiective și principiale, puteți cita?

5. — Ce părere aveți în legătură cu raporturile dintre critici, cititori 
și scriitori ?

6. - Cum sprijină publicațiile activitatea criticii literare și ce propuneri 
aveți în legătură cu îmbunătățirea muncii în acest domeniu?

mității criticii noastre literare, care a 
obținut, în ultimii ani, datorită atentei 
îndrumări date de partid, remarcabile 
succese. Ar reieși —- din cele afirmate 
de Pop Simion, de pildă, în interviul 
acordat, nu de mult. Casetei Literare, 
că frontul criticii noastre, are, ciclic, 
momente de letargie. Pop Simion spu
nea că a fost nevoit de intervenția unor 
scriitori pentru ca probleme cum au 
reprezentat Scrinul Negru, falsa po
ziție a lui A. E. Baconsky în poezie — 
pozifie care reprezintă o simplă „modă 
perisabilă" și nimic din marile caracte
ristici ale unei poezii realist-socialiste 
plina de noutate — să treacă prin focul 
discuției. Oare așa stau lucrurile ? Gipe 
vrea să se clarifice — poate consulta, 
printre altele, nu prea vechi numere 
ale revistei Tribuna, în care proble
mele amintite au fost discutate cu 
promptitudine și, sper, cu principiali
tate. în concluzie : mai multă încre
dere în frontul criticii noastre literare, 
ale cărei merite sînt fără greutate se
sizabile.

6. — O propunere : publicațiile noas
tre de literatură să acorde spațiu, fără 
discriminări — să nu opereze nici chiar 
cea a „criteriului geografic" — tuturor 
criticilor literari din țară — chiar dacă 
acești eritioi lucrează în redacții dife
rite.

AL Dima
1. — Răspunsul, la această primă 

întrebare, nu poate fi, în esență, decît 
unul: critica va trebui să devină 
astăzi, mai mult decît în orice epocă, 
o adevărată conștiință a literaturii și 
a condițiilor ce o generează, o con
știință extrem de sensibilă și profundă, 
care să surprindă dialectica transfor
mărilor sociale și direcția lor necesară 
retlectată in literatură. Critica ur
mează să emită judecăți de valoare cu 
privire la conținutul operei in raport 
cu orientarea generală a frontului 
ideologic in etapa actuală și la con
cretizarea — adecvat și sugestiv ar
tistică — a acestui conținut. Intr-un 
ciivint ea trebuie să aprecieze opera 
in funcțiune de măsura în care aceasta 
a izbutit să vehiculeze cît mal ar
tistic, adică în modul cel mai eficient, 
o poziție ideologică fermă' și perfect 
consonantă momentului nostru istoric. 
Intrucîf insă mijloacele artistice și în
clinațiile scriitorilor sint variate, cri
tica e obligată să ajungă — in cele 
din urmă — Ia determinarea stilului 
individual al fiecărui creator, incepind 
cu tematica și terminînd cu cea inai 
neînsemnată figură de stil, obiectul 
ultim al criticii fiind identificarea ori
ginalității artistice ca expresie parti
culară a ideologiei socialiste.

2. — Am urmărit cu bucurie în- 
tețirea tot mai vie a schimburilor de 

opimii din ultima vreme, confruntarea 
părerilor criticii despre aceeași operă, 
confruntarea opiniilor scriitorilor des
pre critici, a acestora despre cei dinții 
și mai cu seamă puternicele ecouri 
ale scrisului literar in masele de ci
titori de diferite categorii. S-a creat, 
astfel, o vastă circulație a opiniilor, o 
atmosferă literară mai aprinsă, o so 
lidaritate mai stiinsă a diferlților fac
tori determinant/ ai literaturii. Feno
menul trebuie Întreținut mai departe 
in mod sistematic.

3. — Alături de deficiențele aproape 
iznanim recunoscute ale criticii, in 
momentul de față, pe care le-a con
semnat pînă la amănunte ultimul 
amplu articol al „Gazetei literare", 
voi adăuga faptul că s-a uitat aproape 
cu totul că — în concepția marxist- 
leninistă — critica literară e doar o 
ramură a științei literaturii, imprennă 
cu teoria și istoria literară și că e 
necesar să întrețină cu acestea re
lații strînse de reciprocă determinare.

Dacă i se recunosc tnai des criticii 
literare insuficiențele ei teoretice, cele 
de estetică literară și de estetică ge
nerală, mult mai puțin se vorbește 
și se practică legătura ei cu istoria 
literară. Or, discutarea linei opere ac
tuale numai „in sine", fără raportări 
la întreaga atmosferă a epocii, la ge
nul și specia literară respectivă, la 
seria filiațiilor anterioare spre a-i de
termina tocmai originalitatea, elemen
tul nou, in raport cu trecutul, — e 
o metodă care neglijează dialectica 
și oare cade, fără să vrea, in meta
fizică.

In ce privește analiza fenomenului 
literar, consider ca insuficientă discu
tarea diferitelor fațete ale formei, în 
deosebi ale compoziției, a caracteri
zării psihologice a personajelor și a 
problemelor de -stil. E curios faptul că 
stilistica literară se aplică mai frec
vent clasicilor și scriitorilor mai de 
seamă in viață, cind misiunea ei ge
nerală privește pe toți scriitorii.

Reterindu ne la studiile de sinteză, 
trebuie să recunosc că numărul lor 
e într-adevăr insuficient și că sintem 
cu toții vlnovați că n-am contribuit 
in mod satisfăcător ila promovarea 
lor. Dezvoltarea criticii operelor indi

viduale constituie însă o treaptă abso
lut necesară cercetărilor sintetice.

Nu poate fi îndoială că întreaga 
strădanie a criticii actuale e îndrepta
tă spre orientarea realist-socialistă a 
literaturii noastre și că efectele sînt, 
de mult, vizibile.

4. — Socotesc că spiritul apologetic 
a fost principial infrint și că el nu mai 
apare — in ultima vreme — in forme 
explicite. Pericolul constă insă in per
sistența lui implicită sub aspecte va
riate ca, de pildă, ocolirea obiecțiilor 
prin insistențe asupra descrierii operei, 
prin etalarea materialului istoric și 
erudit, prin accentuarea unor laturi 
secundare etc.

Exemple concrete de critică litera
ră apologetică ? Subscriu cu totul pe 
cele citate în ultimul articol ai „Ga
zetei literare" în deosebi pe ceie refe
ritoare la așa numita critică a „Scri
nului negru", remarcabilă operă ce 
merită să fie discutată amplu, nu nu
mai însă în ton sublim. N-aș dori să 
citez anume cronici literare sau dra
matice ca mai izbutite, neglijind pe 
altele. Fiecare din criticii noștri re
prezentativi au scris și cronici bune 
și altele mai puțin bune. E greu să 
selecționezi cronicile etalon.

5. — O frumos scrisă fabulă a lui 
D. Anghel, demnă de un obiectiv mai 
drept, socotea pe critic ca pe un vise 
pe care stejarul, adică scriitorul era 
nevoit să-l poarte în spate. Din păca
te, această opinie mai stăruie incă la 
unii scriitori in funcție de părerile ne
gative ale criticii despre ei. Aceasta 
le-a făcut însă numeroase servicii nu 
numai popularizindu-i, ci și ajutindu-i 
efectiv pe parcursul creației înseși sau 
după apariția operei. Abandonarea 
unei astfel de concepții devine obliga
torie in epoca ajutorului tovărășesc și 
al considerației reciproce a celor ce 
muncesc pe același tărim.

Cit despre cititori, critici ei inșiși, 
să-i stimăm îndelung și profund, să-i 
apropiem cu pasiune pedagogică de 
frumusețe, să le înlesnim însușirea 
operei și s-o judecăm pe aceasta în 
funcție de nevoile și idealurile citito
rului.

6. — Este evident că presa de țoale 
categoriile sprijină activitatea criticii 
literare de astăzi mai mult ca aricind 
Mai sint de luat însă unele măsuri, 
am spune organizatorice. Cronica lite
rară din marile cotidiene sau săptă- 
minafe ar trebui să devină permanentă 
și fixată in aceeași zi printr-un atnplu 
foileton. Am socoti că încredințarea c'o. 
nicii unuia și aceluiași critic cu presti
giu ideologic și artistic n-ar fi o idee 
rea. Să se evite cronicile și notele 
informative, superficiale sau șablo
narde semnate de „critici ocazionali". 
Căci, așa cum arătam in primul nostru 
răspuns, critica e conștiința unei lite
raturi și a epocii ei și nici una din 
formele activității critice — oricît de 
sumare — nu trebuie tratată cu ușu
rință.

EwgeBi Luca

1. — Am convingerea că literatura 
noastră trece acum printr-un proces de 
maturizare, determinat de noua reali
tate socială și umană din țara noa
stră, de intensa activitate ideologica a 
partidului, de lărgirea orizontului fie
cărui scriitor în parte și de strădania 
lui de a se depăși ca artist. Cred că 
sarcina principală a criticii e de a 
urmări, descrie și explica acest pro
ces de maturizare și, pentru a contri
bui la dezvoltarea lui, de a arăta care 
sînt fenomenele care i se opun și de a 
le combate.

Rolul de orientare al criticii, rolul 
ei de deschizător de drumuri, nu e, 
din păcate, împlinit. Documentele de 
partid și realitățile noi n-au fost fo
losite de critică in acest sens

Consider, de asemenea, ca o sarci
nă foarte importantă a criticii literare 
depistarea și promovarea curajoasă a 
tinerelor talente. Am sentimentul că 
toți criticii ar trebui să-l invidieze pe 
Miron Radu Paraschivescu, pentru că a 
lansat un talent ca al lui Ilie Con 
stantin. Ar trebui să-l felicităm pe Paul 
Georgescu pentru descoperirea unui 
poet atit de înzestrat ca Nichita Stă- 
nescu. De asemenea, pe S. Damian, 
pentru promovarea unui fin analist ca 
N. Velea.

2. — Schimburile de opinii ? Din 
nefericire, nu le-am prea observat, deși 
s-a discutat mult și despre poezie și 
despre proză. O anume colegialitate 
rău înțeleasă ne împiedică încă să dis
cutăm in contradictoriu. O singură ex
cepție: schimbul de focuri în jurul pie
sei „Siciliana" de Aurel Baranga. Nu
mai că aci, din păcate, interesul discu
ției a fost circumscris strict la piesă, 
in loc ca lucrarea lui Baranga să con
stituie doar un punct de plecare pen
tru clarificarea unor probleme teoreti
ce de interes general, cum ar fi, bună
oară, aceea a eroului pozitiv in come
die. a condiției etice pe care acesta 
trebuie neapărat s o îndeplinească.

3. — Dacă, din nefericire, unii 
scriitori îi consideră pe critici doar 
niște impresari, nu e mai puțin ade

vărat că activitatea unora dintre cri
tici pare a justifica această prejude
cată, mai mult, o întrețin. Radu Po
pescu, exclatnînd entuziast „un Căli
nescu e un Călinescu", va fi suspec
tat de subiectivism chiar cind va lua 
atitudine critică. Procedind astfel îi 
derutăm pe autori, derutăm publicul și 
știrbim și prestigiul profesiei pe care 
o practicăm.

Sînt unii confrați care manifestă o 
anume cecitate față de opiniile preo- 
pinenților. Al. Oprea, bunăoară, nu 
respectă totdeauna regulile nescrise 
ale polemicii: enunțarea exactă a opi
niilor adversarului,

In critica noastră există apoi cîțiva 
senatori de drept, care, in loc să se 
afle pe cîmpul de luptă, moțăie in fo
tolii și care cind, insfirșit, intervin in 
analiza fenomenului literar nu prea a- 
duc, tot din comoditate, contribuții irn- 
poriante. Ultimele articole despre poe
zia filozofică ale Verei Călin, publicate 
în „Gazeta literară", o dovedesc. Răul 
nu constă atit sau nu constă numai în 
absența lor din frontul critic ci și în 
pericolul ca exemplul lor să fie ur
mat — și începe să fie urmat — și 
de alții. Pretextul acestei comodități: 
elaborarea unor studii cu caracter sin
tetic nu convinge pe nimeni, pentru 
simplul motiv că Ov. S. Crohinălni- 
ceanu, in timp ce-și redacta monogra
fia despre Arghezi, susținea și cronica 
literară a „Vieții Rominești", iar Miliai 
Novicov și Dumitru Micu au elaborat 
studii generalizatoare tocmai pe baza 
intervențiilor operative in problemele 
disputate.

Eschivarea de ia răspunderea pe care 
o implică actul critic i a determinat 
pe atiți tovarăși să nu se ocupe de 
romanul ciclic al lui Zaharia Stâncii 
sau de „Scrinul negru" de G. Căli
nescu. Cronica literară a „Luceafăru
lui" n-a consemnat măcar romanele 
Bărăgan, voi. II, Pe muche de cuțit, 
Șoseaua Nordului, Bariera, Rădăcinile 
sînt amare, Scrinul negru, Ieșirea din 
Apocalips, noul ciclu Desculț, adică 
opere dintre cele mai interesante, în 
orice caz, dintre cele mai disputate 
ale prozei noastre din ultimii ani.

4. — Eschivîndu.-se de la discutarea 
unor asemenea cărți și preocupindu-se 
de altele care, in cadruț literaturii 
noastre, n-au ponderea respectivă, cro
nicarii „Luceafărului" și, in primul 
rind, I. D. Bălan care, multă vreme, a 
susținut singur această rubrică, au 
făcut, fără să-și dea seama, apologeti
că. Asta, cind nu s-au situat pe pozi
ții negativiste, ca G. Achiței in croni
ca la romanul Anii tineri de N. Țic.

Nu Înțeleg de ce I.D. Bălan (in artico
lul recent „Discuții despre critică') sim
te acum nevoia să inventarieze greșelile 
altor critici, chiar dacă acestea au fost 
depășite de autorii lor, și, ca atare, 
nu mai prezintă decît un interes... is
toric. (Printre altele, criticul „Lucea
fărului" se referă la un articol scris 
de Ov. S. Crohmălrrfceanu in preajma 
primnhi’ Congres ai Scriitorilor). E sur
prinzător insă că inventariind, 1. D. 

Bălan se omite pe sine, deși în cu
noscutul articol din „Scînteia", în care 
se combatea spiritul apologetic, era și 
el citat și era citat chiar cu un exem
plu caricatural. Și e cu atit mai sur
prinzătoare această omisiune, cu cit 
celor cărora el le reproșează omisiuni 
mult mai puțin grave le deschide ade
vărate prix’ese de intenții. Se dove
dește astfel că problema eticii criti
cului nu e încă, vai, o problemă so
luționată.

Apologetică nu e numai lauda ne
măsurată, ci și succesiunea de afirma
ții, in fond echitabile, dar neargumen
tate sau insuficient argumentate. Cro
nicile lui I. Oarcăsu la volumele De 
dragoste de Cicerone Theodorescu și 
Fără popas de Florența Albu ar putea 
exemplifica acest nou mod de a face 
apologetică.

Cred că Paul Georgescu e unul 
dintre cei mai harnici, mai (aten
tați și mai pătrunzători cronicari. 
El acordă un interes egal scriitorilor 
aparținînd tuturor generațiilor și nu 
uită niciodată să semnaleze opiniile 
celor care l-au precedat, chiar și a- 
tunci cind nu se vede nevoit să le deza
probe. Articolul despre Sadoveanu, scris 
cu prilejul morții marelui prozator, a 
spus mai mult și — de ce n-am spu
ne-o ? — mai frumos decît ar fi spus-o 
alții in mult mai multe pagini.

Apreciez, de asemenea, cronicile sub
stanțiale ale lui Ov. S. Crohmălnicea- 
nu. Ii citesc cu interes pe S. Damian, 
Lucian Raicu, Matei Călinescu și, 
în ultima vreme mai ales, pe I. Vitner.

13 iii iii Xovicov
1. — Nu știu dacă se poate vorbi 

de sarcini speciale ale criticii lite- 
rare in etapa actuală. Intr-un stat so
cialist, in procesul de făurire a unei 
culturi socialiste, critica literară răs
punde unor sarcini bine definite. Ea 
este chemată să fie o critică militantă, 
care să contribuie prin aprecierile și 
luările ei de atitudine la rezolvarea 
in spirit partinic a problemelor con
crete ale creației literare. Deși cri
tica nu se adresează in primul rlnd 
scriitorilor, ci maselor largi de citi
tori, sarcina ei principală rămîne o- 
rientarea literaturii. Informîndu-i pe 
cititori despre succesele șl rămînerile 
in urmă ale creației, critica literară 
contribuie implicit la formarea unei 
anumite opinii publice scriitoricești. 
Cu cît mai principială e critica, cu 
atit mai mare e aportul ei la dezvol
tarea sentimentului de răspundere 
cetățenească a scriitorilor. Pentru a 
fi eficientă, critica literară trebuie 
să întrunească concomitent o seamă 
de însușiri: să fie partinică, compe
tentă din punct de vedere politic, să 
se bizuie pe un fundament științific 
solid, să aibă un nivel teoretic rnar- 
xist-leninist cit mai inalt, să fie fă
cută cu artă- De o sarcină specială 
a criticii într-o anumită etapă se poa
te vorbi doar atunci cind se observă 
in dezvoltarea ei o anumită unilate
ralitate, cind se simte pierderea din 
vedere in special a unei anumite în
datoriri. Ceea ce mi se pare că nu 
este cazul în momentul de față. Sint 
critici cărora le-aș recomanda o mai 
strînsă împletire a aprecierilor este
tice cu problematica politică a vre
mii, sînt alții care nu realizează in 
articolele lor încadrarea corespunză
toare a operei recenzate in procesul 
de dezvoltare a creației literare. Sînt, 
insfirșit, mulți care se dezinteresea
ză de problemele teoretice ale lite
raturii. Ar trebui să luptăm pentru 
umplerea golului respectiv în fiecare 
caz în parte. Și, 'bineînțeles, pentru 
cît mai multă principialitate varti- 
nică.

2. — După cum am arătat și intr-un 
articol, schimburile de opinii din pre
sa literară din ultima vreme îmi par 
a fi foarte interesante Și rodnice, 
pentru că — evident, nu fără excep
ții — luările de poziție se fac la o- 
biect, reproșurile critice sint concre
te. De asemenea, aș vrea să subliniez 
eficiența discuțiilor în sensul că ele 
nu se duc în general despre ceva, 
cum se întîmpla altădată (de parcă 
se mișcau toți participanta pe niște 
drepte paralele despre cate se știe că 
nu se întîlnesc niciodată), ci se con
centrează constant către o problemă 
cheie : legătura cu viața, sau în alți 
termeni: ce poate fi făcut pentru ca 
literatura să se lege mai string cu 
viața, cu eforturile și victoriile con
structorilor socialismului, să le re
flecte mai adecvat și la un nivel 
artistic mai înalt și să ajute totoda
tă mai puternic la împlinirea sarci
nilor generale. Cu alte cuvinte discu
țiile au o finalitate ușor de sesizat șl 
tocmai de aceea sint pasionante

3. — In răspunsul la prima între
bare am atins întrucîtva și problema 
slăbiciunilor criticii. Aș adăuga încă 
două considerațiuni. Unele publicații 
găzduiesc și articole critice foarte 
slabe, scrise de niște oameni care în 
mod evident n-au pregătirea necesară 
pentru a face critica. Cred că de pe 
urma unor asemenea „contribuții" 
sarcina construirii culturii socialiste 
nu se alege cu nici un folos. Ar fi 
bine dacă s-air renunța la publicarea 
articolelor de acest fel, dar îndemnul 
se adresează, evident, redactorilor și 
nu autorilor. Cit privește critica se
rioasă, competentă, aici ni se pare 
că slăbiciunea cea mai răspîndită este 
încă o anumită lipsă de finalitate. 
Prin orice apreciere criticul contribuie 
— într-un fel sau altul — la orientarea 
literaturii. Personal apreciez acele 
articole în care se simte net punctul' 
de vedere al criticului in problemele 
de orientare' a literaturii în ansam
blul ei. -

4. — Dintre articolele apărute în 
ultimul timp aș evidenția pentru 
principialitatea și competența lor, cro
nicile literare ale lui Paul Georgescu 
și Ov. S. Crohmălnioeanu. Totodată 
adaug că, după părerea mea, in ulti
mul timp nivelul criticii a crescut, pe 
toată suprafața ei. E mai mult decît 
îmbucurătoare contribuția criticilor 
tineri.

Cît despre spiritul apologetic, mi se 
pare că problema are un dublu as
pect ; cel profesional și cel etic- Cîte
odată articolele apologetice sint și 
foarte slabe, iar incompetența se ma
schează cu fraze pompoase ceea ce 
nu angajează pe nimeni. Cred că de
spre asemenea articole trebuie să vor
bim. Mai alarmant este că spiritul 
apologetic izvorăște adesea din co
moditate, din lipsa de îndrăzneală.

In sfîrșit, spiritul apologetic apare 
cîteodată — asta am simțit și reci
tind unele articole ale mele — ți din 
hiperbolizarea datoriei criticului de 
a încuraja creația, de a evidenția pe 

cît se poate exhaustiv toate calitățile 
reale ale unei opețre noi. Susținînd 
că e o datorie a criticului s-o facă, 
îmi voi cere totuși s-o fac de acum 
înainte în așa fel incit aprecierea de 
valoare să nu fie greșită. Trecînd cu 
vederea sau estompînd carențele rej 
ale ale unor opere bine intenționa)ej 
care realmente îmbogățesc cu- ce\a 
nou literatura, nu ajutăm ta dezvol
tarea progresivă a creației. Dc tea
ma negativismului nu trebuie să a- 
jungem la spirit concesiv.

