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căderii apelor pe niște dale 
tnfioară sufletul unui om 

grădină, noaptea. Știu cite 
săvîrși cu reflectorul ascuns 
ftntîni foșnitoare, cîi somn 
septembrie pe șoseaua Ki-
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liberarea de către India 
a coloniilor portugheze 
Goa, Diu și Daman, 

marchează încă o etapă 
importantă a luptei vic
torioase pe care popoa
rele iubitoare de pace 
o duc împotriva colo
nialismului. Rînd pe 
rind, la intervale din ce

in ce mai scurte, ultimele colonii sint 
desființate și teritoriile și popoarele lor 
redate libertății. Declarațiile președin
telui Sukarno cu privire la eliberarea 
Irianului de Vest, teritoriu indonezian, 
aflat sub jugul colonialismului olan
dez. eroicul război al poporului alge- 
rian, intensificarea luptei de eliberare 
în Angola, precum și în alte teritorii 
care se mai găsesc incă sub stăpînirea 
străină, creează pe suprafața întregului 
glob o atmosferă care justifică întru 
totul speranțele că lichidarea definitivă 
a colonialismului este aproape.

în memorandumul prezentat la 29 
septembrie 1961 de către Uniunea So
vietică, Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite i s-a propus ca 
sarcină esențială pentru anul 1962 des
ființarea pe întreaga noastră planetă 
a colonialismului. Lupta împotriva co
lonialismului face parte din marea 
luptă pentru asigurarea unei păci trai
nice in lumea întreagă. Colonialismul 
merg» mină în mină, e strîns legat de 
acțiunile de tot felul prin care impe
rialismul occidental încearcă să-și men
țină poziții care din zi în zi se iac 
mai șubrede și mai precare, în ciuda 
sforțărilor pe care le face de a-și asi
gura încă pe cîtva timp dominația. Co
lonialismul este chiar una dintre ma
nifestările cele mai odioase ale acestui 
imperialism, dar care tocmai din pri
cina asta merită să dispară cel dinții 
in chip definitiv și total. Celelalte lor- 
me și manifestări ale imperialismului 
ii vor urma, în chip neîndoielnic, soarta.

Propunerile pe care Uniunea Sovie
tică Ie-a făcut in memorandumul pre
zentat in toamna trecută Adunării Ge
nerale a O.N.U. sînt menite să marche
ze un moment important în istoria 
vremii noastre — și în istoria tuturor 
vremurilor — momentul în care cu 
hotărire și în chip peremptoriu se afir
mă pentru întreaga omenire ca să fie 
ștearsă pe vecie de pe fața pămintului 
această rămășiță infamantă a unei e- 
poci de barbarie. Mai sînt, desigur, 
știm asta foarte bine, cercuri imperia
liste in unele țări din Occident care 
doresc prelungirea cu orice preț a unei 
stări de lucruri care nu mai corespunde 
cu stadiul actual de dezvoltare al ci
vilizației umane. Aceste cercuri sint 
tot acelea care încurajează, ocult sau 
fățiș, acțiunile revanșarzilor de la Bonn, 
care subvenționează mișcarea separa
tistă și învrăjbitoare a lui Chombe în 
Congo, care uneltesc împotriva Cubei, 
care susțin și ațîță bandele ultracolo- 
nialiste din Algeria. Tentaculele pe 
care caracatița imperialistă le întoarce, 
cu ultimele ei sforțări, sînt încă destule. 
Dar aceste tentacule sînt una cite una 
retezate. Aceea a colonialismului își 
trăiește cele din urmă clipe. Mersul 
inainte, sigur și viguros, al omenirii

nu îngăduie ca acest vestigiu rușinos 
al trecutului să mai dăinuiască.

Pe aceeași pagină a ziarului în care 
se publică știri din Occident, anunțind 
ticăloasele acțiuni ale imperialismului 
șl pe care le-am pomenit mai sus, ci
titorul mai găsește și acest titlu : „Ce 
rezervă viitorul in domeniul zborurilor 
interplanetare". Aflăm aici cîteva pro
nosticuri făcute in Izvestia de’către 
constructorul principal al navelor cos
mice. Doar cîteva rinduri rezumative, 
dar cit de pline de substanță ! „Con
structorul navelor cosmice" anunță cu 
simplitate și fără mare emfază, ca pe 
un lucru ce trebuie să se întîmple în 
chip necesar și.firesc, că în curînd va 
face o vizită pe Lună, omul. Organiza
rea pe lună a unei stațiuni științifice 
permanentă iar apoi a unui obiectiv 
industrial, va permite folosirea unor 
resurse încă necunoscute nouă de pe 
acest satelit al Pămintului. Ceea ce 
modestul constructor al acestor minu
nății nu spune, și nu spune pentru că 
este de la sine înțeles, este faptul că 
aceste resurse nemaipomenite vor fi

pentru întreaga omenire și pentru toți 
oamenii fără deosebire de naționalitate. 
Ce uriașă distanță parcursă de la ex
ploratorii colonialiști de acum cîteva 
secole care porneau în căutarea unui 
Eldorado pentru maiestatea-sa catolică 
sau pentru bancherii englezi și explo
ratorii spațiului cosmic care pornesc 
pentru satisfacerea setei de a cunoaște 
a minții umane și. pentru 'binele ome
nirii întregi ! Mai poate fi contemporan 
colonialismul eu aceste splendori ale 
progresului material și spiritual al o- 
menirii ? Fără îndoială că nu! în pra
gul acestui an, pe care luminoasele 
propuneri ale-Uniunii Sovietice îl cali
fică drept anul desființării colonialis
mului de pe întreaga planetă, putem în 
chip hotărît să sperăm că .această des
ființare va deveni un fapt îndeplinit 
in următoarele douăsprezece luni și că 
omenirea va asvîrli colonialismul în 
trecutul fără, întoarcere, unde va rămîne 
drețit una dintre paginile cele mai ru
șinoase ale istoriei.

Al. PHILIPPIDE

Fot oi LIG.4 IOSIF, >Mineri
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S-a spus despre București că este frumos 
mai ales vara pentru trandafirii lui, pen
tru acel abur vegetal care incendiază co
roanele copacilor dîndu-le spirit, într-un 
cuvînt pentru aerul său vesel, pictural, dar 
eu, să mi se dea voie să spun, cred că o- 
rașul nostru este frumos și iarna, ca în 
orice anotimp.

N-o să contest talentul horticultorilor care 
cu un rînd de petunii și cu două coloane 
de iederă realizează maiestatea unui loc 
altădată anonim, n-o să încerc să yă con
ving că șoapta 
de piatră nu 
rătăcit într-o 
minuni se pot 
în cupa unei 
are frunza în .-c......  K. ,
sellef și cîtă umbră, o dimineață ca perga
mentul, sub focul ostenit al toamnei.

N-am uitat nici acele parfumuri rătăci
toare ale salcîmului în floare pe care le 
aștept în fiecare primăvară, nici valul mă
runt. repezit în lut de la marginea Herăs
trăului cind yolele nibelungilor de la clu
bul „Metalul" mai string cu tgircenie în 
Pinzele leneșe, ultimul vînt de seară.

K-aș putea vorbi despre nașterea liliacu
lui, aruncat peste garduri de curți, într-un 
salt al esențelor, despre misterioasa desfo- 
liere nocturnă a plantelor de baltă sau 
despre unica, nemuritoarea ultimă cîntare 
a lăutarului ce slăvește după miezul nopții, 
romanța cu vers în lacrimă.

Toate acestea sînt Bucureștiul nostru de 
astăzi, cu lauda zidarului de^ dimineață, 
măsurînd lucrul de ziua trecută, cu formi
dabila urnire a mașinilor la ceasul răsăritu
lui, acolo unde munca a stat cîteva ore, 
cu milionul lui de ființe harnice, pornite 
să miște mai repede niște decenii întîr- 
ziate.

Dați-mi voie să vă vorbesc puțin și des
pre farmecul Capitalei, acum, în ianuarie, 
cînd se bănuiește că cei mai mulți dintre 
noi sar din cojoace lîngă molcomul foc cu 
gaze, cîntător și leneș. Maica Dochia-Băla- 
na, sfidînd primăverile grăbite ale anilor 
trecuți, a întirziat după calendar pe străzi. 
și în curți, dînd mai mult de lucru ca de 
obicei serviciului edilitar care a fost sur
prins cu puține mașini de strîns omătul in 
ogradă și ne-a lăsat cîteva zile cu munții 
Bucegi sub fereastră. Să nu fie atît de 
necesară infestarea cu sare a zăpezii, iar
na ar place în București chiar copiilor 
mai mari, lecuiți de săniuș pentru că, la 
depunere, marmurile ninsorii au o can
doare fermecătoare. Casele cresc în înălțime 
și copacilor, chenarele de lapte praf le vine 
bine.

Siluetei moderne a orașului tn construc
ție, siluetă agitată ca un desen făcut de 
pictori plini de temperament, îi lipsește 
tăcerea încremenită a lunilor de hibernare. 
La etaje, între cofraje, sus, pe la nivelul 
11 sau 13, pe unde vinturile sînt mai a- 
brașe și mai reci, ard becuri viguroase. 
Din pălimari cad snopi albi de nea și se 
aud ciocane. Tomberoanele grele de ciment 
aruncă colina industrială deasupra plan- 
șeurilor. Mîini harnice îndoaie încă fierul 
cu o dîrzenie sporită. Gradele mercurului 
sînt ignorate pentru că am învățat să 
coDtstruizn {Șn oricț aivi^mp. Perdele de ro
gojini, ascunde ic: ‘și^cvio, marele decor de 
mîine, cînd din fostele gropi ale Bucu
reștiului nor răsări imensele coloane de 
beton și sticlă ale blocurilor turn.

Recunoașteți că o plimbare cu sania pe 
sub tunelul de tuci și promoroacă al vene
rabililor stejari din fața Casei Scînteii er 
fi un lucru de rîvnit, mărturisiți-mi că un 
spirit avîntat pe ghearele de aluminiu ale 
patinelor, un zbor superb pe gheață, v-ar 
incinta... Poate chtar pacea lacurilor fere
cate cu ferestre de apă încremenită vă place 
foarte mult, pentru că ei nu i-ar trebui 
decît un „corb tăind orizontul diametral" 
și poezia s-ar naște în jur, acompaniată 
prozaic de chemările hibernale 
ființe cu aripi.

Dar mie îmi plac în această 
gerului de sus, fumul neclătinat 
lor, respirația de bărbat a motoarelor lor 
și chiar focurile neliniștite ale șantierelor, 
strigătul vesel al brigadierilor, lăcătușilor 
și descărcătorilor, forfota aceasta umană 
atît de optimistă, fără de care orice fru
musețe a lumii este lipsită de grația sa 
elementară.

Acestui București frenetic în tot timpul 
anului, luptind cu amorțirea ultimului a- 
notimp, i-am dedicat aceste rinduri scrise 
cu o peniță de cristal.

Eugen BARBU

Mihail EminescuA

ale unor

apăsare a 
al uzine-

' alorile autentice sînt a- 
similabile, pot fi inte
grate unei mari varietăți 
de structuri și atributul 
fixității aparține doar 
modelor, tocmai din a- 
ceastă pricină, atît dee- 
femere. Condiția perma
nenței este mișcarea, 
imobilitatea înseamnă 

moarte. Privită din perspectiva mo
dului în care este receptată, în peri
oade deosebite, opera de artă se 
schimbă, există nu numai o istorie a 
genezei- ei, dar și una a transmisiunii 
ei (care cuprinde, pe de o parte, in
fluențele exercitate de ea, pe de 
părerile și atitudinile cu care a 
întîmpinată). Se poate spune că 
sonalitatea unui mare scriitor, 
cum o aflăm întrupată în opera sa 
dăruită posterității, are întotdeauna 
ceea ce s-ar putea numi fecunditate 
istorică — în sensul că ea nu se com
portă numai pasiv. . lăsîndu-se asimi
lată, ci e înzestrată și cu o forță ger
minativă proprie, mereu reîmprospă
tată.

Nu intenționăm să întreprindem 
acum — aricit de ispititor ar fi — un 
istoric, chiar și sumar al interpretă
rilor pe care le-a primit opera emi
nesciană, sau al influențelor ei asupra 
poeziei noastre; nu ne vom feri însă 
de unele referiri și în această direc
ție. Ceea ce ne interesează este, în 
cîteva din coordonatele posibile, con
turarea unei imagini actuale a lui 
Eminescu; sau, mai exact, o încercare 
de a înțelege și explica, dintr-o per
spectivă actuală, sensul efortului 
creator eminescian și drama atît de 
răscolitoare pe care acesta ne-o co
munică.

Ca cri ce mare artist — și cu atît 
mai mult cu cît Ideile îl solicitau di
rect și intens — Eminescu și-a pus 
cu acuitate problemele fundamentale 
ale omenescului, a căutat cu patetism 
soluții pentru conflictele care — în
tr-un fel specific în vremea sa — 
împiedicau realizarea unei armonii 
intre existența umană și esența uma
nă, între libertate și necesitate, între 
natural și social, între obiectiv și su
biectiv. Preocuparea o regăsim in

alta 
lost 
per- 
așa
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orice încercare de a elabora un uma
nism, un cod de valori etice. Atri
buind o mai mică importanță soluțio
nărilor în plan strict teoretic pe care 
le oferă poetul (nu totdeauna consec
vente și înregistrînd influențe netă
găduite din idealismul german post- 
kantian), ne impresionează astăzi ca
pacitatea lui de a trăi liric o proble
matică de ordin etic. Una din direc-

112 ani de la nașterea 
poetului

țiile pe care le ia interesul con. npo. 
ran față de Eminescu va fi. așadar, 
aceea a reconstituirii unui ethos emi
nescian. Facultățile și funcțiile parti
cipării sînt puternic reprezentate in 
poezia sa, dezvăluindu-ne o natură e- 
sențial pasionată, în permanentă con
fruntare cu ea însăși și cu lumea în
conjurătoare. Realitățile care intră sub 
fascicolul atenției poetului sînt înves

tite cu o covirșitoare importanță, ele 
provoacă delimitări 6au adeziuni pline 
de un înalt sentiment al responasibili- 
tății și în acest context repetatele în
demnuri la apatie, indiferență, reco
mandarea ataraxiei, ne apar mai mult 
ca exprimînd o nostalgie a liniștii, a- 
parținînd unui spirit torturat de în
trebările fundamentale, decit ca o 
atitudine propriu-zisă în raport cu 
lumea. In fața marilor tensiuni elec
trice ale -lirismului eminescian, care 
se transmit atît de pregnant, cît de 
exterioară și de aulică resimțim ca
racterizarea făcută poetului de către 
Titu Maiorescu („Cu melancolie im
personală își căuta refugiul într-o 
lume mai potrivită cu el, în lumea 
cugetării și a poeziei"). Imaginea unul 
Eminescu stăpînit de „melancolie Im
personală" e cu totul inacceptabilă, 
acest mit îl spulberă lumina crudă, 
proiectată vast, a incendiilor polemice 
din opera poetului. Vechea interpre
tare, idealistă, a lui Eminescu punea 
un accent exclusiv asupra concluzii
lor filozofice care se desprind din 
poezia sa și cărora le acorda o valoare 
definitorie, apriorică. O explicare cau.

Matei CALINESCU
(Continuare in pag. 4)

JteaUzău
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zina „Tudor Vladimi- 
rescu" e nouă, frumoasă, 
cu ferestre largi, lu
minoase, cu oameni en
tuziaști și primitori, 
harnici și doritori 
oaspeți, de prieteni, 
născut undeva, la 
patul Bucureștiului, 
apropierea șoselei 

Giurgiu, într-un 
ce poartă azi denumirea : 

__  A răsărit ea o floare 
imensă, roșie, pe fostele maidane de 
la periferie, în pustiul acela de pînă 
mai acum 17 ani plin de bălării și 
de mărăcini, acolo unde, rupți, slabi, 
flămînzi, niște copii de oameni săr
mani își omorau timpul bătînd o 
minge de cirpă, o țurcă de lemn, ori 
păzind cele cîteva capre ale sără
cimii.

Acum, în locul pămintului acela 
sterp, năpădit de bozii și de scaieți, 
de hirtoape și de gropi căscate ca 
niște guri negre, știrbe, spre cer, s-au 
înălfat ateliere mîndre, largi, încă
pătoare, mirosind încă a mortar și-a 
cărămidă proaspătă, înzestrate cu ma
șini moderne, puternice, rezistente.

In incinta întreprinderii, de cum 
pătrunzi pe porțile mari de fier, te 
intîmțină șirurile de autobuze și tro
leibuze noi, gata de rodaj. Pro
duse ale industriei noastre socialiste. 
Mijloace de locomoție și transport 
create de miinile harnice ale muncito
rilor noștri. Mîndria noastră, a tutu
rora, mașini cunoscute aici și peste 
hotare.

Trecerea de la mașină la om se 
face uimitor de simplu, de firesc. 
Uzina primește zilnic numeroși mu
safiri. Gazde ospitaliere, muncitorii 
atelierelor te însoțesc cu prietenie, cu 
zîmbete luminoase și curtenitoare, cu 
inimi limpezi și deschise, care te apro
pie, te atrag. Acest lucru l-au simțit 
cu deosebire și cei cinci scriitori 
— Eugen Jebeleanu Aurel Baranga, 
Mihai Gafița. Radu Lupan și Ștefan 
Gheorghiu — veniți la întîlnirea cu ci
titorii organizată de Uniunea Scriito-

. rilor din R.P.R in colaborare cu „Ga
zeta literară" *■ .a avut loc la

duce spre 
muncitoresc 
„Progresul".

de 
S-a 
ca- 
în 
ce 

cartier

„Colțul roșu" de curînd, într-o după-, 
amiază de iarnă.

Discuțiile, desigur, au fost îndelungi 
și fructuoase, pline de idei, de păreri, 
de propuneri. Deschiderea a făcut-o 
mai întîi tovarășul Vasilescu Eugen, 
responsabilul cultural al uzinelor. Apoi, 
rînd pe rînd, au luat cuvîntul 
sală, făcindu-te să te simți ca 
cerc de adevărați specialiști 
literaturii, cititori harnici 
gostiți de operele create 
după Eliberare, preciși 
pozitive, în observații și

— Reflectînd realitățile 
transformare revoluționară, 
noastră trebuie să fie apro 
menii simpli care, 
negație și spirit de sacrificiu, sub con
ducerea partidului, făuresc o societate 
nouă.

— Muncitorul ți-a cucerit un rol 
însemnat printre eroii literaturii realist- 
socialiste, el fiind azi stăpîn pe 
soarta și pe munca sa, pe uneltele 
activității sale, iar despre el, omul 
care stă în centrul tuturor transfor
mărilor revoluționare, se cuvine să se 
scrie mai mult și mai bine.

— Literatura este un bun al între
gului popor, exprimînd interesele 
poporului Pentru ca ea să fie cît mai 
veridică, Cît1 mai apropiată maselor 
largi populare, scriitorul are datoria 
să adîncească procesul cunoașterii, să 
trăiască conștient, cu talentul și cu 
inima sa alături de cei despre care 
scrie.

— Partidul comunist a dus o luptă 
eroică și neînfricată în ilegalitate, a 
trecut prin încercări grele, a educat 
și a mobilizat masele în opera de răs
turnare a claselor exploatatoare.. Des
pre, activitatea partidului în anii ne
gri sînt necesare noi și grandioase 
opere literare.

Aceste cîteva cerințe, precum și al
tele, legate de creșterea măiestriei 
artistice, de reconsiderarea 
crări din trecut, ajyngînd . pînă 
prezentarea grafică a cărților de către 
editurile noastre, au fost exprimate de 
cei aproape 100 de muncitori adunați 
laolaltă cu scriitorii la „Colțul roșu".

A fost o îatiliiire de lucru, de aju-

cei din 
într-un 
în ale 
îndră- 

anii de 
remarci 
obiecții, 

în plină 
literatura 

ipe de oa- 
muncind cu ab-

în 
în 
în

unor lu-
1a
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® Criticii despre critica.
Răspund la întrebările noastre: Eeon Baconsky, Vera Călin, Șerban 
Cioculescu, B. Elvin, Mihai Gafița, Sil vian losifescu, Ion Lungu, Eugen 
Simion, Dumitru. Solomon,

riveliștea anului literar 
1961 ni se înfățișează 
prea îndeaproape, ca să 
putem pretinde că i-am 
cumpănit îndestul me
ritele și neajunsurile. 
Trăim incă in mijlocul 
ei, cu toa:e că ne a- 
flim la începutul lui 
ianuarie 1962! Mirosul 
p-ea proaspăt la multe 

cum au fost 
prețuitorii cei

limbile minorităților naționale au apă
rut douăzeci de romane, alte cinci 
fiind versiuni noi ale unora apărute 
anterior. Numărăm patruzeci de vo
lume de nuvele, schițe și reportaje; 
treizeci și cinci volume de versuri 
inedite; aproape douăzeci volume de 
stud-.i, articole, monografii literare sau 
prezentări romanțate; peste șaptezeci 
,-crări pentru copii, aparținind unor 
genuri diferite. Toate acestea — și nu 
putem declara că cifrele sînt com
plete — in primă apariție; nu puține 
d:n ele sint ale unor autori aflați ei 
i-.iiii la prima apariție in vitrină, de 
exemplu in colecția „Luceafărul" : sînt, 
firește, și ale unor scriitori dintre cei 
mii importanți ai perioadei contem
porane : Tudor Arghezi, Tudor Vi/inu*  
Mihai Beniuc, Zaharia Stancu, Geo 
Bogza, Nagy Istvăn, Lucia Demetrius*  
Szemler Ferenc și alții. Toate genera
țiile au participat activ la această 
recoltă, pe care putem si o socotim 
bogată.

Ne gindim că mai de folos chiar 
decit elocventele cifre care exprimă 
un cert avans al literaturii în anul 
1961 ar fi cîteva concluzii de ansam
blu, privind anumite caracteristici 
proprii ale acestui an literar, distin- 
gindu-l de cei precedenți și, de cel 

va urma.

cemelei este 
cărți! Ecourile felului 
primite de cititori — 
fără părtinire — nu ne-au ajuns incă,
in privința multora din ultimele apa
riții ale vitrinelor. Analiza la conți
nut a recoltei noi care s-a adaos 
literaturii in 1961 este treabă ma: în
delungă, prin urmare. Nu ne ispitește 
prea mult socoteala aritmetică, mai 
lesne de făcut, pe genuri și teme, sau 
pe autori, cu toate că unele concluzii 
ale unei astfel de contabilizări tini 
elocvente. De pildă, romanele su do- 
bindit o proporție numerici mult mai 
mare decit in I960 : in romineste si in

Mihai GAFIȚA
BECA KIND *Hal& la Vfinele *23 Auguetit'

tor reciproc, 'de lămurire a' unor pro
bleme însemnate legate de dezvolta
rea literaturii noastre noi. Concluziile 
acestei întîlniri reflectă necesitatea im
perioasă de a stabili o legătură cit 
mai strînsă între scriitori și cititori, 
un schimb permanent de păreri, me
todă sigură, eficientă, . ce poate ajuta 
la dezvoltarea creației lor.

„Veniți mai des printre noi I 
licita un participant la discuții.

„Odată cu uzina nouă, au crescut 
și oameni noi i" sublinia un altul.

„De la batoze și remorci am ajuns 
să construim troleibuze, autobuze 1“ 
observa cineva cu glas tremurat de 
emoție.

Erau cuvinte' înălțătoare, pornite din 
sinceritate tovărășească, idei ce-ți vor 
purta ecoul și mai departe, în dezba
terile ce vor avea loc în curînd, la 
Conferința pe țară a scriitorilor noș
tri. Iar aceste cuvinte calde, răsunau 
peste mica sală ca o chemare, ca o 
invitație la cunoaștere, invitație ce 
exprima o cerință mai. generală a 
muncii de creație, și căreia trebuie 
să-i răspundă cu însuflețire cît mai 
mulți scriitori.