5. — In afara celor arătate în răs
punsurile la întrebările anterioare, 
aș dori tă .șubliniez din nou cit de 
important este ca între critici și scrii
tori să existe raporturi tovărășești, 
ferite de orice suspiciune reciprocă. 
Se întimplă într-adevăr ca un scriitor 
să se supere pe orice articol critic 
despre opera sa. să nu aprecieze în 
alte cuvinte decît critica apologetică. 
In acest caz, critica n-are nimic de 
făcut. Boala e fără leac. Dar se în
timplă și altfel: uneori citind o cro
nică, poate chiar favorabilă, scriito
rul nu-l simte alături de el pe critic, 
nu simte cătdura participării tovără
șești, nu simte dincolo de rîndurile 
cronicii un efort real de a înțelege 
ce a vrut să spună in opera lui scrii
torul. Exista și o critică de serviciu, 
rece, distantă. Scriitorul are tot drep
tul să fie supărat pe o asemenea cri
tică. Oricît de exigentă ar fi, critica 
noastră trebuie să fie întotdeauna to
vărășească.

6. — Sînt de părere că publicațiile 
noastre ar trebui să depună eforturi 
mai mari pentru a face ca sectorul 
critic să devie cît mal variat. Se 
simte nevoie a se acorda un spațiu 
mult mai mare materialelor care să 
reflecte părerile cititorilor. De ase
menea ar trebui să fie mai numeroa
se articolele de orientare și cele teo
retice, dar bazate pe materialul con
cret al literaturii noastre. Ar fi ni
merit poate ca despre o carte nouă 
care a trezit interes să scrie conco
mitent 2—3 critici. Personal socot că 
nu e bine că în publicațiile noastre 
cronica literară e semnată mereu de 
aceiași tovarăși. Cred că era bine 
dacă la redactarea cronicii literare 
ar fi fost atrași și critici care pînă 
acum s-au ocupat prea puțin de re
cenzarea fenomenului literar curent.

Eugenia Tudor
1- — Criticilor literari le revine 

o sarcină esențială : să poată privi 
dincolo de cercul îngust al amici
țiilor sau Inimicițiilor literare, să 
se străduiască a oferi judecăți de 
valoare cu o valabilitate mai mare 
de doi-țrei ani, să analizeze feno
menul literar actual, atît de inte
resant, din perspectiva pe care ne-o 
operă timpul nostru și teoria mar- 
xist-leninistă; să nu mai facă 
nici un lei de concesii.

3. — Răspunzând la prima, am 
răspuns în parte și la cea de a 
treia întrebare. Deficiențe ale cri
ticii literare ? Destule. Printre ace
stea : omiterea unor aprecieri cu 
o perspectivă mai largă, o judecată 
uneori prea La obiect, fără gene
ralizări atît de necesare și, în fine, 
ceea ce, după părerea mea, ame
nință talentul critic : concesiile. De 
tot felul. Mai ales, concesii făcute 
autorilor, fie că sînt „nume", fie 
că intră în categoria „amici". Ulti
mele încercări ale unor prozatori 
talentați, cum sînt Nicolae Velea sau 
Vasile Rebreanu, de a scrie într-o 
manieră cît mai deosebită, strădania 
de a crea un univers artificios, cu 
bizarerii voite, înghesuite în alcă
tuiri lipsite de substanță (dovadă 
schițe^ ca „Transferul" de N. Velea, 
„Bătrînul" de V. Rebreanu, apărute 
în „Gazeta literară" sau „Luceafă
rul"), au fost privite cu destulă în
găduință de către critică. Mi se 
pare cu atît mai nepotrivită încu
rajarea de către critici literari de 
prestigiu (de pildă S. Damian) a 
unor asemenea exerciții, încercarea 
de a le încadra în procesul inovator 
al literaturii noastre realist-socialis
te, pe motiv că ar ascunde „stiluri in
cipiente". Variațiile grotești pe tema 
„împlinirii", „mulțumirii mijlocii" a 
învățătorului Dandu, „subtilități" 
ca aceea prin eare autorul caută să 
ne convingă cum că reacția unui 
copil pe care îl lovești ar fi o 
somnolență subită (schița „Transfe
rul") sau obsesiile ciudate ale „Bă- 
trînului" (din schița cu același 
nume de Vasile Rebreanu) nu im
presionează și nu conving pe ni
meni. Cred că aic; se ascunde de 
fapt o închipuită „inovare", dede
subtul căreia afli, cu surprindere, 
rarefierea la maximum a substan
ței realiste.

Remediul sigur pentru toate ace
ste carențe ale criticii literare tre
buie căutat în spiritul de răspun
dere față de profesie, față de cei 
despre care scrii, și mai ales spi
rit de răspundere față de cititorul 
pentru care scriem, dar pe care 
uneori îl scăpăm din vedere.

Cu toate lipsurile existente încă, 
critica literară a adus și aduce un 
aport considerabil la dezvoltarea 
literaturii noastre. Pentru cine a 
urmărit analiza atentă, judicioasă a 
fenomenului literar, cum se spune 
— la zi — acest fapt este evident. 
Mă refer în special la „cronica li
terară", din revistele noastre din 
București și din provincie.

Cu excepția cîtorva articole de 
generalizare nu prea s-au scris în 
număr suficient. Necesarg^ mi s-au 
părut cărți ca : Pomannț romfnvsc 
contemporan de Dumitru Micu, 
Realism, realism critic, realism so
cialist de M. Novicov, interesantă 
prima serie de „Prozatori confeiț- 
porani" a lui Ion Vitner,' ittecum 
și cartea lui Silvian Iosif eseu In 
juriu romanului- (deșț mărturisesc 
că aici am simțit lipsa unor apli
cații La literatura noastră actuală).

4. — La această întrebare am 
mai răspuns mi se pare într-un 
articol din „Viața romînească", nr. 
1/1961, deși la exemplele citate 
acolo aș mai putea adăuga: toate 
articolele în care se întîlnește o su
pralicitare gratuită din partea cri
ticului a meritelor reale sau pre
supuse ale cărților discutate. 
Exemple în plus : articolele lui 
I. D. Bălan despre Ghilia, artico
lul lui Eugen Luca despre Ștefan 
Luca („Viața romînească"), articolul 
Iul B. Elvin despre Șerban Ne- 
delcu.
rfVBIIIIUIIIIIHIIIlIJIIIlIHlWlilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIHMIIIIIIMIIINIIIIIIh.

Publicarea răspunsurilor la ancheta 
noastră continuă în numărul viitor.



GAZtTA Lil L RARA

In întîmpinarea Conferinței pe fără a 
Uniunii Scriitorilor din R.P.R. se desfă
șoară numeroase întîlniri între cititori și 
scriitori, atît în Capitală, cît și în alte orașe 
ale țării. Legătura autorilor noii noastre 
literaturi cu oamenii muncii, care sînt, în 
același timp, atît eroii cît și cititorii lor, se 
realizează astăzi multilateral, nu numai 
prin intermediul operei literare inspirate 
din actualitatea construcției socialiste. Este 
o legătură permanentă și directă, care se 
dezvoltă cu ajutorul anchetelor publicate 
în paginile presei literare, în cadrul dis
cuțiilor care au loc acum în cluburile mun
citorești sau în casele de cultură și în 
cercurile literare, la care participă poeți,

prozatori, dramaturgi. începem să publi
căm odată cu această pagină cîteva din
tre însemnările scriitorilor care au fost re
cent la aceste întîlniri. Aprecierile și 
sugestiile cititorilor au fost unanime în 
a sublinia răspunderea scriitorului contem
poran pentru reflectarea realizărilor impor
tante obținute de oamenii muncii sub con
ducerea partidului în centre principale ale 
industriei noastre grele Părerile partici- 
panților la aceste întîlniri cu scriitorii oferă 
creației literare actuale indicații pline de 
semnificație și atrag atenția asupra unor 
noi surse de inspirație pentru viitoarele 
opere literare.

TRAINICE PRIETENII
înt cîteva zile de cînd, 
în tovărășia unor prie
teni scriitori, am por
nit să ne întîlnim cu 
muncitorii de la uzi
nele „Steagul roșuj. și 
„Ern.st Thalmann" din 
Brașov. In drumul nos
tru, munții abia de erau 
cărunți iar Brașovul se 

bucura de soare. Ziua de toamnă incă
sfîrșea din lumina ei, cînd în pri
mele ore ale după-iamiezîii, soseam în 
impresionanta cetate cu mii de 
muncitori de ta „Steagul roșu". Se 
aprindeau luminile din blocurile a- 
cestui nou Brașov, iar în curtea uzinei 
era o abundență de lumină fluores
centă. Mișunau mii de oameni, fiecare 
cu rostul său, ieșiți din schimburi de 
muncă, îndreptindu-se voioși și plini 
de interes spre sala de festivități. Era 
un consens, o înțelegere în mulțimea 
aceasta al cărui înțeles nu putea să 
îți scape. Simțeai încă de la început 
că mulțimea aceasta e legată in rit
murile vieții ei de aceleași gloduri și 
de aceleași interese. Socot că elemen
tul acesta fundamental de unitate 
masivă a alitor trăiri, încordări și 
rîvne nu trebuie să scape scriitorului 
— și încă mă gîndesc mai ales la 
nuvelist și la romancier cînd încearcă 
nu numai să găsească tonul just, real 
al unei lucrări, dar și așezarea omu
lui nou, muncitor în ambianța care 
îl formează și-l desăvîrșește. E ca 
un fundal de care noua creație are 
absolut nevoie. Am urmărit foarte 
atent, de pe estrada de unde luasem 
loc cu prietenii mei, mulțimea figu
rilor pe care o aveam în față. Erau 
și tineri șl oameni în vîrstă. Nicăieri

M-am născut
la Hunedoara

l-e foarte dragă Hune
doara. Aproape tot atît 
de dragă pum îmi e drag 
satul 2 Mai, deși fn a- 
cesta din urmă am lo 
cuit peste un an de rile, 
iar în Hunedoara am 
ștat cu totul cîteva reci 
de ore. De obicei, te legi 

de locul în care ai copi
lărit, te-ai bucurat mult, ai suferit sau 
ai iubit intens, de priveliștea care a fost 
martora sau impulsul emoțiilor tale, de 
decorul răscrucilor și al deciziilor tale. 
Amintirea acestor emoții populează ade
sea cu splendori imaginare peisajul cel 
mai tern, animă dramatic oele mai calme 
ținuturi. Acum cîteva sile, coborînd din 
tren, pentru a treia oară, în Hunedoara, 
am simțit că aparțin acestui oraș, ca 
fi cînd m-aș fi născut acolo —- și poate 
că, într-un sens, acest lucru e adeuărat.

De fiecare dală, am fost acolo, în 
toamnă înaintată, cînd natura interiori
zată își retrage culorile, lăsînd exactă, 
pură, integră, proiectarea construcțiilor 
umane pe cerul uniform. Văzduhul e 
umed, cenușiu, cu aromă de fum. Ar 
putea adia unda subțire a dezolării au
tumnale — și nu adie. S-ar putea stre
cura în ținuta oamenilor un început de 
zgribulire — și nu se strecoară. De ce ?

Există un suflet al industriei, măreț 
și familiar totodată, pe care nu l-au năs 
cocii poeții. Conturul enorm al combina
tului ne aparține și ne umple de mîndrie 
și voie bună. E al nostru, în dimensiu
nile lui orizontale și verticale, cu halele 
și semnificațiile lui, cu procesul lui teh
nologic, dar și istoric, dar și etic. E al 
nostru, și al nostru, al celor ce încearcă 
să cunoască și să transforme materia cu 
ajutorul unei unelte fragile — stiloul. 
E efort uman concretizat și gîndire fără 
pauză combinatul enorm și familiar, a 
cărui fervoare o auzi pretutindeni, încă 
înainte de a coborî în gara Hunedoara, 
și vreme lungă după ce ai părăsit-o.

E multă putere la Hunedoara. Putere 
în gest și în atitudine morală, puterea 
de a lamina oțel și oameni, pentru a 
obține profilul visat, puterea'de a detec
ta și înlătura impuritățile. Forța aceasta 
mă înconjoară lîngă cuptoare fi în ră
coarea curților interioare, pe stradă sau 
la restaurantul „Metalul*. Aci, în acest 
ținut, sufletul industriei s-a altoit de
finitiv pe al meu, devenindu-mi scump 
și intim. Nu departe e termocentrala 
I’aroșenilor, nu departe sînt minele Pe- 
trilei și ale Lupanilor, pretutindeni sini 
mîinile active pe care le-am strâns, pre
tutindeni cunosc pe cineva de la care 
ani aflat cel pufin cîteva adevăruri im
portante, și multe surîsuri, multă fră
ție, multă exigență și încredere.

Ce poate face toamna cînd aici te simți 
atît de întreg, de solidar și de funda
mental ? Ce poate face noaptea cînd aici 
munca nu se suspendă o clipă și incan

vreo oboseală, nicăieri expresii plicti
site. Ba, dimpotrivă. Sub puterea cu- 
vintului rostit fie de prozator, fie de 
poet, chipurile se .individualizau dînd 
libertate unei simțiri personale, după 
temperament. Aveam In fața noastră 
un public foarte atent, foarte sensibil, 
foarte cald, foarte aproape de noi.

Un pas înainte, în cunoaștere, au 
fost întrebările care ni s-au pus. Ele 
se legau nu numai de poezia sau 
fragmentul citit ci, dacă nu de în
treaga operă a scriitorului, cel puțin 
de situarea ei, în linii mari. Sala 
participa la intervențiile purtătorilor 
de cuvînt. Se simțea că explicația 
dată unui lector era valabilă pentru 
mulți, dacă nu pentru toți. Firește 
că, și lucrul acesta a fost poate cel 
maii liinteresaint, printre prețuiri și 
cuvinte bune se împleteau și dezide
ratele publicului nostru. Erau călăuza 
cea mai sigură pentru îndrumarea e- 
fortului scriitorilor, pe viitor. Era lu
crul cel mai prețios obținut de la 
aceste întîlniri. Și incă un pas in 
cimentarea acestei comuniuni dintre 
muncitori și scriitori a fost asocierea 
pe programul producției noastre a for
țelor locale ale uzinelor, a scriitorilor 
T- poeți și prozatori ieșiți dim rîndu- 
rile ascultătorilor noștri, fi întovără
șea un sentiment de mîndrie și apar
tenență care nu trebuia să înșele to
tuși : nu era un fel de răsfăț ci, 
printr-o grijă purtată, o prețuire a în
deletnicirii acesteia: literatura. Sala 
era atentă la mica noastră critică a- 
dusă, în laudă sau îndreptare, înce
pătorilor, transformând aproape în ce
naclu ședința.

Prin aceasta ni se arăta Iarăși un 
fenomen de deosebită însemnătate: 
participarea maselor ta sporirea șl

descența devine simbol ? C« poate face 
singurătatea cînd te întîlnesc pe tine 
F. J. în cursa Hunedoara-Simeria, și mă 
scoți din muțenie și umpli spațiul cu 
statura ta uriașă în manta de ceferist, 
și-mi povestești despre ce a fost în trecui 
(ceva greu și odios care a lăsat urme 
reale pe spinarea ta) și vorbim apoi 
despre Eminescu și Petofi, pentru a nu 
mai putea, la urmă, să nu ne căutăm, 
ori de cile ori tu treci prin București, 
sau eu prin Simeria ?

Mi-e foarte dragă Hunedoara. Am sti
mă și recunoștință pentru oamenii ei care 
s-au dovedit, la o recentă consfătuire, 
cititori drepți și severi, pătimași adepți 
ai noului și acuzatori fără cruțare ai 
vechiului. Îngăduiți-mi să le închin a- 
ceste strofe :
Poate că va părea ciudat
— mie nu-mi pare nicidecum : 
pentru vecie m-am legat 
<le-aceste pajuri mari de fum 
din Hunedoara.

Mă-ntorc în iarnă, în oraș, 
și mă îmbrac de-atîtea ori 

îmbogățirea vieții artistice și spiri
tuale a țării. De data aceasta era 
literatura. Dar n-a intirziait să ni se 
înfățișeze și un alt aspect. La ambele 
uzine programele s-au încheiat cu un 
concert de mandoline. Manifestările 
acestea, desfătătoare și izbutite, rele
vau totuși și o altă latură: pe aceea 
a unei discipline suplimentare, accep
tate. Precizia și rîvna au făcut parte 
din calitățile programului.

Mii de oameni ai muncii, de 
fiecare fabrică șt totuși un aer de 
familie 1 Această coeziune pe care o 
simți din muncă pînă în manifestă
rile artistice nu dă totuși o lume 
închisă, limitată. Socialismul crește 
masele în larga și permanenta actua
litate internă și externă. Să nu uităm 
că fiecare dintre acești muncitori au 
astăzi o orientare justă asupra lumii 
și idealurilor ei. Ideile politice înain
tate ca și Ideile științifice sînt un bun 
al tuturor.

Toate lucrurile acestea scriitorul nu 
trebuie să le uite 1 Eroul său nou 
nu poate să poarte decit o nouă concep
ție despre ijune. Au fost cîteva ceasuri, 
cîteva clipe numai, trăite în mijlocul 
muncitorilor din cele două mari uzine 
de ta Brașov. Firește au fost insufi
ciente pentru adîncirea acestui pasio
nant clocot de viață. Dar a fost ca 
o poartă deschisă cu o mare ispită 
în ea, cu o chemare pe oare aș ascul
ta-o bucuros, întorcîndu-mă, stăruind, 
legind bune, trainice, omenești prie
ten»! cărora le-aș rămîne credincios 
și ca om și ca scriitor.

Ion Marin SADOVEANU

în „cenușiu* și „pătimaș*, 
aceste magice culori 
din Hunedoara.

Din gară tacă, simt cum bat 
pulsuri adînci din combinat.
Ca pe-un cilindru sunător, 
un cablu sînt, și mă-nfășoi 
pe Hunedoara.

Hunedoreni, v-aud, vă știu, 
în săli, în bale, -n străzi, în șeri 
cînd flacăra, pînă tîrziu 
retine-amurgurile-n cer, 
la Hunedaora.

Mai des, ta Cluj, la Iași am fost. 
La București stau ani întregi.
Dar iar mă nasc și-mi aflu rost 
intr-un aprins țesut de legi, 
la Hunedoara.

Surid și ard. Respir curat.
Nu e ciudat. Nu « ciudat.

Nina CASSIAN

jlele trecute, în întim- 
pinarea conferinței noas
tre, am fost cu o echi
pă tie scriitori la Ga
lați, mai apoi cu alta prin 
preajma Bucureștilor, 
în comuna Glina, raio
nul Tudor Vladimirescu.

Comuna Glina se află
în apropiere de Dudeșți- 

Cioplea. Era odinioară, aci, un fief 
național-țărănist și conducătorii fostului 
partid reacționar făceau mare caz de 
caracterul pe care voiau să-l iinprjme 
comunei: un soi de sat model cum
făcuseră cu o altă comună din țară. 
Dar comuna lor „model" n-avea de
cît o alee — mi se pare cu plopi. 
Chiaburii, oamenii țărăniștilor, își fă
cuseră garduri noi cu stipendii de la 
guvern, iar ogrăzile căpătaseră cîțiva 
pomi fructiferi. Acest soi de potem- 
kin'ism scotea ochii unora, dar cum 
era firesc nu rezolva nimic în adm-
cirne. Sărăcimea satelor rămînea să 
trăiască în bezna și lipsurile hărăzite 
ei, secerată de boli sociale.

îmi amintesc de un festival ce urma 
să aibă loc pe vremuri într-o comună 
din Vlașca unde astăzi e o bogată 
gospodărie colectivă. In sala școlii 
unde se dădea serbarea se aflau foarte
puțini oameni. Țăranii ședeau în șosea 
grupuri.grupuri și vorbeau de ale 
lor fără să catadixească să asculte 
conferința pe oare o ținea un politi
cian al regimului burghezo-moșieresc.

—- De ce nu intrați și dumnea
voastră ? i-a întrebat o cucoană su
lemenită, îmbrăcată Intr-un costum 
național de muzeu etnografic, venită 
să-i „cultive" pe oamenii satului.

— Apăi noi sîntem proști, ce în
țelegem noi din vorba boierilor I a 
răspuns cu ironie un sătean, în rise- 
lele celorlalți.

Dar cu drept cuvînt nu-I interesat’ 
serbările și conferințele domnilor. Al
tele erau grijile și nevoile lor.

La Glina, cum se întîmplă peste tot 
în satele noastre de azi, țăranii au 
umplut pînă la refuz sala Casei de 
Cultură, au ascultat cu atenție lecturile 
puitorilor noștri de azi și-au venit 
să ceară autografe scriitorilor.

La Șantierele- navale din Galați, 
muncitorii au stat de vorbă cu scri
itorii, și-au spus preferințele, au dat 
sugestii, au dezbătut probleme. Aci, 
ta Galați și pretutindeni în țară, de
mocrația populară a format oameni 
noi. Sînt oameni cu preocupări spi
rituale la oare nu puteau rîvni sub 
burghezie oamenii noi care constru
iesc societatea socialistă netezind dru
mul spre comunism. Sînt figuri de 
muncitori superiori pe care îi întîl- 
rjim ta orașe și la sate și care prin 
preocupările și năzuințele lor dove
desc urcușul pe treptele culturii, dar 
și forța lor morală î-n care resortul 
este partidul.

Aceștia sînt oameni cu adevărat 
model, și ei nu sînt puțini, transfor
mați de societatea .noastră nouă, conti- 
nuînd să transforme ei înșiși socie
tatea și transformînd satele și orașele 
intr-o puternică împletire a forțelor 
pentru a ajunge mai degrabă în co
munism. Această de pretutindeni stră
danie pentru construirea unei lumi 
noi pretinde să fie ilustrată în paginile 
cărților noastre.

Al. ȘAHIGHIAN
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Izvoare de inspirație 
si certitudini

reau să relatez cîteva 
japte pe care le-am în- 
tllnit cu ocazia unei 
vizite în cîteva din în
treprinderile regiunii 
Brașov; fapte care mie 
mi se par de o adîncă 
șl superbă semnifica
ție.

Citisem mai de mult
timp, o cuvîntare a tovarășului Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej cu privire la teh
nica nouă și-mi oprisem atenția asu
pra unui paragraf care aprecia drept 
o realizare importantă a tehnicii mo
derne apariția unei mașini simultane 
de găurit la uzina de tractoare din 
Brașov. Ardeam de nerăbdare si fac 
cunoștință cu această mașină și cu 
creatorii ei. Cu acest gind m-am dus 
la Brașov. Mai intii m-am repezit să 
văd mașina. Cu toate că nu-mi sînt 
întru totul străine creațiile tehnice 
moderne, mărturisesc că am rămas 
mut de admirație in fața minunii 
pe care o vedeam. Mașina era de 
fapt un agregat (una din expresiile 
cele mai noi și mai' concentra.ta.te ale 
tehnicii) care îndeplinea sarcinile a 
opt mașini simple de găurit șl aceasta 
intr-un timp record, cu o producti
vitate și cu o siguranță excepționale. 
Dar nu numai forța și cutezanța teh
nică pe care le simțeai in mașină te 
cucereau. Decorul mecanic, estetica 
mașinii erau la același nivel. O minune, 
o bijuterie a tehnicii. In mișcările a- 
parent asincronice ale celor opt bur
ghie care sfredeleau piesele, era o 
sincronizare perfectă pe care numai 
automatizarea o poate realiza. Mașina 
era automată. Din cînd in cind, un 
muncitor sau un maistru introducea 
(la perioade regulate) o altă piesă care 
trebuia sfirtecată in diferite direcții 
fără ca burghiile să se stingherească 
sau să se ciocnească vreodată. Mi-a 
apărut imediat in fața ochilor un ta
blou cu zeci și sute de formule și e- 
ctiații matematice. Și normal m-am 
gindit la inventatorii agregatului.

Abia atunci au început marile sur
prize. Mașina era concepția unui sin
gur om. Un inginer slăbuț, cu părul 
rar, oarecum timid, stingaci in vorbe 
și mișcări. Un inginer de 36 de ani, 
pe nume Mlhăilescu Mihai. Iată cîte
va date despre el.

A terminat școala politehnică romi- 
nească in 1949—50.

Pe baza meritelor profesionale deo- 
tebite a fost imediat angajat la un 
institut de cercetări științifice. După 
cîteva luni de zile a cerut să fie tri
mis intr-o mare uzină. I s-a răspuns 
că in institut are toate condițiile de 
dezvoltare și in plus, ca un argument 
amical, că există în țară ingineri cu 
zeci de ani de activitate care-și văd 
felul lor în a lucra la un institut de 
cercetări, in capitala țării.

Tinărul a replicat ferm:
— Vreau să văd piesa in spafiu, nu 

numai pe hirtie. Vreau să creez și 
pentru ca invenția să fie utilă, îmi 
trebuie un timp de necesități din care 
să izvorască ideea. Teoria (matema
tică) spune: 1 plus 1 egal 2. Tehnica 
(practica producției) spune: 2 poate 
fi produs și de 1 minus l. Necesitatea 
insă face ca 2 să fie produs de 1,25 
plus 0,75 sau de 1,40 plus 0,60. Inven
ția cere teorie, tehnică, dar și necesi
tate. Prin urmare am nevoie de uzină.

Tinărul a fost transferat la uzina 
de tractoare din Brașov. Ani de zile 
a căutat necesitățile tehnice ale 
uzinei.

A văzut că operații simple se auto
matizează, iar altele mai grele rămîn 
aceleași. Undeva a intîlnit un lucru 
ciudat. Pentru a găuri adine o piesă, 
muncitorii nu puteau ritma operația 
decit pe baza intllnirii dintre rezis
tența metalului și forța musculară de 
împingere. Oriunde și aricind numai 
mina formată din mușchi, vine și 
tendoane putea asigura ritmul necesar.

In cîteva luni inginerul s-a calificat 
muncitor la mașina de găurit. Cind 
brațul lui a început să capete obiș
nuința muncitorului de alături, cind 
mușchii au început să vibreze la cea 
mai mică rezistentă a metalului, a 
chemat in ajutor matematica. Ritmul 
nedefinit decit prin mușchi s-a tran
sformat în ecuații.

După ce a rezolvat ecuațiile, a cău
tat și a experimentat planul simetric 
de așezare a opt mașini.

Pentru că in mintea lui se născuse 
o idee tulburătoare. Și intr-o zi, a- 
casă, așezind oblic un creion sub 
stropii robinetului, a descoperit că 
apa, prin forța centrifugă, ajunge pînă 
la capătul creionului. Deci cele opt 
mașini pot fi așezate, nu vertical, nu 

orizontal, ci pe un plan înclinat la 42 
de grade realizîndu-se astfel una din 
cele mai ciudate simetrii din tehnică. 
Apoi incă un an de zile a căutat forța 
de împingere și de reglare a celor opt 
mașini, adică automatizarea lor.

Și astfel tinărul, imbătriniț cu trei 
ani de căutări, luind aerul ca forță 
de împingere și alăturîndu-i uleiul, ca 
forță de reglare, a rezolvat ideea au
tomatizării deschizlnd in literatura teh
nică modernă un nou capitol al hi- 
dropneumaticii.

Și după incă un an uzina de trac
toare s-a îmbogățit cu o mașină pe 
care specialiștii din țări vechi ca tra
diție industrială și moderne ca teh
nică o admiră și o laudă fără rezerve. 
Toate acestea în patru ani de zile, 
însă ani transformați în ore și minu
te. Și dacă-l întrebi cum a realizat 
această minune, inginerul iți va arăta 
muncitorii și maiștrii din jur care-l 
iubesc și pe care-i iubește și fără de 
care ideea lui ar fi rămas un simplu 
vis. Aceeași oameni i-au spus intr-o 
zi tovarășului lor, că mama lui poate 
fi mândră de dinsul. Iar intr-un do
cument de partid s-a văzut că min- 
dria acestora este a întregii țări. Eu 
cred că acest fapt ilustrează cum nu 
se poate mai bine capacitatea crea
toare, activă a muncitorilor și tehni
cienilor noștri. Și in cite alte uzine 
din țară nu se petrec fapte asemănă
toare I

Spuneam, cu alte ocazii, că in pri
mul rind clasa muncitoare te cople
șește și te cucerește prin generozita
tea și noblețea ei. In aceeași uzină 
din Brașov am intilnit un caz care 
demonstrează din plin acest lucru. E 
vorba de o familie. Să facem mai 
intii cunoștință cu capul familiei, mai
strul Constantin Braga. Un om cu 
părul cărunt, cu fața cutată de ur
mele unor ani grei, modest, calm, 
cu mișcări sigure in tot ceea ce face. 
Rolul său este bine simtit, în secție. 
Cum s-ar spune, maistrul comunist 
Braga este unul din oamenii de nă- 
nejde, siguri, ai uzinei care nu-și face 
niciodată obrazul de rușine. Vorba 
la dinsul e vorbă șt dacă are ceva 
in plus față de alți maiștri este grija 
față de tineri. Se poartă cu ei ca un 
adevărat părinte.

Pînă aici nimic neobișnuit. Bătrî- 
nul maistru are însă cinci copii care 
lucrează in aceeași uzină; Natalia la

CENACLU LA GALATI
Șantierele navale Galați.. Un peisaj de 

o uimitoare frumusețe, jntrecînd cu mult 
cele mai îndrăznețe mai moderne a- 
ranjamente plastice posibile.

Cupolă și fundaj - cenușiul statornic 
al primelor zile <le decembrie întîlnin- 
du-se cu a-celași cenușiu în mișcare al 
apelor Dunării. Intre ele, și în fața pri
virilor noastre, tăind perpendicular și 
hotărît orice reminiscențe melancolice 
ale unui alt Galați scăldat în brumă, ma
carale, tole metalice ale cargoboturiîor 
care iau naștere între schelării, pinze de 
metal înghețat, nuanțe care trec prin- 
tr-un roșu ruginiu șl ajung pînă la alb.

E aici un farmec -care nu poate fi în
tâmplător, ci ține de un anumit carac
ter interior al locului, după cum singură 
viata interioară poate da adevărata fru
musețe unor trăsături oricît de reușite. 
Peisajul acesta e frumos pentru eă are 
o finalitate și pentru că în interiorul său 
pulsează un elan, o pasiune care dă ele
mentului tehnic, măreție.

Intre aceste construcții, eșafodaje și în
tretăieri de linii metalice — oamenii 
sînt minusculi dar esențiali. Cu un sen
timent de mare bucurie și mîndrie in
trăm noi înșine în acest peisaj. Cunoaș
tem forjorii, adevărat! specialiști care cu 
lovituri de ciocane îndoaie cu perfec
țiune milimetrică tabla. Sus printre sche
lării, zărim sudorii și montorli agitîn- 
du-se, gata să dea viață unor întunecate 
și uriașe siluete. Pe pătratul unei plute 
□ echipă montează elicea unui vas care 
apăsat in pupa lucioasă și-a săltat puțin 
peste apă pîntecul de pește, iată niște 
oameni portocalii : vopsitorii - coborînd 
cu uneltele de pe puntea unui cargobot 
aproape gata și făcînd mișcări identice 
și o identică săritură dibace de pe pasa
relă pe chel. Și iată, specialiștii, electri
cienii, radiotehnicionii, telefoniștii, intro- 
dueîndu-ue în tainele lăuntrice, dueîn- 
du-ne spre chiar inima și plămînii aces
tui cargobot.

Și apoi nu peste mult lată-1 din nou, 
pe ei st pe alții, reuniți în căldura șl in
timitatea unei biblioteci...

..JE surprinzătoare bucuria șl Înțelege

sectorul planificare, Victoria la con
trolul tehnic, Eugenia muncitoare 
auto, Maria la auto transporturi iar 
Dumitru la o mașină de găurit. Ase
meni bătrinului, copiii sînt prețuiți, 
stimați, sînt elemente de perspectivă 
în profesiunea lor. Mai toți sint mem
bri în birourile U.T.M., toți sint frun
tași în producție.

E de la sine înțeles că in educarea 
Si realizarea lor, bătrlnul a fost fac
torul principal. A fost mai intii un 
exemplu pentru dânșii. Cind ei aveau 
4-~5—6 ani (prin 1946) iar el era sim
plu muncitor, intr-o perioadă grea 
prin care trecea uzina și țara, il ve
deau numai acolo unde era mai greu. 
Spiritul, conștiința de clasă au pă
truns incetui cu încetul și in copii. 
Exemplul părintelui lor a fost rădăci
na pe care au crescut cei cinci copii. 
Dar nici pînă aici nu pare nimic neo
bișnuit. Ceea ce m-a zguduit Pe mine 
intilnind această familie este amin
tirea unui moment crucial pentru exi
stența ei. In 1946, pe vremea cum
plitei secete, un muncitor simplu îm
preună cu nevasta lui, trăind și ei in
tr-o situație destul de grea, a cules 
de pe drumuri, din păduri, de pe cim- 
puri jalnice cinci copii care nu aveau 
părinți, nu aveau casă, pe care foa
metea ii condamnase poate la moarte. 
Acești cinci orfani au devenit copiii 
lui. Astăzi țin toți capul sus, sînt ve
seli, încrezători in viată, sint cetățeni 
demni oare-și au rolul și rostul lor 
in viață și societate. Povestea aceasta 
adevărată mi se pare un exemplu de 
generozitate și noblețe care împrăștie 
lumină asupra întregii clase. Pentru 
că, asemeni acestui om, clasa munci
toare reorganizind societatea, inzes- 
trind viața noastră cu bunuri și valori 
spirituale și materiale a dat rost și 
demnitate multor, multor oameni.

Spațiul nu-mi permite să relatez și 
alte fapte pline de aceeași adincă 
semnificație. Legătura cu viața este 
salutară pentru un scriitor. Mai intii 
și intii pentru aceastp regenerare su
fletească, pentru Infnngerea amorțelii, 
pentru afirmarea supremei certitudini: 
aici este adevărata viată, aici este 
adevăratul frumos, despre aceasta am 
obligația să scriu.

Și atunci fantezia noastră nu se va 
dilata in cercuri sterile.

Constantin CHIRIȚA

rea spontană care a caracterizat de la 
bun început întîlnirea noastră. Pentru 
□oi. cei veniți din București, această 
bucurie era explicabilă: vizllîndu-i cu 
puțin înainte la locui lor de muncă, oa
menii nu mai erau pentru noi niște ne- 
cunoscuți. ii revedeam acum sub un nou 
aspect nespus de pasionant pentru noi. 
Cît despre cei din sală, dincolo de unele 
simpatii literare personale (reieșind de 
pildă din gestul spontan cu care un tînăr 
prozator a oferit manuscrisul său de în
ceput poetului și dramaturgului Al. Șa- 
highian) bucuria și căldura erau expre
sia aprecierii și dragostei lor, pentru li
teratura noastră actuală în genere.

In cele cîteva ore ale întâlnirii noastre, 
scriitorii au citit din manuscrisele lor și 
cenaoliștil și-au arătat și ei ultimele lu
crări în versuri șl proză. Și s-a vădit 
atunci un lucru : că în sală se aflau nu 
numai meșteri pricepuți in îndoit și mo
delat fierul, oi și foarte pricepuți mînui- 
tori ai condeiului. Am ascultat un tânăr 
prozator talentat, șapte-opt poeți, toți 
buni și cîțiva remarcabili, un critic lite
rar cu evidente însușiri. Apoi, discuții : 
toți eram do acord. Cenacliștii cereau 
cărți care să. exprime viața — cea de pe 
șantie? șj cea de dincolo de el ; viața 
adevărată de fiecare zi fără un extraor
dinar fa-ctice și o schematică înfățișare 
a eroicului ; viata așa cum e ea și în 
care omul e erou făcînd gesturi obiș
nuite și zilnice, și poate to-cmai de 
aceea «xtraordinare. Și ce altceva do
ream dorește să înfățișeze fiecare
sciiitor de astăzi în operele Iui ?

Maturi în scrisul lor, bine orientați în 
concepții, ce le-am putut deci spune la 
despărțire prietenilor noștri de pe șan
tierul naval ? Nimic altceva deciț atît : 
Curajj AveU toate condițiile pentru succes: 
oameni talentațl, cititori dornici să vă 
cunoască și nemijlocita apropiere a te
melor. Se poate spune că trăiți în Inte
riorul propriei voastre inspirații...

Mioara CREMENEj
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n după amiaza aceea, 
ca niciodată, lui Bă
nică îi trecură prin 
cap numai gînduri fru
moase, care toate la 
un loc, atîtea gînduri I 
— îi dădeau senzația 
că dacă el ar vrea, ar 
putea să zboare, e des
tul să întindă brațele 

ți zboară I Cum nu-și găsea astîm- 
păr, plecă de-acasă, dintre patru pe
reți, și tot ce altădată își refuzase 
din lipsă de timp, ori dintr-o lene 
omenească și de-nțeles își permise 
acuma, cu o degajare de invidiat fi
ind convins că un om vesel, oricite 
ar face cu veselia lui, nu supără pe 
nimeni. Seara, pe la nouă și jumă
tate, ca printr-o minune, Bănică se 
pomeni în Tîrgul Moșilor — și acolo 
rămase, vesel și gălăgios printre al
ții, amuzat la culme de bărci și a- 
vioane, pe care le încercă în rînd cu 
niște copilandri, și puțin uluit de re
clamele deșuchiate, fără cap și coa
dă, ale diverșilor iluzioniști, ieșiți in 
fața cortinei, ca să adune publicul. 
De îndată ce i plăcea un lucru, Bă
nică se și convingea că și-l dorise 
demult, de ani de zile, incit Tîrgul, 
cu forfota și puzderia de lumini mul
ticolore și atîtea atracții fascinante 
măcar pentru o clipă, îi era foarte a- 
propiat, parcă îl visase de nenumă
rate ori, dar din cine știe ce pricini 
nu ajunsese aici... Cu șapte baloane 
mari, trei într-o mină, patru în cea
laltă, baloane de toate culorile, Bă
nică își făcea loc prin mulțime, ur
mărit de o droaie de copilași, care 
strigau ca la nuntă și bateau din pal
me. Trecînd pe Imgă Zidul morții 
unde zeci de oameni se înghesuiau 
la bilete, Bănică se așeză la rînd, cu 
doi lei în mînă, fiindcă, după cum 
i se părea, el de mic copil își dorise 
să asiste la un asemenea spectacol 
neobișnuit, despre care citise în cărți, 
ori îi povestiseră cunoscuții. Tocmai 
cînd își plătea biletul, bucuros că 
mai e loc și pentru el, simți că îl 
trage cineva de haină, și se răsuci 
pe călcîie, foarte supărat, întrucît 
două lucruri nu admitea Bănică — 
să-l tragă alții de haină, ori să-l stri
ge pe stradă — măi Bănică, măi 1

— Bușneag, ce cauți tu aici ?
— Da’ tu ce cauți ? rise Bușneag.
— Eu venii să mă distrez.
— Pentru asta venii și eu.
— Nu-i tot una, reflectă Bănică.
— De ce n-ar fi ? se miră celălalt.
— Pentru că nu este I
Aflînd că și Bușneag vroia să se 

distreze la Moși, lui Bănică îi pieri 
tot cheful. „Ori eu, ori el, altfel ce 
haz are ?“ Erau aici sute de oameni, 
toți veseli, puși pe distracție, și Bă
nică le acorda acest drept la toți, fi
indcă nu-i cunoștea, însă cu Bușneag 
era altă poveste, de cîteva luni îl ve
dea în fiecare zi, îl știa ca pe-o poe
zie învățată pe de rost... Cu toată 
bunăvoința, Bănică nu pricepea de 
unde pînă unde îi arde lui Bușneag 

de distracție, că dacă ai sta să judeci 
cinstit, el ar trebui să umble numai 
noaptea, pe străzi pustii, nimeni să 
nu-l vadă. „Chiar, o fi avind chef 
de distracții, ori se laudă ? se în
trebă, sincer nedumerit, Bănică — 
simle el nevoia, e în stare să o sim
tă ?“ Invîrtind niște chei pe un de
get. Bușneag îl întrebă ce se mai 
aude, așa, în general. Atunci, Bănică 
rupse discret biletul pentru Zidul 
morții și rămase pe gînduri, de parcă 
i-ar fi venit o idee grozavă, care ii 
solicita întreaga atenție. Din cînd în 
cînd, lui Bănică îi veneau și idei gro
zave, dar acuma era vorba de alt
ceva, mai la mintea oricui. „De ce 
mă-ntrebi tu pe mine ce se mai 
aude ?“ gîndi Bănică. Ar trebui să-mi 
siringi mina, fiindcă și alții, mai ceva 
decit tine mi-au strîns-o... Cînd am 
primit Drapelul, trei sute de oameni 
au aplaudat. E un fapt, am luat Dra
pelul — vrei tu să spui că nu-i așa ? 
Or, că nu știi nimic ?“ Bănică ar fi 
putut să trăiască foarte bine și fără 
aprecierile lui Bușneag, și tot atît 
de bine să lucreze de-aici înainte, nu 
se omora după laude I — însă 1 se 
făcuse milă de Bușneag, acuma se 
lămurise cu el, definitiv. Și-i rău, e 
atît de rău că Bușneag, care a venit 
la Moși să se distreze și învîrte 
niște chei pe un deget, nu-i în stare 

să se bucure pentru alții 1 Atunci, 
cînd și cum o să se bucure pentru 
el ?

— Ți-au dat și ceva parale ? se in
teresă Bușneag.

— Pentru ce să-mi dea î
— Echipă fruntașă, Drapel... or nu 

se dă?
— Crezi că pentru bani m-am 

luptat eu ?1
— Nu cred nimic, zise Bușneag. 

Apoi, învîrtind cheile drăcește, o în
toarse, așa fel ca să-l întărite pe Bă
nică : Mare lucru nu-i... De cînd îi 
„Aparatajul“ tot se dau drapele.. 
Da’ află că e unul care o să vă taie 
pe toți, nou venit în fabrică, nou și 
nu prea, are și-o inovație, e în dis
cuții cu directorul, pregătește ceva 
colosal...