Ștefan GHEORGHIU

CITIȚI ÎN PAG. 6:
Derea de seamă a înfîtnirii scriitori

lor cu cititorii de la Uzina „Tudor 
Vladimbescu".

ti, primă vedere, sînt mai multei 
pondere mai mare din punct de 

vedere literar, cărțile despre viața 
satului, in special despre viața satului 
contemporan — romane, nuvele și re
portaje. Cu deosebire reportajul face 
să crească proporția cantitativă a a- 
cestei teme, dar un reportaj de fac
tură distinctă care împrumută de la, 
romane și nuvele de mari dimensiuni 
destule procedee de construcție, în 
special structura sa unitară, apelul 
frecvent . la ' scenă, portret. și episod*  
chiar la conflict, urmărit intr-o scurtă 
desfășurare dramatică.

Intîlnit și mai demult în literatură*  
acest tip de publicistică se alcătuiește 
din ce in ce mai evident într-un gen 
specific, care îmbrățișează tot alte 
sectoare ale activității sociale, ale 
vieții umane. Înregistrăm in special 
lucrările semnate de Constantin Pris- 
nea, Petru Vintilă, Alecu Ivan Ghilia*  
Vasile Nicorovici, Paul Anghel, Ilie 
Purcaru, Viniciu Gafița, Mircea Șer- 
bănescu și Miko Erwin. Acest fel de 
reportaj este unul din fenomenele re
marcabile ale anului 1961; il subliniem

(Continuare In pag. &)



GAZETA LITERARA
a reporter Ghilia are 

reacții previzibile. Va 
fi trist cînd priveliștea 
din jur via fi aridă, 
monotonă, epuizată din 
punctul de vedere al le 
rich („prăbușirea neaș
teptată a soarelui in 
nori întunecă peisajul
și-mi schimbă dispozi

ția"). Va fi vesel cind priveliștea va 
beneficia de resurse in direcția des
cripțiilor bogate, suculente. Un alt 
suflu străbate reportajele o dată cu 
abandonul autorului în voia efuziuni
lor. La vederea recoltei, Ghilia face 
entuziast metafore: ...„combina intră 
cu aripile desfăcute și-un băiat rîde 
cu dinții albi ca miezul griului, pri
vind cum stolurile galbene dispar din 
fața lui ca-n.tr-un zbor pe nevăzute, 
rar miriștea rămîne goală în urmă, 
ca o barbă plină de țepi".

Reporterul e un colorist, care trăieș
te emoțiile contemplării. Se simte con
solat pentru lungile intervale acordate 
transcrierii faptelor numai diacă intro
duce pe parcurs și wn peisaj, ca un 
balsam. Înzestrat cu simț plastic, Ghi
lia consemnează profilul locurilor, miș
cările naturii, trecerea anotimpurilor. 
Răbdător, ne spune cum e satul iarna,
cum e sațul viara, cum se modifică
decorul. Are darul evocărilor ca și po
vestitorii moldoveni, din care provine 
(....toamna cu brumă groasă și di
mineți friguroase pri-nse pe cîmp, la 
tăiatul porumbului; glugile înălțate 
în fundul ogrăzii, lingă nucul bătrân 
și alăcile de noapte, de desfăcat, sub 
luna roșie, mîncarta de vîrcolaci".) 
Un leit-motiv al reportajelor e dru
mul. Prilej de contemplație, de înre
gistrare a nuanțelor în culoare și în 
relief: „De o parte și de alta, pădu
rea verde, de un verde gălbui, palid, 
cu umbre-ntunecate, brun-roșcate, îne- 
cate-n lumina fumurie a dimineții,... 
după sălcii și coline, și plopi singu
ratici, albi, ca niște facilii de ceară, 
și luncile grase, umbroase, întinse 
ca-n palmă, odată cu mașina și cu 
drumul, luneca panglica albastră ver
zuie a apei". Reporterul e un pelerin, 
oare dă drumeției un sens profesional. 
Notațiile culese susțin apoi idei mai 
generale. Mai întîi descrie cadrul, 
aici drumul dobrogean: „stepa întinsă 
sub cerul putred, cenușiu, și șoseaua
întinsă oa o piele de hipopotam prin
tre copacii rari urcînd elina domoală
a dealului spre Cumpăna". Apoi, după 
contemplația în spirit tradițional, ur

mează sublinierea elementelor noi. Pe 
meleagurile golașe dobrogene au răsă
rit copăcei, livezi, clădirile de cără
midă roșie, pătule de porumb.

Tot astfel din fizionomia uliței nu 
mat pot lipsi azi casele albe cu aco
perișul cochet, de olane-roșii, coralii, 
țuguiat, spre vîrf, cu geamurile oblo
nite, cu jaluzele verzi, și-un mic bal
conaș dinainte; în față, cu cîțiva duzi 
rămuroși, dimineața acoperit! de bru
mă, și peste zii, la amiază, scuturîn- 
du-se de acele transparente de gheață 
care cad pe pămînt c-un sunet crista
lin. Și în fabrică (aria reportajelor 
din „Asaltul timpului" e vastă) Ghiliîa 
se simte atras de detaliul plastic, fe
cund în sugestii. Reține o imagine: 
prin geam se zărește buchetul învoit 
de liliac de pe biroul directorului, mic 
semn de puritate și de poezie în at
mosfera jilavă a pieilor argăsiite. Pei
sajul are o putere miraculoasă în re
portajele lui Ghilia. Nu este numai 
un răgaz în desfășurarea epică, savu
rat pe îndelete, Nu este numai un 
fundal, care exercită fascinația sa 
asupra întâmplărilor. lată că peisajul 
servește și ea material de construcție 
în proiecțiile de simbol. Cum s-a pe
trecut, după Ghilia. marea prefacere 
a țării ? „Ceața dintre malurile zgu
duite de tunet s-a topit, nălucile s-au 
risipit în vînt și s-a făcut dimineață I"

In dorința lui de a se conforma 
tentațiilor reportajului liric, Ghilia a 
intîmpinat obiecții și rezerve mai ales 
din partea criticii. Dialogul său cu 
critica este vizibil în volumul „Asal
tul timpului" : autorul e supărat că 
1 se interzice un lucru plăcut și parcă 
se aude suspinul său cind nu mai 
poate rezista ispitei și sfidează un 
ochi inchizitorial imaginar adăugind, 
fie ce-o fi, o digresiune lirică. După 
aceea notează din nou fapte, fapte, 
fapte.

Că Al. Ivan Ghilia cultivă un re
portaj liric, aceasta nu trebuie să 
irite critica literară. Problema era, 
cum remarca G. Căltnescu în analiza 
romanelor lui Ionel Teodoreanu, nu 
doza de metafore existentă ci natura, 
consistența lor. Deci, nu prezența in 
sine a lirismului la Ghilia, ci întreba
rea : ce fel de lirism promovează scri
itorul ? Ceea ce i s-ar fi putut cere 
lui Ghilia era o dinamizare a liricii, 
o depășire a viziunilor molcome, moș
tenire a predecesorilor moldoveni. Ni
mic nu trebuia să-l hotărască însă 
pe scriitor să renunțe la înclinația 
poematică în reportaje, să despoaie

total întâmplările de veșmintele colo
rate pentru care el are atîta recepti
vitate.

Dăunător rămîne sentimentalismul 
liric, intenția de a conferi unei situații 
oarecari atribute superlative prin fraze 
mari, avântate, retorice. Sentimentalis
mul mai irumpe și in volumul „Asal
tul timpului". Despre țipătul unui ac
cidentat, Chilia compune rinduri prea 
înfiorate ....smulge din întunericul lui.
din durerea și moartea care-1 pîndea, 
care era lingă noi, între noi, în mijlo
cul Bărăganului, sub cerul înghețat 
și strălucitor". După o întâlnire cu un 
activist, intr-un decor poetic, reporte
rul mărturisește cu o nostalgie cam 
desuetă: „A trecut de-atimci aproape 
o lună, dar nu pot uita seara aceea 
parfumată de frăgezimea dulce și me-

ales, reporterul caută să reproducă 
ritmul construcției. Trepidația, eferves
cența in muncă se întîlnesc în pagi
nile despre Bicaz, despre Grivița Ro
șie sau despre tarlalele gospodăriilor 
agricole colective (ciclul „Scrisori din 
Bărăgan") . Stilul apare aici voit 
abrupt depoetizat, precis. Ghilia repetă 
ca o deviză în reportaj; „Notez tele
grafic". Astfel de la Grivița Roșie ne 
relatează: „S-a construit hala nouă a 
atelierului de sculărie; prelungit ca- 
zangeria; instalat noua linie pentru 
sudarea automată a cazanelor. Se 
lucrează la instalația de călit cu cu- 
renți de îpaltă funcțiune". Ajungind 
la veniturile unei gospodării colective, 
reporterul înșiră, nestinjenit, toate 
sursele respective. Oamenii sint des
criși din câteva trăsături, portrete fu-

AL. IVAN GHILIA

Asaltul timpului
lancolfcă a menuetului mozartian — 
creată parcă anume pentru coniesi-nf 
și amintiri și vocea voeia’ă. ca de 
violoncel, a secretarului, care povestea 
crâmpeie răzlețe din xbuci-mata lui 
viață".

Cind pornește pe panta duioșiei, 
reporterul riscă să se afunde in labi
rintul care amenință proza moHowe- 
nească. Considerăm de aceea o fază 
necesară această sforțare a lui Gr
ifa de a acorda acum intfirtate fap
telor, prezentate exact, sec, du- Salu
tăm infuzia de bărbăție, de sobriecue. 
de violență constructivă in refafare, 
chiar dacă ea nu concordă infaMeoaoM 
bine cu lirismul funciar.

Cu stăruință sint iidâțișafa fa re
portaje situații și oameni, cit mai 
fidel. Ghilia urmărește acte’ esertefar 
din realitate și se oprește asupra f- 
gurii comuniștilor. La utt secretar de 
partid evidențiază perspkuciutea tu 
alegerea oamenilor. tactul m munca de 
convingere, fermitatea decizi x re
portajul .Pe drumuri de țari*).  Mai

gare. Ghfiia «contează pe efectul de 
instantaneu

Dacă aderi la un reportaj docu
mentar. bazat pe acumulare de date, 
i-am pretinde Muși scriitorului o se
lecție mai riguroasă, un accent pe 
etemercta senzațional*,  in sens po- 
rith. de «r-.timt in raport cu sem
nificația comcrucțicL O atenție față 
ie tencmeneie cete mai noi. caracte
ristice tehnice» și moralei avansate. ar 
spori eficiența paginrkr. Va fi tate- 
rasarxi oe viitor regenerarea lirismu- 
taâ. faausfae esercia i Ia Ghilia. de 
astă dată bine împlântat in construc
ția epici densă, palpitantă. Așadar 
ceea ce iacă trebuie să rezolve scrii to 
ral esse fuziunea intre elementele poe
tice și MM sobru cu accent pe fapte

Scre a realiza o mai mare vioiciune 
ia reportaj Ghîtia apelează fa variate 
procedee reportericești. Concepe însem

nările ca niște scrisori, reface aidoma 
carnetul de note al unui activist, 
intercalează dialoguri care dau o 
anume atmosferă chiar dacă nu des
chid o semnificație nouă asupra îm
prejurărilor. („— Asta e tot, noapte 
bună I — Noaptă bună, soră. Noapte 
bună l“)

Nu e de mirare că abundă referin
țele de ordin literar și în speciali din 
domeniul picturii. La Bicaz, valurile 
inspmnate, verzui, de-un verde pie
tros, i se par venețienele Iui Petraș- 
cu. Ca să prezinte itoul contur al Bă
răganului este invocat un pasaj din 
„Pseudo-Kyneghetikos". Spațiul a ră
mas la fol de nemărginit, arată re
porterul, dar valurile verzi sau uscate 
de Iarbă, unde s-ascundeau pe vremea 
lui Odobescu cârdurile de dropii au 
dispărut, acoperite cu lanuri nesfârșite 
de grine și porumbiști, tarlale de bum
bac și orezării și vii întinse încărcate, 
toamna, de ciorchini grei, dulci, ze- 
moși, șl vara în iunie, împestrițate de 
cimpuri înflorite de maci și mușețel 
galben, parfumat, ca un covor undui
tor de catifea. In depărtare, pe linia 
orizontului se profilează siluete masi
ve și uriașe — Semeteul, Gostatul, 
centrul mecanic de la Ciulnița.

Imaginile liierare sint folosite ca 
punct de reper pentru paralele com
parative pe tărâm social-politic. De la 
imaginea tocurilor înlănțuite din Geo 
Bogza se ajunge prin contrast la vic
toria revoluției culturale de masă, în 
satele noastre, de la pamfletul arghe
zian împotriva boierului puhav, căruia 
nu-i priește cafeaua, la oamenii găz- 
duiți acum in vechile conace.

Revenind Ia problema centrală de 
creație pentru Ghilia, raportul între 
tradiție și inovație, considerăm repor
tajele sale un examen în vederea noi
lor romane. Și după „Cuscrii" și după 
.Ieșirea din Apocalips", critica a in
sistat asupra căutărilor scriitorului, 
care vrea să păstreze ce e durabil din 
arta prozatorilor moldoveni și s-o 
adapteze la cerințele contemporanei
tății, la dinamica muncii socialiste.

Parcă o emblemă devine desenul re
porterului inspirat de Ceahlăul — ice
berg misterios — învăluit in cețuri, 
același totdeauna și mereu altul care 
rivalizează cu peisajul nou, grandios 
al instalațiilor de la Bicaz. In fața 
muncii și tehnicii moderne elanul liric 
al scriitorului capătă o vibrație deose
bită : „Trebuie să vii să vezi șantie
rul noaptea ; să vii să-ți lași obrazul 
scăldat de lumina fosforescentă a re
flectoarelor ; să-ți treci degetele pre
lung peste piatra rece și umedă de
pe fundul gropii de fundație... să J
trăiești senzația unică, fascinantă, a 1
fuziunii ciudate ou cimentul care se
toarnă, cu rezonanța apelor care par- I
că freamătă și se izbesc de. baraj 
și-alunecă vîjîind prin inima munte
lui spre marile turbine de la Ste
jarul".

Pentru un reportaj liric al construc
țiilor industriale, Ghilia trebuie să-și 
dezvolte aptitudinile. Nici el nu rămîne 
străin de propoziția, cu caracter apo
dictic, înscrisă in finalul cărții sale: 
„Moldova a intrat în circuitul timpului 
contemporani"

S. DAMIAN -i

• • • • •
olumul lui Horia Zi- 
lieru aparține unui poet 
al stărilor sufletești ne. 
complicate, limpezi, ne- 
solicitat de pasiuni răs
colitoare, spectaculoase. 
„Puțin sentimental, a- 
prins puțin", cum te 
definește într-un poem, 
el vibrează continuu de

emoția trăirii prezentului socialist, adu
cător de bucurie. Natura sa afectivă îl
conduce către un lirism al sentimen
telor delicate, poetul făcind parte, tem
peramental, din familia firilor gingașe, 
înclinate spre duioșie, ilustrată in lite
ratura noastră de nume ca losif sau 
Emil Girleanu.

O asemenea structură sufletească, 
aspiri nd către echilibra interior, către 
o așezare calmă a sentimentelor. se 
realizează, liric, mai ales intr-o poe
zie a .bucuriilor simple*,  a hanii că
minului, poetul simțindu-se chemat să 
ante spiritul nou al vieții infime.cer
titudinea și solidaritatea instaurate de 
socialism și in acest domeniu. Intr-a
devăr, cele mai multe din poezîife de 
dragoste cuprinse in voiam ca și orie 
din ciclul „Stele peste leagăn * glori
fică armonia familiala, clădită pe în
credere ți afecțiune, lată versuri des
pre această viață domestică: .In ,«i- 
găn, în mireasma de fragedă «rifină 
/ adoarme fata mică. în fiori. ca o 
albină / _ / mame Bapă taapfai 
subțire și duioasă, / ca trestia pe Jacari 
în somn adine se lasă. . Dar tafa-a 
altă lume, din frunze și petale / feti
ței ca zăpada i-așterne un cânt fa cale 
j și-n apele oglinzii adânci ca • &► 
■rtînă / plutesc, ca fot de rt
vise, împreună". Tabloul de ma- sas. 
semnificativ intitulat .Landă ftaișfi*.  
este ilustrativ pentru una din caarăe- 
natele principale ale poeziei ha Zi-
lieru.

Aspirația erotică se va acorda și ea 
acestui ideal, poetul nelăsîndu-se zg_- 
duit, nici aici, de mari cutremure su
fletești. Doar citeodată amintirea

mpresia generală p« 
care o lasă volum-, 
este stenică și lumi
noasă. Reiese, din lec
tură, că poetul are cer
titudini, valori elice și 
estetice obiective care 
fundamentează exis
tența și arta sa. Deschi- 
zîndu-se sub semnul

luminii („O, zborul de lumină al ste
lelor pe cer") cartea rămîne credin
cioasă luminii limpezi și matinale așa 
îincit vedem aici un simbol, o încli
nație temperamentală, o viziune a 
lumii și aproape o tipologie ar
tistică. Cel de al doilea poem — 
„Versuri" — e o artă poetică, origi
nală prin aceea că Utan vede viața 
ca lirism. Viața nouă, socialistă, 
munca deplin creatoare a oamenilor 
conține și degajă nu numai valori 
emoționale ci poezie propriu-zis pe 
care poetul nu face decît să o capteze, 
să o transcrie și să o redea adevă- 
raților autori. E într-un sens ideea 
lui Anton Pann, dar eliberată de naivi
tatea ei primordială, filtrată printr-o 
conștiință trează, astfel incit „Dela 
lume adunate și iarăși la lume date" 
primește, acum, o altă gTavitate. Utan 
aspiiră aici să devină poet popular 
nu în sensul că ar fi un culegător de 
folclor sau în sensul superficial că 
ar prelua mecanic anumite forme 
date ci aii receptării vieții socialiste 
ca poezie, așa cum planta receptează 
lumina și o transformă în clorofilă 
Importanța actului de creație nu e 
deci minimalizată ci iși păstrează în
treaga răspundere artistică.

„Frumoase versuri spune țara 
de dimineața pînă seara. 
Vibrînde, ninse de lumină, 
ascultă : le desprinzi în zori 
pe cînd se-ndreaptă spre uzină 
coloanele de muncitori...".

„Vezi jocul de culori al toamnei 
neclar și vag ca un ecou, 
vezi semnul prins în colțul hainei 
purtat cu cinste de-un erou".

Calitatea esențială a poetului ar fi 
receptivitatea, acea atenție care e și 
participare, osmoză psihologică între 
creatorii de valori ți creatorul de 
frumos.

„Cu versiri, țara te-mpresoară, 
dfa dîa țarini ia desprinzi.

poartă spre trecut de unde răsare ima
ginea unei iubiri din adolescență. Miș
cat, poetul intonează o romanță de 
autentică melancolie: „Ierburi mari 
crescură peste drumuri, / să ne-astupe 
dragostea și ora. / Cite iele nu-și ju
cară hora, / iarna în columnele de fu
muri !/,../ Căpriorii mei cu diaman
te / nu-ți mai ies în cale de pe cres
te / și tu mori încet ca o poveste, /

peste gir’.e / trurrh'râ beat jt-i 
clatină tn vînt / și ca franța veștede 
azvirle / apele dn tafaa fafeeriod. / 
Din penumbră, IxntrH cocorii / se ro
tesc în sec.', de c? teste
umeri răvășindu-mi noră / să nu-i 
aflu liniștii popas*  (.Scrisoare din 
cimp") sau din altă poezie: „Depar
te-acum. în toantea cu peter;, tu 
ai plecat cu soarefau maț / Jo 
vesc în ceață plopii. S ifarârîn / cu 
foșnet de taita s_b gea~_~ csrz- / Te 
caut prân oglinzi rât ztserzre. cind 
spală flăcări de rjgrâsd, bCiad / și

:râmințâri contemporane, fără răsunet 
in conștiința generală. Asupra unor 
asemenea consecințe posibile aș vrea 
să-l fac atent pe Horia Zilieru, și nu 
-umai pe el. Extinderea pe care a 
luat-o in ultima vreme poezia căminu- 
luL a vieții noi de familie, argumentea
ză, fără indoială, oportunitatea unor 
astfel de precauțiuni. La Horia Zilie
ru se întîlnesc și accente intimiste, 
mai ales in ciclul .Stele peste leagăn" 
unde gingășia, calitate reală a poetu
lui. iși arată și reversul: sentimenta
lismul. Ne intirnpină versificări naive: 
.Are tata azi pe lume / fata lui /

HORIA ZILIERU

Florile cornului 
tînăr

tr-.M uoBcaigla si coboare / cu le
bede pe *=rt  Jopărând”. (.Interior*).

Ia aces voltan poezia lui Horia Zi- 
«"s gravitează mai ales in jurul te- 
■e erotice și familiale care, in viziu
nea sa. se suprapun. Cian arătam și 
nai sas. lirismul său. izvorind din a- 
reste resurse, nu este ai unui tumul
tuos și nici al unui reflexiv, ci, mai 
de grabă, al unui sensibil in genul lui 
Șt O losif. Asemenea naturi poetice 
«ac psadite și de unde pericole. Ar fi. 
■M tata. cd al intimismului, al can- 
teefel ta nesemnificativ, intr-o poe
zie —vapabtlă să poarte ecourile unor

mierle-o strigă-n zori pe nume / sus, 
in grui*  sau: „Și-n pervaz răznit de- 

seară / fără bani, / zice-un greier din 
vioară: / nani, nani" („Are tata"). Nu 
vreau să înmulțesc numărul exemple
lor de acest fel.

Carențele cărții de debut a lui Ho
ria Zilieru nu se reduc însă la atît. 
O umbră destul de groasă aruncă a- 
supra acestui volum tradiționalismul. 
Dacă în unele poeme el există voalat, 
trădat mai mult de o anume vetustețe 
a timbrului poetic, în altele răsună 
clar, ca în această chemare adresată

iubitei: „— Vino în pădure 1 Ca hai
ducul / te-oi fura abraș a doua oară" 
(„Stihuri de primăvară"). Nu am in
sista prea mult asupra acestui aspect 
dacă elementele tradiționaliste s-ar re
duce in această culegere de versuri nu
mai la funcții figurative, de decor dar 
ele ajung uneori să compromită și vi
ziunea poetică. Un poem din ciclul 
„Pe-un picior de plai", pe care l-am 
fi vrut un răspuns contemporan dat 
Mioriței, sau oricum, o interpretare 
actuală a vechiului mit expune o nos
talgie a vremurilor trecute, legendare, 
o ciudată sete de regresiune agrestă:

„Dragoste, de mînă, prin legende — 
hai I 

Spune-mi, nu-i amurgul un picior de 
plai ?

Norii ce scoboară peste cer, greoi 
Nu-s, ca in baladă, turme — trei — 

de oi ?
Unde vi-i taraful, păsări, lăutari, 
Ce-mi cîntați pe casif /doar la zile 

mari ?
Bulgării de stele, cerule, n-arunci ? 
Dragoste, balada ce umbla atunci 
de pe buze-n frunză și din ape-n culmi, 
eu o simt cind luna trece peste ulmi 
și mă bucur singur că s-o naște iar 
fluieru-i să-l poarte pui de pădurar".

(„Miorița")

Efectele unei astfel de viziuni ajung 
și in poeme care celebrează epoca 
noastră, realizările oamenilor de azi. 
Astfel, într-o poezie, H. Zilieru va în
cerca să picteze un peisaj industrial, 
el servindu-se însă pentru aceasta de 
elemente care țin de mediul silvestru. 
Citim: „Stau între stîlpi de-oțel, ca-n- 
tr-o pădure / rămasă după focuri, în 
picioare / și de-aș suna din corn de 
vinătoare, / ar trece cerbi prin lumi
nișuri pure". Așadar „corn de vină- 
toare", „cerbi", „luminișuri"! Mai de
parte, în celelalte strofe ale poeziei (ea 
are in întregime 20 de versuri), vom 
da peste „oglinda lunii", „privighe
tori", „cracă", „pruni", „ferigă", „ră
dăcină", „frunză", „ram" etc, poezia

se intitulează însă, — mă veți crede? 
—■ „în laminor". Cîntarea mediului 
muncitoresc ar fi trebuit însă, în mod 
firesc, să determine un univers meta
foric specific, adecvat.