— O fi... și ne-ar trebui inovații, 
spuse Bănică.

— Unu], la care nici nu te gîn- 
dești.

— Aștept — ori, mi-1 spui tu ?
— Ce, te-ai speriat ? rise Bușneag.
— Eu ? se miră Bănică, de ce, 

mă ?
— O să vezi tu de ce. Asta vă 

taie pe toți.
— N-are ce tăia, eu îmi fac mun

ca mea, el pe-a lui...
Cu baloanele sus, mult deasupra 

capului, Bănică porni printre oameni, 
dar agitația și veselia din jur parcă 
nu-i mai spuneau nimic. Ce știe, ori 
ce crede Bușneag ? Vine altul mai 
deștept decit tine și dă la o parte 
tot ce-ai lucrat tu, numai ce face el 
e bun ! Cum o să dea la o parte ? se 
revoltă Bănică. Dacă eu fac trei suie 
de radiatoare electrice, trei sule sînt 1 
— trei sute de oameni le cumpără și 
se folosesc de ele... Vrînd, nevrînd, 
e un fapt! Ce lucrezi, rămîne. Iar 
dacă s-o găsi un altul, mai priceput, 
cine, ce să aibă împotrivă ? Că de la 
unul priceput învață și ceilalți. Mă
car de s-ar găsi, și nu unul, o sută, 
dar Bușneag nu știe nimic, își spuse 
Bănică, el nici nu vrea să știe, ce-i 
pasă lui de inovatori ? ! — el scor
nește, acuma e pus pe scorneli, cre- 
zind că mor eu de necaz. Dacă așa i 
place lui, să fie sănătos! Ce avem 
de împărțit ? Bănică se socoti că 
n are nici un rost să-i repete lui Buș-, 
neag, pentru a cita oră, de cînd se 
cunoșteau ? — că el nu-i in stare să i 
invidieze pe alții... degeaba invidie, 
dacă nu lucrezi, ce rezolvi ? Mai faci 
și-o astenie, că altceva nu, și decit 
cu astenia, ori cu altele, mai bine 
stai la locul tău și lucrezi cit poți. 
Și într-o zi se va vedea, că toate se 
văd. Ajuns in dreptul unui bazar, 
Bănică observă pe jos, printre niște 
hîrtii, o jucărie, un căluț de tablă — 
și se aplecă, fiindcă el nu putea s-ad
mită ca o jucărie să fie călcată în 
picioare, dar în clipa cînd se aplecă, 
îi explodă un balon. In spatele lui, 
cu țigara in mînă, prins asupra fap
tului, Bușneag încercă un zîmbet stu
pid. „Nici baloanele mele nu-i plac, 
își spuse Bănică, ar vrea să mă vadă 
fără ele... II privește! In loc de 
unul, o să-mi cumpăr trei1“ Și Bă
nică ceru vînzătorului de Ia bazar 
trei baloane colorate. Acum avea nouă 
baloane și cu toate intr-o mină, fe- 
rindu-le de țigara lui Bușneag, porni 
mai departe, prin Tirg. Dacă ar fi 
fost singur, s-ar fi dat și el pe to- 
bogan, de două, de trei ori, cit l-ar 

fi ținut pantalonii —- fiindcă I se pă
rea că el de mult visase toboganul. 
Dacă ar fi fost singur!...

— Ce-ți trebuie atîtea baloane? 
se interesă Bușneag.

—- Mie-mi plac, altora nu, zise 
Bănică.

— Află că îmi cumpăr un magne
tofon.

— Ferice de tine.
— Ultimul tip 1 se avîntă Bușneag
— E ceva! spuse Bănică, deși îi 

era limpede că celălalt se laudă, fi
indcă din asta trăiește, mereu vrea 
să apară în fața altora mai cu moț. 
el nu se uită la niște baloane, trece 
direct la magnetofon E ceva, repetă 
Bănică, lucru mare, asculți muzică, 
îți înregistrezi vocea, este, este...

— Cred că mîine o să-l cumpăr, 
spuse Bușneag.

— Vezi să fie bun, că dai ceva 
bani pe el.

— Garantat, ocazie rară.
— E ceva !
— O să te invit s-asculți muzică.
— îmi place muzica, spuse Bănică. 

Altceva, ce mai faci ?
— Diverse... Astăzi am discutat cu 

directorul.

— Și ce mai spune tovarășul di 
rector ?

— De-ale lui. Nu vrea să mă lase 
să plec.

— Unde, mă ?
— Mi se oferă ceva, spuse Buș

neag, în șoaptă.
— Tare de tot î
— Instructor la S.R.S.C.
— Este! admise Bănică, propagi 

știința și cultura, e frumos, asta-i o 
meserie cum nu se poate alta... Și 
te-ncadrează, forme-n regulă, tot ce 
trebuie ?

— Mi-au promis solemn, îl asigură 
Bușneag.

— Păi atunci, să fie într-un ceas 
bun !

— Pe chestia asta, dă o înghețată, 
se rugă Bușneag.

Cum i se făcuse și lui poftă de în
ghețată, fiindcă tocmai treceau pe 
lingă chioșcul cu răcoritoare, Bănică 
plăti cinstit, însă nu pentru primirea 
lui Bușneag la S.R.S.C......... „Putea
să-mi spună cinstit, își zise Bănică, 
n-am bani, dă-mi o înghețată... și-i 
dădeam, mare pagubă. Da’ el nu, 
după ce minte, vrea să-i mai și plă
tesc minciuna. II privește strict și 
personal... poate că asta îi aduce vreo 
mulțumire!“ Curios din fire, Bănică 
ar fi vrut să știe dacă in clipa in 
care spune că i s-a propus să fie in
structor, Bușneag se și vede instruc
tor, crede ce spune, măcar o clipă ? 
Dacă are atîta imaginație, încît să 
se vadă instructor, ori cu magneto
fonul pe masă, ascultînd muzică, a- 
tunci... parcă tot mai e ceva I Invîr- 
tind cheile pe deget. Bușneag în
trebă :

— Poți să-mi avansezi niște bani ?
— Și cît ai vrea ? se interesă Bă

nică.
— Vreo cinci... zece lei.
— Cît mă ? — ce să faci tu cu 

zece lei ? rîse Bănică. Vrei să-ți cum
peri magnetofon cu zece lei ? Fug! 
de-aici, care zece lei? la uite!

— Zece lei, pînă mîine dimineață, 
cînd încasez ceva, explică Bușneag. 
am de luat niște avansuri, ori ce-ți 
închipui ?

— Eu nu-mi închipui nimic.
— Zece lei, acolo.
— Și tu de ce n-ai bani ? îl iscodi 

Bănică.
— Eu ? Chestii, povești.
— Care povești, ce-ți trebuie ție 

povești ? Dacă eu în loc de bani, 
ți-aș da o poveste ? Ești voinic, ai 
șaptezeci de kile, abia te mai ține 
pămîntul, ai și mustață și invirți 
cheile pe deget ca un expert... De ce 
n-ai bani? reveni Bănică. In luna 
asta ai lucrat ceva ?

— Eu ți-am cerut zece lei, îl aver
tiză Bușneag.

— Iar eu te-ntreb dacă ai lucrat.
— Cu tine nu se poate discuta.
— Dacă zici tu, așa e! Da' eu te 

mai întreb... te-au scos din echipă ? 
Măi, se lumină Bănică, pe tine te-au 
scos. îmi spui ori nu, cum vrei, așa 
faci, te privește; eu am echipă, am 
și bani — și pe mine mă privește... 
Și fiindcă Bușneag tăcea, uitînd, pro
babil, de magnetofon și de propune
rea ce i se făcuse la S.R.S.C. — Bă
nică mai întrebă : — In seara asta 
ai mîncat ceva ? Nimic ? Uite, iți 
dau eu zece lei. Da’ mîine seară n-o 
să-ți mai dau. Tu crezi că o să gă
sești pe altcineva. Să zicem că mîine 
seară găsești. Da’ poimiine seară ? 
Și peste o săptămină ? Rușine, mă, ai 
șaptezeci de kile I — și Bănică il 
zgîlțîi cu putere, uitînd că se află 
printre atiția oameni. Zece lei, cinci 
lei, cît s-o nimeri! Fugi, să nu te 
mai văd I Stai, îi porunci Bănică, 
să te-ntreb... te-au dat din echipă î

— Nu mă-nțelegeam cu șeful, o 
întoarse Bușneag.

„Frăgezimea coardelor înseninate"
(Urmare din pag. 1)

fuire a vieții): „La mine nu mai urca 
de-a dreptul nici un drum; / De-abia 
o cărăruie, o dîră ca de fum. / Nu intra 
nici o ușă, n-am prag, n-am pălimar. / 
Doar stelele se-ngînă cu noaptea-ntr-un 
arțar. / Ce să aștept să vie și ce să 
înțeleg, / Cînd peste mine timpul se 
prăbușește-ntreg ?“ ( „S-aștept?" ) Con
fruntarea cu timpul — unul din sensu
rile majore ale lirismului arghezian — 
este evidentă și aici, într-o nouă ipos
tază. Un peisaj interior, într-o metaforă 
dezvoltată (toate se aseamănă cu un 
„veșmînt care mai poartă / Și astăzi 
urma veche-a mi.șcării-n cute moartă “), 
atestă ravagiile timpului („Natură moar
tă"). Depășirea conștiinței tragice a 
timpului, poate chiar anularea ei dintr-o 
perspectivă superioară, e însă posibilă 
printr-o integrare afectivă în ordinea 
vieții, a naturii („Inva|ă-mă făptură, 
limba cu care floare și gîndac / Stau 
înțeleși în taina ierbii și se-n|eleg cu 
necuprinsul" etc. — „Cîntec la fereas
tră"). Fecunditatea, rodirea sînt un 
„miracol" firesc — prilej de jucăușă 
veselie. Poezia care se intitulează chiar 
..Miracol" — situîndu-se pe linia jovial- 
infantilă a „Horelor" — e un cîntec 
tie exultare, adresat pămîntului care a 
primit semănăturile. „Lasă-ți, cum îmi 
place mie, / Somnul greu pe seama 
mea. / Pun un bob și-mi dai o mie. / 
Dormi și nu te deștepta. // Te-oi trezi 
eu, bunăoară, / După sacii de la 
moară / Nici eu știu, nici tu cunoști, 
/ Și-o să rîdem ca doi proști Senti
mentul timpului, al ineluctabilei treceri, 
se asociază adeseori, la Arghezi, cu 
acela al morții. „Deșertăciune" aduce 
expresia unei anxietăfi derutante în fața 
iminentei tlisparifiei. Sufletul așteaptă, 
de „lingă viață**, să fie chemat, — lu
cru care se poate întîmpla în orice clipă. 
„Cine strigă ? Nimeni n-a strigat ? / 
Cucuvaia, greierul, tîlharul? / Voi fi fost 
chemat și-apoi uitat? / Bate timpul, 
trece minutarul.Dar a sta „lîngă viafă",

— Te pomenești că era invidios...
— Tu rîzi, da' era!
— Tu n-ai moarte ! îl repezi Băni

că. Ți-e așa de greu să spui cinstit: 
n-am lucrat nimic și m au dat afa
ră ! -Repetă după mine : n-am lucrat... 
Insă Bușneag, de furie, îi mai sparse 
un balon cu țigara. In clipa cînd 
plesni balonul, lui Bănică i se păru 
că el are o veche, o foarte veche do
rință — să-l învețe omenie pe Buș
neag. „îmi asum răspunderea, își 
spuse, pătruns de importanța momen
tului. Trece la mine, de mîine dimi
neață".. După ce-și mai cumpără 
două baloane în locul celui spart, îl 
întrebă pe Bușneag :

— Dacă ți-aș propune să lucrezi 
cu mine ?

— In ce condiții?
— Iți spun eu că tu n-ai moarte, 

se enervă Bănică, mai întrebi de 
condiții, n-ai vrea cumva să te las 
pe tine șef de echipă, ori ce? Int'i 
să-nveți !

— Cu un om serios, aș lucra.
— Și pe mine cum mă consideri ?
— Depinde !... și Bușneag se scăr- 

pină la ceafă.
— Dacă depinde, să ne mai gîn- 

dim și noi, îl înfruntă Bănică. „El 
nici nu visa una ca asta, să lucreze 
în echipa fruntașă... dar cînd îi pro
pun, zice că depinde! Și dacă nu-I 
primesc î Atita-i spun: nu te pri
mesc ! — și-mi văd de-ale mele. De 
ce n-o fi avind puterea să sară-n sus 
de bucurie ?! se miră Bănică, să-l 
văd aici, in fața mea, sărind, că me
rită".

— Bine, măi! se-nvoi Bușneag, 
incercînd să-și ascundă mulțumirea, 
dacă insiști, mîine dimineață mă pre
zint... cu oameni cît de cît serioși, 
accept!

— Da' mai întii să-ți scoți magne
tofonul din cap — și instructor, și 
altele, cîte drăcii! Tu nu știi nimic. 
Dacă nu știi, atunci vino la tovară
șul Bănică, ori la altul, să te-nvețe, 
iar dacă nu-ți convine, du-te la
S.R.S.C., du-te, să te văd eu instruc
tor, du-te, cînd iți spun... Mîine di
mineață să te prezinți la lucru, o în
toarse Bănică, răspund eu, că am mai 
răspuns și de alții, nu mă duci pe 
mine cu magnetofonul, pricepem noi, 
și nu ne pasă, că muncim și nu cre
dem orice !

— Dă-mi și mie un balon, ceru 
Bușneag.

— Ia uite! se miră Bănică.
— Te rog frumos, unul, care-o fi!
— Ce-ți trebuie ție baloane î re

veni Bănică, și după o clipă tot el 
se contrazise: Iți trebuie, sigur că 
da, altfel, ce haz are să te plimbi 
pe-aici ? Toți au... vezi tu pe careva 
fără balon ? Pe care-1 vrei ? galben, 
verde î1

— Albastru, mai îndrăzni Bușneag.
Bănică avea un singur balon al

bastru, cel mai frumos din cîte se 
găseau în Tîrg, pe care i-1 oferi lui 
Bușneag cu inima deschisă.

a proiecta asupra lumii teama de moarte
— cum sugerează însuși titlul poeziei
— este o deșertăciune. Viața e, în toate 

Sensurile, mai puternică și chiar senti
mentul timpului și-al morții o stimu
lează și o intensifică — această con
cluzie se desprinde din versurile finale: 
„Netrăita viață s-a sfiit / Și-am trăit-o 
însutit**.

Unul dintre modurile de luptă împo
triva insidioasei agresiuni a timpului 
este, pentru Arghezi, creația (remarca 
aceasta o face și Mihail Petroveanu în 
eseul său asupra poeziei argheziene). 
Reamintim semnificațiile cuprinse în 
„Testament". Conștiința obîrșiilor sale 
(un sentiment al eredității sociale) de 
finește responsabilitatea creatorului și- 
totodată, ii dăruiește cuprinzătoarea 
forță, „harul", cum ar zice Arghezi 
Moștenitor al unui trecut de obidă, în 
care frumusețea rară era un rezultat al 
trudei anonime, poetul spune, în primul 
cîntec din „Frunze": „Mă simt ca un 
stihar de voevod / Țesut încet cu dege 
lele calde / Ale întregului năpăstuit 
norod. // Atît îs de bogat și-n adincime. 
/ Atît îmi mișună mătasea împrejur, , 
Că-mpletiturile rămase «lin vechime / 
Și-aduc aminte de fostul lor murmur" 
Pe linia aceasta, a unei adinei comu
niuni sociale, trebuie interpretată și 
strofa de sfîrșit a poeziei „Frunze pier 
date : „[.a fiece ctivîut, o șovăire
Te face să tresari și-ai aștepta. / Parcă 
trăiești in somn și-n amintire / Și nu 
Știi cine-a scris cu mina ta". între artă 
și viată nu există contradicție, dimpo
trivă, arta apare ca o formă de mani
festare a viefii, a tensiunilor ei. Crea
torul este și el erou, ereafia este luptă 
neîncetată împotriva informului și iner
ției. Confesiunea din „Cîntec de seară" 
are o valoare simbolică, ea înfățișează 
condiția Poetului în general. Instrumen
tele se învechesc, ele capătă răceala, 
„glieții", ele trebuie mereu înnoite: 
„Am cîntat pe cîte scule toate, ca să-mi 
rabde viața. / Dar «întind, și țevi și 
coarde mi-au rămas în mîini ca gheața"

a de obicei, Bănică 
își făcu apariția în 
uzină la șapte fără 
un sfert, proaspăt ras, 
deși nu prea avea ce 
rade, cu cravată în 
dungi și batistă albă 
la buzunar, de parcă 
s-ar fi dus în pețit; 
pînă la șapte fără

cinci, cînd alergă la vestiar să îm
brace hainele de lucru, își găsi timp 
să schimbe nenumărate impresii cu 
cei întâlniți, de la p-ortar la direc
tor, fiindcă el, dacă nu schimba 
impresii dimineața, abia trezit din 
somn, nu-și mai afla rostul ziua 
întreagă; iar la șapte fix, cu un 
plus de bună dispoziție provocat 
de impresiile culese, Bănică, stră
bătu secția de montaj-automate, 
salutînd entuziast în dreapta și-n 
stînga : — vă urez la toți fericire ! 
In așteptarea lui, cei patru tineri 
din echipă, sosiți și ei mai devre
me, dar nu ca să schimbe impre
sii, trăgeau sălbatic din țigară. De 
cum îi zări, de departe cu șepcile 
căzute pe ochi, ori pe-o ureche, și 
nebărbieriți de trei zile, Bănică 
plănui o discuție organizată, cu 
prezidiu și înscrieri la cuvînt des
pre aspectul vestimentar, fiindcă 
el nu admitea ca un tânăr munci
tor să uite pe ce lume trăiește. 
Avind convingerea că ziua de lu
cru trebuie să înceapă cu vești 
bune și strângeri prietenești de 
mînă, Bănică se abținu de la ob
servații critice și aduse fiecăruia 
cîte o veste bună, ca în fiecare 
dimineață, însă frunțile nu se des
crețiră, iar Prodan, cel mai vechi 
din echipă, scund și bărbos, stri
vind sub talpă mucul de țigară, îi 
spuse :

— Mă uit la tine cum înflo
rești !

— Care ce înseamnă ?! se nedu
meri Bănică, deși înțelesese totul 
foarte bine, dar cum n-avea replică 
sclipitoare, pentru a domina ironia 
celuilalt, încerca să cîștige timp. 
Ce mă iei pe mine cu înfloritul ?

— Arăți ca un ginere, mai arun
că Prodan.

— Poate că vreau să mă-nsor.
— Aseară te-ai plimbat...
— Este! O oră și jumătate la 

șosea.
— Pe urmă, nani, nani — ai dor

mit în lege.
— Șapte ore de somn, se respec

tă ! îl asigură Bănică.
— Ferice de tine, că poți dormi !
— Și tu ce cusur ai ?
Ridicînd din umeri, Prodan își 

aprinse o țigară.
Ceilalți, plouați, trăgeau cu ure

chea.
Iar Bănică își suflecă mînecile 

salopetei.
— O să ieșim prost cu echipa, 

se tîngui Prodan.
— Măi, să fie! Ești absolut si

gur ?
— Și-o să rămînem sub normă !
— Te pomenești că tu din prici

na asta n-ai dormit!
— E o situație care mă doare, 

se revoltă Prodan.
—- Și pe mine multe mă dor, se 

alintă Bănică.
— In urmă cu o lună, eram 

fruntași.
— Eram — și-o să mai fim !
— Niciodată ! conchise Prodan.
— Și tu ce propui ? vru să afle 

Bănică, puțin intrigat de înverșu
narea celuilalt. Tovarășul Bănică 
așteaptă soluții concrete.

— încă nu-mi dau seama, re
cunoscu Prodan.

— Atunci, mai bine dormeai. 
Șapte ore. Cel puțin șapte.

După ce îi explică fiecăruia, 
pe-ndelete, ce are de făcut, Bănică 
schiță un plan de acțiune al în
tregii echipe, care prevedea finisa
rea pînă la ora trei a opt reșouri 
și patru ventilatoare, precizînd că 
problema principală din acea zi, de 
care depinde reușita, e comporta
rea lui Bușneag. In zilele mai im
portante, hotărâtoare, Bănică stabi
lea o problemă principală, care să 
fie în atenția tuturor. Acum, pro
blema era Bușneag. „Dacă mai dis
pari în timpul lucrului, îi spuse 
Bănică, întoarcem foaia și vedem 
ce scrie pe verso." Ca niciodată, 
Bușneag, voinicul, arăta palid și 
zbîrcit, încît Bănică își permise o 
întrebare :

— acestea sînt versurile cu care începe 
poezia. Cel care-și tăiase întîiul fluier 
„dintr-un pai de grîu bălan" zicînd se- 
cerătorilor „cîntecul de nuntă", e obli
gat, temporar, să tacă, să asculte „zbu- 
rînd cocorii". „Umilit și trist", el cere 
„nesfârșitului tie sus / Coarde noi și 
alte glasuri în cîntare să răsune". Con
tinua ardere creatoare a Poetului al cărui 
cîntec e adresat oamenilor află prețui
rea cuvenită din partea acestora. Poe

tul apare înconjurat de festivități popu
lare, ca un erou iubit : „lată pentru ce 
bătrînii-mi sărutau de tînăr, mie, / Mina 
de pe corzi desprinsă, ca o stea de pe 
vecie, / lată pentru ce-mprejuru-mi 
se-nvîrteau atîtea hore / Ca talazele 
stîrnite la văpaia unui far. / Iată pen
tru ce voinicii, dintre văile sonore, / 
M-au încins cu brîu de dafin și cunună 
de stejar". Recunoștința Poetului se 
exprimă simplu și pregnant : „De-ar 
dura măcar cît frunza doina mea de

— Nici tu n-ai dormit azi noap
te ?

— Ceva, ceva...
— Și-n rest, ce-ai făcut ?
— Vezi și țu cum stăm I oftă 

Bușneag.
— Și te-ai frămîntat creator ? îl 

ironiză Bănică.
.— Trebuie să găsim o soluție.
— Este. Și-ai găsit-o ? Vreau 

s-aud.
— Ce mă iei așa repede! se foi 

Bușneag.
— Atunci, mai bine dormeai și 

tu! Altădată să dormi, șapte ore 
pe noapte, atât se recomandă. Iar 
acum vă urez noroc !

Intre șapte și trei, prins în zeci 
de treburi, mari și mărunte, pen
tru el, toate la fel de importante, 
Bănică nu mai schimba impresii, 
abia dacă își îngăduia un răgaz de 
Cîteva minute pentru bufet. De 
când era în uzină, o singură dată 
i se-ntîmplase să-ntîrzie vreo ju
mătate de ceas, și ziua întreagă 
fusese urmărit de gîndul că nu-i
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în stare de nimic, toate-i ies ana
poda și încurcă lumea. După cum 
singur mărturisea, spre necazul lui, 
nu reușise să-și descopere calități 
de băiat isteț. De mic fusese de
prins să ia viața în serios. Poate 
chiar prea în serios. Astfel, știind 
cît de mult îl costă cea mai mică 
abatere, cum se duce liniștea și 
greu se-ntoarce, Bănică avea res
pect pentru orele de lucru, pentru 
tot ce făcea, chiar dacă era vorba 
de un șurub, fiindcă lui de-aici îi 
veneau bucuriile. întotdeauna se 
prezenta la uzină odihnit și într-o 
dispoziție de zile mari. După o 
noapte albă, mai de grabă ar fi 
lipsit, decît să arate ca Prodan. 
Odihnit și cu mintea limpede, Bă
nică simțea o mare dorință să-l ia 
la rost pe bietul Prodan : „Și te 
gîndiși o noapte întreagă... Măi, să 
fie! Chiar o noapte întreagă ? Și 
ia să vedem, la ce concluzie ajun
seși ?" Prodan sîrguincios, îi arătă 
lui Bușneag cum să monteze un re- 
șou. Altfel, era de nădejde Prodan, 
dar de ce nu dormea el șapte ore 
pe noapte, cel puțin șapte ? Măcar 
dacă ar fi rezolvat ceva, să vină 
aici cu o idee, ori să traseze pro
blema principală... Curios din fire, 
Bănică ar fi vrut să știe cum e 
cînd stai o noapte întreagă să te 
gîndești și nu iese nimic. „Trebuie 
să-ncerc, își spuse, diseară mănînc, 
beau o cafea mare și-apoi încep să 
mă gîndesc." Ideia i se păru teribil 
de amuzantă — și se legă de Pro
dan :

— Diseară iar o să te gîndești ?

pe-nserate ! / De-ar mai ține frăgezimea 
coardelor înseninate !“

Această „frăgezime a coardelor înse
ninate" caracterizează întreaga ultimă 
perioadă de creație a lui Arghezi, des
fășurată în climatul stimulator al anilor 
noștri de structurale prefaceri. După 
„1907“ și „Cîntare omului", noua carte 
a „Frunzelor" întregește, pe dimensiuni 
importante, universul liric arghezian.

Privirea lui Arghezi atinge, de fiecare 
dată pentru prima dată, lucrurile. E în
suși secretul poeziei, care descoperă 
mereu, cu prospețime inițială, cu emo
ție primordială lumea, sentimentele, va
lorile. A nu avea prezumția descoperiri
lor anterioare, a nu te prevala de ceea 
ce ai făcut și, deci, a lua totdeauna 
totul de la început (sau, cum spunea 
Arghezi odată, poate cil alte, cuvinte, a 
fi un etern debutant), e condiția fi
rească —■ dar de loc ușor de realizat 
— a adevăratului creator. Căci creafia 
ori e continuă, ori nu există. Referiri- 
du-ne la acest domeniu, ar fi potrivit 
un elogiu al uitării. Te uiți pe tine, ai 
o memorie, dacă se poate spune așa, 
obiectivă (însăși existenta ta nu-ți mai 
apar fine). Timpul creației este prezen
tul. Un prezent care rezumă, implicit, 
nu numai aspirațiile tale, dar și pe ale 
poporului tău, pe ale umanității sau —■ 
și nu e o exagerare — pe ale istoriei. 
Lipsa universalității sufocă poezia, o 
face minoră.

Gestul poetic, este, prin excelentă, un 
gest de eliberare, un act al bucuriei, în 
ultimă instanță. Lumea ignorată sub 
crusta banalității, se recompune, exer
cită o fascinantă seducție. Faloarea 
etică a poeziei — a oricărei creații — 
constă în puterea de a revela realul, de 
a-l transfigura, de a face din el un 
sens al Necesității, l'oate părea naivă 
constatarea, dar nici un vers din „Frun
ze" nu-l simțim întîmplător. E o strin
gență aici, o precizie misterioasă și evi
dentă, care fine de marea poezie.
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— Rîzi ca un inconștient, îl do
jeni Prodan.

— De ce te superi ? se miră Bă
nică. O să mă gîndesc și eu.

— Ce folos ! Tu nu vezi că am 
ajuns să lucrăm reșouri ?

— Și ventilatoare I completă Bă
nică.

— Tot acolo !
— Important e să lucrăm bine I
— Află de la mine că-i o batjo

cură, i-o trînti Prodan. Drapelul 
s-a dus din prostia ta. Și cu cine 
vrei să-1 mai cîștigi ? Ai dat cali- 
ficații pentru de-al de Bușneag. 
Mare chilipir! Și pe urmă vii să 
trasezi problema principală. Că de 
probleme-i nevoie !

— Te rog să-ți revizuiești pozi
ția, îi ceru Bănică.

— Ți-ar conveni !
— E în interesul tău să ți-o re

vizuiești.
— Altădată.
— E foarte important I stărui 

Bănică.
— Mă doare, mă, ce se petrece !
— Poate că-ți vine un gînd bun, 

mai zise Bănică.
Enervat că i se cere să-și revi

zuiască poziția, Prodan își văzu 
de-ale lui și nu mai scoase o vor
bă. „Degeaba ai stat toată noaptea 
să te gîndești, se-ntristă Bănică. 
Mai bine dormeai. Noi trebuie să 
dormim ca oamenii sănătoși, șapte 
ore pe noapte, și să trăim mult..." 
Cu toată bunăvoința, Bănică nu 
reușea să înțeleagă de ce Prodan 
și ceilalți din echipă, care-s toți 
de vîrsta lui, nouăsprezece ani îm
pliniți, oameni serioși ! — nu ju
decă situația cu mai multă răspun
dere, să vadă cum se pune pro
blema. Ei stau noaptea, cînd toți 
dorm, și se gîndesc, la ce s-or fi 
gîndind ?! — iar a doua zi vin obo
siți, de ți-e milă cum arată. Dacă 
nu se-nvață minte Prodan o să 
dea în astenie. E o batjocură ! stri
gă Prodan. O să rămînem sub nor
mă ! Ai dat calificații !

Dacă a dat calificații, pe cei mai 
buni din echipă, a știut de ce-i dă! 
Se formau echipe noi și era lipsă 
de oameni pregătiți. Chiar direc
torul spusese într-o ședință, să ia 
aminte toți : „Tovarășul Bănică are 
numai nouăsprezece ani, dar se 
ocupă intens de creșterea cadre
lor... Ne-a dat patru șefi de echi
pă !“ Asta face cît un drapel, apre
cia Bănică. Dacă nu și mai mult !... 
Drapelul de care vorbea Prodan 
trecuse la alții, pe merit. Peste 
cîteva luni, cînd afurisitul de Buș
neag o să-nvețe meserie, Drapelul 
iar se-ntoarce la tovarășul Bănică. 
Și iar o să plece, fiindcă Bănică are 
de gînd să mai pregătească șefi de 
echipă. Chiar Prodan, de mîine în
colo... Dar mai întâi să-și revizuias
că poziția. E absolut necesar.

— încă nu ți-a venit un gînd 
bun ?

— Știu eu ce să mai cred ?! făcu 
Prodan.

— Cînd ți-o veni, să m-anunți !
— Poate că ai dreptate, da’ ești 

prea mărinimos.
— Nu mă las condus de mări

nimie ! preciză Bănică.
— Atunci ești altfel, rîse Pro

dan.
— Nici măcar prost nu sînt.
— Greu cu tine, să recunoști 

ceva !
— Dacă nu e cazul ?! se apără 

Bănică. Cred că mai greu e cu 
tine. Că nici tu n-ai moarte! De 
ce nu dormi noaptea ? Vreau să 
știu, precis. Și de ce ești împotriva 
lui Bușneag ? Expune motivul... Că 
în urmă cu un an, cînd ai venit la 
tovarășul Bănică, să te-nvețe, erai 
mai rău decît el. Dacă nu te pri
meam ? Aveam pe-ai mei, de nă
dejde. Azi toți sînt șefi de echipă. 
Este ? Cîți șefi de echipă am dat 
noi ?

— Patru.
— Află că mai dăm unul, se 

avîntă Bănică.
— Pe care, mă ? îndrăzni Pro

dan.
— Cred că pe tine, căpățînos cum 

ești, da’ să dormi bine noaptea, îl 
preveni Bănică și să te bărbierești, 
altfel unde-o să ajungi ? Vrei să te 
vezi cum arăți ? In două minute 
îți fac rost de oglindă, și te vezi !.... 
Dacă Bănică își punea ceva în gînd, 
nu mai dădea înapoi, încât alergă 
după oglindă și în două minute 
se-ntoarse cu ea, victorios. Dar 
Prodan, rușinat, nu vru să se vadă.
— Ca un maimuțoi arăți! i-o trînti 
Bănică, de necaz.

Pe la trei, cînd toți din echipă 
se pregăteau de plecare, nici ve
seli, nici triști, Bănică îi rugă să 
mai întîrzie cîteva minute, avînd 
să le facă o comunicare foarte im
portantă. Și-atunci, în afară de 
Prodan, care știind despre ce-i vor
ba își permitea să pară indiferent, 
toți ciuliră urechile. Parcă de cine 
știe cînd nu mai auziseră o comu
nicare ! In ochii adormiți ai lui 
Bușneag se trezi speranța. „Ce-o 
fi crezînd afurisitul ? se amuză 
Bănică. Măi să fie ! Asta-i în stare 
să creadă fel de fel... că-i dispo
ziție de la conducere să ni se dea 
înapoi Drapelul... în clipa asta, îl 
merităm ori nu, să ni se dea ! Ca 
să poată el spune că lucrează in
tr-o echipă fruntașă. Altfel nu-i 
convine !“ Incercînd să fie cît mai 
concis. Bănică spuse, în timp ce-și 
înnoda cravata : „Am discutat ieri 
după amiază la direcție... de mîine 
încolo, tovarășul Prodan, care azi 
a venit nebărbierit, o să ia în pri
mire o echipă. Iar acum vă urez 
fericire !“

Salutînd în dreapta și-n stînga, 
radios, ca de-obicei, Bănică ieși din 
secție și se duse la cantină, iar de- 
acolo, pe la patru și jumătate, spe
riat de trecerea timpului, alergă la 
cabinetul tehnic, unde avea să sus
țină un referat despre economii... 
Și astfel, abia seara, târziu, pe la 
unsprezece își aduse aminte că de 
dimineață lui îi venise o ideie. Din 
respect pentru ideile cît de cît se
mețe, ori mai năstrușnice, care-i 
treceau prin cap, se apucă să-și 
prepare o cafea. Iar cînd se văzu 
cu ceașca de cafea în mînă, i se 
păru că trăiește o clipă emoțio
nantă. Avea să înțeleagă și el cum 
e cînd stai să te gîndești o noapte 
întreagă și nu rezolvi nimic. Sorbi 
cafeaua, vrînd să-și închipuie că 
se află în fața unui dezastru total
— echipa a rămas sub normă, el 
s-a făcut de rîs și toți l-au pără
sit... Dar cum nu era obișnuit să-și 
închipuie prăpăstii — entuziastul 
Bănică adormi.
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de comedie — ne relevă atmosfera 
febrilă de care stat cuprinși, în ajunul 
mutării într-o casă nouă, un grup de 
locatari ai unei maghernițe dintr-o ma
hala. Majoritatea muncitori, ei reacțio
nează, cum e și firesc, printr-un entu
ziasm robust, legînd de evenimentul 
pe care-1 trăiesc, fatal nou, și din a-

care îl au viitorii locatari ai moder
nului bloc aflat peste drum de ma
ghernița ce urmează a ff părăsită pe
ste cîteva ore, de a trece pragul ncii 
locuințe eliberați de tot cees ce a re
prezentat vechiul în viața lor de pînă 
aci.

In acest sens, dramaturgul aduce

șadar, autorul și-a „în
chipuit" și a vrut să a- 
rate „ce eveniment ex
traordinar trebuie să fie 
o mutare într-o clădire 
nouă’ și că în acest 
fapt „nu e vorba nu
mai de o locuință nouă, 
ci de o viață nouă".1 
Ideea este fără îndoia

lă deosebit de prețioasă. Pornind de 
la ea, Scriitorului i se oferă un inte
resant material de viață, reflectînd, pe 
multiple planuri, unul din cele mai e- 
locvente aspecte ale realității noastre 
socialiste. Mulți, foarte mulți dintre 
apectatorii piesei au trăit ei înșiși a- 
cest extraordinar eveniment, emoțiile 
lui, întreaga gamă de sentimente pe 
care le-a generat acel proces înnoitor 
pe care l-a produs in conștiința lor. 
Confruntarea realizării intențiilor au
torului se desfășoară, astfel, în timpul 
șpectacoluluî, cu propria experiență a 
eroilor reali, care se află în sală. Să 
Vedem, deci, care este rezultatul ace
stei confruntări, în el aflîndu-și răspun
sul 'și întrebarea referitoare la măsu
ra reușitei debutului lui Florian Po- 
tra — critic dramatic — în dramatur
gie. Acțiunea — cu vădite implicații

1 Din caietul program al teatrului.

cest punct de vedere, în care își vor 
așeza viața lor de acum înainte. In 
centrul discuțiilor animate se află, 
astfel, odată cu preocuparea pentru 
modul cum își vor aranja noua lo
cuință, și cîteva probleme vizînd com
portamentul etic al eroilor.

Problemele acestea stat generate, în 
primul rînd, de sentimentul prețios pe

Teatrul „c. I. itoilara"
în. prim plan, „problema* șoferiței Sil
via, a cărei viață este dureros măci
nată și trasă înapoi de comportarea 
imorală a soțului ei, un om cu o con
știință pe de-a-ntregul învechită și a 
cărui transformare se află s ib sem
nul întrebării. Reacțîonînd conform 
înaltelor principii etice care le călău
zesc viața, prietenii Silviei, toți cei cu

Cutica și ibiamativigia.
(Urmare din pag. 1) 

pare romantic* de Radu Cosașu) nu 
pot intîrzla. Socotim că aceasta e o 
datorie a criticii, impusă de sarcinile 
ei fundamentale ta ceea ce privește 
•prijinirea și cercetarea dramaturgiei 
contemporane originale. Ar mal fi de 
discutat de asemeni referitor la unele 
deficiente curente manifestate în anu
mite articole și cronici: subiectivismul 
aprecierii de valoare (fie cu privire 
la text, fie cu privire la spectacol), 
încercări de fetișizare a temei cu igno
rarea tratării ei ideologico-artistice, 
falsa Înțelegere a actualității in dra
maturgie, concesiile făcute unor ten
dințe învechite ta arta interpretativă 
etc. Ne vom opri, pe rind, la unele din 
aceste probleme.

Gronica dramatică și primatul tex
tului. Primatul textului nu este un 
principiu aparținînd exclusiv concep
ției științifice contemporane asupra 
teatrului. Antichitatea a respectat cu- 
vîntul scris (se spune chiar că in
telectualii preferau să citească trage
diile și nu să le vadă reprezentate, 
ctad Interpreții erau lipsiți de perso
nalitate), Iar Renașterea a stipulat 
chiar că actorul nu e decit un 
mediator, însărcinat să redea textul șl 
nu să creeze. Realismul rus, stanis- 
lavskian, a pornit tot de la princi
piul respectării fidele a textului, pină 
in profunzimea detaliilor și nuanțelor.

Cu atît mai imperios se ridică in 
fața teatrului realist-socialist princi
piul verificat, Inatacabil, al primatului 
pe care-1 deține substanța dramatică, 
mesajul Ideologic-artistic al autorului. 
Reprezentarea pe scenă servește tocmai 
acest mesaj, mijlocind creator transmi
terea iul către public. Ca atare critica 
unei opere dramatice trebuie să fie 
Înainte de toate critica textului, deci 
o critică literară, cu toaite Implicațiile 
ce decurg, o critică literară care, 
firește, va ține seama de destinația 
Specială a operei analizate. Nu există 
critici „specialiști in teatru", ci numai 
critici literari care, specializați in pro
blemele dramaturgiei, îndeplinesc în 
plus misiunea de cercetători ai feno
menului teatral, ocupîndu-se de moda
litățile transpunerii scenice a textelor 
dramatice. Critic teatral • o noțiune 
care nu corespunde decit ta pante sarci
nilor contemporane; singura noțiune 
completă și adecvată este critic drama
tic. Din păcate, deși cerință liininară, 
analiza in sens literar a textului dra
matic nu se bucură de adeziunea una
nimă a cronicarilor noștri dramatici. 
De multe ori ne lovim in paginile pu
blicațiilor care se ocupă consecvent 
sau intimplător cu oglindirea miș
cării noastre teatrale, de cronici care, 
fie că trec expeditiv, superficial peste 
lucrarea dramatică, enunțînd doar te
ma și descriind personajele și conflic
tul,- fie că studiază textul cu scopul 
dezvăluirii ideii generale, a supra
temei pe care spectacolul o are de 
evidențiat, în așa fel incit analiza tex
tului să înlesnească analiza specta
colului, aceasta din urmă constituind 
șl finalitatea cronicii. Astfel, in „Tri
buna’ nr. 44/1061, scriind despre 
„Passacaglia" in interpretarea Teatru
lui Național „Vaslle Alecsandri" din 
lași, N. Barbu insistă în aproximativ 
o jumătate din sumara prezentare a 
piesei lui Titus Popovici, asupra ra
portului dintre filozofia crimei propo
văduită de locotenentul Knapp și mu
tilarea Iul Andrei de către fasciști. 
Aceasta pentru a demonstra că in 
spectacolul ieșean raportul amintit este 
tratat superficial, nereallzîndu-se pe 
deplin semnificația personajului Knapp. 
Observația „de text’ e formulată în 
chip evident pentru a sluji la argu
mentarea aprecierilor strict spectaco- 
logice. fn altă cronică publicată tot 
in „Tribuna" (nr. 9/1961) N. Pîrvu 
urmărește pe tot parcursul primei părți 
(analiza textului) numai extragerea 
„problemei majore" (adică supra-tema 
de care vorbea Stanislavski) a dra
mei lui Tolstoi „Puterea întunericului", 
pentru a-și găsi astfel criteriul funda
mental in judecarea spectacolului. 
Mai mult, cronicarul remarcă, apro
bator bineînțeles, că „textului i s-au a- 
dus toate rotunjirile posibile ca să se 
conformeze intenției’ (regizorale — 
n.n.). Nu am avut prilejul să aflăm în 
ce constau aceste „rotunjiri", dar e 
posibil oare ca un cronicar dramatic 
să vorbească atît de senin despre „ro
tunjirea* unui text (intimplător cla
sic) pentru ca, notați, textul să se 
conformeze Intenției regizorale ? Este 
probabil ca regizorul să fi dat o inter
pretare contemporană, ereatoate, tex
tului tolstoian, ceea ce nu poate fi de
cît lăudabil. Dar „rotunjirea" textelor 
dramatice nu corespunde nici princi
piilor regiei realiste, nici celor ale 
criticii științifice.