Asupra acestor probleme, pe care 
prima sa carte le ridică, Horia Zilie
ru va reflecta, desigur, în spirit crea
tor și va ajunge pînă Ia urmă, sînt 
încredințat, să arunce lestul arhai
zant care îi îngreunează citeodată 
înaintarea. I-aș adresa în acest sens 
îndemnul de a aborda cu mai mult cu
raj aspectele actualității dintr-un unghi 
de vedere cît mai propriu spiritului 
contemporan, socialist. „Florile cornu
lui tînăr" conțin poezii care îndreptă
țesc încrederea noastră în talentul lui 
Horia Zilieru. Aș vrea să semnalez, de 
pildă, poemele „Cărămidarii" sau 
„Nopțile cartierului", elogii ale activi
tății umane creatoare, „Acuarelă" — 
sugestivă stampă a Timișoarei de azi 
și, mai ales, poemul final „Cintec pen
tru steaua roșie" —închinat partidului. 
Există aici, un ton bărbătesc, vigoare 
lirică, dovadă că Horia Zilieru deține 
bune resurse poetice: „Cînd te privesc 
cu ochii visători / atrași de raza-ți tînără 
și vie, / ești parcă-n slavă floarea pur
purie / în al priviri-mi ram unduitor. 
/ Desprinsă din bătaie, la un, semn / 
mi-ar sparge pieptul inima in două / 
și-n jurul tău ca o planetă nouă / ea 
s-ar roti într-un etern îndemn / ... / 
Pe scutul meu te-am încrustat. Și 
cînd / . spre dușmani îl întorc, se fac 
cennșă / Iar munții îmi deschid, prin 
■ei, o ușă'/ și trec cîntînd..."

Creația poetică viitoare îi solicită 
lui Horia Zilieru mai multă îndrăz
neală în reflectarea temelor actuale, 
în ridicarea mijloacelor sale poetice 
la înălțimea acestor teme. Cartea de 
față conține, cum am încercat să ară
tăm, numeroase realizări, premize ale 
acestei înoiri Ia care poetul contem
poran aspiră.

G. DIMISIANU

= pr_âTK-i 
se-odod ca siț*  rerx afscz.
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Înscriu — ceie nM aMfe — ta Mi 
iirismofai ahfecrr. riwi tată w 
temperament Bric. • amfehâtafe fc4 
și aș zice, nfeifetoaii asa că 
in arsambifa «ăs e mMta sw’ 

al contradicție- iese ăaeeefit fafigM. 
asta cel puțin iirnei'l Dta a- 
ceastă ciocnire, poezia tai Utas a 
avut de câștigat cfai «rât fa versu
rile pe temă dt ți fa cefe cocbxuî» 
pe o idee-vaioare. '-fixează o sensi
bilitate personală, naă fi nuanțată, 
fără <fe care Drisrafa ehiurtiv s-ar fi
putut transform fa descriptivism 
plat, in retorism alegoric, ceea ce 
constituie versrâkare, iară na poezie, 
în lirica obiectivă, — care presupune 
o contradicție — fermenta subiectiv 
(de La s-jbi-ect) este domolit, supus 
dar nu abolit, distrus fiindcă o vic
torie totală «sucea tai ar însemna 
moartea poeziei. Toc astfel, pentru ca 
hidrocentrala să dea lumină e necesar
ca apele repezi ale râului să fie do- 
molite de baraj dar dacă riul ar seca, 
barajul singur nu poate produce lu
mină. .Așadar, existența socialistă ii 
apare Ita Uter ca un poem realizat 
?e care poete, atent îl captează, il 
scrie și îl redă mulțimii.

Certitudinile pe care se bazează 
existența și arta poetului sint: omul, 
munca, patria, tinerețea, frumosul. 
Omul iși pune pecetea, amprenta a- 
supra oricărei activități, asupra na
turii. Iubind natura, fiind sensibil 
la farmecele ei. Utan o vrea — 
intr-un narcisism obiectivat — nu 
numai dominată de om, dar refiectin- 
du-i chipui. In acest sens, „Bicaz". 
— una din cete mai frumoase poezii 
ale volumului — surprinzi nd intr-o 
imagine reușită forța naturii, salută 
grandoarea omului care o supune :

„Ca niște bivoli negri dorm munții 
rumegînd 

vise milenare,
fa latul trunțiicx țiaiod

râritei soare.
î varâxi mari, sub piscuri
1 *râ  zarei in stei
«reaș-tă-o neclintire 
si efe apă-a pliscuri 
ciad «pa va ajunge pîn-la ei".

*tarra e'iberată de exploatare dă 
MMta taMitofe („Mindrie") și po- 
«MBăți nelimitate („Pînă la stele"). 
?aJria este desfășurarea unor imense 
bofătfi. pe care omul se simte stăpîn, 
<e aceea II ți invită cu mindrie, pe 
sslânta de bună credință, în țară, ca 
ta casa lui („Drumețule"):

. Ai să cunoști chilimul, în august, al 
livezii 

râ zx-’a-cteiepciuoe din snoavele lui 
Pann 

teface-omiăd'âtă ca-a stihul lui

„Drumețule, te-așteaptă știuta omenie 
din iată-Q fiu pe oare o moștenim un 

pic. 
Și strângerea de mină, de frate, o să 

vie 
ca doina-nfiripată la coasă din nimic".

Am citat câteva strofe d'mtr-o poezie 
care, nu singura, firește, dă o ima
gine emoționantă a patriei, imagine pe 
care o regăsim răsfrântă în multe alte 
versuri din volum. In „Spadă și floa
re", patria e legătura organică dintre 
om și pfimint, continuitate. In acest 
sens interpretez și o altă poezie — 
„Sanie" — printre cele mai frumoase, 
in care se exprimă necesitatea antelcă 
a reîntoarcerii, fie și de-o clipă, la copi-

nouă, eroul liric simte nevoia să ia 
ceva cu ei, din vechea casă,drept care 
păstrează, simbolic, busuiocul, floarea 
modestă care amintește de sat, de 
copilărie, de basmele și obiceiurile 
vechi... „prin milenii grele, busuioc, 
/ ne-ai păstrat credință numai nouă. / 
Punte de argint te-aș ridica / între 
ce a fost și ce-o să fie...“. („Busuioc").

Pe această idee a continuității intre 
ce a fost și ce-o să fie, merită amin
tită încercarea de a integra legenda 
prezentului, de a proiecta mitic viitorul.

TIRFRIl UTAN

Versuri
Arghezi 

rârz:_ Ia foc de vreascuri, sub mînuri 
de țăran".

.Sub tălpi o să-ți aștearnă potecile-n- 
spre stână
grunțișul lor de stîncă și perine de 

ierbi, 
in neclintiții codri cu liniști de fîntînă 
ai să desprinzi și pasul și cîntecul 

de cerbi".

„Te va chema Bicazul, sau Reșița, sau 
Delta, — 

nu ne citi pămîntul pe învechite hărți". 
„Nu-s tinerele — orașe acolo însem

nate, 
furnalele — giganții ce nu trăiau pe-a- 

tunci, 
nici ciclofazotronul, nici noile palate 
de la fereastra căror fac semne mii

dt pruaci..."

lărie, Ia satul natal, izvorul acum 
melancolic al vieții:

„Cai mărunți și-o sanie de țară 
necunoscut acasă m-au adus. 
Un fir de apă, strună de vioară, 
prin gheața spartă, cîntece mi-a spus.

Simțeam pornire grea cum mă 
îndeamnă 

să mă întorc de unde n-am plecat.
Un strop de nea mi-a strălucit pe 

geană 
cînd tata se-ntorcea, prin niine,-n sat".

„Sanie" trebuie citită împreună cu 
„Spadă și floare", ele se continuă, 
se întregesc, în continuitatea gene
rațiilor, amestec gradat de trecut și 
viitor, de melancolie și speranță. Ex
trem de semnificativă, in acest sens 
mi s-a părut „Busuioc", un frumos 
țwcai «U cQutinulUjiâ. Mutat iati-g <**ă

încercarea, interesantă și dificilă, nu 
reușește cind poetul împrumută versu
lui popular formele („Cintec la Dună
re") unde simplitatea devine simplism 
iar claritatea, naivitate; însă cînd 
integrarea e de conținut („Făt fru
mos", „Constelația fecioarei", ,,Kira“) 
poezia e reușită. Zborul în cosmos al 
omului sovietic, realizare a milena
relor aspirații ale umanității, care a- 
paz în basm, este respus prin basm, 
un basm adevărat, in care Făt-Frumos 
azvirle buzduganul în lună, pînă la 
stele, spre deosebire de lăudărosul 
zmeu al căzui buzdugan cât • nucă,

pică în baltă. „Constelația fecioarei" e 
reluarea legendei prin perspectiva ge
nerației cosmonautice. Călătorind pe 
Caspica, poetul retrăiește legenda Ki- 
rei, într-un ton autentic de ba'-adă. 
Dealtfel, Utan reușește în baladă, 
care apelează la valorile melodice ale 
versului său și la o ușoară melanco
lie, străbătută de sclipiri scurte de 
paloș. Jn acest raport, trecut-viitor, in 
sentimentul continuității, latura eroică 
apare în ciclul dedicat Lupenilor sau 
în tripticul rural.

Utan crede in comunicarea dintre 
oameni. „Drum singuratic" e sterilitatea 
singurătății. In „Cîteva cuvinte", sin
gurătatea apare ca sentimentul unei 
plenihidini neîmpărtășite. Dar una din 
valorile cele mai evidente ale volumu
lui o constituie tinerețea, certitudinea 
unei eterne tinereți. Aceasta nu e doar 
o vîrstă biologică a omului ci o ati
tudine creatoare în fața vieții, o viziu
ne permanentă: „N.u sfîrșește tinerețea 
niciodată — / florile-i sub cerul nostru 
roadele-și dădură" („Pînă la stele"). 
Vîrstă a entuziasmului creator, perma
nența tinereții înseamnă permanența 
entuziasmului, prefigurat prin flacără:

„Cincisprezece flăcări,
ani mei de-atunci, 

Cincisprezece flăcări — 
anii țării mele.

Cincisprezece flăcări 
dănțuie pe munți.

Cincisprezece flăcări roșii în drapele".
(„Cincisprezece flăcări").

Melancolia firească a trecerii timpu
lui („începi să fugi de mine copilăria 
mea") e îndepărtată fiindcă, spuneam, 
vîrstă e mai mult psihologică, e o 
chestiune de viziune a lumii („Sfirșit 
îți este drumul, dar lasă-mi ochii 
tăi..."). Cultul tinereții, al suavității, e 
uneori naivitate, ca în „Motiv de pri
măvară". Talentul miniatural se reali
zează însă în „Frumusețea" unde a- 
ceastă pasăre măiastră produce o dulce 
tulburare: „Frumusețea, pasăre străină, 
/ zboară pe la mine prin grădină / 
și se-ntîmplă-adesea de scoboară / 
intr-un ram al meu, și-l înfioară".

PuuS GEORGESCU
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PEMOSTEflE BOTEZ

asa memoria lâ
Singurătatea sură împresoară 
Ca un amurg întârziat de seară 
Casa memorială,
Pustie și goală,
Păpușile-amintirilor de ceară...

Portița, un podeț, pridvorul 
'Așteaptă parcă
Și astăzi să se mai întoarcă 
De pe cărări de munte, scriitorul.

Dar dintr-o noapte, — parcă-ar fi fost ieri. 
El e în cîntec de privighetoare, 
în rădăcini, în frunze ori în soare, 
Da-n casa lui nu este nicăieri.

De-atunci aicea-i parcă tot statornic 
Și tolu-ncremenit la locul lui;
Un univers rămas al nimănui, 
Ce-a stat din mers ca un ceasornic.

Doar timpul singur zace-ntins și mul 
In liniștea odăilor deșarte, 
Citind aceeași pagină de carte 
Unde-a lăsat-o el, la început.

Stă timpu-ascuns și-n foi de manuscris, 
în rînduri și în literile mari
Și, nevăzut, tot roade ca un cari 
în masa scundă unde el le-a scris.

Ca într-un rit uitat, egiptiean, 
Sînt toate adunate-aici de față 
Precum au fost pe cînd era în viață . 
Un toc, o călimară, un roman...

Dar toate îngropate ca-ntr-o l-avă, 
Ca-n nu știu care ireal Pompei; 
Cerneala-i ca rugina pe condei 
Și ștearsă pare scoarța cea moldavă.

Mimînd obscur finala transformare, 
Sfidează nemurirea niște scrum 
în scrumiera inutilă-acum
Că-i demult stinsă ultima țigare.

Vizitatorii ca-ntr-o catedrală 
Pășesc tăcut și fața li-i sfioasă, 
Și parcă-l caută, că nu-i acasă 
Aici în casa lui memorială.

în seara ceea de-am deschis un tom
Din operele lui care-au rămas, 
în orice rînd am auzit un glas 
Și-am cunoscut că-i glasul lui de om.

GHEORGHE TOHOZE!

Cîntec și flacără
Fibrînd prin stalactitele de sare, 
nu, vocea cu a mărilor, n-o schimb. 
Sînt clopotul ce nu-i scos din cuptoare, 
dar sună, anunțîndu-se în tâmp.

Din flăcări sui. E prețul înălțării 
în inima pădurii, focul viu.
în glasu-mi tânăr, cîntevele țării 
își adună freamătul târziu...

Oră fără tine
Oră năruiiă-n văzduhuri. Oră 
lăsînd o urmă arsă pe cadrane, 
peste nisipid umbrei mele stinsă, 
ca luna peste caravane...

Oră sfîșiată de stele-n cădere, 
oră goală de culori, ciutură spartă, 
turn amețit de ploi, rostogolire de lespezi, 
pădure moartă !

De-ai veni, ora s-ar cuibări
în ceasornicul de lemn, ca-ntr-o casă de țară, 
lumina s-ar înfoarce-n petale,
iar stelele s-ar înapoia, într-o cădere spre cer, 
lingă steaua polară...

(inscripție pe o statuie)

Rotunzii umeri, părul, leneș val 
și ochii mari, cu frunzele asemeni, 
s-au risipit într-un surîs final 
cu unghiile zgîriat în cremeni.

Nu sîntem decît flacără și cînt, 
ni-s chipurile reci, uitată vatră, 
dar dăinuie sărutul nostru, sfînt, 
tăiat de carnea trupului în piatră...

MIROiX RAPE PARASCH1VESCIJ 

j Cîntec 
din Lătrîni
Un cîntec vechi am să vă spui, 
Și minunat din cale-afară, 
Ce sub o creangă de gutui, 
De mult, o fragedă fecioară 
îl îngîna cu dulce glas 
în curtea unui han de țară. 
De-atunci în suflet mi-a rămas 
Deși trecură ani de-a rîndul, 
Iar cîntecul, ca vinul vechi 
Ce mai viclean iți fură gîndui. 
Tot îmi răsună în urechi 
Și buza-mi tremură spunîndu-l.

*M i-aduc aminte ca acum 
De seara ce pica domoală : 
Plutea un abur ca un fum 
Pe zarea lîncedă și goală 
Și-ntregii firi, atâta preț 
îi da cîntarea ei cea dulce! 
întârzia, cîte-un drumeț 
Ce-a tras în gazdă să se culce, 
Sub un întins șopron pătrat 
Cu scîrțîit își mină carul 
Iar cu feștila un argat 
Aprinse-n poartă felinarul. 
La staul, vite rumegînd 
Mugeau în ieslea foșnitoare 
Și străbatea din cînd în cînd 
Din crîșmă, ciocnet de pahare, 
în pacea care se-aștemea. 
Cu svonuri stinse prin ferestre, 
Cîntecul ei, fecioara mea 
Și-l depăna ca pe-o poveste.

Ieșise luna — și încet 
Urca pe-al cerului pridvor. 
Din vîrful unui nalt brădet 
Să-și dea lumina tutulor. 
Iar cîntecul suia ți ei 
Sub raza ei de borantic : 
Spunea de lupte, de rezbel 
Și de-un viteaz, temut voinic; 
Spunea de-o dragoste trădată 
Și de-un popor în lanțuri prins. 
De-o trează flintă, necurmată. 
Și de-un conac in foc aprins; 
Spunea de-un mîndru cap de oaste 
Ce 'rî’mîntase poteri mari 
Și bolea sub coaste
Năduf de trântori și tâlhari;
De-un răzvrătit spunea, de frunte. 
Cu țara strînsă-n jurul lui 
Ce slobod frîu mîniei crunte 
Dăduse — și-a răpus destui 
Asupritori și nesătui, 
Lovind într-înșii fără milă... 
De-abia șoptit am întrebat 
Atunci, pe frageda copila, 
Cine-o fi fost acel bărbat ?

Trozni un ram, ea a tăcut; 
Urcase-n fruntea nopții luna, 
Iar cîntecul mi s-a părut 
Că îl știam dintotdeauna.
Trecute vremi! de mult v-afi stins 
Dar glasul vostru tot mai bate 
în pieptul meu, unde-am cuprins 
Fecioara, sărutînd-o poate. 
Ci anii stol s-au dus de-atunci, 
în țară multe se schimbară, 
Dar prin răstimpuri cît de lungi 
'Aceeași vrajă mă-nfășoară :

Dumineci line, plaiuri verzi 
Și flori în creanga foșnitoare 
Care-și strecoară prin livezi 
înmiresmată, cruda boare; 
Sau zile triste, în furtuni, 
Cu ploi și vifore prin crăngi, 
Cînd frînți se zbat bătrînii ulmi 
Și-n neguri stins se-au'd tălăngi; 
Ori, cînd pe 'drumuri lungi străbat 
Rîpoase muchii, netezi șesuri, 
Pe-al țării drag pămînt se-abat 
Mii zvonuri, pline 'de-nțelesuri. 
Și azi, pe toate cînd le-ascult, 
Făptura mea se înfioară 
Ca-n povestirea 'de demult 
Din curtea hanului de țară.
Că-n cînturi din bătrîni rămîne 
Pecetluit cîte un semn 
Ce poate fi, la cei de mîne, 
Podoabă, pildă și îndemn.

CEZAR BALTAG

Tangaj
îmi zăbovești iubire zveltă. cerul.
Din zborul rar al stelelor, din nou 
în întâlniri de galaxii mă-ntrec 
deasupra unui rotitor platou,

Din chipul tău aș vrea să-mi scutur chipul. 
Dar împietresc și iar tresar spre stele 
și iar mă-ncliină între două zbateri 
tangajul veșnic al iubirii mele.

ECGEW JEBELEANC

//♦♦.et circenses...
Cu miile-i de cîrlionți în soare, 
cu barba lui caprină, filozof, 
stă Marcus Aurelius pe calu-i, 
cam de vre-o două mii de ani 
la Roma ;
privește 
cu ochii-i exoftalmici, gînditor, 
văzduhu-albastru, 
in timp ce armăsarul de sub el 
înalță, cam de tot atâta vreme, 
masiva lui copită, 
să nu-l atingă 
aceste libelule sau gîndaci 
ce-i zboară pe aproape : 
limuzinele.
O, Ave Caesar!
Umbra-i, odată cu-nserarea, 
se-ntinde, ca un val, peste-oceanul 
de-asfalt.
Atâtea s-au schimbat...
Luna 
plombează cu argint 
măseaua cariată 
a Coliseului. 
Caracalla privește, 
cu fruntea lui brăzdată de o sută 
de bice-ale invidiei, 
la măreția criminalilor 
de azi ;
cu degetul lor mare, arătând 
țarina, 
ei ucid 
în cîteva minute
de mii de ori mai mult ca el... 
„Recipe^ ferrum !“ 
Cine a strigat ? 
Nu-i nimeni...
Suspine trec ca norii... 
Cerul 
se umple de singe...
Tibrul se-nvolbură de umbrele fhimînzilor 
în haine curățele ;
au lanțuri invizibile 
o mie nouă sute șaizeci unu... 
Marcus Aurelius 
ar vrea să-ntoarcă 
ceafa lui de bronz, 
să vadă ;
nu poate, și privește doar 
cu coada ochiului... 
Umbrele se-neacă, apa 
le duce-ncet la oale...
O statuie 
de băiețel 
mai palidă ca luna 
mă trage de minecă 
și-mi șoptește 
ca-n fiecare seară, 
cu buze tremurinde, 
de marmoră contemporană : 
„Cumpără-mi. te rog, 
un sandrvieh — 
dar eu camr
— Desigur, Cosimino...

VASILE XICOLESCU

n furtună
Fiecare creangă în alba furtună e un țipăt, 
fiecare copac de care valurile înebunite ale 

vîntului asurzitor se izbesc e un geamăt, 
fiecare turn ca un aerian stăvilar e un urlet de 

sfîrșire de fiară, 
fiecare pod suspendat ca un căluș stăruie-n gura 

furtunii și șueru-i groaznic s-aude, 
numai stâlpii electrici ca niște inițiale ale 

infinitului, 
cu incandescenta și nevăzuta lor flacără spre 

oameni aleargă, 
și eu brăzdând, aripă vie, alba furtună, 
himera viscolului nu-mi sperie visele.

Lumină
De pe aripa albastră-a blociiliii-turn lumea 

veghez.
N iciodată același, 
niciodată cu mine însumi egal, 
integrat într-un ritm neobișnuit clepsidrei 

simțurilor noastre, 
veghind uriașa renaștere a lumii, 
saltul rațiunii ca o protuberantă solară țîșnind, 

eu neg arhitectura fragilă a sofismelor, 
gravitatea făcută și spatele nevertebrat al 

umilinței, 
ipocrizia ca un herpes schimonosind omenescul 

surîs ; 
neg stăvilarele lîncede pe care lumea veche 

le-așează-n cascada istoriei, 
neg albeața de hermină a tuturor religiilor, 
neg urîtul care se insinuiază prin porii lipsei 

de luciditate.

Cu puterea torențială a adevărului le neg, 
cu puterea torențială a acestei renașteri 

nemaivăzut:’ 
în lava căreia mă scald în fiecare secundă 

și mai puternic renasc la zenitul istoriei, 
de propria-mi lumină

răzbunat I

Trei motive 
simfonice
L — Înfășurată—n muzică

Cu muzica-mi legam rănile.
O fâșie din Bach îmi bara pieptul 
împiedicînd durerea
să facă flori monstruoase-n văzul lumii. 
Răcoare mozartiană-mi umplea ochii, 
înlocuindu-mi lacrima,
iar la-ncheietura mîinii îmi susurau 
brățările lui Debussy.

Cu muzică mă vindecam — 
dar mă răneam cu muzică 
dacă fluviile sîngelui meu amorțeau 
și gerul inerției îmi scria pe retină 
flori palide, frunze opace.

Și tot în muzică înfășurată 
m-am deprins să plec la luptă, 
desfășurînd-o apoi ca pe un steag 
care-mi păstrează forma.

auză

Sărind cîte trei portative, te caut 
sus, tot mai sus,
în sunetul dulce și tânăr, de flaut... 
Unde ți-s genele? Nu-s.

'Apoi, spre solare alămuri cobor, — 
în pîlnii, vii ca havuzele, 
ca să mă-mproaște aurul lor... 
Nu-ți aflu buzele.

Și mai adine, mă-ncumet spre strune 
mature, fundamentale...
Arcușul nu scrie nici o minune 
fără mîinile tale.

Tace orchestra. Iar portativul e rece, subțire, 
ca o riglă de calcul, în ceasul acesta.
Cînd te întorci, sonoră iubire ?
Tace orchestra.

1IL —„Anul 1917" ȘostaLovici

Trec prin culoarul din Smolnîi.
Afară-i toamnă, cum a fost Atunci.

Soldați, muncitori și țărani, 
cu bărbi și mantale, 
cu arme și probleme, 
au străjuit aceste uși, 
au intrat și-au ieșit din odăi, trasînd 
cu fiecare pas — o etapă, 
cu fiecare gest — o metaforă.

Trec prin culoarul din Smolnîi, 
de parcă-aș străbate istoria.
Nu are capăt, ci numai o zare perpetuă 
iar zarea se continuă-n sensuri, 
iar culoarul e însăși spirală fără-ncheiere 
a înălțării umane.