Inversarea raportului text-spectacol 
duce uneori la aprecieri false ori con
fuze asupra lucrării dramatice in cau
ză, deoarece, privită sub raport scenic 
și nu literar, piesa se înfățișează oa
recum altfel retinei critice. (De unele 
erori in acest sens s-a făcut vinovat 
și autorul rîndurilor de față). Uneori, 
în spectacol, stat atenuate carențele, 
alteori valorile textului și cercetarea 
unilaterală nu poate decît deruta. In 
revista „Teatrul" nr, 6/1961, Valeria 
Ducea semnează o cronică la piesa 
„Marele fluviu își adună apele" de

Dan Tărchilă jucată pe scena Teatru
lui pentru tineret și copii, cronică în 
care e dificil să deosebești aprecierile 
care vizează textul de cele care se 
adresează spectacolului. Totodată se 
nasc confuzii din modul contradictoriu 
în care sînt formulate aceste aprecieri. 
Astfel, aflăm că „Dan Tărchilă a iz
butit prin relatarea unor |episoade 
dramatice care definesc atitudini și 
acțiuni eroice ale comuniștilor, să 
transmită spectatorului patosul acelor 
zile de luptă și acelor figuri de eroi..." 
(sublinierile noastre). „In momentele de 
încleștare dramatică, de confruntare 
a eroinei cu reprezentanții aparatului 
de represiune burghezo-moșîeresc, se 
realizează și pătrund în scenă patosul 
și fermitatea eroică a luptătorilor co
muniști" (sun.) Dar: „Din păcate, pri
vit la nivelul cerințelor actuale ale 
spectatorilor, care așteaptă pe bună 
dreptate (...) o piesă eroică, emoțio
nantă și patetică, în măsură să dez
văluie în acorduri majore semnifica
țiile și măreția vremii pe care o trăim, 
răspunsul pe care-l dă tînărul autor 
acestor cerințe nu este pe deplin sa
tisfăcător" (s.n.) Piesa realizează sau 
nu patosul, eroismul luptătorilor co
muniști ? Nu se știe. In altă ordine 
de idei: „Calitatea piesei lui Dan Tăr
chilă rezidă în caracterul teatral prin 
care se sugerează momentele cruciale 
care leagă destinul Caterinei de desti
nul comuniștilor..." (s.n.) Dar: , „Lu
crarea lui Dan Tărchilă este, înainte 
de toate, lipsită de un conflict central 
în jurul căruia să fie sudate episoa
dele care o compun" (s.n.) „Faptul că 
autorul se rezumă uneori la stricta în
registrare, în episoade cu caracter 
ilustrativ, a evenimentelor, istorice, la 
o simplă redare a conflictului istoric 
și nu la o individualizare în dramă 
a acestuia, îndepărtează piesa lui Dan 
Tărchilă de sfera dramaturgiei care 
deschide perspective mai bogate asu
pra vieții și lumii"... Piesa are 
caracter teatral ? Sau, dimpotrivă, fiind 
lipsită de conflict central, episoadele 
fiind ilustrative și nu dramatice, iar 
legătura între ele realizîndu-se prin 
comperaj, piesa nu are „caracter tea
tral" î Confuziile provin, cred, din 
amestecarea instrumentelor analizei 
literare cu oele ale analizei specta- 
cologice. Spectacolul realizat la Tea
trul pentru tineret și copii este remar
cabil, reușind să acopere multe 
din deficiențele grave ale piesei; a- 
precierile pozitive ale cronicarului se 
adresează, prin urmare, spectacolului 
și nu textului dramatic, care suferă 
realmente de lipsurile relevate de a- 
celași cronicar. Pentru criticul-specta- 
tor din fotoliul sălii de teatru textul, 
deși același, apare într-o lumină di
ferită, a cărei tonalitate o dirijează 
realizatorii spectacolului. Dar unde se 
afla, în acest timp, criticul literar ? 
Căci acestuia din urmă și numai lui 
îi revenea sarcina de a face analiza 
textului.

Fetișismul temei. Pentru unii croni
cari dramatici n-a devenit încă evident 
faptul că între tema unei lucrări și 
valoarea ei ideologico-artistică nu exis
tă raporturi determinative, că tema 
ca atare nu este un merit al subiec
tului creator ci o însușire a realității 
obiective căreia i se adresează. Fără 
îndoială, vom pleda întotdeauna pentru 
abordarea temelor centrale ale reali
tății, pentru orientarea literaturii că
tre problemele cele mal caracteristice 
ale epocii pe care o trăim, dar nu 
vom lega de aceasta valoarea operei 
ca atare. Mai puțin în critica poeziei 
și prozei, mai mult în critica drama
turgiei persistă încă o anume fetiși
zare a temei, fapt care duce de multe 
ori la emiterea unor judecăți de valoa
re false, care țintesc alături de obiec
tiv.

Lucrări mediocre sau submediocre au 
primit, uneori, din partea unor cro
nicari dramatici elogii nemeritate pen
tru singurul motiv că tratau, indiferent 
cum, o temă importantă. O lucrare 
lipsită de orice calități, de elemen
tara cunoaștere a realităților și de 
grăuntele de talent necesar, o pretinsă 
piesă care n-a rezistat decit cîteva 
spectacole, este copleșită de elogii în 
„Tribuna" nr. 19/1961. Este vorba 
de piesa „Simfonia a 5-a* de Mircea 
Dele—Lerlan, considerată de Haralam- 
bie Țugui, autorul cronicii din „Tri
buna", „pe drept cuvînt, un poem 
eroic", „o caldă și valoroasă evocare" 
etc. etc. Singurele deficiențe pe care, 
timid, cronicarul i le reproșează... dra
maturgului sînt: 1) „...unele dintre 
personajele negative (cum e cea — care 
cea ? n.n. — a căpitanului Slăti- 
neanu) sau unele situații, lasă im
presia (observați eleganța reproșului! 
— n.n.) de șarjat". 2) autorul „a re
curs în partea mediană (!) a piesei 
ia prea mullt spectaculos". Astea sînt 
lipsurile. In rest, numai calități, toate 
descoperite, de fapt, nu atit în textul 
piesei, cit în tema care l-a inspirat.

Intr-o cronichetă apărută în „Con
temporanul" nr. 38/1961, C. Paraschi- 
vescu se grăbește să declare că „pre
zența comediei lui H. Nicolaide „Bă
ieții veseli" în repertoriul teatrelor 
noastre acoperă, in parte, un gol re
simțit întrucitva în ultima vreme*. In 
ciuda măsurilor de precauție („în par
te", „întrucitva"), reiese clar că golul 
e. pur și simplu tematic, dat fiind că 
piesa, așa cum deducem din chiar 
cronichetă respectivă, nu se bucură 
de prea multe calități (subiectul nu 
e „prea original", „comicul are in 
genere o alură minoră", „ușurință", 
„note melodramice", „replici comune", 
„prea palide contururi umane", „fa
cilități", eroii se mișcă „la suprafață" 
etc.). Atunci ce gol acoperă piesa iul 
H. Nicolaide? Și îl acoperă oare cu 
adevărat, fie și „în pante"? Din nou 
fetișismul temei a umbrit analiza cri
tică a lucrării dramatice. (Accident 
care i s-a întîrnplat și unui cronicar 
dramatic de real talent, Emil Mân
drie, autorul unei cronici — apă
rută ta „Contemporanul’ — excesiv de 
elogioase la adresa piesei lui Dan 
Tărchilă: „Marele fluviu își adună 
apele", în care cronicarul pornește tot 
de Ia criteriul tematic).

S-a manifestat, alături de această 
greșită egalizare a temei cu nivelul 
calitativ al lucrării, o falsă înțelegere 
a conceptului de actualitate, încercîn- 
du-se a se limita forțat, spațial și tem
poral, noțiunea de actualitate. Ast
fel, intr-un articol de sinteză, co
media lui Al. Mirodan „Celebrul 702" 
era considerată o... evaziune din ac
tualitate (pentru că acțiunea ei se 
petrece In S.U.A. 1). Aceasta, fără a 
se ține seama de faptul că drama
turgul satirizează modul de viață a- 
merican, lovind cu arma rîsului in 
lumea veche, luptînd în plină actua
litate împotriva vieții și ideologiei bur
gheze contemporane.

★
Nu o dată elogiul exagerat sau, dim

potrivă, critica nedreaptă, nimicitoare, 
cu care unii cronicari întîmpină anu
mite lucrări dramatice, se nasc fie din 
răsturnarea raporturilor dintre text și 
spectacol, în defavoarea analizei tex
tului, fie din fetișizarea temei, con
siderată în mod greșit criteriu valoric. 
De aceea am insistat îndeosebi asupra 
acestor aspecte care-i mai împiedică 
incă pe unii cronicari dramatici în 
exercitarea unei critici obiective, prin
cipiale, de un înalt nivel teoretic și 
analitic.

Dumitru SOLOMON

care urmează să pășească în noua lo
cuință, o vor ajuta să tațeleagă că 
singura hotărîre înțeleaptă pe care tre
buie să o ia este aceea de a se eli
bera de sentimentul supunerii oarbe 
față de soțul nedemn, și demascarea 
acestuia va fi, pentru Silvia, pe de
plin convingătoare. De altfel, aici se 
află și principalul conlliot al piesei 
și principala problemă de etică pe 
care o ridică dramaturgul. Celelalte 
aspecte de aceeași natură, aduse în 
discuție, sînt minore, privesc satiriza
rea facilă a unor defecte mărunte, ca 
de pildă, încăpățînarea unuia dintre 
eroi de a lua cu el, in noua locuință, 
un burlan de godin sau o demodată 
cămașă de noapte. Intenția de a sati
riza, apoi, mentalitatea mahalagească, 
a cărei purtătoare este „madam Bra- 
tu“ alunecă ta grotesc, cu implicații 
vulgare.

Concluzia pe care ți-o lasă textul 
acestei piese este că ideea prețioasă 
nu ți-a găsit argumentele cele mai 
grăitoare, că dramaturgul n-a izbutit 
să selecționeze și să aducă în scenă 
acele fapte care să-i susțină convin
gător și multilateral intenția evident 
valoroasă.

Cele mai multe din personajele pie
sei au caractere insuficient contura
te. Apoi, de-a luggul întregii acți
uni, se spun numeroase cuvinte mari 
și se petrec fapte mărunte, iar deca
lajul acesta face și mai vizibilă lip
sa de greutate a problemelor dezbă
tute. Dramaturgul depune remarcabile 
eforturi pentru a conduce timp de trei 
acte o acțiune atît de firavă și de in
consistentă, apelînd adesea la dia
loguri lungite nemotivat, diluate, ba 
uneori, cuprinz-înd replici cu accentu
ate' sensuri îndoielnice din punctul, de 
vedere al bunului gust.

De unde provine însă decalajul a- 
cesta dintre intenție și realizare ? In 
piesă stat doar destule elemente care 
atestă capacitatea literară a debutan
tului, care ilustrează nu numai o pre
țioasă experiență în teatru, rezultat al 
preocupărilor de critic teatral ale au
torului. Decalajul se datorește, cred, 
insuficientei pătrunderi a psihologiei 
muncitorului de azi. Acesta apare în 
piesa tai Potra sărac din punct de 
vedere spiritual. Să ne gîndim, de pil
dă, la cel mai realizat dintre eroii 
pozitivi — tipograful Mihai — care, 
mai tot timpul nu face decît să împa
cheteze niște cărți, semn al preocupă
rilor intelectuale, iar atunci- cînd in
tervine în discuție, vorbește într-o ma
nieră supărător de șablonardă, sche
matică (cum să-i reproșăm atunci nu
mai actorului Dan Nicolae stîngăcia 
care-i caracterizează jocul?) Așa se 
face că eroii piesei lui Potra, cu de
clarată identitate muncitorească, mani
festă trăsături de oaractr evident mic- 
burgheze atunci cînd autorul vrea să-i 
umanizeze. Se ceartă și se comportă 
ca niște îndrăgostiți cu mentalitate 
mic-burgheză — cum fac îndrăgos- 
tiții Sanda și Dinu — se cramponează 
de un burlan, un scaun în trei pi
cioare, niște fotolii prăfuite, o blană 
jupuită sau o cămașă de noapte (vezi 
Dinu).

De aici și decalajul amintit și pon
derea pe care o capătă în acțiune 
principalul personaj negativ, Matache
— un veritabil „fante de obor" — 
a cărui fizionomie pitorească este rea
lizată de dramaturg cu mijloace dem
ne de relevat, după cum sînt de re
levat și scenele al căror erou e amin
titul personaj. E regretabil însă că 
ți în aceste împrejurări, dramaturgul 
se Iasă furat de alunecarea spre șar
ja facilă.

Spectacolul realizat de Sanda Mânu 
urmărește, din păcate, prea rigu
ros slăbiciunile piesei și le reflectă 
cu atît mai evident.

Șarja, și așa excesivă, este îngroșa
tă, replicile îndoielnice stat exagerate, 
în dorința de a crea sentimentul febri
lității cu care e așteptată clipa cînd 
eroii se vor muta în noua locuință, re
gia a obligat actorii să se agite în
continuu, să alerge, să sară chiar, 
cum face, de pilaă, în rolul Sandei, 
Magdalena Buznea, izbutind să-i o- 
bosească pur și simplu pe spectatori 
cu salturile, învîrtirile, poantele, goa
na din care își rostește precipitat și, 
chipurile, entuziast și avîntat replici
le. După cum se exagerează prin pu
nerea în lumină a unora din apucătu
rile de bețiv și fante ale lui Matache
— interpretat, mai ales în prima par
te a prezenței sade în scenă, cu multă 
fantezie de George Constantin, care 
cucerește simpatia spectatorului (ceea 
ce, pentru actor, e bine, dar nu și 
pentru dramaturg). Mult se apasă 
și pe mahalagismul lui Madam Bratu 
interpretată de Sandina Stan — care 
are datoria să atenueze din ceea ce, 
în rolul respectiv, este susceptibil de 
trivialitate. In rolul tai Dinu — Mi
hai Herovianu cedează și el uneori 
tendinței spre comic ușor. Singurul 
personaj dintre cele pozitive interpre
tat cu sobrietatea cerută este cel al 
Silviei — și este, ta aceasta, meritul 
Eugeniei Bosînceanu.

In sfîrșit, trebuie să relevăm talen
tul micului actor — Gheorghe Col- 
ceag. Cu o dezinvoltură remarcabilă el 
realizează bune momente in rolul Pio
nierului — care, se pare, în intenția 
autorului, are menirea să facă legă
tura între diversele personaje.

Decorul lui Ion Ipser merge pe 
aceeași linie de îngroșare nemotivată 
a situațiilor și reprezintă o bizară în
grămădire cu aspect de azil de noapte.

Dinu SARARU

Pe scena teatrului „Lucia Sfurdza-Bulandra"

„AL PATRULEA" de Konstantin Simonov

MIRCEA ALHULESCU 
(Pilotul secund)

GH. GHIȚU LESCU 
(Ojiferul de bord)

GEORGE CARABIN 
(Dick) (El)

Desene de SILVAN

SONATE
UP& B^rdem cel gran din „Comi- 

I ('• BA cos", din „Moartea unui ciclist", 
■■ ■■ din „Strada mare", ne întîmpină 
■ acum, în „Sonate", un Bardem

voios, dornic de destindere. Ne 
întoarcem cu regizorul undeva în secolul 
XIX, într-o Spanie a superstițiilor și a 
obscurantismului despotic, o Spanie a aven
turilor cavalerești de un donquijotism mai 
moderat în iluziile tragice dar și în ridi
col. Nu implicațiile cele mai solemne ale 
temei îl solicită de astă dată pe Bardem. 
Spre relaxare el se abandonează acum di
namicii spectaculoase și decorului de un 
pitoresc romantic. Pentru tipul de film 
premeditat de regizor, esențial ramîne ra
portul între peisaj și intîmplarea extraor
dinară relatată. Extras dintr-un roman de 
aventuri („Sonatas" de Don Ramon del 
Valle-Inclan) subiectul abundă în senza
țional romantic: cavaleri cu pelerine lungi, 
oersați în protocolul luptelor și al cuceri
rilor în amor, străbat parcuri autumnale, 
de o sălbăticie nostalgică, îndreptîndu-se 
spre castele luminate noaptea sever și 
straniu, unde așteaptă o dragoste fără spe
ranță. O femeie posedată de diavol îi o- 
feră eroului principal, marchizul de Bra- 
domin, buruiana tămăduitoare pentru iubita 
lui, însoțindu-l în drumul său cu o privi
re fixă, enigmatică. Condamnat la moarte, 
tocmai în clipa cînd ștreangul îi încon
joară gîtul, marchizul este eliberat datorită 
unei intervenții inopinate.

Mizînd pe efectul palpitant al aventurii 
romantice, Bardem apelează la mijloace Spe
cifice ecranului. Marchizul de Bradomin o 
ia în brațe pe' contesă și parcurge cu po- 
oara lui sălile înalte ale castelului, parcă 
pustiindu-le. Pe malul mării, într-o caval
cadă fantastică oștenii papei urmăresc o 
caleașcă în care se află corpul contesei 
moarte. Apoi, în timp ce o barcă ti duce

pe fugari spre fregata salvatoare și oștenii 
cu coifurile strălucitoarei pe cai focoși, 
privesc neputincioși, valurile care se a- 
propie spală corpul contesei întins pe 
nisip.

Cind a acceptat voit un interludiu agre
abil, Bardem a scontat pe un succes ra
pid și ușor. De aceea n-a fost prea pre
tențios în alegerea și transpunerea roma
nului, de aceea s-a adresat unei interprete 
ca Maria Felix, aici de o frumusețe cu 
gesturi studiate. Experiența filmului „So
nate" arată însă că pentru o anumită ca
tegorie de creatori, nu e posibil totuși di
vertismentul. Căci Bardetn n-a putut evita 
un ecou grav care tulbură, din fericire, 
tihna scenariului. Istorisind peripețiile unui 
hidalgo sentimental și pe alte planuri cam 
cinic, nimerit fără intenție în aprige în
cleștări, filmul readuce și un motiv obse
dant în creația regizorului spaniol. Dacă 
Bardem susține în „Comico*" că o cauză 
înaltă revendică dăruire, renunțări, sacri
ficiu de sine, în „Moartea unui ciclist" că 
există o răspundere, pe care nimic no 
poate amăgi, și în „Strada mare", prin 
scriitorul-comentator, că e necesară o an
gajare, o luare de atitudine — iată că și în 
flușturatecul ,, Sonate" aceste idei majore 
revin. E o fervoare în afirmarea datoriei de 
a participa, de a fi solidar, care-l caracte
rizează pe Bardem, Marchizul de Bradomin 
recunoaște că nu poate asista impasibil la 
dramele înconjurătoare și sfîrȘește prin a 
lupta deschis cu tirania. In protestul față 
de metodele inchizitorale eftt șt un ascuțiș 
contemporan, o aluzie la Spania iui Franco. 
Bineînțeles toate acestea nu au în „Sonate" 
un contur prea apăsat. Nu împărtășim con
siderațiile entuziaste ale Anei Maria Narii 
din „Contemporanul" pe care o apreciam 
de obicei pentru remarci interesante în co
mentarea producțiilor cinematografice. Sensu

rile pe care le extrage acum din „Sonate* 
sînt exagerate,

Cîteva cuvinte despre resursele imaginii 
cinematografice la Bardem. Din alte filme 
regizorul era cunoscut pentru folosirea 
unui montaj-șoc. Intre planurile diferite 
care se succed, asociația era năucitoare. Aici 
fn „Sonata" procedeul devine adesea facil. 
O femele nebună simte prezența diavolului 
și îndată, pe întreg ecranul, apare imagi
nea următoare : figura contelui fioros, șe
ful juntei de purificare, care ordonă trupei 
să-i atace pe răsculați. In „Moartea unui 
ciclist" un efect violent îl producea descrie
rea unui cadru neutru, în care se consumi 
Indirect drama eroilor, cadrul avînd și el, 
în aria lui autonomă de acțiune, un dina
mism neobișnuit. Ne amintim de scena de la 
hipodrom, unde urmărind cursa captivantă 
âmanții află de știrea apărută în 
ziar, sau de scena din bar, de înfruntare 
tăcută, din priviri, între femeie și cei doi 
bărbați în timp ce în fața lor un dani 
ațîțător, filmat concomitent, incită toată 
asistența.

Am găsit și în „Sonate" un moment ase
mănător, dar fără tensiunea adecvată. Cînd 
marchizul contemplă în Mexic un exercițiu 
de echilibristică, privirile i se încrucișează 
cu cele ale frumoasei Nina Chole, și astfel 
începe o nouă escapadă erotică.

Pe Bardem îl regăsim în cîteva prim-pla- 
riuri • profilurile uscate, hieratice, de ® 
amenințare sumbră, — imagine a Spaniei 
cruzimilor și a naivităților sublime — sau în 
peisajele de un farmec bizar, biserici cu 
înălțimi parcă torturate, castele mohorîte. 
De asemenea Francisco Rabal în rolul mar
chizului Bradomin joacă fin, cu distincția 
corespunzătoare,

S. DAMIAN
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:UN ALT ABEL GANCE
— însemnări la filmul „Austerlitz" —

Paradoxul unui artist

SI n pădurea de necunoscute a 
cinematografiei din jurul anilor 
1920, Gance pare un vizionar -ce 
pornește să defrișeze drumuri 
care duc ia uluitoare soluții, dar 

se oprește curind, de fiecare dată, pen
tru ca, metamorfozat (uluitor ’) in naiv 
saltimbanc, să facă inutile tumbe grotești 
in jurul primilor copaci doborîți. Mărtu
riile criticilor* cinematografici (Sadoul, 
Moussinac) despre filmele sale de început 
(„Zona morții", „Simfonia 10-a“ „Mater 
Dolorosa", Roata". chiar „Acuz" care 
i-a adus celebritatea, „Napoleon" „Sfîrși- 
tul lumi") îți sugerează un amestec pa
radoxal de îndrăzneala si banal, de gran
dilocvența si naivitate, de melodramă și 
măreție lirică.