CONSTANTIN NISIPEANU

Salut poezia
Eu nu mă încumet să trec prin fața poeziei 
cu mîinile încrucișate la piept, 
dimpotrivă, mă descopăr de departe 
și salut pînă la pămînt, 
înclinîndu-mi fruntea în semn de respect.

Tu ești pierdut pentru poezie.
Te-ai legat la ochi cu o basma neagră 
și aștepți înfumurat 
ca poezia să vină la tine, 
să-ți dezlege ochii 
și mergînd aproape 
să-și aplece capul 
pe umărul tău...

Pentru că n-o vezi cînd se apropie 
și cînd trece pe lingă umbra ta, 
o înfrunți nepăsător, 
dar pretinzi că o cunoști bine, 
ca are niște ochi urîți 
și că de fapt poezia nici nu există...

Dar ia încearcă să-ți eliberezi ochii, 
să privești poezia 
cum se apropie 
cu părul despletit — bătut de vînt, 
cu ochii parcă de mură 
și parcă de ape adinei 
sau poate rupți chiar din cerul însorit...

Ascultă-i glasul.
Nu ți se pare că auzi șerpuind un pîrîu ?
Dar fii atent : parcă vîntul 
clatină grîul de pe un lan nesfîrșit... 
parcă o stea a picat ca o piatră în apă, 
parcă zidarii pe schele se izbesc cu fruntea de cer 
sau parcă auzi în furtună frîngîndu-se un d/atarg... 
Nul nu! Se revarsă oțelul dintr-un furnal înalt...

Eu nu mă încumet să trec prin fața poeziei 
fără să-mi ridic pălăria în semn de respect. 
Cîteodată mă strigă pe nume 
și o văd cum se apropie...
atunci mă opresc, îi întind mîna politicos 
și plecăm împreună 
să privim cum țara își încinge pe mijloc 
brîul de sonde...
Apoi colindăm tăcuți 
prin sufletul oamenilor simpli... \
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— Care credeți că sînt sarcinile principale ale criticii literare?
— Ce părere aveți despre schimburile de opinii care au loc în presa 

________ ?
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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 actuâl, precum și ia 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. -
aveți în legătură cu îmbunătățirea muncii în

■' • •
■ ;•
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Leon Baconsky

1. — Sarcina principală și perma
nentă a criticii literare, în etapa ac
tuală. rezidă in promovarea unei lite- 
râturi care, depășind sub toate aspec- 
tele condiția rudelor sărace, să poată 
sta alături de cuceririle intr-adevăr 
epocale ale științei contemporane, in 
acest sens, se cuvine să nu uităm că 
e de datoria noastră să mai luptăm 
încă împotriva pericolului — e ade
vărat, incomparabil mai puțin ofen
siv ca acum cîțiva ani — al triviali
zării și, în unele cazuri, chiar al com
promiterii unor idei valoroase și de 
mare actualitate, prin simplismul și 
didacticismul rutinier al tratării lor 
artistice. Nu mai apar, fără îndoială, 
poeme ori nuvele intitulate „S-a du
mirit și moș Iile", despre care să 
emitem judecăți de... valoare. Recidi
vele de ținută rudimentar-simplistă, 
trebuie să recunoaștem, sînt astăzi 
oarecum sporadice. In ce mă privește, 
aș atrage însă atenția criticii noas
tre asupra persistenței unor forme noi, 
„mature" (I), ale acelorași păcate „ale 
tinerețelor", cum ar fi simplismul 
subtil sau didacticismul. Depistarea și 
combaterea lor competentă cred că s-ar 
solda, oricum, cu profit pentru dezvol
tarea marii literaturi a realismului so
cialist

Alte sarcini ? Da, aș numi încă cel 
puțin una : aceea de a promova talen
tele autentice, singure în măsură să 
dea adevărata strălucire, pe plan lite
rar-artistic, epocii soastre.

2. — Schimburile de opinii, atenei 
cind vizează obiective majore, nu pot 
fi decît profitabile. Din păcate Insă, 
nu întotdeauna participanților la dis
cuțiile din presa literară le reușește 
operștia de elementară caligrafie cri
tică și polemică a punctului pe i. 
Ne invîrtim încă adeseori în jurul unor 
false 'probleme, pierzînd din vedere 
tocmai obiectivele fundamentale ale 
acelui deziderat general al luptei pen
tru calitate, formulat la cel de al 
lll-îlea Congres al Partidtftui nostru. 
(Chiar în același număr al Gazetei 
literare, în care se vorbește — în

.''articolul panoramic privind proble
mele criticii — despre „disputa ste
rilă, pare-se încheiată, asupra versu
lui alb și celui clasic", pot fi citite 
niște „Gînduri despre poezie" care 
bătătoresc, de fapt, chiar poteca amin
titei dispute...). Tendința rezolvării 
in for a unor probleme literare, ma
nifestă în ultima vreme, trebuie însă, 
oricum, salutată. Și lărgită.

3. — Orice generalizare, In pro
blema deficiențelor criticii noastre, 
presupune unele riscuri. Aș semnala 
totuși, ca principală carență, nivelul 
teoretic adeseori nesatisfăcător al co
mentariilor noastre pe marginea feno
menului literar. De aicî cred că de
curge și descriptivismul multora din
tre cronici (mai ales atunci cînd se 
analizează lucrări mediocre), și lipsa 
de curaj și, în gefieral, de atitudine, 
a unor recenzenți, și stereotipia unor 
caracterizări și concluzii... Unul din 
remedii mi se pare la îndemîna oricui: 
frecventarea mai asiduă a bibliote
cii I (Unor comentatori, ba incă din
tre cei mai agresivi, le lipsește pînă 
și curiozitatea elementară a răsfoirii 
dicționarului, ajunglnd astfel să con
sidere un termen ca profuziune, drept 
o regretabilă eroare de tipar...) Ni
velul teoretic adesea scăzut al cro
nicilor și articolelor noastre își are 
însă și o altă explicație: nu dispu
nem încă de suficiente studii de este
tică și teorie literară. Așa cum ară
tam și cu alt prilej, ar fi momen
tul să avem, dacă nu și o publicație 
periodică consacrată acestor proble
me, cel puțin o colecție — să zicem, 
îa cadrul Editurii Științifice — ia 
care să apară asemenea contribuții 
fie originale, fie traduse din alte limbi.

4. — In Ce privește spiritul apolo
getic, consider că nu am reușit încă 
să aplicăm integral și cu consecvență 
învățămintele cuprinse în importantul 
articol apărut, cu doi ani in urmă, In 
Scinteia. Nu o dată mai obișnuim 
încă să schimbăm, precum Curcanul 
lui Alecsandri, doar că în alt sens, 
„porecla în renunțe", elogiind pînă 
și defectele unei cărți (v. comenta
riul lui M. Novicov la Scrinul negrul) 
Spiritul critic se exercită, cele mai 
adesea, în ce privește creația tine
rilor Există critici, nu numai tineri, 
ci și dintre cei cu o remarcabilă ex
periență, care se complac, cînd e vorba 
de creația unor personalități. în situa
ția de a purta trene, fie ele și invi
zibile, ca fa basmul lai Andersen. Re
zultatul ? N-aș vrea să fiu înțeles 
greșit dar am Impresia că in felul 
acesta, contrar cunoscutului refren 
folcloric, na poate să răsară nici mă
car... busuioc. Singurii care pot profita 
de pe urma acestei atitudini „prefe
rențiale" sînt. fără îndoială, tinerii 
care, ajutați efectiv de către critică, 
tind — fie-mi iertată Îndrăzneala I — 
să-și egaleze șl citeodată chiar să-și 
depășească maeștrii.

5. — M-aș opri doar asupra rapor
turilor dintre critici și cititori- Avtnd 
experiența studenților fflologl. cn care 
lucrez și pe care cn greu Ii pet deter
mina să fie la curent cn discuțiile 
critice din presa de specialitate, aș

Cum sprijină publicațiile activitatea criticii literare și ce propuneri 
acest domeniu?
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conchide că, în această privință, ar 
mai fi destule de făcut. Principala 
cauză a acestui relativ dezinteres al 
cititorilor față de critică cred însă 
că poate fi descifrată chiar din cele 
arătate la punctele anterioare. Citi
torul dorește opinii competente și 
aprecieri obiective și principiale: alt
fel, riscă să se lase antrenat de curen
tul acelei critici orale, care nu În
totdeauna e prielnică formării unei 
opinii și unui gust estetic de nivel 
corespunzător.

6. — Constatări: prea multe arti
cole de serviciu, în dauna cercetărilor 
la obiect. Ne învîrtim, îa felul acesta, 
prea mult „în jurul" unor probleme, 
în loc să le .atacăm frontal și cu mij
loacele competenței șî ale banului 
simț. Propuneri: cred că ar fi utilă 
reluarea, la ua nivel corespunzător, 
a experienței inițiate, acum cîțiva ani, 
prin publicarea unor ,,Caiete critice", 
cu apariție periodică, în paginile 
cărora criticii să se poată simți mai 
în largul lor... Eventual, alături de 
teoreticieni și istorici literari.

Vera Calin

Firește, așa cum au răspuns atiția 
participanți la această discuție, sarci
na majoră a criticii actuale este să 
promoveze noul în literatură. Făcind 
acest lucru, confruntind imaginea li
terară cu realitatea socială și psiho
logică a zilelor noastre, critica lite
rară trebuie neapărat să înscrie capi
tole noi în estetica realismului socia
list. Cred că una dintre sarcinile 
principale ale criticii este îmbogățirea 
teoriei literare și lucrul acesta se rea
lizează atunci cînd pozitivismul mă
runt în aprecierea unei opere literare 
este depășit prin generalizări serioa
se și inteligente, prin sinteze la nive
lul problematicii etice, estetice, filozo
fice. Că democrații revoluționari ruși 
au marcat, și atunci cînd făceau cri
tică literară, o etapă în istoria gîn- 
dirii estetice nu reprezintă o coinci
dență. Multe din răspunsurile date a- 
cestei anchete au pledat pentru o pro
blematică mai largă în critica lite
rară, pentru cercetarea serioasă a ten
dințelor și a stilului literaturii noastre 
de azi. Această cercetare poate porni 
de Ia analiza concretă a unei opere 
sau a unui scriitor. Astfel se evită 
stabilirea unei ierarhii, in care croni
ca, articolul operativ să fie minimali
zate în favoarea studiilor ample, sin
tetice. Raportul dintre cronică și stu
diul de sinteză nu e comparabil cu 
cel dintre muzica de estradă și mu
zica simfonică. Citesc cu interes o 
cronică literară despre un poem, un 
roman, o carte pentru copii, un re
portaj semnate de Ov. S. Crohmălni- 
ceanu. Paul Georgescu, S. Damian, 
pentru că și atunci cînd n-am citit 
lucrarea recenzată, mă simt antrenată 
intr-o discuție vie despre probleme

î n e s o u, aziE m
(Urmase din pag. 1)

zală a personalității eminesciene! în 
funcție de mediul social, evitînd uni
lateralitatea dogmatică a punctului de 
vedere maiorescian, a încercat-o Do- 
brogeanu-Gherea și, într-adevăr, exe
geza eminesciană nu poate fi fertilă 
decît urmtnd această linie, dezvol- 
tînd-o. Pesimismul poetului (sau cum 
prefera G her ea sâ-1 numească, „de- 
cepționismul") reprezentat de altfel 
doar parțial in opera sa, nu constituie 
o tendință organică, temperamentală, 
ci e rezultatul unei drame etice: sis
temul lui de valori se găsea contrazis 
Ia tot pasul în ordinea vieții. Ar ti să 
ignorăm unul din termenii esențiali al 
dureroasei ciocniri dacă n-am ține 
seama de acest sistem de valori, pe 
care mărturiile conținute în operă ne 
lasă să-1 deducem. Romantic in ade
văratul înțeles al euvîntului, nu prin 
gesticulație mimetică asemeni unora 
dintre predecesori, sau contemporani, 
ci prin structură interioară, Eminescu 
exprimă, pentru prima dată in poezia 
noastră, cu o intensitate lnegalată, 
nostalgia totalității, a cuprinderii to
tale a realului. In culturile apusene, 
după clasicismul rigid, cu elanurile 
retezate de tot felul de prohibiții șl 
convenții, romantismul a însemnat o 
eliberare, o epocă de mari avinturi, 
de ambițioase visuri, o erupție spec
taculoasă a individualismului. Con
junctura socială - orînduirea burghe- 
ză se consolida, devenind din ce in 
ce mai apăsătoare — explică apariția 
inadaptabilului, a demonului romantic 
orgolios și însingurat, a tipului genial 
minat de adinei suferințe. Dorința de 
integralitate se satisface nu pe planul 
realului, ci pe acela al dezideratului,’ 
prin descătușarea forțelor latente ale 
imaginației; în măsura în care poate 
fl considerată o coordonată etică, a- 
ceastă dorință !mplică o evaluare ne
gativă a unui anumit mod de viață 
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esențiale ale literaturii contemporane. 
Dimpotrivă factismul strict al croni
cilor lui I. D. Bălan îmi interzice ac
cesul la problematica estetică.

Tot așa, și cu aceasta răspund celei 
de a doua întrebări, o polemică, un 
schimb de opinii mă interesează in 
măsura in care, depășind resentimen
tele personale și nelimitîndu-se la în
crucișări elegante de floretă, partici- 
panții pășesc în zona atît de rar abor
dată a considerațiilor estetice și — 
îndrăznesc să scriu cuvîntul — filo
zofice. Din acest punct de vedere, 
atitea discuții din presa noastră lite
rară — discuția despre „Siciliana", 
discuția despre „Scrinul negru" — 
pot fi socotite ca eșuate, chiar dacă 
în desfășurarea lor s-au exprimat bu
tade inteligente și caracterizări judi
cioase. „Sinteza", aprecierea teoretică 
nu trebuie să-și găsească locul numai 
in cărți cu multe pagini, ci în orice 
articol de critică, în orice polemică, 
in orice cronică.

Scrupulul teoretic, ideea că este 
rostul criticii literare să îmbogățească 
estetica marxistă sînt antidoturi salu
tare față de tendințele apologetice. 
Cind „problema" Interesează mai mult 
decit „persoana", ierarhizarea se face 
just și firesc și discutind cu onesti
tate și pregătire principii, criticul este 
firește, principial.

Rolul publicațiilor literare în pro
movarea unei critici științifice ? Mi se 
pare esențial ca redacțiile să nu sta
bilească echivalențe fatale ca aceea 
dintre iungimea unui studiu și serio
zitatea lui și deci să nu acorde dis
pensă de seriozitate și pregătire teo
retică articolelor scurte și operative 
sau cronicilor. înainte de apariția 
unor volume care să trateze despre 
trăsăturile specifice ale literaturii 
noastre contemporane, despre locul 
fenomenului literar rominese in con
textul literaturii universale, despre spe
cificul stilului contemporan, probleme 
cu îndreptățire pomenite ca esențiale 
de participanții la această discuție sau 
odată cu apariția unor astfel de volu
me, se impune dezbaterea acestor pro
bleme în spirit sintetic sau pornind 
de la analiza unor lucrări apărute, 
în articole scurte, mijlocii sau lungi, 
al căror factor comun să fie seriozi
tatea, principialitatea, scrupulul știin
țific și pasiunea pentru idei.

Șerban Cioculescu

îmi rezerv, față de varietatea fl Im
portanta problemelor ridicate de anchetă, 
să mă epresc numai la ultimele deui 
întrebări. Cele precedente mi *e  par 
elucidate tu cuprinzătorul eseu „Critica 
literară și actualitatea*,  semnat de 
Paul Georgescu, S. Damlen și Mere! 
Călinescu.

Intre critici, cititori fl scriitori ar 
trebui si funcționeze un sistem natural 
de vase comunicante, care să niveleze

socială; care interzice realizarea el. 
Confruntarea se constată explicit la 
Eminescu, ea fiind cu atît mai tulbu
rătoare. Dorința de împlinire în tota
litate (ideal al armoniei; al anulării 
contradicției etice dintre existență șl 
esență) se manifestă la Eminescu în 
forme specifice, în care putem iden
tifica unele caracteristici însemnate 
ale sufletului poporului romîn, pre
cum și consecințe ale împrejurărilor 
sociale prin care trecea țara noastră 
în vremea aceea. Am vorbi; mai întîi, 
de o familiaritate cu firescul (aflat 
în natură), de o înțelegere luminoasă 
a legilor firescului. Pe naturismul ro
mantic. de extracție rousseau-istăî se 
altoiește o viziune folclorică; chema
rea codrului în lirica eminesciană nu 
reprezintă numai aspirația spre un 
paradis vegetal, loc de refugiu pentru 
melancoliile poetului solitar, ci și afir
marea — cu multiple nuanțe — a uneî 
atitudini de solidaritate cu valorile pe 
care le-a edificat, secole de-a rîndul, 
anonimul etntăreț popular. Această 
*oli dări tate implicită, dar și explicită 
uneori, o resimțim astăzi ca pe o di
mensiune Importantă a liricii emines
ciene despre natură. Sentimentul co
drului. aht de prezent în folclorul ro- 
mineec, concentrează în poezia lui 
Eminescu și semnificații ale istoriei 
naționale, prelungite pînă intr-un în
depărtat trecut de legendă: codrul su
gerează deci «i adineimea în timp. 
In postumul „Memento mori*  e evo
cat la un moment dat raiul păduros 
al vechilor daci; zeii Daciei sînt divi
nități silvestre („Și pe negre stind 
trunchiate stau ca-n tron în verdea 
lume“); în același fragment, ne reține 
pătrunzătoarea percepție a întunecimii 
codrului, văzut ca o fortăreață vege
tală:
„Soarele trecînd pe codri a lui roată 

de-aur moale,
Vîrfnrile verzi de codri le indoaie n 

a Iul cala
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înțelegerea lor reciprocă. Din păcate, 
iritabilitatea uneori bolnăvicioasă a rea
lilor creatori de valori artistice, ca să 
nu mai vorbesc de veleitarii mai cam- 
poeți, a acreditat ideea că realizarea 
armoniei ar fi posibilă cu prețul de
zastruos al tămlierii. Critica apologetică 
este Insă, logic vorbind, o contradicție 
in adjecto, care se anulează prin tnsăși 
încălcarea condiției esențiale criticei: 
discemămlntul.

Apropierea dintre critic și public este 
Insă frecventă. Printr-un instinct sigur, 
cititorul mijlociu percepe la criticul de 
vocație pasiunea literară, pregătirea pro
fesională, deschiderea orizontului, sin
ceritatea și dezinteresarea. Pe lingă a- 
ceste calități, un grăunte de talent al 
expresiei critice, fără zorzoanele exce
selor literaturistice este de ajuns să 
confere profesionistului autoritatea. Ti- 
nărui care se simte stimulat de vocația 
critică n-are decit să renunțe la activi
tatea literară propriu-zisă, ca să nu se 
risipească și să nu-și educe privirea 
ponciș. Cu o genială înzestrare critică 
(med precis de portretist și moralist), 
Sainte-Beuve a dat greș în judecata con
temporanilor, fiind el însuși un poet șl 
romancier. Cunoscutul adagiu etic: 
Amicu*  Plato, sed magis amica veritas 
nu exige numai independentă de carac
ter, ci șî renunțarea la veleitățile lite
rare. Specializarea «nl se pare așadar 
indispensabilă. Criticilor tineri, dafi fo
cului păcatele tinereților, iubiți fără 
rezervă literatura cea bună, indiferent 
dacă producătorul el vă place ca Ipo
chimen, iar dacă simțiți că acumularea 
treptată a experienței de viață și a cu
noașterii oamenilor tși cere expresia, e- 
pică, dramatică sau analitică, faceți ca 
neprihănitul Ibrăileanu, care și-a închis 
multă vreme manuscrisul tn sertar, șle- 
fuindu-l si de zi și nu l-a dat la tipar 
decit tn preajma călătoriei lui din urmi 
Astfel, prin sacrificiul dublei persana- 
litățl, tn folosul celei mai modeste, vă 
veți realiza, cucerind autoritatea.

De bună seamă, majoritatea publica
țiilor de astăzi, inclusiv presa coti
diană, acordă un loc din ce In ce mal 
larg rubricel de critică literari. Faptul 
este îmbucurător. Numai așa se poate 
forma și orienta lectura literară în 
mase. Aș propune mal ales publicațiilor 
cotidiene care promovează literatura, să 
se fixeze la un singur titular ol cro
nicei literare, acordindu-l periodicitate 
regulată (de preferință săptămânală). 
Publicului li place să sa încredințeze 
unul singur călăuz, căruia t-a acordat 
încrederea, odată pentru totdeauna. Pe
rindarea unor semnături felurite, la 
aceeași rubrică, derutează. Regularita
tea oficiului critic ar fi un mare sti
mulent pentru un tlnăr. informat, ten-

Și sosind la vre o luncă însuși «1 vede 
mirat

Ce departe e pămîntul și ca nalțl 
trunchi! pădurii,

Și deși călătorește pa-a lor vîrfuri, 
totuși murii —

Bolfile groase de frunze — a lui raze 
nu străbat".
(«Memento mori*  - 1872).

Durabilitatea n-o poate asigura de
cît comuniunea deplină cu legile fi
rescului — e o reflecție pe care o 
impun numeroase creații eminescie
ne. Ceea ce la unii romantici euro
peni circumscrie o înclinație spre mor. 
bid lipsește la Eminescu — sentimen
tul cu care întîmpinăm dilemele lui. 
frămîntările lui titanice, este acela al 
tragicului. Morbidul ascunde o slăbi
ciune, tragicul exprimă forța și Im
presia de prospețime viguroasă, de 
sănătoasă candoare, de generozitate vi
rilă — ca trăsături Inițiale ale tempe
ramentului eminescian — n-o anulea
ză momentele de înfrîngere ale poetu
lui, care au autentică grandoare (și 
cît de mult ne irită mimarea lor de 
către unii post-eminescienl, chiar no
tarii I) Ideea firescului revine și in 
erotica eminesciană (împletirea mo
tivului dragostei cu al naturii 
e frecventă și semnificativă). Ceea 
ce ne solicită, pe de altă parte, la ma
rele poet este idealul său de puritate 
și de justiție. Meditația filozofică, cu 
vastitățile ei metafizice, e de multe 
ori un mijloc de a deghiza o proble
matică de esență morală care l-a ur
mărit pe poet de la începuturile acti
vități’. sale literare. Instinctul purității 
șl justiției; profund șl de o neabătută 
rigoare, face din Eminescu și un poet 
al marilor invective lirice. Tendința 
spre totalitate fi armonie împiedicată 
să se exercite tntr-o lume construită 
pe împilare, pe nedreptate și umilirea 
omenescului. Eminescu va ’ntreprinde 
rechizitoriul acestei lumi. Polemica

știindos fi harnic. Fie-mi îngăduită o 
privire înapoi. N-aveam încă 26 de ani 
cind un mare ziar de seara, de atitudine 
democratică, mi-a cerut o recenzie >âp- 
tăminală. Am început cu rubrica nepre
tențioasă : Gărți noi. Mal tirziu, redac
ția m-a socotit vrednic să dețin Cro
nica literară. Hf-am silit să corespund. 
Așa am lucrat aproape zece ani, pînă 
la suprimarea gazetei, de cătte un gu
vern fascist. Astăzi, cu îndrumarea pe 
care o dă partidul clasei muncitoare, 
un ttnăr critic, pregătit și entuziast, 
ara toate posibilitățile să dea viață unei 
astfel de rubrici, să i se dăruiască din 
toată inima. Așa se nasc criticii.

B. Elvin

Există In critica noastră de astăzi, 
o seamă de articole și de lucrări 
(punct de întrunire și de clarificare 
a oeea ce se gindește și sa realizează 
in literaturi) un întreg cațpttoi de 
creație pe Ungi care nimeni nu tre
buie să treacă indiferent. Ceea ce mi 
sa pare cu deosebire merituos în a- 
ceste cronici, în aceste articole — 
care poartă cele mal adesea semnă
tura iui Paul Georgescu, Ov. S. Croh- 
mălniceanu. Dumitru Micu — este 
faptul că ele nu se mărginesc si va
lorifice prin analiză frumusețea unor 
opere sau să dezvăluie falsitatea al
tora, ci încearcă să recepteze dincolo 
de un fenomen literar realitatea so
cială care l-a născut, ideile din care 
se hrănește el. E un drum bun și 
care se cere continuat, căci dacă ju
decata de valoare rămîne un moment 
esențial în actul critic, ea nu-l epui
zează. Sînt alte momente la fel de 
însemnate și anume acelea care-ți 
dau posibilitatea să refaci drumurile 
unei culturi și ale unei societăți. Cri
tica trebuie să-și lărgească în acest 
sens cîmpul ei de operații dobîndind 
prestigiul fi autoritatea unei metode 
de investigație a actualității. Numai 
astfel poate fi ea într-o preocupare 
comună și într-o afinitate cu preocu
pările grave ale prezentului. Fără să 
renunțe la sfera ei specifică, la tot 
ce este gîndire solidă și sistematică, 
continuîndu-șl opera de intransigență 
ideologică și artistici, acul inteligen
ței și sensibilității trebuia să stră
bată prin mijlocirea operei literare 
la esența contemporaneității. Nimic 
nu-i lipsește pentru aceasta, nici fus
ta orientare, nici discernământul, nici 
căldura și lirismul care m numește 
„emoția ideilor".

Articolul din „Scinteia*  cu privire 
la tonul apologetic al unor materiale 
critice a fost și continuă să fie de 
un substanțial folos. Căci abuzul de 
elogii, imperechiat cu «rMtwul tn 
decernarea lor, reprezintă un sistem 
sigur pentru a submina demnitatea 
criticii. O laudă fără acoperire duce 
după sine la o falsificare a altor 
nenumi-ate aprecieri. Critica se poa
te înșela, ea nu a un mecanism func- 
ționind fără accident fi fără deficit, 
dar in nici un caz nu-și poate consi
dera misiunea îndeplinită dacă dis
tribuie în rtînga șt în dreapta com
plimente de circumstanță, punînd tofi 
autorii și toate operele pe același 
plan, într-o egalitate, la drept vorbind, 
deloc flatantă. Căci să nu uităm că 
in acest chip critica funcționează 4*  
una singură, în vid fără si alimen
teze dezbaterile de idei și fără si 
pună în mișcare talentele, teșlndu-le 
deopotrivă sub aceeași ipocrită mă
gulire. Acest lucru s-a înțeles după 
articolul din „Scîntela", dar urmele 
vechilor practici nu au pierit de la 
o zi la alta. Mai este de făcut des
tul în acest sens. Avem nevoie do o 

lui e vizionară și profetică, e cutreera- 
tă de înalte flăcări- („împărat și pro- 
letar“î cele cinci „Scrisori" etc.). Poe
tul iubirii și-al naturii, el visului pa
radisiac, are uneori mînil geniale, a- 
cuzațlile lui strivesc și deformează, 
metaforele iluminează constituții a- 
natamlco monstruoase, ca în cunoscu
tele versuri din „Scrisoarea III-a“: 
„Vezi colo pe uriciunea fără suflet, 
fără cuget. / Cu privirea-mpăroșată 
șt la fălci umflat și buget, / Negru, 
cocoșat șl lacom, un izvor de șiret
licuri..." etc. Alteori, blestemul emi
nescian capătă dimensiuni uriașe, de 
un pesimism cosmic („Rugăciunea unui 
dac"). Din poemul postum „Gemenii" 
(1881) transcriem blestemul rostit de 
strigoiul lui Sarmis, ucis de fratele 
său geamăn Brigbel, pentru a-i lua 
tronul și iubita, într-o Dacie «din 
vremea cea căruntă":

„Și-acum la tine , frate, cuvîntul o 
să-ndrept,

Căci voi să-ngălbenească și sufletu-ți 
din piept

Și ochii-n cap să-ți sece, pe tron să 
te usuci,

Să sameni unei slabe fi străvezii 
năluci,

Cuvîntul gurii proprii auzi-l tu pa dos 
Și spaima morții intre-ți în fiecare os. 
In orice om, un dușman să știi ei ți 

te naște.
S-ajungi pa tine însuți a nu ta mai 

cunoaște.
De propria ta față, rebel, să-ți fie 

teamă
Și somnul — vameș vieții — tă nu-ți 

mai iele vamă" etc.

Ar mal putea fl citat și blestemul 
adresat de Decebal romanilor, după 
căderea Sarmlsegetuzel („Memento 
mori"). Impulsiunea din care se naște 
invectiva nu este anarhică la Eml. 
nescu. pornește dlntr-un patos etic 
care-1 dă gravitate și adincime, asocia- 

criticâ partinică, aplicată la creația 
realist-socialistă, care să la cunoș
tință cu seriozitate de valoarea unei 
cărți, păstrîndu-și cu fermitate rolul 
ei ordonator. Critica merită și poate 
să devină conștiința de sine a litera
turii noastre.

Apreciem și sîntem primii care 
aplaudăm severitatea acelor critici 
care, atunci cînd descoperă eroarea 
sau lacuna, o semnalează, o dovedesc 
și o acuză. Căci doar intr-un aseme
nea climat se promovează valorile și 
se afirmă ideile. Numai că vocația 
criticii este mai profundă. Ea cere, 
din partea aceluia care i s-a dedicat, 
o prezență substanțială. A numi gre
șelile și neajunsurile unei cărți e 
mult, dar nu e totul. Criticul, la rîn
dul lui, trebuie să creeze lucrări. Din 
acest punct de vedere, regret, de 
pildă, ci Gh.Achiței își consacră cea 
mai mare parte a activității sale de
tectării carențelor colegilor săi întru 
literatură, dar că el nu a adus o con
tribuție serioasă la cunoașterea și ex
plicarea unui capitol din istoria noas
tră literară. Mi se pare, de asemenea, 
inadmisibil să arunci discreditul 
asupra unor întregi opere, inteme- 
indu-ți opinia pe cîteva mărunta lip
suri de informație, așa cum a proce
dat recent Th. Vîrgolici.

Nu încape îndoială, apoi ci pentru 
a-și mări orbita pe care o parcurge 
și pentru a-și marca prezența tn 
contemporaneitate, critica trebuie să 
formuleze tn primul rînd problemele 
nerezolvate ale vieții noastre literare, 
șl nu realitățile general cunoscute. 
Așa cum reproșăm unei cărți că se 
ocupă de fenomene care au fost 
cîndva interesante, dar astăzi sînt 
consumate, că nu-și ia îndrăzneala 
să se aventureze la descrierea ace
lor fenomene aflate incă in incandes
cența genezei, tot astfel ar trebui să 
imputăm criticii că așteaptă în multe 
ocazii ca o realitate artistică să-și 
găsească prin răciri treptate înfăți
șarea ultimi pentru a emite o opinia 
în loc să zorească limpezirea ei, pu- 
nîndu-și în joc toată forța ei fecundă.

11 â hai Gafița

1. — Cred d principalele sarcini 
ale criticii literare nu sînt altele, 
în etapa actuală, decît au fost în 
anii anteriori. Vorba e cum sînt 
ele înțelese șl îndeplinite. Șl aici 
intervin cîțiva factori, între care 
aș (ublinia obiectivitatea, fermita
tea Ideologică, glmțul de răspun
dere față de cititorii de azi și față 
de cei de mîine, față de dezvolta
rea literaturii, conștiința datoriei 
de a nu absenta de la dezbaterea 
în diferite forme, a problemelor 
contemporane, în aplicarea lor con
cretă la diferite opere. Aș adăuga 
etica scriitoricească, curajul de a 
avea și de a formula o opinie cla
ră, de a o apăra și argumenta, dar 
și de a recunoaște greșeala proprie 
cu aceeași ascuțime ca pe a altuia 
— și modestia.

Sînt destui dintre noi care în
deplinesc cele de mai sus — dar 
nu toate dintr-odată, așa cum ar 
trebui, ci cîte unele. Fiindcă, tre
buie recunoscut, nu toate sînt la 
fel de lesnicioase și convenabile.

Dar sarcinile actuale ale criticii 
literare Ie socot permanente. Ac
centuez doar asupra contempora
neității. E mai greu din multe 
puncte de vedere să te ocupi de 

te unei virulențe neîntîlnită în poe
zia romînă dinaintea lui. Comparația 
cu alți romantici europeni poate ajuta 
la stabilirea în chip mal distinct a o- 
riginalității lui Eminescu în această 
privință. Byron practică satira orgo
lioasă a disprețului; sarcasmul său e 
lucid și glacial, ca al unui sceptic. 
Idealul purității la romanticii germani 
se însoțește cu ignorarea voluntară, 
ascetică, a realului, cu refugiul exclu
siv în zonele visului și fanteziei (ex
cepție făcind Heine care nu poate fl 
integrat romantismului german pro- 
priu-zis, așa cum îl reprezentau frații 
Schlegel, Novalis, Tieck, Brentano, Ar
nim etc.). Satira socială hugoliană e. 
prin retorismul ei, mai puțin patetică, 
resortul de la care pornește e mal 
mult circumstanțial decit etic. Re- 
nunțînd deocamdată la nuanțe, cre
dem a fi sugerat cîteva dintre elemen
tele eth06ului eminescian: dorință de 
îmbrățișare a totalității, consemnare 
a legilor firescului (dintr-o perspec
tivă în care se resimt întăritoarele 
influențe folclorice), adeziune la tra
dițiile specifice colectivității națio
nale, poporului (al cărui mod 
predominant de viață era cel rural), 
puritate intransigentă și sentiment al 
justiției. încercarea de a verifica a- 
ceastă tablă de valori (operație con
tinuă, nu totdeauna conștientă, dar 
totdeauna observabilă tn efortul de 
creație, care este un act al vieții, par
ticipare sau respingere, afirmație sau 
negație) capătă In opera eminesciană 
numeroase aspecte, se împletește cu 
influențe diverse, se traduce prin con
cluzii filozofice nu odată contradicto
rii, mărturisind o dramatică, impre
sionantă luptă pentru cunoaștere și 
pentru armonia omenescului, care dă 
măsura adevărată • personalității 
poetului.

Matei CAL1NE5CU 

fenomenul, în continuă mișcare, al 
literaturii noi, al celei mai noi, 
care acum se scrie, acum o apre
ciem. Aici se constată mai ușor, se 
manifestă mai viu rolul activ al 
criticului literar.

Din această activitate nu durea
ză totul, o parte trece, odată cu 
cărțile care, nu toate rezistă timpu. 
lui, o știm prea bine. Ea însă nu 
se pierde cu totul, ci o parte — iar 
alta, însemnată, se fructifică și ea 
în noua literatură care se scrie, în 
sufletul cititorilor, care dobîndesc 
măcar puțin din scrisul nostru. E 
drept că nu avem înfățișarea ei 
concretă, ci numai conștiința exis
tenței acestei contribuții. E fru
moasă însă și așa.

îmi place mai mult activitatea 
de cronicar literar a lui Paul Geor
gescu, care răspunde sarcinilor 
despre care vorbeam mai sus. Păcat 
că uneori o întrerupe. Dacă Ma
tei Călinescu va fl mai modest în 
felul de a scrie, mai zgîrcit în ci
tate și mai amplu în comentarii, 
cred că va asigura un prestigiu 
mai bun cronicilor sale.

2- — Schimburile de opinii sînt, 
după părerea mea, foarte slabe. 
Nu pentru că n-ar exista diferențe 
de păreri, dar, nu știu cum, parcă 
ni le ignorăm, nu ne interesează 
pe unii ce cred ceilalți despre o 
carte, despre o problemă literară. 
Gîndim diferit, cu nuanțe, dar nu 
punem pe hîrtie. Fenomenul se în- 
tîmplă, curios, mai cu seamă în 
legătură cu cărțile noi. Iar criticii 
tineri — cu excepția celor de la 
„Tribuna" — practică aproape sis
tematic ignorarea opiniilor altora.

Nu se poate spune că nu apar 
în presă și păreri diferite. M. No
vicov a făcut de multe ori acest 
lucru, în probleme foarte intere
sante. Nu știu să fi urmat o dis
cuție în continuare. Nu prea există 
obiceiul să relevi părerile confra
ților, atunci cînd ele exprimă bine, 
uneori chiar mai bine, ceea ce și 
tu gîndești. Se înțelege că o atare 
atitudine nu duce la ceea ce nu
mim discuții literare. Se pare că 
istoricii literari polemizează mai 
mult: Perpessicius, Șerban Cio
culescu, Al. Săndulescu, G. C. Nico- 
lescu. E drept că, uneori, pe a- 
mănunte — dar o fac. Va trebui 
să facem ca înfruntările de opinii 
să întețească, în privința litera
turii noi, în primul rînd.

3. — Cred că răspunsurile la pri
mele două întrebări ar fi fost mai 
nimerite la cea de-a treia.

Aici subliniez un singur lucru, 
puțin cunoscut cititorilor: rolul 
criticilor la orientarea scriitorilor pe 
parcursul procesului de creație, 
pînă la definitivarea operelor. Aici 
aportul criticilor e mare, valoros 
și nu știm de ce scriitorii, în cele 
mai multe cazuri, nu-l recunosc, 
fac abstracție de el, ba chiar îl 
depreciază.

4. — Una din sursele principale 
ale spiritului apologetic stă în a 
ține prea mult seama de autor 
atunci cînd apreciezi cartea lui. 
La exemplele date pînă acum aș 
adăuga cronica lui Eugen Luca 
din ;,Contemporanul" la cartea lui 
O. S. erohmălniceanu despre Tudor 
Arghezi. Nici azi nu cred că s-a 
trezit bine cronicarul din leșinul 
de admirație de atunci. în ultimul 
timp, tovarășul Radu Popescu n-a 
mai ținut cronică literară ; cred că 
el furniza în moțjui cel mai siste
matic răspunsuri expresive la în
trebarea despre critica apologetică.

Mai recent tov. Crohmălniceanu 
a răspîndit multă tămîie în jurul 
volumului — bun și fără ea — al 
lui I. Vitner despre prozatorii con
temporani. Tov. Vitner însuși utili
zează, uneori, comparații atît de 
îndrăznețe ale unor scrieri cu ca
podopere ale genului, îneît faptul 
seamănă direct a apologie. For
mele acesteia sînt, cum se vede, 
numeroase. Mai Interesant e că a- 
pologia are momente de creștere 
în activitatea unei publicații sau 
a unui critic. Semn că, tratată cu 
consecvență; se poate vindeca 1 .

5. — Aș răspunde numai la o 
primă parte a întrebării — rapor
turile criticilor cu cititorii : sînt 
slabe. Și multe articole își propun 
prea puțin să slujească cititorilor, 
în primul rînd cititorilor. Se scrie 
încă mult cam pentru uzul mediu
lui literar. Or, mediul literar și 
scriitorul însuși — cunoaște punc
tul de vedere al multor critici des
pre o carte, chiar înainte de apa
riția ei. Iar această împrejurare, 
arată și ea că articolul de critică 
trebuie să se scrie pentru cititor. 
E vorba șî de întîlniri ale criti
cilor cu cititorii, de scrisori, etc. —: 
slat necesare și acestea — dar în 
primul rînd e vorba de a alcătui 
lucrările de critică în așa fel, îneît 
ele să folosească în primul rînd 
cititorului. întâlnirile organizate re
cent de diferitele publicații au a- 
rătat cît de necesară este această 
mereu cerută apropiere a preocu
părilor modalităților șl chiar stilu
lui criticii de nevoile cititorului.

6. — Publicațiile sprijină activi
tatea criticilor literari — fără ele, 
mulți din ei aproape că n-ar exista.

Principala îmbunătățire necesară, 
pentru a-i sprijini și mai bine, aș 
vedea-o într-o mai hotărîtă pozi
ție a publicațiilor tn a-i orienta 
către probleme esențiale și în a-i 
determina pe fiecare să-și corec
teze defectul sau defectele: celor 
care scriu cu mai multă plăcere 
despre istoria literară să le stimu
leze preocuparea spre actualitate, 
pe cei care scriu încîlcit să-i ajute 
să se descurce, pe cel părtinitori, 
pe apologeți să fie obiectivi etc. 
Desigur, aceste calități trebuie să 
fie practicate în primul rînd da 
criticii redactori ai publicației. _
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Nu voi Încerca să tratez proble
mele în ordinea pe care o fixează în
trebările. Nu din repulsia față de o 
discuție „pe puncte" — care într-o 
dezbatere cu obiective atît de vaste 
ar putea contribui l-a un plus de cla
ritate. Mi se pare însă dificil să 
discuți 1.
toate chestiiunile de bază 
tic.il. Douăzeci de 
tot atîtea analize de ansamblu care 
ar risca să repete generalități. Nu e 
posibil, deci, ca fiecare dintre noi să 
discute toate înfăptuirile și toate scă
derile. Sint incontestabile însă pro
gresele în claritatea ideologică, în fer
mitatea partinică și în eficiența anali
zei. Complacerea, schimbul de elogii 
plin de beatitudine ar fi nejustificate 
și pernicioase. S-a pomenit de pro
blemele insuficient clarificate și de 
sectoarele insuficient acoperite, Iri- 
tația provocată de către o cronică e 
adesea justificată. Da-r e pueril să 
treci de ia slăbiciunea unei creații 
la etichetarea disprețuitoare a criticii 
in genere.

Cu toate _____
mai au față de scriitori și cititori, 
maturizarea criticii apare, între altele, 
și în mai rapida maturizare a criti
cilor tineri. Vedem pe drept cuvînt 
în traiectoria ascendentă a atîtor 

poeți sau prozatori, în afirmarea lor 
rapidă semnul unei ridicări gene
rale în literatură. Maturitatea rea
lismului socialist e la baza maturi
zării individuale mai rapide. Afirma
ția e valabilă șî în critică. Ca să ci
tez la întîmplare — supărările iscate de 
enumerările Incomplete fac mereu ne
cesară precizarea — citeva nume de 
critici tineri cu personalități definite 
și foarte deosebite între ele amintesc 
de drumul pe care l-au parcurs în 
cîțiva ani I. Oarcăsu, Al. Oprea, Ma
tei Călinescu, D. Solomon. Eugen Si- 
mion. La fiecare dintre ei mai per
sistă deficiențe. Astfel îmi pare a fi 
la Oprea sau Oarcăsu „polemismut" 
care coexistă cu spiritul critic, dar nu 
e echivalentul lui, felul cum scrutează 
zarea pentru a descoperi o eroare care 
să le ofere un punct de pornire. De 
același tip mi se par a fi neclarită
țile în expresie care se mai întîlnesc 
in articolele lui Simion, rigiditatea 
unor argumentări ale lui D. Solomon. 
Esențial este însă că la ei — și nu 
numai la ei — avem de-a face cu per
sonalități critice formate și intere
sante, că uneltele critice operează cu 
agerime pe o bază ideologică fermă 
și cu o informație tot mal solidă- 
Putem vorbi de talentul lor critic, așa 
cum vorbim de cel poetic al lui Ni- 
chita Stănescu, Ilie Constantin, ori 
Florența Albu.

Răspunsurile pe care ile-am citit au 
vorbit de datoriile neplătite ele cri
ticii. Cred că trebuie insistat asu
pra uneia. In ultima vreme spiritul 
de grup s-a făcut mai puțin simțit, 
față de anumite momente de acum cîți
va ani, cînd se înmulțeau înțepă
turile reciproce, semnate curajos cu 
inițiale și total ermetice pentru citi
tori. Astfel de note n-au dispărut cu 
totul, deși prin reacție, „Viața romi- 
nească", de exemplu, pare a se feri cu 
grijă de ironie și adoptă în note un 
ton exclusiv grav, în contrast cu tra
dițiile „Miscelaneei".

. Ironia e și ea o unealtă a criticii 
și nu dintre cele mai puțin eficace. 
Nici aici nu e de vină unealta, ci mo
dul cum o folosim... Ar fi de salutat 
notele care să releve chiar ironic, dar 
nu destructiv, o eroare sau o defi
ciență a unui coleg de 
să nu privească exclusiv 
trele redacției din față.

Optica aceasta specială 
tîlnește în redacțiile 
și în cele de provincie și se manifestă 
din cînd în cînd supărător. Sînt de 
amintit două ultime exemple.

S-a semnalat tonul de bilanț al 
greșelilor din 1956 încoace din arti
colul publicat de Ion Dodu Bălan 
în „Luceafărul". S-ar putea explica 
criticismul articolului ca o reacție 
excesivă a unui critic citat acum 
cîțiva ani pentru tendințe apologe
tice Dar exemplificarea e unilaterală 
și în cîmpul observației nu pătrunde 
nici o eroare a vreunui coleg de re
dacție. Dimpotrivă, o notă critică 
a lui Th. Vîrgolici apărută în „Lu
ceafărul" e apărată pe temeiul drep
tului unui critic tînăr de a discuta 
nume cu prestigiu. Problema e pusă 
defectuos. Nu acest drept incontestabil 
fusese pus în discuție, ci obiectivita
tea și seriozitatea notei lui Th. Vîrgo- 
lici care redusese cele două volume 
valoroase ale lui Ov. S. Crohmălni- 
ceanu și Dumitru Micu la o listă de 
erori mai mult sau mai puțin demon
strate.
.Unilaterale mf se par și exemplele 

citate în răspunsul lui Ion Oarcăsu 
la ancheta de față Din nou, cînd e 
vorba de a discuta scrisul colegilor 
de redacție, luneta e întoarsă și, pri
vite prin capătul cel mic, erorile se 
estompează pînă la dispariție. Ar fi 
fost interesant să aflăm părerea lui 
Ion Oarcăsu despre sistemul de note 
cu adresă fixă ir care s-a specializat 
multă vreme „Tribuna" șî la care n-a 
renunțat cu totul.
. încă ceva despre modalitățile cri

ticii. Vorbim, pe bună dreptate, de 
progresele în consemnarea ia zi a 
aparițiilor și de cele a’e teoretizării 
prin studii sau articole de sinteză. Gre
șită e însă tendința care se ivește 
uneori de a separa etanș cete dooă 
formule critice — apariția de cronic 
strict descriptive, teoretizările in gol. 
De fapt nu e o problemă de tehnolo
gie critică, ci de metodă, de generali
zare pe baza experienței literare. Cu
prinderea specifică a cronicii și a stu
diului e diferită și accentul pus pe 
analiză ori pe generalizare e firesc. 
Dar deosebirile nu justifică separația, 
menținerea la enumerări de fapte lite
rare ori la vagul pseudo-teoretic. In 
nici o formă de critică drumul cu
noașterii , așa cum l-a caracterizat 
Lenin, mergînd de la experiența lite
rară la generalitatea verificată apoi 
în practica literară, nu poate renunța 
la vreunul dintre momente. Se pot 
lua în discuție modalități interme- 
(Sere care să îmbine eroica și atu-

diul. Dar sinteza e posibilă în cadrul 
oricărui gen de critică. „Anul lite
rar" poate fi o simplă enumerare 
de opere. In cîțiva „ani literari" 
linski a stabilit un moment in 
voltarea esteticii materialiste.

Bie- 
dez-

al 
și 

de 
in

în cadrul unei anchete mai 
ale cri- 

răspunsuri ar fi

ion Lunga

datoriile pe care le

redacție și 
spre feres-

se mai în-
bucureștene

lui Ion Oarcăsu

1. — Cred că sarcinile principale 
ade criticii literare in etapa actuală 
decurg din rolul și importanța pe care 
a dobîndit-o literatura noastră realist- 
socialistă in lupta generală a între
gului popor muncitor, condus de par
tid, pentru desăvirșirea construcției 
sooiailiste. Concret, cred că este ne
voie, din partea criticilor, de o cu
noaștere tot mai profundă și multila
terală a vieții și a reflectării ei pe 
plan literar-airtistic, de o stăpinire mai 
temeinică a filozofiei, esteticii și teoriei 
literare marxist-Ieniniste, de o aplicare 
creatoare și curajoasă a învățăturii 
mairxist-Ieniniste la analiza operelor 
literare și în generalizarea cuceririlor 
obținute pînă acum în acest domeniu, 
de o îndrumare mai fermă și princi
pială a creației artistice pe făgașul 
realismului socialist, întreținînd o le
gătură organică și vie cu masele tot 
mai largi și exigente ale iubitorilor 
de frumos.