L-a obsedat personalitatea contradic
torie a lui Napoleon fără să vadă con
tradicțiile fenomenului bonapartist. Pri
mul său „Napoleon" conceput in 6 părți 
(din care a realizat doar două, pină la 
campania din Italia) Încerca să cuprindă 
Întreaga viață a eroului său. Se proiec
tase o montare uriașă și se lucra cu în
suflețire, folosindu-se ultimele cuceriri 
ale artei cinematografice (montajul acce
lerat) și adoptîndu-se, curajos, procedee 
noi. chiar dacă ele nu vor duce imediat, 
la rezultate fericite. Gance e primul 
care folosește aparatul de filmat portabil 
și, amețit de noile posibilități ce i «o 
deschid, îl folosește excesiv și excentric: 
pentru asediul Toulonului filmează cu 
aparate Închise în mingi și azvîrllte în 
sus pe traseul ghiulelelor ; inventează 
triplul ecran - dar nu-și exploatează des
coperirea, rămînind ca ea să fîe desă- 
vîrșită mult mai tirziu, odată cu cine
rama. „Napoleon" sugera viziunile co
losale ale marelui Gance, dar și un Gan- 
ce pradă unor erori zdrobitoare. Ceea ce 
l-a lipsit de fiecare dată acestui artUt 
cu scăpărări geniale a fost o viziune 
științifică asupra istoriei.

In „Nota rusă la noua gazetă renană", 
Marx și Engels arătau : „Napoleon a 
dat feudalismului loviturile decisive 
de pe urma cărora acesta nu se mal 
ridică niciodată și In asta constă semni
ficația progresistă a epocii istorice le
gata de numele său". Apreciind geniul 
militar al iui Napoleon, clasicii marxism- 
leninismulul, prin numeroase referiri la 
epoca sa, au arătat că lichidatorul re
voluției burgheze a luptat deopotrivă 
împotriva regaliștilor ca și Împotriva 
jacobinilor, a clasei muncitoare și a de
mocrației, consolrdind supremația apă 
sătoare a marii burghezii. Abel Gance 
declară, prezentîndu-și filmul, că ge vrea 
„poet" al epocii asupra căreia șl-a pus am
prenta personalitatea lui Napoleon. El 
uită că poetul unei epoci istorice trebuie 
să fie dublat de un istoric... Caracterul 
expozitiv al filmului nu permite poten
țarea artistică a materialului istoric-in
formativ. Genialul Eisenstein a fost 
fără îndoială rapsodul vremii lui Ale- 
xandr Nevski. Regizorul sovietic își 
iubea și admira nespus eroul ; „Do
ream, doream arzător «ă-l prezint pe 
Alexandr ca pe un geniu"... „în povestea 
pe care o filmăm ei nu are decît o sin
gură posibilitate de a străluci prin ge
niul său; este planul strategic al bătăliei 
de pe gheață". Realizatorii sovietici au 
înțeles semnificația istorică a epocii pe 
care o cîntau, sensul profund patriotic 
ai faptelor petrecute atunci („Patriotis
mul fusese tema noastră") și au subli
niat marile învățăminte istorice cuprinse 
în lecția ținută omenirii ia lacul Ciud : 
„...singura minune din lupta de la lacul 
Ciud a f««t geniul poporului rus, care 
pentru întîia oară Începea să simtă pu
terea lui națională, nuterea lui populară, 
unitatea lui. Din această conștiință în 
deșteptare, poporul nostru a știut să 
tragă o forță indestructibilă. Din rîndul 
lui a scos la iveală pe genialul strateg si 
conducător de oști Alexandr, în frunte 
cu care și-a apărat patria, zdrobind pe 
irerfidul dușman. Așa vor păți toți cei 
ce vor îndrăzni si astăzi să ridice mina 
asupra măreței noastre patrii". Am înțe
les de ce Gance și-a ales tocmai bătălia 
de la Austerlitz pentru a-și prezenta 
eroul. Dacă era ceva de păstrat (în 
afară de minunata euforie a turnării 
unui film de factură nouă) din vechiul 
„Napoleon" ar fi fost nu ideea acelor 
preziceri și prevestiri, ci încercarea de a 
prezenta întreaga viață a marelui strateg 
și totodată împărat de tristă memorie. 
Austerlitzul e un moment de strălucire, 
dar, izolat, el tmilateralizează într-un 
mod neîngăduit o personalitate uriașă 
ale cărei contradicții au avut pentru is
torie și urmări dezastruoase. Anii pre
mergători Austerlitzulul (1801—1805) se 
scurg în acest film mscriindu-se pe ca
navaua cuvintelor celebre ale tuturor 
personajelor celebre, intre furiile și băile 
lui Bonaparte, înconjurat, necontenit, de 
nenumărate vedete prost folosite. O apa
riție înviorătoare - ziaristul surprinză
tor de talentat Horbette în rolul lui 
Constant, valetul primului Consul. Și 
o scenă de mare regizor : încoronarea 
lui Napoleon prezentată prin povestirea 
memorialistului Segur ce privește păpu
șile reprezentînd personalități ce iau 
parte la marea ceremonie. Un operator 
talentat Alekan -h filmează ralinile Iul

Napoleon într-o lumină roșcat-vlneție, 
profllîndu-ge energic pe o hartă strălu
citor de albă. Apoi - Austerlitzul. En
gels spunea : „Austerlitzul este conside
rat pe drept cuvînt Ca una din cele mai 
mari victorii ale lui Napoleon și proba 
cea mai elocventă a incomparabilului 
său geniu militar", in tabăra adversă ca
racterele sînt subtil șarjate pentru faci
litarea demonstrației • eu excepția unui 
Kutuzov - înțelept genial - ne aflăm 
printre suficienți si ridicoli. Am regretat 
că lui Pierre Mondy (de altfel actor talen
tat) i-a lipsit grandoarea unui Napoleon 
al celei mai răsunătoare dintre victoriile 
sale. L-am admirat aici pe Michel Simon 
în î-olul episodic al soldatului Marii 
Armate.

„Filmul sîngerează“
Este un paradox că unul din pionierii 

cinematografiei mondiale dă în 1961 un 
film învechit, bun doar pentru o mare 
reclamă comercială. Emoționant este că 
regizorul o știe. Nu putem să nu stabilim 
o legătură firească între acest „Auster
litz" și a-cei festival de la Cannes, unde 
regizorul spunea ; „Vă vorbește un mort 
c?u pfimîntul în gură"* Căci un regizor 
căruia, pentru că nu face filme de suc
ces comercial, nu i se acordă peliculă, 
șl nu i se permite intrarea intr-un studio 
este mort pentru artă. Și iată, în sfîrșit, 
lui Gance i s-a îngăduit să facă un film. 
In nr. 830/1960 al revistei „Les Lettres

franqalses" se publică prefața pe care 
regizorul a lucrat-o pentru cartea scrisă 
de asistentul său Nelly Kaplan - „Le 
sunlight d’Austerlitz" - un reportaj pri
vind turnarea acestui film. „E vorba de 
a făuri din lutul îndărătnic și contractat 
al vedetelor impuse sub pretexte comer
ciale, în roluri fie fabricate artificial, fie 
la antipodul naturii lor, apoi de a evita 
în fiece moment capcanele, plasele și 
cătușele pe care neîncrederea producă
torilor nu contenește de a le aduna îm
potriva autorului — realizator, și acesta 
într-o înfricoșată panică fiindcă celălalt 
poate ieși din normele mediocre ale de
prinderilor comerciale". Regizorul vor
bește thai departe de marile piedici ridi
cate în calea artistului ce vrea să creeze. 
„Cînd filmul este gata, plouă cu păreri 
contradictorii și încep amputările. Fil
mul sîngerează". Abel Gance este o măr
turie tragică a felului in care Un artist 
este silit să se supună cerințelor antiaf- 
tlstice ale negustorilor de artă Și cre- 
zînd că se realizează, se neagă. Apărea in 
nr. 856/19G1 al aceleiași reviste un inter
viu cu Abel Gance despre viitorul său 
film „Gazette heroi-comique de Cyrano 
et d’Artagnan" — un amestec ai psiholo
giei dragostei diferitelor celebre perso
naje, cum ne informează autorul.

„Același? Nu. Un alt Abel Gance!" este 
titlul interviului. Aceasta va fi oare mă
sura talentului și îndrăznelii unui in
teresant pionier al cinematografiei ? Am 
dori, oricum. Un alt Abel Gance decit 
cel din „Austerlitz" !

Adriana ILIESCU
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DEFILEUL
efileul, trecerea dificilă peste 
munții Tian-Șan, are în filmul 
kirghiz cu același titlu semni
ficații mai vaste. Șoferul Daniar, 
eroul principal, străbate o pe

rioadă dramatică în existența sa, care îi 
solicită mobilizarea tuturor resurselor 
sufletești. Caracter violent, Daniar, altfel 
bun muncitor și dupg cîte se pare, soț 
tandru al gingașei Asel, acceptă o aven
tură trecătoare cu dispecera Raihan. Cele 
ce urmează își au punctul de plecare 
aci : Asel îl părăsește ; Daniar, care 
încercase să demonstreze posibilitatea 
transportului cu remorca prin defileu, 
suferă un accident. Șoferul Sadik, pre
tendent și el al frumoasei Raihan, răs
toarnă remorca pentru a-1 denigra pe 
Daniar.

Daniar s-ar fi putut constitui într-un 
personaj interesant: momentul inițial 
(eroul strigînd munților : „Sînt eu, Da
niar" și ascultînd ecoul) evidenția carac
terul său pasionat ; dragostea lui Raihan 
pentru el, căsătoria ulterioară cu Asel, 
apăreau ca interesante premize ale dra
mei. Dar aceste elemente nu ț.-au găsit 
corespondență în scenariu, în desfășura
rea ulterioară a filmului. înfruntarea 
Sadik-Daniar nu reușește să capete sen
sul unei opoziții de mentalități — și aci 
stă deficiența centrală a scenariului.

Daniar este un șofer îndrăgostit de me
serie, are inițiative prețioase (el propune 
utilizarea remorcii în pofida unor ins
trucțiuni învechite); după retrogradarea 
sa, eroul nu părăsește autobaza, accep
tând »ă lucreze ia revizia - dovedind

trăsături morale ale omului înaintat. Șl 
.totuși, conflictul său cu Sadîk nu le 
dențiază pe acestea, aocentulnd numai 
resorturile strict personale ale dramei.

La rîndul său, Sadîk nu-și desvăluie 
în mod amplu și profund fizionomia 
morală, menținîndu-se ca un peisonaj 
dramatic virtual. In film, rolul său se 
limitează la acela al intrigantului care 
se răzbună din gelozie. De aceea con
damnarea finală și repudierea sa de către 
întregul colectiv pare surprinzătoare.

Din cauza deficiențelor semnalate, ale 
scenarului, strigătul final adresat mun
ților („Sînt eu, Daniar!'1), nu ne relevă 
un erou la capătul defileului său, la ca
pătul spiralei sale dramatice.

Totodată trebuie să remarcăm eă regi
zorul (A. Sakarov), operatorul $i actorii 
(Idris Nogalbaev - Irina Salabaeva) sînt 
personalități artistice interesante. Munții 
Tian-Șan devin o prezență memorabi'ă 
în film ; crestele înzăpezite filmate în 
plină zi din unghiurile cele mai neaștep
tate. dialogul patetic al lui Daniar cu 
muntele, în care omul este egalul măre
ției naturale, profilul lui Asel căruia o- 
biectivul îi evidențiază frumusețea orien
tală stranie, atestă, în mare măsură, 
meritele lui l. Kalașnikov, operator re
marcabil. prima întîlnire dintre Daniar si 
Asel, lipsită de dialog (Daniar o urmă
rește cu camionul, iar Asel merge ală
turi pe jos) se distinge printr-o undă de 
poezie remarcabilă.

Cristina LUCIAN
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încetarea din viața a Iul Mlhall 
Sadoveanu a prilejuit apariția tn 
presa de peste hotare a numeroase 
articole în care este scoasă în evi
dență contribuția marelui scriitor ro- 
mîn la tezaurul literaturii univer
sale.

Redăm în cele ce urmează frag
mente din unele articole publicate în 
presa străină •

UNIUNEA SOVIETICA

„...Acest eminent maestru al cuvin- 
tului și-a închinat întreaga viață pa
triei sale, poporului său. Opera lui 
Mihail Sadoveanu este cu adevărat de 
necuprins. A fost un adevărat artist 
realist, în deplinul sens al cuvîntului, 
exponent al oamenilor simpli — eroii 
romanelor, povestirilor și nuvelelor 
sale.

Cititorului sovietic î-au rămas în 
minte și a îndrăgit asemenea opere ca 
„Venea o moară pe Siret“, „Nicoară 
Potcoavă", „Mitrea Cocor", „Păcat bo
ieresc" și altele. Scriitorul patriot Mi
hail Sadoveanu a fost unul din cei 
mai pasionați propovăduitori ai vieții 
noi".

200.000 exemplare. Sperăm că in scurt 
timp vor vedea lumina zilei mai multe 
volume ale operelor sale și atunci ci
titorul ungur își va putea forma o i- 
magine mai completă despre această 
operă bogată, despre însemnătatea ei 
națională și universală și despre crea
torul ei, despre marele scriitor, care 
și-a iubit atît de mult poporul și ome
nirea".

(Din articolul lui B61a Kopeczi, di
rectorul general al Editurilor publicat 
în „Elet es Irodalom").

GRECIA

„Moartea marelui scriitor romîn de 
renume mondial, Mihail Sadoveanu, a 
lipsit națiunea romînă prietenă de o 
figură culturală de prim plan. Pleca
rea sa din viață dă impresia apusului 
unui soare în imensul peisaj al cîm- 
piei epice. In neîntrecuta vigoare a 
imaginilor epice, care compun bogate-

...Trăsăturile caracteristice operei lui 
Sadoveanu apar chiar din primele sale 
scrieri: claritatea observației, evocarea 
romantică a trecutului istoric și mă
iestria artistică în descrierea peisaje
lor, natura, perfect integrată în perso
najele și in evenimentele pe care le 
descrie, incit se poate spune cu certi
tudine că natura este principalul per
sonaj al operelor sale.

Viața țăranului a fost descrisă de 
acest scriitor in numeroase pagini, dar 
în special in volumele „Hanul Ancu- 
ței“, „împărăția apelor" și „Țara de 
dincolo de negură", în timp ce trecu
tul istoric al Moldovei este minunat 
evocat in trilogia „Frații Jderi". Ro
manul cel mai realizat din punct de 
vedere artistic este probabil „Balta
gul" — o lucrare de noblețea litera
turii clasice — in care viața țăranului 
și a munteanului cu obiceiurile ei este 
evocată ochiului minții noastre urmînd 
ritmul anotimpurilor"...

(Din articolul „Mihail Sadoveanu" 
apărut în „Times").

(Din aricolul „Cetățean, scriitor, 
luptător" publicat în „Literaturnaia 
Gazeta").

FRANȚA

Mihail Sadoveanu a jucat un rol 
considerabil în evoluția literaturii ță
rii sale. El a fost, de-a lungul întregii 
vieți, un mare scriitor progresist. Ne 
amintim că în 1930 legionarii au ars 
în piețele publice operele scriitorilor 
progresiști romini. Printre aceste cărți 
figurau — în bună parte — acelea ale 
lui M. Sadoveanu.

M. Sadoveanu era puternic ancorat 
în realitatea rominească. El cunoștea 

: admirabil folclorul țării și a scos la 
iveală sufletul poporului său. Din în- 

i țelepciunea populară el și-a făcut pro
pria sa înțelepciune, muncind între al
tele, fără încetare, să facă să trăiască 
mai bine acest popor, să-i deschidă o- 
chii asupra realităților naționale și a- 
supra contextului internațional in mie
zul cărora el s a situat.

Limba pe care a folosit-o Mihail Sa
doveanu in operele sale, pune în 
încurcătură pe străini. Ea este extrem 
de dificilă, într-atît este apropiată de 

1 limba vorbită de popor, și într-atît ea 
jse referă, în ce privește stilul, la ope- 
: rele profund ancorate în pămîntul ro- 
jmîneSc, cum ar fi cele ale Iui Ion Ne- 
: culce, cronicarul moldovean, sau cele 
ale lui Ion Creangă, marele prozator 
clasic (contemporan lui Eminescu și 
Caragiale).

i
(Din articolul „Moartea lui Mihail 

Sadoveanu" apărut în „Lettres Fran
ța ise").

R. P. UNGARA

„...Trebuie să arăt în sfîrșit că opera 
lui Sadoveanu pe care unii au consi
derat-o intraductibilă, atît de romî- 
nească, incit străinii n-o pot pricepe, 
— a devenit la noi cunoscută în ulti
mii ani. In Ungaria cărțile sale au a- 
părut după eliberare în'mai mult de

le iul proze, Sadoveanu adaogă o a- 
dîncă și continuă notă de înțelegere. 
Epopeie a poporului romin, așa cum o 
descrie Sadoveanu in povestirile sale, 
este plină de sînge, sudoare și chinuri. 
Dar înăuntrul ei se află întotdeauna 
un chip eroic, plin de demnitate, inte
ligență șl generozitate"*

(Din articolul „Sadoveanu" publicat 
în „Elefteria" sub semnătura lui Spiros 
Melas).

ANGLIA

„Mihail Sadoveanu a cărui moarte A 
fost anunțată pe scurt în ziarul „Ti
mes" a fost unul din ultimii scriitori 
ai Romîniei a cărui personalitate lite
rară a ajuns la maturitate intre cele 
două războaie mondiale.

Calitatea artistică a prozei sale l-a 
plasat in primele rînduri ale scriitori
lor romîni, în timp ce producția sa li
terară a fost excepțional de prolifică.

OLANDA

„In viața sa lungă și laborioasă, Sa
doveanu a colaborat la multe reviste 
și a publicat numeroase cărți. Nu ar 
fi posibil și nici în conformitate cu 
scopul nostru, să le numim aici.

Trăsătura esențială a operii Iui este 
umanismul, dragostea pentru tot ce e 
legat de viața omenească.

Sadoveanu se simțea legat mai cu 
deosebire de oamenii simpli. El cu
noștea profund poporul și sufletul ță
ranilor cu care a avut contact direct. 
In vasta sa operă se află o adevărată 
monografie a vieții sociale a epocii, cu 
prezentări detaliate a vieții de toate 
zilele și a obiceiurilor, a datinelor, o- 
cupațiiior din lumea satului.'

Eroul lui principal este țăranul ro
min, mai ales cei moldovean, pentru 
care are o adincă simpatie.

O mare parte a operelor Iul Sado
veanu ne reînvie diferite epoci ale is
toriei naționale. Desigur că nu este 
vorba de tratate științifice, ci de ro
mane in care fantezia autorului joacă 
un rol evident. Această fantezie însă 
a creat cu multă artă evenimente și 
personaje fictive care par autentice și 
sînt reprezentative pentru vremea lor. 
Autorul a studiat în mod detaliat nu 
numai izvoarele istorice, ci și mărturii
le pe care ni le-au dat legendele popu
lare. Rezultatul constituie o epopeie ui
mitor de vastă cu privire la traiul po
porului romîn în decursul diferitelor 
epoci. Viața de toate zilele a poporu
lui, suferințele lui, necazurile și bucu
riile sînt prezentate cu o pensulă de 
maestru. Conflictul social nu e dat 
uitării; țăranii liberi, care formau doar 
o parte a țărănimii, erau mereu în 
vrajbă cu interesele boierilor care vo
iau să-i subjuge și pe ei.

Sadoveanu e recunoscut cu unanimi
tate ca un maestru al limbii literare și 
nimeni nu se îndoiește că va rămine 
unul din clasicii romîni de frunte."

(Din articolul „Mihail Sadoveanu" 
publicat în revista „Esperanto" sub 
semnătura docentului S. Pragano de la 
Universitatea din Amsterdam).

Londra
e un oraș f 
serios...

lașul nostru este un oraș poetic, 
atît prin gloria trecutului său is
toric și artistic, cit și prin noua 
și marea frumusețe cu care pri-, 
mă vara socialistă a patriei noas
tre i-a împrospătat tinerețea; cu 
necontenitul edificiu al contempo
raneității șl ai viitorului, de care 
sîntem atît de mindri. Edificiul 
socialismului, al păcii.

De aceasta mîndrie sînt pline 
cărțile și poeziile scriitorilor noș
tri. și ale mele. Și mă bucur, la 
fel de mult ca în anii debutului, 
ori de cîte ori o poezie nouă pe 
care ml-o tipărește o revistă, sau 
un ziar, ori o nouă carte reușește 
să găsească vorbele cele mai su
gestive, „cuvintele potrivite" care 
să exprime ce sint șl ce cred, des
pre frumusețea șl puterea patriei 
noastre socialiste, despre progre
sele ei Istorice, fără precedent.

Nu mai sînt de mult debutant. 
Toamnele care au învolburat ar
borele de sus, de la Copou, mi-au 
dat semnul lor. N-am avut timp 
să iau seama de el. Cu scrisul, 
cu munca la filiala ieșană a scrii
torilor, cu răspunderile obștești 
(sporite odată cu cinstea de a fi 
deputat în Marea Adunare Na
țională) șl întîlnirlle cu cititorii... 
Cine are timp de bătrînețe, la noi ? 
Nu mal sînt de mult debutant, 
dar tot mă bucur, cînd îmi apare 
ceva în revista orașului nostru, în 
lașul literar (care devine tot mal 
interesantă șl se tipărește mal 
bine, - o remarc și ca cititor șl _ 
vechi colaborator șl ca membru 
In colegiul revistei - dar acesta e 
meritul redacției I).’ Așa-1 cu 
poeții...