2. — Schimburile de opinii sînt, în 
general, rodnice pentru dezvoltarea 
criticii literare. Bineînțeles, dacă sint 
cinstite, obiective și principiale. Ase
menea schimburi de opinii au existat 
la noi in ultima vreme, cum au fost, 
de pildă, in legătură cu „Scrinul ne
gru" de G. Călinescu, „Dunărea re
vărsată" de Radu Tudoran etc. Din 
păcate, in citeva cazuri combaterea 
părerilor exprimate de un critic sau 
altul a fost lipsită de principialitate.

3. — Încercind să răspund 1a a- 
ceastă întrebare, îmi dau seama mai 
bine de răspunderea importantă pe 
care o are criticul 
cititori. De aceea, 
jitnsurile existente 
venții critice. Nu 
deasupra operelor 
du-mă, cu predilecție, asupra aspecte
lor mai ușor de surprins și ocolind 
problemele spinoase. Uneori am fost 
excesiv de aspru, iar alteori mult 
prea îngăduitor cu 
literare, 
fundat 
tivă la 
științei 
șez în 
luat totdeauna atitudine față de ma
nifestările neprincipiale din critica 
noastră literară. Pentru că, în poîida 
orientării generale juste, marxist-Ieni
niste, a criticii noastre literare, s-au 
publicat și unele materiale, cuptiniind 
formulări eronate și dăunătoare. înain
te însă de a ne ocupa de greșeli și 
lipsuri, aș vrea să subliniez, cu toată 
fermitatea că „Gazeta literară", ca și 
alte publicații („Viața romînească", 
„Luceafărul", „lașul literar", „Steaua", 
„Scrisul bănățean"), au publicat nume
roase articole, cronici și recenzii va
loroase. care au contribuit efectiv la 
îndrumarea și dezvoltarea literaturii 
noastre noi. Nu o dată am avut prile
jul să semnalez eu însumi analiza 
aprofundată, fină, ca și judecățile de 
valoare judicioase din cronicile sem
nate de Paul Georgescu, S. Damian 
etc. Am citit apoi in „Gazeta literară" 
articole de o înaltă principialitate 
sub semnătura criticilor și scriitorilor 
dinăuntrul și dinafara redacției (Mi
hai Beniuc, M. Novicov, Paul Geor
gescu, Titus Popovici- etc.) cu privire 
la probleme care frămintă frontul 
nostru literar. în care se for
mulau sugestii și idei utile pen
tru rezolvarea cu succes a sarcinilor 
noi în domeniul creației. Toate aces
tea ne obligă să privim cu aceeași 
răspundere deficiențele și confuziile 
strecurate in unele materiale critice.

De pildă, in volumul său „Pagini 
critice", pe lingă judecăți de valoare 
întemeiate și altele discutabile. MihaU 
Petroveanu formulează unele idei străi
ne de esența și spiritul esteticii mar
xist-Ieniniste. Astfel, 1a un moment 
dait. el apreciază o operă în funcție 
de „tonalitatea ei fundamentală” care 
amintește de acea „facufte maîtresse", 
proclamară de Taine și adaptată de 
impresionist! sub forma de „qualite 
maîtresse", inclusiv de criticul bur
ghez Lovinescu, transformată de alt 
critic burghez (Gabriel Marcel) în 
„sonorite fond amentale" și populariza
tă la noi sub această formă de un 
critic ultrareacționar intr-o culegere 
din 1938. In același volum, Mihail 
Petroveanu ajunge să se exprime 
despre realismul socialist în termeni 
cu totul regretabili: „Artistic vorbind, 
realismul socialist este sau trebuie să 
fie un Babei armonios, ca să se 
poată auzi orice voce” (pag. 276).

Am reamintit această formulare, 
pentru că Mihail Petroveanu a con
tinuat să publice și după aceea arti
cole critice confuze. In această ordine 
de idei, m-aș referi la articolul „Mo
dalități ale poeziei noastre” („Gazeta 
literară", nr-ele 33 și 34 din 10 și 17 
august 196t) în care iși dau întilnlre 
logica deficitară cu o vădită confuzie 
în problemele teoriei literare și este
ticii marxist-Ieniniste. Procedeele ar
tistice, speciile și atitudinea politică a 
scriitorului sint puse pe același plan. 
Astfel, Mihail Petroveanu înșiră, între 
alte modalități, următoarele: roma
nul în versuri, „modalitatea de expre
sie. de faotură în stil popular direct", 
simbolul, mitul, modul de exprimare 
„ce toate zilele”, fabula, „poezia 
așa-zisă de atmosferă", „modali
tatea agitatorică de expresie" etc. Nu 
riai vorbim că, detașind o „modalitate 
agitatorică", implicit se neagă acest 
caracter altor creații, considerate alt
fel totuși valabile.

Nu este vorba insă numai de anu
mite materiale cr’rtice publicate de 
Mihail Petroveanu. In „Gazeta lite
rară” a apărut tot in anul acesta, un 
articol foarte confuz și cu grave gre
șeli ideologice, intitulat „Declinul me- 

sub semnătura lui A. E. 
căruia „Tribuna" i-a con- 
răspuns ferm, dar față de 
pînă astăzi „Gazeta lite- 
luat nici un fel de atitu-

față de scriitori și 
aș începe cu nea- 
în propriile inter- 
o dată am plutit 

analizate, oprin-

anumite opere 
tocmai pentru că nu am apro- 
suficient contribuția lor efec- 
transformarea socialistă a con- 
oamenilor. Ceea ce îmi repro- 
special este faptul că nu am

taforei", 
Baconsky, 
saerat un 
care nici 
rară" n-a 
dine.
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In aceeași revistă, săptăminail 

Uniunii scriitorilor, s-au publicat 
alte articole care trebuie să dea 
gîndit criticilor noștri literari. Am 
vedere, de exemplu, articolul „Liris
mul autentic și maniera" („Gazeta 
literară", nr-ele 24 și 25 din 8 și 15 
iunie 1961) de Matei Călinescu in 
care se consideră de la bun început, 
ca una din deficiențele principale ale 
criticii noastre „...judecarea Operei li
terare mai mult în funcție de obiectul 
ei”. Atunci cînd întrbgul nostru popor 
muncitor, condus de partid, luptă pen
tru desăvîrșirea construcției socialiste, 
cind criticii înșiși trebuie să pătrundă 
mai adine în viată. să cunoască și să 
înțeleagă problemele pe care le ridică 
aceasta, să contribuie la rezolvarea 
lor, Matei Călinescu este nemulțumii 
că se acordă o atenție prea mare 
obiectului reflectării.

Se știe însă că, atît pentru știință 
cît și pentru artă, izvorul cunoașterii 
si criteriul adevărului este practica 
socială. Analiza conținutului de idei, 
a veridicității și tipicității imaginii ar
tistice, a eficienței educative a opere
lor de artă — formează citeva din 
sarcinile principale ale criticii literare. 
Și am 
recție, 
puțin, 
nescu 
atenție
— modurilor lor de manifestare sen
zorială (vizuală, auditivă etc.) sau 
temperamentală ' '
etc.) și de reacție globală (clasică, 
romantică etc.). Nu avem aici spațiul 
necesar pentru a discuta caracterul 
eclectic și eterogenitatea clasificării 
tipologice propuse de critic, 
doar că autorul uită sau se 
uită un lucru esențial: nu 
manifestare senzorială sau 
mentală ă scriitorului este 
nant pentru conținutul și 
creației sale, ci modul său i 
interesele și poziția sa de clasă.

Fără îndoială. în analiza operei de 
artă trebuie ținut seama și de par
ticularitățile de manifestare senzorială 
și temperamentală a scriitorului. Dar 
hotăritor nu este faptul că un scriitor 
sau altul „vede" realitatea, ci ce anu
me vede, cum vede și ce semnificație 
ideologică-socială ii acordă. Este ex
trem de important să cunoaștem ce 
este tipic, dar. înainte de țoale, in 
realitatea socială, în „obiectul" artei, 
spre a înțelege valoarea tipurilor ar
tistice create de scriitori. Pe .Matei 
Călinescu il interesează însă prea 
puțin tipurile sociale și nici nu vor
bește despre ele.

Am stăruit, poate, prea mult psupra 
acestor articole despre care eu și alți 
critici ar fi trebuit să scriem la timp, 
pe larg și amănunțit. Nu le-am dis
cutat și cred că am procedat greșit. 
In general, noir criticii, nu sintem 
îndeajuns de combativi, eficienți și ope
rativi în ducerea la îndeplinire a sar
cinilor care ne revin. Nu am purtat 
discuții temeinice cu privire la proble
mele concrete ale esteticii marxist-le- 
niniste aplicate la literatură. De aceea, 
se și ivesc articole confuze, greșite, 
de genul celor amintite mai sus. Nu 
acordăm suficientă atenție analizei 
conținutului de idei al operelor, pen
tru că. uneori, nu cunoaștem apro
fundat și multilateral fenomenele re
flectate in imaginile artistice despre 
care scriem. Există prea puține studii 
de sinteză, care să generalizeze știin
țific succesele literaturii noastre noi. 
Bineînțeles, critica noastră literară a 
obținut și numeroase succese. Esențial 
mi se pare acum să ne analizăm, cu 
spirit critic și răspundere, lipsurile și 
greșelile, răminerea in urmă față de 
viață, față de literatură și dezvoltarea 
esteticii marxist-Ieniniste.

Personal, cred că și în critică tre
buie să se dezvolte spiritul creator, 
dar trăgindu-și seva, ca in toate cele
lalte domenii ale științei și artei, din 
viață, din cunoașterea adecvată a a- 
cesteia și nu din încercarea de. a 
adapta, irrtr-un fel sau altul, teorii și

convingerea că, în această di- 
noi, criticii, am făcut incă prea 
Cu toate acestea, Matei Căli
ne îndeamnă să acordăm o 
mai mare tipologiei scriitorilor

(vulcanică, solemnă

Reținem
■ face că 

tipul de 
tempera- 
determi- 
valoarea 

de viață.

luptăm, deciidei false și perimate. Să
pentru realizarea unei critici cuprinzi*  
toare, elastice, in sens dialectic, pro
funde și eficiente, de pe urma căreia 
să c.iștige, deopotrivă, literatura noas
tră nouă și masele tot mai largi de 
cititori.

EugenSimîon

1. — S-au formulat întrebări pe care 
nu le poți expedia in citeva cuvinte. 
De fapt, ceea ce se Întreabă la primul 
punct se răspunde, indirect, la cel de 
al treilea, așa incit nu voi ține seama 
de ordinea întrebărilor, încercind să 
concentrez in citeva fraze tot ceea ce 
mi se pare esențial pentru fenomenul 
critic actual, pe latura lui expresivă.

Trebuie remarcat, negreșit, îmbogă
țirea fenomenului critic contemporan, 
manifestarea unor stiluri diferite, for
marea unor personalități de critici 
marxiști care dau, în studii mai am
ple sau în articole și cronici literare, 
măsura talentului lor. Fiindcă, să-mi 
fie iertată această derogare, criticul 
este, nu poate fi, decît un om de ta
lent, un intelectual care nu numai că 
înțelege literatura dar știe s-o și in
terpreteze prin mijloace critice. Nu 
vreau să intru, aici, in acele multe 
și grațioase subiecte de polemică, frec
vente în critica mai veche, . în jurul 
unor chestiuni ca: Critica gen deri
vat sau gen literar de sine stătător, 
artă sau știință, afect și impresiune 
sau rigoare științiifică ? Sau dacă cri
ticul trebuie sau nu să fie un scriitor 
ratat, în fapt, sau numai virtual. G. 
Călinescu afirma odată, dacă rețin bine, 
că in orice critic plînge sau agonizea
ză un poet, pentru că, explica el. nu 
se poate să-ți însușești un fior, să des
cifrezi nuanțe și dislocări de ordin 
extrem de fin, dacă n ai încercat tu 
însuți să creezi ceva în acest sens.

In fine, polemica in jurul acelei pro
bleme poate fi cu succes dusă, însă nu 
aceasta interesează aici. După părerea 
noastră critica este și ea o artă, și 
incă o artă dificilă, fundată pe crite
rii științifice, operînd cu mijloace 
științifice de investigație, dar lăsînd 
suficient loc pentru personalitatea ar
tistică a criticului. Ariditatea, platitu
dinea, excesul de ornamentație, devie
rea in poematică, în convenționalism 
liric — ii dăunează tot atît de mult 
ca și literaturii propriu zise.

Consider că in ultimii ani critica 
noastră a cunoscut succese importante 
atît in ceea ce privește conținutul ei 
științific marxist, cit și in ceea ce pri
vește expresia ei (fac această demar
cație, pur didactică, pentru că ea se 
impune). Au devenit mai clare crite
riile noasțre de judecată, sarcinile ce 
le avem în cunoașterea Și îndrumarea 
fenomenului literar. Se scrie mai mult 
și — ceea ce este îmbucurător — mai 
bine. Sub îndrumarea partidului au 
fost lichidate o seamă de piedici care 
stăteau in calea dezvoltării criticii. Ar
ticolul din Scinteia împotriva tonului 
apologetic in critica literară a impus 
un reviriment al spiritului critic, a dus 
la sporirea exigenței, la întărirea ca
racterului științific. Cum se răsfring 
toate acestea pe terenul criticii ? Prin 
extirparea spiritului îngust, sociologic 
vulgar, prin combaterea alunecărilor 
liberaliste care puneau sub semnul în
trebării înseși principiile metodei noa
stre. Ce a rezultat de aici ? O serie de 
valoroase lucrări de critică, despre li
teratura din trecu» și despre ienome- 
nu! literar contemporan. «> critică pu
blicistică de calitate, pranpiă toteS- 
gentă. care deschide calea l teraînr ■ 
valoroase spre inima cititenriai. Nu as 
vrea să citez pe urni sau pe aMiî din
tre critici pentru că repet es:e i«rba 
de o apreciere de ansamblu arapra cri
ticii noastre. Recidive ale critici apo
logetice se mai manifestă

0 Întrebare din această anchetă cere 
să precizăm cum se manifestă pitM

tate. Astăzi, această atitudine are con
secințe și mai grave.

Criticul este colegul scriitorului, ci
titorul lui cel mai atent, exegetul lui 
cel mai fin. Orice alte relații împie
dică dezvoltarea acestei colaborări 
fructuoase.

Dumitru Solomon

1. — a) Să studieze fenomenul

a-
plă

fost

apologetic în critica literară, cu nume 
de articole ele. Aș răspunde: in mul
tiple feluri. Cel mai detestabil este a- 
cela aplicat cărților mediocre și sub
mediocre. Dacă ochii noștri sînt atent 
îndreptați spre cronicile și articolele 
despre opere in genere valoroase, pen
tru ca nu cumva etc..., sint cu totul 
trecute cu vederea duiumul de recenzii 
șl note de lector unde, la un mod ce
remonios, cu mici (și diplomatice) re
zerve, se emit păreri incolore, gene
roase, care au in primul rind efectul 
de a îndepărta pe cititor de lucrarea 
respectivă. In aceeași ordine aș vrea 
să remarc retragerea unor critici din 
frontul criticii contemporane, spre zo
nele mai liniștite ale istoriei literare. 
Aș cita în acest sens pe Savin Bratu, 
care se manifestă în critica curentă, 
in ultima vreme, doar Ia ocazii festive. 
Aceasta lungă absență îndepărtează 
pe critic de fenomenul literar. Artico
lul său publicat în „Gazeta literară" 
in legătură cu poezia tinerilor dove
dește că izolarea de problematica 
tualității se repercutează și pe 
nul ideilor.

Dacă in unele cazuri izolarea a
impusă de lipsa lor de perspicacitate, 
de slabul lor spirit de orientare (și a- 
preciere) a fenomenului artistic ac
tual. in alte cazuri această îndepărtare 
este regretabilă. Criticul autentic îm
bină cercetarea istoriei literaturii 
analiza fenomenului contei 
sura talentului său se vc.
puterea de a pune un diagnostic exact, 
de a remarca valorile și de a le im
pune.

2. — Raporturile dintre critici, citi
tori și scriitori? Aș vrea să relev aici, 
unele aspecte ce se referă la tinăra 
generație de scriitori. Anul I960 a fost 
unul cind a debutat, masiv, o genera
ție de poeți și prozatori deosebit de 
talentați. Puțini au observat că odată 
cu ei. (chiar dacă nu cu volume) au 
debutat in critică o serie de tineri 
care s-au impus repede. Aș cita in a- 
cest sens, pe Matei Călinescu. G. Di- 
misianu. D. Cesereanu. Adriana Ilies
cu. pe M Tomuș de la „Steaua", pe 
Călin Căiiman și George Gană cu o 
activitate bogată ia revista 
poranul" și multi alții.
format odată cu poeții, prozatorii 
și dramaturgii tineri,
despre cărțile lor și. intr-o bună 
măsură, au reușit să atragă atenția 
asupra originalității acestui fenomen 
in literatura actuală. Consider acest 
fapt important și. intr-un anumit sens, 
semnificativ in ceea ce privește rapor
tul dintre scriitorii și criticii aceleiași 
generații. Distonează, de aceea. în
cercările de a cobori schimbul de o- 
pinii asupra fenomenului actual și 
discuția de idei, la nivelul insinuării, 
răfuielii mărunte și persiflării dubi
oase pentru intelectul și buna cre
dință a autorilor, dind, astfel, un 
spectacol întristător pentru literatură.

Devine. în epoca noastră, tot mai 
rară figura criticului apatic, prezum
țios. care nu se entuziasmează de ni
mic, care nu luptă, in literatură, pen
tru nimic, care iși tratează contempo
ranii cu o egală, monotonă reavoință 
sau bunăvoință (efectele negative sint 
aceleași). Iritabili, unii scriitori au tot
deauna de obiectat uuyttîva criticu
lui Dacă lauzi un confrate. se supără 
de moarte ăusmsc ai .i. morari toi Dacă 
îndrăznești să fad rezerve asupra •-

declari că ai ataca: literatori etc. Xm 
chit cu amărictoue. in rnu*te  inter- 
viori din Gazeta literar*  declarații*  
refractare fată de critică ale mar scrii
tori tineri Cineva ia in xirfwl peniței 
se critici mărturisind că are o părere 
negativi despre ei. ele. altul nu-și as- 
cwde «ir»» față de unii co
rgi o» nfru că aceștia, borribi’e dicta, 
au rizalrat intr-un context literar. 

cW tome și opere. Atitudinea re
fractară țață de critică este, spuneau 
cei vechi. sa semn de neintelectuali-

cu 
temporan, mă- 
erifică și în

.Comem- 
Ei s-au

au scris

. %

llealizari
(Urmare din pag. 1)

o 
scriitori- 

acțiu- 
nile pregătitoare ale unor sinteze de 
nivel superior in anii ce vor urma. 
El constituie una din căile prin care 
scriitorul 
cele mai 
înaintați 
gistrează 
ficațiile, 
epocii, ca intr-un jurnal pe care și 
l-ar ține realitatea însăși. „Teoria dis
tanței", a detașării de fapte in ve
derea sintezelor epice superioare, pri
mește prin aceasta o replică foarte 
convingătoare.

O dovedesc, în măsură diferită, dar 
grăitor, mai multe romane și volu
me de nuvele apărute, al căror efort 
de a ține pasul cu realitatea este 
evident. Ele aparțin unor arii tema
tice diferite. Este vorba despre 
romanele Front fără tranșee de Petre 
Sălcudeanu, de noua versiune a ro
manului Drum deschis de Șerban Ne
delcu, de al treilea volum al ciclului 
Familia Gondoșilor de Szabo Gyula, 
apoi de micul roman Șapte inși într-o 
căruță de Paul Anghel. Observațiile 
făcute in legătură cu realizarea lite
rară a acestor cărți, criticlle care li 
s-au adus, arată că ele nu sînt lipsite 
de slăbiciuni. Nu e un motiv totuși, 
ca aceste slăbiciuni să ne împiedice 
a releva tocmai noutatea problemelor 
tratate ți ceea ce au realizat autorii 
lucrărilor respective, adică un con
flict actual, preocupări vii ale satu-

pentru căȘi 
preocupare mai 
lor, în prezent

el reprezintă 
largă a 

una din

se îndreaptă către faptele 
noi, către oamenii cei mal 
ai viefii sociale, le înre- 
prezența, amploarea, sernni- 
ca intr-o memorialistică a

lui tn perioada colectivizării totale, 
cițiva eroi care dezbat, fiecare după 
înțelegerea și capacitatea sa, aceste 
probleme.

Lucrări ca acestea marchează cău
tări creatoare ale scriitorilor — și 
analiza lor, din punctul de vedere a 
ceea ce realizează în căile pe care le 
străbat cu îndrăzneală, va fi plină 
de învățăminte folositoare pentru în
tregul drum al literaturii. Acest drum 
constă în primul rînd in abordarea 
tot mai amplă a aspectelor contem
porane. El este reprezentat de nume
roase alte lucrări, oglindind momente 
variate ale perioadei construcției so
cialiste; munca in uzine; pe șantiere, 
în gospodăriile colective, ale perioa
dei anilor războiului și luptei ilegale 
a comuniștilor.

Un patos al noului caracterizează 
cele mai multe din cărțile pe care 
le-am pomenit. In genere, se poate 
sublinia ca o trăsătură care se accen
tuează în proza noastră contempo
rană, creșterea lirismului; a partici
pării atașate a scriitorului la faptele 
pe care le narează. Lirismul prozei, 
manifestat in diferite forme pe par
cursul scrierilor, a fost ușurat de 
abundența reportajului. Totuși, se pot 
cita și romane ca Dunărea revărsată 
de Radu Tudoran, care adoptă 
această modalitate. Pentru un roman 
cum este acesta, consacrat 
tier naval, patosul muncii 
țiile grele ale începutului 
socialiste este un element 
baie semnalat. Un anumit
prezentarea muncitorilor străbate și 
romanul lui Nicolae Țic, Anii tineri,

unm fan- 
in condi- 
industriei 
care tre- 
lirism in

1. — a) Să studieze fenomenul li
terar in raport cu sarcinile trasate de 
partid privind desăvîrșirea construcției 
socialiste în țara noastră, b) Să-și 
însușească temeinic aceste sarcini pen
tru a putea studia fenomenul literar 
în raport cu ele. c) Criticii trebuie 
să cunoască marxism-leninlsmul, pe 
cît posibil nu numai din citatele date 
de unii confrați, d) Principialitate co
munistă, deci obiectivitate consecventă, 
deci evitarea apologeticii sau negati
vismului, deci un binemeritat respect 
în ochii cititorilor și, poate, mai tir- 
ziu, în ochii scriitorilor...

2. — Schimburile de opinii au în 
viața literară importanța pe Care asi
milarea și dezasimilarea o au în viața 
biologică: discuțiile, confruntarea de 
păreri fac parte din însăși dialectica 
dezvoltării fenomenului literar.

In ultimul timp, o mare parte din
tre criticii literari' au renunțat la sis
temul exprimării „paralele" a opiniilor 
cu ignorarea altor opinii. Se discută 
în- contradictoriu, se încrucișează flo
rete, ceea ce e îmbucurător, atît timp 
cît nu este părăsit terenul unic al 
partinității comuniste. Din păcate, se 
mai ivesc încă manifestări nejustifi
cate de iritare provocate de exprima
rea unor puncte de vedere critice, 

- iritare care, in fond, nu face decît să 
deschidă o ușă dosnică recrudescen- 
țe'or apologetice. Cum altfel pot fi 
calificate articole ca acelea scrise de 
I. D Bălan in „Luceafărul" sau de 
Dumitru Isac în „Tribuna" care, ne- 
T.u-ț-jmiți de unele critici la adresa 
lor cuprinse într-un articol publicat 
de „GÎazeta literară", au negat _ pur 
și simplu 
atacmdu-1
vîste ?

Această respingere din principiu a 
oricărei critici nu se potrivește de loc 
declarațiilor ant:apologet:ce ale autc 
rdor respectiv’. Din partea lui I. D. 
Bălan, cei puțin, critic nu o dată ju
dicios în aprecierile sale, ne-am fî 
așteptat >a o poziție mai obiectivă, 
mai puțin pătimașă, chiar dacă nu a 
fost de acord cu unele dintre părerile 
exprimate

4. — La prima parte a întrebării 
nr. 4. aș cita, din domeniul criticii 
dramatice, citeva cronici care se re
simt de pe urma lipsei de disremă- 
mint critic instituită de spiritul apo
logetic. și anume cronicile la una ți 
aceeași piesă: „Fîkee" de SMorsta 
Drăgușami, semnate de Mihnea Gheor
ghiu în „Contemporanul". 
P'rvLLescu în „Rreninia 
Eugen Barbu în „Magazin 
parte cea sem-ati de Emil Rimau 
m „Tea-ur

5 — O trob eri care se p me ade
sea in ’egă*jri  eu raporturiîe dintre 
critica ‘erară $i cititori este aceea 
a acces ? Cred ci j fi ae în-
Memd ciStaflor na înseamnă nicl- 
te-: a repurta la anumiți termeni
•? *r ? • '••*.  te'v'.’C:. absolut nece
sari in analiza si sinteza literaturii. 

Mosân însă *n  așa fel incit ci- 
: care ”-au cunoscut pînă acum
«ce?!*  terme'’’ să dorească a le cunoaște 
■-•ecsT și n-j să renunțe la citirea 
articoful'j' resoectiv. iar uneori, vai. 
’a citirea criticii literare, in general. 
.Mi se pare, de asemenea, că nu-i nici
Q 
a 
a!

orice merite ale articolului, 
de pe poziții clar subiecti-

Mariana 
l’beră”. 
si. în

crimă să scrii frumos, artistic, fără 
anula prin aceasta spiritul științific 
criticii. .

Publicarea răspunsurilor la ancheta 
noastră continuă in numărul viitor.

perspective
oonftoM taMoori 4b» viata actuali 
a unei tchele pet-vl.e-e. Această 
trisăîară m manifestă intr-un mod 
caracteristic la Ury Benador, In ro
manul .«Gab’oaz», magazin universel", 
n special in conturarea lumii umile, 
ipisate ți dezorientate, din care-și 
extrage o mare parte a personajelor. 
Si, firește, cea mai plsnă de lirism 
rămina vatta lucrare începută de Za
harin Stanca cu cele trei romane ale 
sale. Clopote și struguri, Printre stele 
fi Carul de foc, alcătuind ciclul Des
culț ți oglindind, mai larg dectt o 
făcuse roman«X apărut in 1948, pri
mele două decenii ale secolului nostru.

Abundența lirismului, fără să o soco
tim prin definiție superioară prezen
tării in mod obiectiv a faptelor și 
eroilor, se erpHcâ de pildă la Zafiaria 
Stancu prin caracterul autobiografic 
al unei mari părți a relatării; la cele 
mai multe din cărțile de actualitate 
se explică prin însăși poziția autori
lor față de faptele descrise, — prin 
participarea lor afectivă la evenimen
te sau simple intimplări. 
multe cărți — romane, nuvele ■ 
se la persoana 
presupunere.

Ceea ce nu 
tendință nu-și 
Cităm mai intii pe Serban Nedelcu, 
cu noul său roman, învățătorii, con
sacrat unei perioade care a mai fost 
abordată in literatura noastră nouă, 
și cu succes, dar avînd in centru 
intelectualitatea sătească și viața sa
tului însăși dinaintea și din timpul 
războiului. Această temă este, după 
cit se pare, puțin reprezentată in

in.tîia sprijină

. Mai
— scri- 
această

cealaltăînseamnă că
are reprezentanții săi.

upă un num&r special dedicat 
literaturii sovietice, apărut in 
preajma Congresului al XXII- 
lea al P.C.U.S. fi a aniver

sării Marii Revoluții, revista
„Secolul 20“ consacră numărul său pe 
noiembrie literaturilor Europei occiden
tale : traduceri de poezie, proză, teatru, 
Itudii de sinteză, articole de informare, 
interviuri etc. O apreciere pozitivă me
rită, mai intii, faptul că diversitatea 
materialelor publicate nu reprezintă o 
alăturare amorfă, făcută la intimpiare 
(ca in unele numere de la începutul 
anului trecut) ci urmărește să ofere o 
perspectivă de ansamblu, un sondaj 
concludent întreprins pe direcțiile ma
jore, Apoi, atenția acordată figurilor 
de prim plan, de pe acum intrate in 
istoria literară (Eluard, Antoine de 
Sainl-Exuptri/...) e însoțita de preo
cuparea arătată numelor noi, scriitorilor 
tn curs de afirmare (Jesus Lopez Pache
co, tînăr poet spaniol n. 1950,..) ori 
celor afirmați mai de mult, dar puțin 
cunofcUți publicului nostru (italianul 
Ignazio Buttita, marele poet sicilian, 
n. 1899), O bună inițiativă este, de ase
meni, aceea de n însoți fiecare tradu
cere de o prezentare substanțială a 
personalității scriitorului respectiv. Tra
ducerile, mai ales cele de poezie, sint 
realizate la un nivel mai mult decît 
onorabil. Trebuie apreciată ți grija de 
a prezenta nu numai fragmente, dar 
fi lucrări integrale, ața cum e cazul 
piesei elvețianului Max Frisch „Dom
nul Biedermann fi Incendiatorii". /în
tind să ne dea un tablou veridic al 
literaturilor occidentale în direcțiile 
sale esențiale, revista ne informează 
atît asupra dezvoltării ariei realiste, 
înaintate (prin traduceri de beletristică 
franceză, italiană, greacă, spaniolă, el
vețiană ele) cit ți asupra sensurilor 
literaturii moderniste, analizate temei
nic in spirit critic, cum procedează de 
pildă V. Scerbina in bogatul studiu 
„Epoca aldtnică si lileratnra" sau Ele
na Fianu in articolul „Un nou didac
ticism ți tilcul lui ascuns”. Țoale a- 
ceslea explică interesul cu care citeții, 
aproape în întregimea sa, ultimul nu
măr al renistei Secolul 20. Proza, poe
zia. teatrul, reprezentimd diversele lite
raturi occidentale sint astfel selectate 
incit pe Ungă valoarea lor artistica, 
prezintă ți un interes de cunoaștere — 
ele reflectă aspecte de bază ale reali
tăților din țările capitaliste, ți în spe
cial protestul împotriva nedreptății, ex
ploatării, chemarea la libertate, acțiu
nea revoluționară a oamenilor muncii, 
rolul de avangardă al comuniștilor. Ma
relui poet francez Pauc Eluard îi apar 
fine selecția de versuri situată in frun 
le.i revistei : „Hună ziua lui Pablo Pi
casso”, „Armele durerii”, „Critica poe
ziei” „La ceas de veghe” (in românește 
de Mihnea Gheorghiu). Ațezînd poezia în
chinată lui Picasso tn fruntea numă
rului, redacția participă la sărbăto
rirea mondială a marelui pictor, care 
a împlinii de curînd 80 de ani. Citi
torilor noștri le este cunoscută, desigur, 
cutremuratoarea carte a lui Henri Al- 
leg „Tortura”. Revista „Secolul 20” pu
blică fragmente din noua lucrare a lui 
Alleg „Prizonieri de război” (in romînește 
de Bogdan Varvara) închinate aceleiași 
teme, demnității umane, luptei pentru 
libertate a patrioțitor algerieni, uemas 
cării metodelor represive de tip inchi
zitorial, folosite de colonialiștii fran
cezi. Faptele relatate se petrec în în
chisoarea Barbarossa, o realitate sin- 
geroasă ți un simbol dezgustător al 
fascismului contemporan. „Vom nimici 
Barbarossa” — acesta e, relatează 
Henri Alleg, visul patrioților algerieni. 
Intimplarea face ca chiar in această 
săptămînă ziarele să ne aducă urmă
toarea știre. „După cum anunță agenția 
France Presse, deținufti algerieni din 
închisoarea algeriană Barbarossa au în
cercat să incendieze clădirea închiso
rii”, — „Vom nimici Barbarossa ! De 
cite ori întemnilatii nu au visat aceas
tă zi — scrie Henri Alleg, In con
tinuare : un ciclu de poezii de Jesus 
Lopez Pacheco, strigăte de luptă, ape 
luci revoluționare adresate Spaniei li
bere care va învinge. Versurile sînt 
traduse in rominește ți prezentate citi
torilor de către poetul Tiberiu Utan 
care anunță versiunea romînească in
tegrală a ultimei culegeri de versuri 
realizați de Pacheco, acest înflăcărat 
poet luptător. Intr-o traducere reali
zată de Romulus Vulpescu, citim fi 

italianului Izanazio Buttita. Re
tine atenția în special puternica arfă 
poetică a tui Buttita — intitulată 
f'nt poet*.  Tațcu Gheorghiu și , 
fan Pjresru prezintă traduceri din poe
ții greci Menelaos I.udemis Nikiforos 
FreltaLos. „Austriacul Fred Wender 
st cinează nuvela cam melodramatică) 

de ore din viata unui reporter" (în 
-ominește de M. Pâlinctanu) iar oest- 
Zermanul Martin K'alser fragmentul de 
roman „Cu ochii la cumpărător” fin 
rominește de S. Damian i document cri
tic de ajuns de incisiv față de corupția 
nest-germană. avertisment dat de un 
tînăr scriitor <n. 191?) în legătura cit re
învierea fascismului . în Germania fede
rală. Din romanul scriitorului italian 
Pier Paolo Pasolini „O viață violentă” 
citim citeva fragmente (în rominește de 
Dragof V rinceanu) fn centrul cărora 
află figura unui comunist. Credem că 
romanul lui Pasolini (cunoscut la 
și prin fragmentul publicat recent 
„Viața romînească”) ar merita să 
pară în întregime (nu în reviste, 
reșie). Sectorul de traduceri este ... 
chip fericit încheiat de piesa antifas
cistă a dramaturgului elvețian Max 
Frisch : „Biedermann și incendiatorii” 
(în romînește de Paul B. Marian). Rubrica 
Sinteze cuprinde trei substanțiale studii: 
„Epoca atomică și literatura” de V. 
Scerbina (o analiză a tezelor filozofice 
idealist-agnostice pe care se întemeiază 
curentele decadente din aria occiden
tală) „Pentru o literatură națională 
populară'1 de Juan Goytixolo consacrat 
în mod critic esteticii Iul Ortega 1 
Gasset ?i căilor de regenerare a lite
ratura spaniole realiste și „Un nou 
didacticism ți tilcul lui ascuns" do 
Elena Vi unu (o documentată trecere in 
reDistu a „leit-motivelor” romanului de
cadent. La rubrica „Profiluri” Jean Li- 
vescu evoca personalitatea celui mai 
reprezentativ scriitor realist vest-german 
Heinrich Boli. Dina Georgescu semnea
ză un
Antoine

„Hu

noi 
în 
a- 
fi-
In

I

4

noua noastră literatură, iar activita- 
tea comuniștilor în sate, despre care 
romanul învățătorii vorbește pe larg, 
nu știm să fi fost tratată cu această 
amploare de foarte mulți ani.

Sub raportul tematic, se impune, 
prin noutatea ei, aceea inspirată 
din lupta comuniștilor in , anii răz
boiului. Este vorba despre ț romanul 
Dintre sute de catarge de H.\Zinci și 
nuvelele Războiul ascuns de Radu Lu
pan ți „Surîsul" de Horia Panaitescu, 
consacrate unor grupuri de partizani. 
De asemeni, amintim „Ieșirea din A- 
pocalips" de Al. I. Ghilia, carte plină 
de lirism. In genere, romanele\și 
nuvelele apărute în acest an reali-1' 
zează o continuitate mai bimă și mai V 
bogată față de tematica recoltei, lite
rare a anului 1959 — socotit ca'yunul 
reprezentativ pentru apropierea a lite- 
raturiî de temele actualității. \:Sint 
toate perspectivele ca anul 1962\ să 
aducă un spor și mai mare acestd'i 
orientări generale a literaturii.

O ultimă constatare in legătură cu 
domeniul prozei — un peisaj prea 
puțin variat în nuvelă, față de rea
litatea însăși și față de posibilitățile 
genului. Cum insă constatarea e vala
bilă pentru volume, dar mult mai pu
țin pentru presa literară, ceea ce în
seamnă că; de fapt, ea va fi reme
diată în bună măsură prin aparițiile 
anului următor, 1962, anunțat de edi
turi ca un an bogat in nuvelistică.

Mihai GAFIȚA

(Continuare ^in nr. viitor)
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studiu asupra operei lui 
............. de Saint Exupfrp. Rubri
cile „De vorbă și „Imaginea pre-
rentului în lume" sini mai sărace decît 
de obicei și, mai ales, decît s-ar cuueni 
să fie.

Deși, cum arătam, ultimele numere 
ale renistei au realizat progrese re
marcabile, trebuie să observăm că 
mai dăinuie incă tendința de a pu
blica fragmente prea multe și prea 
scurte din literatura universală, frag
mente din lectura cărora e greu să-(i 
formezi o idee generală asupra ope
relor respective. Deoarece revisia nu 
ia întotdeauna poziție fermă In pro
blemele literaturii universale și nu-și 
definește cu claritate punctul <le ve
dere — atît in selecția materialelor cît 
și in prezentarea lor — cititorii sînt 
uneori puși în imposibilitatea de a 
se orienta pe teritoriul vast și divers 
■ni literaturii mondiale. Credem, de 
asemeni, că trebuie publicate mai 
multe articole si studii de sinteză, 
care, analizînd de pe o poziție parli- 
-nvcă, marxist-leninistă, fenomenul li
terar de peste hotare, sa ofere citito
rilor un tablou cit mai exact al vieții 
literare mondiale.

CRONICAR

A apăruit la Eo’»țura pentru Litera
tură, în limba mMffhiara, ..Amurg 
violet", culegere de visuri de\peorge 
Bacovia,, in tălmăcirea\ui KissX^esfii,
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GAZETA LITE

— lntîlnirea scriitorilor cu cititorii de Ia Uzina „Tudor VladimireseuM —
EUGEN JEBELEANU: „Dați-ml 

voie, ca în numele tovarășilor aici 
prezenți și în numele Uniunii Scriito
rilor să aduc un călduros salut tova
rășilor de la Uzinele „Tudor Vladimi- 
rescu", să aduc salutul nostru tuturor 
celor care ne urmăresc literatura, care 
ne ajută în munca noastră. Ne bucu
răm nespus că ne aflăm in mijlocul 
dumneavoastră. lntîlnirea noastră are 
loc in preajma unui eveniment foar.e 
important pentru scriitori. Este vorba 
de Conferința pe țară a Uniunii Scrii
torilor și cred că un asemenea fap* * 
trebuie să vă intereseze și pe dum
neavoastră, pentru că. în această con
ferință vom vorbi despre problemele 
noastre profesionale așa cum vorbiți 
și dumneavoastră despre ele în adu
nările pe care le țineți; cu alte cuvinte 
vom discuta despre țelul nostru cel 
mai de seamă, acela de a scrie cărți 
și de a oglindi în aceste cărți cît 
mai interesant și cît mai bogat, as
pecte din viața nouă a poporului nos
tru, aspecte din viața dumneavoastră: 
vrem să scriem cărți care să vă placă, 
să vă reprezinte și să ne reprezinte 
cu cinste.

AU9S. «ăxAXSU Awț dreptate. 
, . . i i- ■ k iăere . ?
m unic* s r: i cfc' sare plăcere 
tâ i ubc -nu. 'jtnxz ât sreccacc. Tre
ble "»a st ti rirtrarsec că mă 
sunt ’ar* «riwn iacă de public 
—ib ■ :i suta tK. a corfejare mai 
raahe s-ee ac* să axrikw linia a- 
-taa»- sraefr care-’ demască pe bi- 
Mn*. Cb ce re tac in acE-
raei •stwsfră ie zî ca zi nu au 

s tar es^e un proces
rare ta are tundă ererg-’e sn luptă. 
D* w rt-'ta. ar* Aresta > xvzrâș .' 
are aaurre că prob.ema m constă 
fere ri sa""nm eemer-erir negative 

esne «fc raxv - pem dramaturg 
să iujr '-«8 șt ceea ce esie oo«l Și 
ăsșrr acest vrea să stărui
eber* due Ul tararăs a exprimat 
fair* drum ’outgoes, crește fabrica, 
far alătur ăe fa&r’că nai crește și 
arm.’. Se - -»că de a bafee și se 
a -*ir* a i.--:-ce>_e_ dar se plecă 
ia*e li mm! seaaaAM * se a-

.. g* la ingămer. .Vest paraklistn în- 
*e Aemâarea srtttrd st sterastrjc- 
tx». fcnre rerToiiam rsaterială și cea 
soiri tj-nora â. îrrixze armări: în

• ■ t - . -r :. Li : ' _ :s - -
tMkescr re o s-o pt-t»m face îrsă 

tn - rrij ?ca erri ior tKțJri. cunos- 
ctarib4e catete ate au adinei ale

N • !" rirî'.-’» cu parii- 
riperea ser torflor la viată.

La coretăndrei fireritar scriitori s-a 
pus ritreîarea dacă crieva trebuie să 
< -i -c’ - ij. ' e ’.ere
Se vorbea de Tîta Châper care a stat 
5 are te Bâeaz. K* esae o nenorocire 
\ star s> » scris, ca gazeură Se va 
redea dxâ este reuș'lă experiența sau 
na. Până ana aida insă ea a tăcut 

= ' asta e 
important. Scriitorii trebuie să mun- 
cecs»"a Trif-ncri coîet'. vu'ri :n care 
merg Firește, nu prefed ca de exemplu 
tovarăș u: Baranga si se iacă lăcătuș. 
Dar rt-ar strica să-: vedem pe scriitori; 
tineri d:nd o mină de ajuter la bî- 
bl'ote-.ă. ia căm’-ul cultural etc. Sau 
ținirt-d seama că vrem să se scrie mai 
m.i’t despre viața noastră din oraș să 
f:e directorii urw cluburi a e uzine
lor din București

In felul acesta cu o documentare 
serioasă și de durată ar putea apare 
mai mulie romane adevărate, despre 
clasa muncitoare, despre contempara- 
neițate. Este clar că un roman nu 
se poate scrie de pe o zi pe alta. Să 
nu se supere tovarășul Jebeleanu, dar 
cred că o poezie se scrie mai repede 
decît un roman.

EUGEN JEBELEANU : Da, și nu ! 
Dacă veți lua opera lui Eminescu cu 
toate variantele ei — și nimeni din 
cei prezenți nu are de gînd să se 
compare cu Eminescu — o să vă dați 
seama ce muncă titanică a depus a- 
cest poet, o muncă care de asemenea 
nu se compară cu munca a sute de 
romancieri. Dar cred că nu aceasta

Această întîlnire se face în strînsă 
legătură cu organul săptămînal al 
Uniunii Scriitorilor, cu „Gazeta lite
rară"

De obicei, cînd treci pentru prima 
dată pragul unei case, casa unor prie
teni. trebuie să aduci un semn al prie
teniei Noi în schimb tovarăși. înfrun- 
tînd obiceiul, venim să cerem acest

semn al prieteniei din partea gazdelor 
— vă cerem ajutorul. Vrem să vă cu
noaștem mai bine, să ne cunoaștem 
mai bine, să ne împrietenim și, în fe
lul acesta, să ne dați o mină de aju
tor pentru ca să realizăm acele cărți 
bune pe care le dorim și le doriți. 
Spuneți-ne absolut sincer, deschis, pe 
față, ceea ce gîndiți, nemenajînd pe 
nimeni. Ar fi bine ca în același spi
rit să se desfășoare și întîlnirea dintre 
scriitori. Numai în felul acesta putem 
aduce și noi, scriitorii, un aport din 
ce în ce mai pozitiv la munca de 
desăvîrșire a construcției socialiste în 
patria noastră. Cei care ar trebui să 
se sfiască sînt numai acei scriitori 
care nu s-au ocupat, sau nu se ocupă 
suficient de viața dumneavoastră, de 
exemplele care le stau în față: oameni 
exemplari, cu preocupările, cu însufle
țirile, cu realizările, cu problemele 
lor...

Am vrea să-i vedem 
cît mai des pe scriitori 
printre noi

STOICA ION — forjor : In ceea ce 
mă privește mulțumesc tovarșilor scrii
tori care au venit în mijlocul nostru 
și, cred că exprim părerea tuturor cînd 
spun că am dori să-i vedem cît mai des 
printre noi.

NICULESCU MARIN — lăcătuși 
La rîndul meu, vreau să mulțumesc 
tovarășilor care m-au invitat aici și 
care au prilejuit această întîlnire în
tre noi și cîțiva dintre cei mai re
prezentativi mînuitori ai condeiului 
literaturii noastre contemporane. Măr
turisesc că acest prilej îl aștept mai 
de mult, dar așa cum spune _ prover
bul, mai bine mai tîrziu decît nicio
dată:

ILIESCU MATEI - lăcătuș: Pen
tru noi este o mare satisfacție _să-î 
cunoaștem pe autorii cărților citite. 
Desigur că mai sînt încă foarte mulțf 
scriitori pe care am dori să-i cu
noaștem.

HOLBAM N. — lăcătuș: Să discu
tăm acum despre literatura noastră 
contemporana. Trebuie spus că,_ așa 
cum a observat ți critica literară, au 
apărut multe romane bune, remarca
bile, cum ar fi „Șoseaua Nordului", 
„Bariera", etc. Aș vrea să menționez 
și cartea lui Mihai Beniuc „Pe munche 
de cuțit", care â apărut mai demult, bă
nuiesc că scriitorul lucrează acum la 
volumul II. Această carte mi-a plă
cut îndeosebi pentru faptul că prezintă 
figura activistului de partid, cu dra
goste și căldură. Deși trebuie să spun 
că am și unele rezerve față de ea.

Este greu de crezut că un intelec 
tual marxist discută atît de calm 
despre legionari. Cred că romanul 
lui Mihai Beniuc este foarte in
teresant, l-am găsit la o bibliotecă 
raională și, un amănunt interesant, — 
deși poate nu l-a încîntat pe bibliote
car — cartea avea scoarțele ferțenițite 
de atita citit. Asta e și firesc deoarece 
cartea are o temă contempo/ană iar 
numele autorului este cunoștut și iu
bit în țara noastră. Poatje că odată 
cu apariția volumului II va fi revăzut 
și pus la punct și volymul I.

MIHAI M1HAJ — mecanic: Și eu 
sînt un citijtor pasionat și aș vrea 
să menționez „Desculț" de Zaharia 
Stancu șj, ,,Bărăgan" de V. Em. Ga
lan. Pej mine mă preocupă mult via

ța țărănimii muncitoare, afit ces din 
trecut cit și cea care se desfășoară :n 
zilele noastre. De altfel, romantii „BA- 
gan" trăiește și prin frumusețea des
crierilor peisajului nostru c'-xexsc 
și a bogățiilor sale. Am oft ca satis
facție ți piesa ce teatru .Măsiui tur
bat" de Aurt Baranga îo care i.torri 
satirizează acele eternene ate socie
tății care îngreunează încă aetrrSiles 
noastră creatoare. Socotesc că safe 
esie un mijloc eficace de lxti ișapo- 
triva rămășițelor trec-tu u ? ac*  r- 
ior neprincipiale ale mor tarar r 
Dintre scriitorii noștri, -«u r_ntBC-.t 
personal pe tcvarăș-J Bert Ceri ari.. 
care a venit pe la noi. a ra"e 
la unele discuții asupra acfrrtiăța 
noastre cultura'e ari ♦ ne-a rrrm • 
că o să vină mai des pe la aâ, teri 
însă să se țină de ecri*".

Figura militantă 
a comunistului

NICULESCU MARIN: A? vraa si 
pomenesc și eu de una cri tir e : • 
tite de mine și care nti-a p’5c_t ix~: 
mult, chiar dacă am unele observat 
Este vorba despre .Șoseaua Itad^Ț*  
de Eugen Barbu, roman in care scrii
torul reușește să scoată în evrisrțl 
figura militantă a comunista**  Cartea 
izbutește să te capteze. Eugen Bârfe 
știe să creeze un om adevărat, car*  
acționează în mod veridic trecind -~'~ 
greutățile vremurilor de negaEtate - 
care-și desfășoară activitatea și M -- 
teste să-și îndeplinească misrunes 
credințată de partid. In .Șoseaua N:-- 
dului" episodul pasionant i-sr rr : - 
lupta comuniștilor este redat r-u~ 
stil atrăgător. După părerea mea e 
bine ca tovarășul Eugen Barbu să con
tinue să abordeze astfel de teme a- 
tacînd cu și mai multă profunzime 
psihologia eroilor.