Londra este un oraș mare și In
teresant, cam prea rec-e, poate, 
pentru noi, cel din ținutul amie
zelor care pîrguiesc vița de Cot- 
nar, șl față de buna literatură en
gleză pe care o apreciez cu sin
ceră căldură. Litera tipărită are 
un rol de seamă în cunoașterea 
reciprocă șl prietenia între po
poare. Poate că lașul nostru nu 
le-ar displace londonezilor, mai 
ales în lumina seninului său ctntat 

de poeți...
Dar, lată I O revistă londoneză, 

pe nume Printing Press and Pu
blishing News, îmi aduce la cu
noștință niște lucruri senzațio
nale : „revista lașul literar a fost 
suspendată pînă la noi ordine, Iar 
redactorul-șef al publicației (stu
poare : aici e pus numele subsem
natului !) a fost concediat șl ex
clus din Uniunea Scriitorilor co
muniști". Mă uit la ultimul nu
măr al lașului literar cum își aș
teaptă rîndul ia citire, pe masa mea 
de lucru. Sună telefonul. E chiar 
tovarășul redactor-șef; îmi cere o 
colaborare, trebuie ca vechi cola
borator, ca membru în colegiu 
etc. Trebuie. Bravo I — zic. Nu 
Îndrăznesc să-l dau „știrea" en
glezească, să nu mă la peste pi
cior. Mă uit în oglindă să văd 
dacă vorbesc cu... Nu seamăn de- 
cît cu mine.

Iml pare rău, dar nu pot da sa
tisfacție englezului cu știrea care 
m-a concediat șl exclus. Eu sînt 
membru (fondator) în Uniunea 
Scriitorilor din Republica Popu
lară Romînă, din care alături de 
scriitori comuniști, ca mine șl ca 
alții, mal mari șl mal mici, tac 
parte, cu mîndrie, șl scriitori fără 
de partid, vîrstnlcl șl tineri, șl 
pe toți ne unește dragostea de 
patria noastră socialistă șl pasiu
nea pentru progresul artei șl cul
turii noastre noi.

Nici cu asta nu l-am putut aju
ta pe Informatorul publicației bri
tanice, cu vreun dram de adeve
rire. N-a avut noroc. N-a avut 
nici minte.

Fiindcă un om cu minte, oare 
trăiește în vremea noastră, nu se 
poate să nu-și dea seama că min
ciuna are picioare scurte. Adevă
rul o ajunge repede șl o plesnește 
pest bot. Din mers.

Am auzit că la Londra ziarul 
Times publică regulat scrisori ale 
cititorilor săi care fac unele pre
cizări particulare In probleme pu
blice. E o tradiție bună. Nu știu 
dacă această precizare a mea,- în 
legătură cu minciuna din Prin
ting Press and Publishing News 
nu-i prea lungă ca să apară In 
rubrica bătrînel gazete britanice, 
îndeobște parcimonioasă.

Am mal multă încredere în ti
nerețe. Schimburile culturale an- 
glo-romîne, la care ne gindlm, cu 
simpatie In perspectivă, nu tre
buiesc spurcate cu fandacsllle iul 
te-mlrl-clne. Londra e un oraș 
rece, serios. Să fim, deci, serioși...

Nicoiae ȚAȚOMIR

POEȚI DIN R. S. CEHOSLOVACĂ
------- ..... «r1
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OLDRHH MIKULASEK

Dial og între mame
— Cine ești tu ? Fecioru-mi ară cîmpul.
— Țărîna-mumă sînt, eu sînt pămîntul.
— îmi intră fiu-n țarina de-acasă.
— Eu simt un bulgar cît de mult apasă!
— Semănător e fiul. Știe bine 
cîtă durere am purtat în mine !
— Eu singură,-s a nimărui, a morții; 
din boabe, ca din lacrimile sorții
se naște viața, rîsul pe pămînt.
Sînt mamă. Și-asemeni ție sînt —
și muma ta sînt. Doru-mi trage greu.
Țărînă sînt — visez un vis și eu...

MIROdLAV FLORIAN

Odă cotidiană
O, lucruri neprețuite de nimeni, 

tuturor trebuind!
Țeavă de apă, scări de policlinici, 

bănci de compartimente, 
lucruri peste care ne-alunecă ochii distrat.

nu roșiți, 
voi sînteți mai frumoase ca naltele-oglinzi 

venețiene, ca filigranul de-argint. 
Nu mă pricep să vă scriu cuvinte duioase.

dar voi nu le cereți, 
ca și femeile care împart la bufet farfuriile cu 

supă, 
și oamenii care mătură străzile-n zori,ca

ca și-atîția și-atîția neluați în seamă, 
de care ne sprijinim ca pasărea, de văzduhul ce e 

pretutindeni, 
ca și casele, de pămîntul ce e pretutindeni, 
ca și viața, fie dragostea ce e pretutindeni,

VLADIMIR REISEL

Naștere
Un om se naște.
Fragilă floare, delicat parfum.
Un om se naște.
Și lumea noastră îl așteaptă-acum.
Pe rînd el află
culorile : alb, roșu, auriu.
Un lucru, altul —
pe nume le va spune mai tîrziu,
Aude-o șoaptă,
cu bucuria primei lui iubiri.
In ochi răsfrînge
lumina caldă-a noii fericiri.
Ca pe tot omul,
și jalea îl așteptă în destin,
și vijelie,
și poate și trădare, umbră, chin.
Dar tot ca omul
învață-a le învinge zi de zi,
și omenește
pe oameni se deprinde-a-i cîntări.
Deschis e totul —
și totul va avea prin el un nume.
Un om se naște...
Ce poate fi mai mult pe lume. ?.

în roinînește de VERONICA PORUMBACU

Apărători nedemni

l. R. S. S.
,. Gagarin aparține Glasgow* 

ulul“. Cu aceste cuvinte au salu
tat studenții din Glasgow (Scoția) 
alegerea primului cosmonaut so
vietic ca președinte de onoare al 
clubului studenților comuniști. In
tr-o scrisoare adresată studenților 
britanici, îurl Gagarin mulțufnește 
pentru cinstea acordata subliniind 
importanța prieteniei dintre po
poarele lumii pentru cauza comu
nă a păcii.

S. (J. A.
O Interesantă operă de art# 

plastica a lost descoperită, nu da 
mult,, la New York. Este vorba 
de un portret al Iul Walt Whitman. 
După multe cercetări s-a stabilit 
Că este vorba de un autoportret. 
Se știe că marele poet desena cu 
plăcere șl că. în același timp, a 
fost nemulțumit de felul în care 
pictorii timpului îi înfățișau chi
pul.

Autoportretul poartă Iscălitura 
lui Walt Whitman.

R. P. Polonă
în cinstea aniversării unui mi

leniu de la înființarea statului po
lonez. pe scena operei din Poznan 
a fost montat noul balet „Fata de 
chlllmbar" de compozitorul polo
nez Adam Swezllnsky. Libretul 
are la bază o legendă din viața 
triburilor slave de pe litoralul 
Mării Baltice șl lupta lor cu răz
boinicii venlțl pe mare.

R. D. Germană
O înaltă măiestrie artistică, tn 

prezentarea austeră dar totodată 
expresivă a mediului, desenul clar 
al chipurilor erolfor, scene vil ale 
revoluției din noiembrie, - lată 
Ce caracterizează noua carte a Iul 
Ludwig Renn, „Pe sfărtmăturlle 
Relch-ulul imperial”, - constată 
ziarul „Neues Deutschland". într-o 
convorbire avuta cu coresponden
tul ziarului despre noua sa lu
crare. Ludwig Renn a spus : „Re
voluția din noiembrie este destul 
de bine analizată în știința noas
tră marxistă, dar tineretul nostru 
are nevoie șl de o prezentare ar
tistică a acestei încercări istorica 
a forței proletariatului german. 
Lichidarea acestei lacune a fost 
tocmai scopul trudei mele de ani 
îndelungați asupra acestei cărți--.*’ 
Autorul povestește tinerilor ger
mani cum părinții lor au luptat 
acum 43 de ani împotriva kalse- 
rulul. împotriva imperialismului 
monopolist, a trădării social-demo- 
orației si a contrarevoluției.

Italia
Premiul Italias a fost împăr* 

St între Alberto Moravia („La 
ota“ - Plictisul) și Lorenza Ma- 

zetti o tlnără regizoare de film* , 
autoarea, de data aceasta » roma
nului „Cerul s-a prăbușit", care 
înfățișează prin ochii unul copil 
care-șl sorle jurnalul, tabloul 
unei lumi de adulți ce se scu
fundă în nebunia războtulul șl 
tragedia generală a distrugerii. 
Imaginea dezastrului, filtrată prin 
Sensibilitatea profunda a unei fe
tițe care vede dlntr-o data cum 
cerul se prăbușește peste lumea 
ei de copil, este emoționantă Si 
marchează un talent robust, tn 
plină maturizare.

Romanul publicat de Nlno Mo
dica „Inima sl piatra" se situează 
In timpul ultimului război. El are 
valoarea unei mărturii șl a unei 
acuzații. Autorul povestește tribu
lațiile unui copii orfan care crește 
în timpul războiului în mijlocul 
crimelor sl mlrșăvlllor hltlerlste. 
Eternă victimă, copleșit de atltaa 
evenimente ale căror cauze nu le 
cunoaște nu cere decît să creadă 
în generozitatea umană pe care 
experiența sa o dezminte neînce
tat. Pacea nu e pentru el decît o 
semiellberare căci teama persistă, 
teama de foame, teama 
în atmofera dementă a 
capitaliste devastată de 
nimicitor.

de izolare 
unei țări 
un război

ee^RTBCOI IE 
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in Și
evista sovietică „Novli 
Mir" nr. 10 a.c. publică 
articolul lui M. Kuzne- 
țov, intitulat „Noul în 
via|ă și literatură", ar
ticol în care autorul 
evidențiază problemele 
însemnate ale literaturii 
sovietice din ultima pe
rioadă.

M. Kuznețov începe prin a urmări re
flectarea politicii Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, în toate domeniile 
vieții, politică „bazată pe un funda
ment real, legată nemijlocit de viața po
porului". Literatura — scrie în conti
nuare criticul sovietic — se caracteri
zează în ultima vreme prin „sentimen
tul răspunderii în fața poporului, afir
marea pasionată a noului, spiritul în-
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CARNET SOVIETIC

drăzneț al căutărilor, curajul cetățenesc 
și artistic în punerea unor importante 
probleme sociale, punctul de vedere per
sonal și inițiativa scriitorului în cerce
tarea vieții noastre atît de complexe".

Pentru a evidenția deosebirea calita
tivă dintre literatura noii etape, și cea 
anterioară, M. Kuznețov face compara
ția dintre două romane aparținînd lui 
E. Malțev — „Din toată inima" și 
„Intră în fiecare casă". Caracterizîndu-1 
pe cel din urmă, criticul sovietic re
marcă’ „Volumul este rodul evident al 
studierii aprofundate a satului contem
poran. E. Malțev nu ne impune conclu
ziile sale, ci ne aduce în mijlocul vie
ții. prezentînd problemele acesteia. . 
Cartea are și unele scăderi, dar 
autorul a obținut o victorie esențială

In direcția adîncirii măiestriei sale de 
creator".

0 altă trăsătură legată de atitudinea 
mai activă a creatorului, este întărirea 
filonului liric al prozei. Izvorul „valu
lui liric" contrazice „descriptivismul, 
înfățișarea rece a vieții, caracterul ilus
trativ". Proza lirică este în același timp 
„expresia multilaterală, a vocii poporu
lui, a epocii noastre în ofensivă, a vic
toriei rațiunii umane".

„Valul liric" este însoțit și de matu
rizarea reportajului, practicat de scrii
tori ca Ovecikin, Tendriakov, Zalîghin, 
Doroș, Kalinin. Acest fel de reportaj 
se remarcă prin „caracterul său concret, 
seriozitatea și adîuclrea analizei, dra
gostea față de oamenii care muncesc și 
care biruie greutățile fără să Ie oco
lească. Asemenea reportaje sînt artis
tice în sensul cel mai profund, și în 
același timp au o maximă valoare de 
cunoaștere".

Elementul liric și publicistic pătrunde 
și în dramă. („Oceanul" de A. Stein) 
în poemul epic („Din depărtare în de
părtare"), sau în roman („După nun
tă" de Granin, „Viii și morții" de Simo
nov). Dar — continuă criticul sovietic 
—. „o literatură nouă începe cu eroul 
nou". In încheierea articolului, V. Kuz
nețov face portretul generalizator al ace
stui erou nou. „Eroul acesta își reliefea
ză calitățile în luptă cu răul. Răul social 
pe care-1 înfruntă contemporanul nostru 
se manifestă sub forme diferite: ten
dințe revizioniste, ideologie burgheză, 
spirit mic-burghez, rămășițe ale menta
lității vechi (parazitismul, individua
lismul, egoismul), psihologie de pro
prietar, primitivismul ideilor... Luptînd 
cu toate aceste deficiențe care vor fi 
părăsite în pragul comunismului, crește 
eroul literaturii sovietice contemporane, 
om de acțiune și în același timp per
sonalitate eu o intensă viață interioară, 
cu un nivel intelectual remarcabil". 1. BOSKO (V.RS.S.) „Pe Polua"

- a Ierusalim ș-a rostit 
verdictul în procesul 
Eichmann. Cu condamna
rea la moarte a crimi
nalului hitlerist se în
cheie încă un act al unei 
judecăți prelungite din 
rațiuni străine de esența 

•* procesului. Observatorii 
politici occidentali fac 

dese apropieri între faptul că în ultimul 
an Israelul a primit împrumuturi consis
tente și avantajoase din partea banche
rilor vest-germani și faptul că în timpul 
dezbaterilor procesului s-a evitat cu 
strășnicie pomenirea unor complici de ai 
lui Eichmann care ocupă demnități la 
Bonn.

Rămîne să asistăm acum la finalul 
judecății asasinului vinovat de moartea 
a șase milioane de oameni, adică la exe
cutarea sentinței. Pînă una alta, Eich
mann a făcut recurs și are timp pînă 
în aprilie să afle rezultatul. Procedura 
atît de „umanitară", implicînd pauze 
lungi între etapele procesului nu poate 
decît să nască speranțe în inima crimi
nalului întemnițat și a prietenilor săi și 
să lase timp pentru diverse manevre de 
culise.

Lucrul acesta se întrevede din două 
luări de poziții intervenite la numai 40 
de ore de la pronunțarea sentinței. Un 
profesor universitar din Ierusalim și 
comentatorul postului londonez B.B.C. 
s-au întîlnit în cererea lor de a se acorda 
elemență lui Eichmann. Aceste intervenții 
ar părea absurde și caraghioase dacă 
ar fi izolate. In presa apuseană însă a- 
bundă în ultima vreme articole și decla
rații în care se vîntiiră ideea „umanita
ră" a comutării condamnării la moarte, 
pe deplin meritate de Eichmann, în în
chisoare pe viață.

Argumentele acestei intolerabile tole
ranțe le furnizează la unison dr. Norman 
Bentwitch de la universitatea din Ieru
salim și cronicarul anonim al postului 
londonez la radio. Amîndoi încearcă să 
creeze un curent în opinia publică, un 
sentiment de compasiune pentru bruta ce 
a băgat în cuptoare milioane de oameni. 
„O execuție ce ar avea loc după două
zeci de ani, spune profesorul de la Ie
rusalim într-o declarație publicată în 
Times din 17 decembrie, ar fi nedemnă 
și n-ar corespunde spiritului justiției e- 
vreiești". Comentatorul londonez com
pletează ideea afirmînd : „Chestiunea lui 
Eichmann rămîne deschisă și mulți oa
meni, ca și mine, speră că condamnarea 
la moarte nu va fi executată".

In sprijinul acestei idei, a salvării de 
la ștreang a asasinului se intervine cu

bagatelizarea crimei lui Eichmann, cu 
apelul la umanitate. „In balanța justi
ției apasă greu exterminarea sălbatică a 
milioane de evrei". Dar spunea imediat 
apărătorul, oe rost are spînzurarea lui 
Eichmann. „0 moarte în plus nu ar fi 
decît o execuție. Eichmann spînzurat este 
un martir prezumtiv. Eichmann condam
nat și în viață devine un număr fără im
portanță" . Deci, asasinul de Ia Ausch» 
witz, Dachau, sau Buchenwald, trebuia 
să trăiască și să fie un ocnaș cu nu
măr. Important e să i se salveze viața. 
Pe urmă, e timp de tocmeli. De altfel 
profesorul Bentwitch s-a și gîndit la pe
deapsa ce ar urma s-o capete Eichmann, 
o pedeapsă gravă și exemplară. „Dacă 
președintele Israelului îi va comuta pe
deapsa, va trebui să fie deportat în 
Germania. Regulile moralei evreiești ar 
fi astfel respectate și Israelul s-ar bu
cura de un respect demn în fața opiniei 
mondiale (prin „opinia mondială" sub- 
înțelegîndu-se cercurile neofasciste, bine
înțeles — n.n.). Fie ca germanii să 
se ocupe de acum înainte de Eichmann 
și oa el să rămînă singur cu amintirile 
și gîndurile sale".

Ei, asta pedeapsă exemplară ! Să se 
învețe minte Eichmann. Să fie trimis în
dată în Germania unde îl așteaptă întris
tare și suspin, așa cam în felul lui Glob- 
ke, Schrăder, Speidel, Heussinger și alți 
criminali de război. De ce să fie spîn
zurat Eichmann, să ispășească păcatele 
tn cîteva secunde, cînd foarte bine le 
poate plăti chinurile unor onoruri la 
Bonn ?

E de sperat că avocații noi sau vechi 
ai lui Eichmann nu se vor bucura de a- 
tîta credit încăt judecătorii de la Ieru
salim să jignească memoria a șase mi
lioane de morți.

Al. GÎRNEAȚÂ

In revista „Les Nouveles Uttăral- 
res“ (1782/1961) Jean Dutourd sem
nează un articol consacrat teme
lor de bază șl eroilor romanului 
occidental de astăzi: „E o masă 
aproape nediferențlată de lucrări 
care se publică tn lumea occiden
tală sl care spun toate cam ace
lași lucru, de vreo douăzeci de 
ani Încoace. Ce anume spun eleî 
Că lumea nu e decît o mare sl 
de neînțeles prostie, că omul se 
află aruncat In această lume fără 
să știe cum șl de ce, că singurul 
mod avantajos de a trăi este să 
treci de-a curmezișul vieții fără a 
fl complet devorat de ea, că ade
vărul și neadevărul nu sînt decît 
niște Iluzii, că. In sfîrșit, e cu totul 
zadarnic să te ostenești șl să te 
agiți, Intruclt murim așa cum am 
șl trăit, lntr-un Întuneric absolut. 
Toate acestea produc eroi lipsiți 
de vlagă sl apatici care pe nesim
țite se lasă abătuți din drumul 
lor, care nu cred tn nimic, jar In 
el înșiși cred mal puțin decît in 
orice altceva- Sînt, desigur, lucizi* 
dar luciditatea aceasta contribuie 
la descurajarea lor. Et urmăresc 
In chip minuțios evoluția propriei 
lor disperări, nu Insă pentru a-1 
afla acesteia un remediu, ci nu
mai din satisfacția de a nu se 
lăsa amăgiți. Se vede foarte lim
pede Încotro duc aceste Înclinații 
și acest spirit : la Imobilitate, cu 
alte cuvinte - la trîndăvle... A- 
ceasta este intr-adevăr pasiunea 
dominantă a eroilor de roman din 
vremea noastră, dacă. în genere* 
se poate vorbi despre trîndăvle 
ca despre o pasiune. Acest» este 
„răul veacului". Sensibilitatea 
unei epoci este un lucru ciudat* 
totdeauna captivant de observat. 
Nu cunosc, de Ioc, In viață oameni 
care să semene cu personajele 
romanelor contemporane. Totuși* 
aceste romane se vînd. Ele cre
ează, prin acumularea lor, prin 
tonul lor uniform, prin filozofia 
lor identică, un anumit climat. 
Nu cred că cititorii se recunosc 
în acest climat, dar ei găsesc 
aici, fără îndoială, un portret a 
ceea ce ar vrea să fle. El admiră 
aici o imagine Inedită (sau rela
tiv Inedită) exact Ca tinerele fete 
care cască gura cu admirație In 
fața modelelor „șic" ale marilor 
case de mode. Plictisul metafizic* 
delectarea posacă, fatalismul - 
sînt „articole la modă" cu care 
s-a Inttmplat ceea ce se Intlrnplă 
cu modelele croitorilor reputați : 
după o lună, devin de domeniu 
public. Croitorul cel vestit a fost* 
cred, de dala aceasta A. Camus. 
„Romanul, in secolul XX. nu mai 
relatează (precum romanul bal
zacian al secolului XIX - n.n.) 
cuceriri de ordin social sau mo
ral, ci, dimpotrivă, expune în chip 
complezent, neobosit, eșecurile 
omului, diluarea personalității 
umane, abdicarea omului".
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