Ce face astăzi
Andrei Sabin

PARCHIȘAN DUMITRU — tetai- 
cian: Am citit toarte multe cărț: de 
diferiți scriitori contemporani Sin: 
foarte îndrăgcsrt de creația lui TU 
Popovici Am citit .Setea*  ș> .Smă- 
nuT. Ce mai scrie Titus PopoTCi ta 
ora actuală? îa .Străinul*  el ne 
vorbește fcari.e bene despre Andree l-os 
face o proci oare Să ne nrtnd 
despre ce a făcui Andre după ’. ~- 
ce a ajuns omul acesta șî c..— s-a 
comportat în societatea notă socia
listă.

KOPA ION — contabil: La r'r.d; 
meu am citit recent .Solstiț'j:*  de 
Szemler Ferenc. Aș avea de adus c 
critică. Nu am putut stabili precis :r 
ce oraș se petrece acțiunea și cred 
că fiecare cititor dorește să recunoască 
și să localizeze acțiunea unui roman 
pe care-1 citește. 0 observație asemă
nătoare aș face la romanul .Șoseaua 
Nordului" de Eugen Barbu. Carter 
mi-a plăcut, dar n-am înțeles un lucru: 
citind descrierea atacului asupra clă
dirii Comandamentului aviației ger
mane din București nu mi-am putu’ 
preciza exact unde se găsea această 
clădire. Din prezentarea romanului re
zulta că ea se găsește între Piața 
Operei actuale și Podul Izvor. Locu
iesc eu însumi în acest cartier și a- 
mănuntul m-a interesat dar n-am des
coperit nici o clădire pe care s-o pot 
recunoaște în carte. Cum se explică 
acest lucru ? E după părerea mea 
o greșeală, dacă vreți, tehnică. Chiar 
dacă nu face parte din alte greșeli 
tehnice vizibile pentru un strungar, 
frezor sau tehnician oarecare ața cum 
pot fi găsite în unele nuvele sau ro
mane existente...

MIHAI GAFIȚA: Acțiunea romanu
lui „Solstițiu" se petrece la Brașov. 
Lucrurile nu au reieșit pentru că „Sols- 
tițîul" este volumul II al unui ciclu 
de trei romane. Volumul I a apărut 
în 1946 și nu a fost tradus în romi- 
nește, însă cum la anul viitor apare 
voiumul III în limba maghiară, pen
tru 1963 Editura pentru Literatură va 
pune în circulație întreg ciclul unde 
totul va reieși în mod foarte clar. 
Dar în ceea ce privește precizarea 
locurilor țin să atrag atenția că uneori 
autorul creiază în mod intenționat 
unele necorespondențe între locul din 
carte și cel din realitate. I. L. Caragiale 
nu a indicat pentru „Scrisoarea pier
dută" decît că se petrece într-un oră- 

STOICA ioy 
(lăcătuș )

șei de munte. Cezar Petrescu a scris 
o serie de romane a căror acțiune se 
petrece într-un oraș imaginar, „Tirgul 
Călimar".

STOICA ION. Ar fi bine să trecem 
la conținutul tematic al cărților. Am 
dori să citim cît mai multe romane 
care să cuprindă realizările clasei mun
citoare. Titlurile pe care le avem în 
această privință nu le socotim suficiente.

Subiecte pentru ro mane 
se găsesc chiar fi aici...

rute aoascre arHhiuifr si se scrie c F 
•âescre “ots'ri. i nax.'tt’lcr

BRB0 JtONDE — Bcfttaț: E »- 
ierirxi ax zjsl’ oacre TtaJ-zi-

MIHAI MIHi
(mecanic) ,

O propunere...

MIHAI MIHAI: .Aș face o fcv.- 
nere. Uzina noasiră este UHOcȘi. 
construită în anii regimului cecw- 
popular. Ea a început pe un aatan 
și s-ar putea foarte frumos In*.  - i 
„De la batoze și remorci la j-tcmr- 
bile". Scriitorii ar găsi aici destui rut- 
rial care să ilustreze dezvoltarea -.- 
dustriei în patria noastră. Ar paiea •- 
răta cum a crescut paralel .uz'-.a -- 1 
— și omul nou". Uzina s-a dezvoltat 
de la producția de batoze și re~ ■ 
la construcțiile de automobile. ia 
timp ce omul a crescut și el. Urii ce 
la o cultură elementară au ajuns a:_*  
să urmeze universitatea. S-ar găs: su
biecte. Consider că această arsfăt.'re 
a fost binevenită și că ea va da rez - 
tate pozitive.

ILIESCU MATEI: Nu aț vrea să fa - 
complimente dar vreau să arăt 
mă bucur că am ocazia să-l cunosc r? 
tovarășul Aurel Baranga, autoru1 p’ese’ 
„Mielul turbat". Vreau însă să atrag 
atenția că printre noi, pe lingă aceri 
pe care-i satirizează sînt și oameni 
care pun suflet în munca lor. și ca'? 
ar trebui evidențiați tot prin literatorii 
adică, să se scrie despre ei. Uzina noastră 
cu creșterea ei e un exemplu de operi 
a unor oameni entuziaști și de la pri
ma cărămidă pusă la temelia ur.e: 
fabrici sau a unei uzine pînă la pro
dusul finit găsești entuziasm, muncă 
susținută, sufletul oamenilor, la r.ci. 
la Săvinești, la Brăila, în orașul Vic
toria și in -multe alte părți.

Dragostea e prea puțin 
cîntată de poeții noștri

ȘTEFAN GH. — mecanic: Dați-mi 
voie să vorbesc și despre poezie. Ce 
să vă spun, dacă mă gîndesc Ia anii 
care au trecut, la ultimii 8—10 ani, mi 
se pare că s-a făcut un salt hotăritor, 
plecjnd de la poezia aceea care cînta 
numai frumosul rustic și sentimentele 
intime. Acum în lirică a intrat mun
citorul cu preocupările lui, țăranul. 
Numai că acești oameni încă nu au 
pătruns cu întreaga lor gamă de sen- 

ri-itr-j De exemcto dragostea cred ci 
este prea pcțic ' cârtită ia pcezrie 
.noastre cjr.'mporane. Nu fegcstea 
a genere. ri privită sub aspectul eti
ci. cocxzrisae. Sab acest tspec’, poe
zia a*  srxr~_mi ș ea îadr-an te. (De- 
s<ur ca alte KfToace decît o tare

sor. .» na», a eueu

țry; > CDBC 17-1'*' «THCC 0OEZ^-
CLTkficăiae Vr an:

sâ fit cînnrtt* scrsi > • raderi 
4^.^! «î 2®*cfi&rk ’li jrrv

te e e-2*n
cran cac că

flt • n 0 «a/Tec lessee': cs
O S*  WOț: 

zx care tortele

Draaitergil trebuie să 
iu fi fișeze ce este nou 

ate problema. Toate lucrurile bune 
tret-’esc făcute cu entuziasm și cer 
timp. Lucrtriie superficiale, lucrurile 

c:e'ea se fac mai ușor, 
* ani repede și în dramaturgie, și ia 
țnoeă. ș-1 în poezie.

ii-El. BARANGA: Aveți foarte 
urnită dreptate. Scriitorul nu trebuie, 

a :;ța locului, să stea puțin 
e .acră :n chip turistic, să se infor

mez*  'a repezeală ca un călător gră- 
>■_ El trebuie să trăiască viața mun- 

desigur nu să învețe o me- 
- ' - Jar să trăiască viața de fiecare 
ri a oamenilor despre care vrea să 
scrie. Sugestia ca scriitorii să parti- 
c.’pe la o anumită activitate, a gazetei 
ce perete, sau a căminului cultura! 
a ăi .r; de viitorii lor eroi, este foarte 
potrivită.

Despre reconsiderarea 
clasicilor

ȘTEFAN GH.: Mă folosesc de acest 
prilej pentru a ridica o problemă care 
cupă părerea mea trebuie cunoscută 
de dumneavoastră. Mai ales că de 
competența dumneavoastră e și rezol
varea ei. Este vorba despre reconsi
derarea critică a unor scriitori ți poeți 
din trecut ,dar mai ales din perioada 
dintre cele două războaie. Des’gur, in 
manualele școlare se face o prezen
tare a principalilor scriitori ai aceste: 
perioade Fără îndoială că sînt pre
zentați cu precădere cei care au sim
țit și au gîndit cit mai apropiat de 
noi, cei ale căror opere au un caracter 
net progresist. Totuși în această pro
blemă mai sînt încă multe de făcut

ILIESCU MATEI: Am citit lucrările 
?./ Rebreanu care mî-au plăcut foarte 
mult dar în ultima vreme nu s-a mai 
reeditat nici o lucrare de a lui.

ȘTEFAN GH.: Pianul activității edi
toriale (E.PJ-.) pe care tov. Gafița 
ni l-a expus aci a fost extrem de cu- 
prinzător. deosebit de complex. Cred 
nsă că prea puțin se insistă asupra 

unei literaturi a muncitorului de la 
onș cu toate preocupările lui. Aseme
nea 1-jcrăr: există in cantitate insufi
ciente — părerea mea esie că scriitorii 
ar irebai să-și imfrepte —î mult aten- 
la a areas'^ d’recțe.

Vrem ca romanele 
să fie atrăgătoare

VSTFt- Hj*"-—f r» să

u- a car* ^efejesc sesr aces;e ro- 
nsaoe Oaesc cu mol dă p.ăcere amw.ie
J— swje'.'a cum ar fi de p: dă „Pe

-ri-J:*.  Romanul, deși lung, 
an l-am lăsat din mină pînă nu l-am 
■f*~  a‘_ Esie scris într-un stil atră- 
gâxr. și asia e foarte bine Cînd pleci 
de la lucru obosit, și pui mina pe o 
asemenea carte este o plăcere Aș vrea 
dacă se poate ca și romanele noastre 
să fie scrise intr-o limbă care să te 
atragă, nu să te obosească. Iată de 
pildă „Tntimecare" de Cezar Petrescu. 
Acțiunea e limitată la unul-doi indivizi, 
te invîrtești în jurul lor. Pe cită vre
me „Pe Donul liniștit" are spații largi, 
distanțe.

AUREL BARANGA: Tovarășul a spus 
un lucru foarte bun. Cărțile trebuie 
să fie plăcute. Pentru că de fapt prin 
acest lucru „plăcut" tovarășul înțelege 
un lucru mult mai adine, mai complex 
și anume o carte trebuie să fie atrăgă
toare. să te facă să nu o lași din 
m’nă. In legătură cu reconsiderarea 
scriitorilor dintre cele două războaie 
— aceasta este una dintre sarcinile 
pe care partidul nostru a pus-o cu cea 
mai mare seriozitate în fața criticilor 

str: ți în această direcție ceva s-a 
făcut, cum bine s-a observat Au 

rămas însă destule lucruri de realizat 
ie aci încolo, pentru că în acei două- 
zeri de ani s-a scris mult — și bun 
și rău. Criticii noștri trebuie să se 
marmeze foarte bine cu un aparat 
critic din cele mai sensibile și cu se
ismografe dintre cele mai perfecțio
nate. cu critica marxist-leninistă, pen
tru ca în acest chip nici un rînd bun 
să nu fie pierdut și ce este rău să fie 
demascat. Trebuie să facem o largă 
operă de propagandă pentru ca atunci 
cînd este vorbă de ceva bun, o singu

MARIANA P£TRAȘCU Heua rajiuățM

ră pagină, ea să fie salvată, iar ce au 
este bun să fie condamnat.

MIHAI GAFIȚA: In legătură cu Li- 
viu Rebreanu țin să precizez că au 
apărut unele opere, în special trei 
romane mari: „Ion", „Pădurea spîn- 
zuraților", „Răscoala" și un volum de 
nuvele. Ediția nouă bibliofilă va cu
prinde și alte lucrări, însă restul ro
manelor sale au un nivel literar in
ferior cărților amintite. Așa îneît nu 
ar fi un mare serviciu dacă le-am pune 
in circulație. Cercetătorii le pot găsi 
în biblioteci. Aș vrea să dau acum un 
răspuns la întrebarea legată de acti
vitatea lui Titus Popovici. El a pre
dat o carte despre Cuba Editurii Ti
neretului; și un scenariu de film. Tn 
„Setea", l-a lăsat pe Andrei Sabin 
suspendat, dar a promis că se va ocu
pa de el în curînd.

THEODORESCU CONSTANTIN — 
sudor: Exirtă de obicei, atunci cînd 
este vorba de un roman format din 
două sau mai multe volume, o dis
tanță prea mare în timp între apariția 
celui de al doilea volum și primul. Mă 
gîndesc la romanul lui Ben Corîaciu 
„Cazul Dr. Udrea". A apărut un vo
lum. dar al doilea nu știm cînd va 
apare.

Discuțiile sint necesare

ȘTEFAN GH.: Dați-mi voie să mai 
spun cîteva cuvinte în legătură cu 
critica literară. Citesc cu multă plă
cere „Gazeta literară" și „Contempo
ranul" — „Viața Romînească" mai 
puțin. ...poate pentru că este și mai 
puțin accesibilă. Atunci cînd „Gazeta 
literară" și „Contemporanul" organi
zează discuții referitoare la metodele 
de lucru. Ia cercetare, la creație, chiar 
dacă părerile sînt nejuste,' faptul că 
la urmă se trage o concluzie, ne ajută

PARCHIȘ.Vi D TRU 
(tehnician )

Desene de TIA PELTZ

pe noi cititorii, ne orientează. Dar a- 
tunci_ cînd doi sau mai mulți critici li
terari discută una și aceiași lucrare și 
părerile sînt diferite, nici o concluzie 
nu rezolvă dilema cititorului. Vă dau 
un exemplu. Am citit două studii cri
tice care m-au bucurat mult prin sin
ceritatea și străduința lor de a reliefa 
două personalități scriitorișcești. Este 
vorba de studiile critice semnate de 
B. Elvin despre Cehov și despre Geo 
Bogza. Cînd a apărut studiul despre 
Cehov (poate și pentru că Cehov este 
clasic), toată lumea a fost de acord 
că lucrarea este bună. Dar cînd Elvin 
a scris despre Geo Bogza, unii au 
fost de acord cu el, alții însă au so
cotit că volumul e prea laudativ. Am 
citit și eu cărțile, am și eu părereî 
mea, dar aș dori să mi-o confrunt cu 
un punct de vedere definitiv exprimat 
in „Gazeta literară" sau în „Contem
poranul", organe de presă competente.

Prezentarea cărților...

THEODORESCU CONSTANTIN : în 
legătură cu prezentarea cărților aș 
avea o rugăminte. Anume, un roman, 
să fie însoțit de o prefață care să 
cuprindă o scurtă biografie a autoru

lui respectiv — unde s-a născut, unde 
se găsește la ora actuală, ce a mâi 
scris.

STOICA ION: Uneori, cînd e vorba 
de clasici, există asemenea prefețe 
numai că ele sînt foarte lungi, a- 
proape cît un roman întreg. Părerea 
mea este ca aceste prefețe ar trebui să 
fie concentrate, fără ca totuși să se 
lase la o parte datele esențiale.

NICULESCU MARIN: Tot în legă
tură cu prezentarea unor*citate  în 
limbi străine; acestea sînt traduse la 
sfirșitul cărții notîndu-se pasagiile prin 
numere, 1, 2, 3,... Este greu pentru 
cititor să caute traducerea fiecărui cu- 
vînt întoreînd filele cărții pînă la 
sfîrșit.

ȘTEFAN GH.: Și ceva despre ti
raje. Urmăresc clasicii literaturii uni
versale, dar nu mi-am putut procura 
poeziile lui Lenau care au apărut în 
Biblioteca pentru toți. Tirajul a fost 
fără îndoială prea mic, s-a epuizat 
foarte repede șl aș dori foarte mult 
să-l citesc pe Lenau. O altă dorință 
ar fi reeditarea ultimului volum din 
„Pămînt desțelenit". Tovarășul Gafița 
spune că a apărut, eu nu am apucat 
să-l văd și aceasta înseamnă că tira
jul era insuficient. Eu am urmărit 
această carte interesat fiind de frag
mentele publicate In „Gazeta literară".

AUREL BARANGA: Fiindcă nenu- 
mărați tovarăși și-au exprimat mulțu
mirea în legătură cu întîlnirea noastră, 
vreau să-mi exprim la rîndu-mi mul
țumirea mea personală bucuria de a 
ne fi întîlnit într-o discuție atît de 
prietenească și de fructuoasă. O piesă 
de teatru, un scenariu de film, o poezie 
sînt făcute ca să fie citite. Dacă pie
sa de teatru, romanul, poezia nu șînt 
citite și nu sînt prețuite, înseamnă 
că scopul muncii noastre nu a fost 
atins. Cititorul este martorul noastrn 
cel mai apropiat, cel mai fidel și cel 
mai sigur, deaceea o întîlnire între 
noi scriitorii, și cititorii noștri este și 
un examen critic asupra felului cum 
muncim. Din acest punct de vedere, 
întîlnirea noastră constituie un mare 
ajutor pentru noi, un ajutor primit cu 
dragoste din partea muncitorilor din 
această uzină nouă, lucru pentru care 
vă aduc mulțumiri.

Capacitatea tovarășilor noștri de a 
se familiariza cu problemele literare 
marchează de fapt încă un jalon pe 
drumul revoluției culturale din țara 
noastră.

EUGEN JEBELEANU: Aș vrea să 
spun următorul lucru: Incontestabil, li
teratura noastră are unele rămîneri în 
urmă față de viața noastră, față de 
realizările poporului muncitor. Insă 
literatura noastră urmează drumul ge
neral al revoluției socialiste și face 
toate eforturile ca aceste rămîneri în 
urmă să devină din ce în ce mai mici. 
După cum există mari succese în eco
nomie, în industrie, poporul nostru se 
poate mîndri și cu succese remarca
bile în literatură.

Dacă vă aduceți aminte, după 23 
august, reacționarii spuneau că în 
vecii vecilor nu vom putea fabrica 
Iractoare rominești. Acum tractoarele 
noastre se exportă și în India, și în 
Afganistan și le-am văzut chiar in 
Cuba unde am fost de curînd. De ase
menea în aceeași epocă, aceiași reac
ționari ți dușmani ai noștri spuneau 
că literatura romînă se află într-o 
criză și ne îndemnau să îmbrățișăm 
o literatură-cadavru, aceea a apusului. 
Datorită îndrumărilor partidului și dato
rită entuziasmului scriitorilor noștri con
știent:, lucrul acesta nu s-a intîmplat 
Avem în clipa de față așa dar o eco
nomie generală înfloritoare și o lite
ratură care fără să-și economisească 
cituși de puțin eforturile c'aută să facă 
tot ce este posibil ca să fie la înăl
țimea marilor realizări ale poporului 
nostru.

încă odată vă mulțumesc în numele 
Uniunii Scriitorilor pentru ajutorul to
vărășesc pe care ni l-ați dat.

VAS1LESCU EUGEN — responsa
bil cultural in Comitetul Sindical: 
Problemele ridicate de cel de față in 
legătură cu lucrările scriitorilor noștri 
contemporani, întrebările adresate di
rect scriitorilor prezenți și răspunsu
rile lor au făcut ca întîlnirea noastră 
de astăzi să fie extrem de interesantă 
și de instructivă. La rîndul meu da
ți-mi voie ca în numele asistenței să 
mulțumesc, tovarășilor scriitori care au 
iuat parte la această consfătuire și să-i 
chem ca și pe viitor să vină în mij
locul nostru.



GAZETA LITERARA

eatral
Teatrul „C. I. Nottara“

om începe aici cu scena 
finală: Beaudricourt in
tră alergînd 
tind sala, se 
in scenă — 
N-am jucat 
rea“. Actorii 
gul improvizat în grabă,

și, străbă- 
năpustește 
„Opriți 1... 
incorona- 

desfac ru- 
' * grabă, 

și cu toții se orînduiesc 
„ca pe coperta unei cărți 

închipuind scena jncoro- 
...__ .. Reims. Momentul are tul

burătoare măreție și răspîndește par
fumul suav desuet al cromolitografiilor 
infățișind naiv o epocă de seamă in 
istoria Franței, „Neghiobii, erau s-o 
ardă pe ioana d’Arc" exclamă piran- 
dellîan și simbolic Beaudricourt.

Plrandelliapă ește înțelegerea con
venției scenice șj regizorul Mircea A- 
vram a știut, de obicei, să depășească 
inerentele dificultăți ale acestei moda
lități a teatiului ca loc în care actorii 
îșl joacă rolul distribuit, dar il și co
mentează (Warwick regretă că nu s-a 
înțeles de la început cu tatăl Ioanei 
pentru a o împiedica să plece de a- 
casă), se grăbesc, neatenți să-și Joace 
rolul (ca Beaudricourt), se agită încă 
neștiind cum vor prezenta momente 
mai dificile („Liniștiți-vă nu sîntem 
destui ca să putem juca bătălii") sau 
se încurcă reconstituind perioade și 
cer, cu seriozitate, lămuriri. (întrebată 
dacă se crede „stăpînită de har in mo
mentul acesta", Ioana răspunde: „In 
care moment, mesire ? căci nu mai știu 
unde sînt... la început cind aud vocile 
sau la sfirșitul procesului"), Dincolo 
de aceasta, Anouilh — mal puțin Piran
dello — discută istoria ca om al a- 
cestuî secol, urmind unei bune tradiții 
antiromantke în care nu putem să nu 
amintim pe Shaw. Ioana va trebui 
„să-și joace istoria" și scriitorul o va 
comenta după cinci secole cu înțelegere 
ți scinteietoare inteligență, dar și cu

de premiu", 
nării de la

a „minunii" se cojește treptat pentru 
a rămine imaginea veridică a fetei 
simple din Domremy căreia arhanghe
lul îi apărea „în veșmint frumos, bine 
călcat", singura imagine in stare să 
confere strălucire simbolurilor grave 
oferite de scriitor in analiza acelei 
epoci istorice. Ioana din Lorena e con
vinsă că „dumnezeu are simțul econo
miei : cînd este suficient un pic de 
bun simț nu face risipa unei minuni" 
și de asemeni că „lui dumnezeu nu-i 

leneșii. Va trebui ca ostenii să

o luptă zdravănă și apoi el le va

(„poate că totuși am inventat sin- 
'“) și argumentelor inte-

gore Anghel Seceleanu) au ințeles 
bine spiritul piesei. Nu tot așa grupul 
judecătorilor.

în tirada sa împotriva Omului, In
chizitorul trebuie să aibă „glas de 
tunet" căci fanatismul său absurd și 
absolut, profund autentic și profund 
antiuman, e menit să abată asupra 
tribunalului „o atmosferă de spaimă", 
in care singurul aliat al bisericii este 
declarat diavolul și veșnicul său duș
man — Omul. Omul ce „ridică ochii 
spre acea imagine neînvinsă a lui 
însuși, care e singurul săq dumnezeu 
adevărat". Ion Punea a fost prea a- 
nemic lăsînd toată greutatea interpre
tării pe seama monologului în sine 
cutremurător.

Polemica Inchizitor-Ioana este fun
damentală. ea vine să lumineze din 
plin și ultimele sensuri, pînă atunci 
mai estompate, ale piesei. In acest 
sens, rolul lui Cauchon este mult mai 
adine decît l-a văzut George Sion 
care, mai ales spre sfîrșit, a greșit 
arborind un aer de maliție și perfi
die joasă. Actorul nu observă că per
sonajul său este acela care ii dă 
Inchizitorului o ultimă și neașteptată 
lovitură: acest om imbătrinit in fe
lurite păcate se zbate acum cu un 
ultim (dar prezent 1) rest de umani
tate să o salveze pe, Ioana. Efortul 
său este febril și desperat, el incer- 
cind să se păstreze in aceeași atitu
dine corectă și imparțială. Ocolind 
această interpretare George Sion trece 
pe lingă replica tulburătoare a Inchi
zitorului, care, așa, pare lipsită de 
obiect: „Nu voiești, niciodată, doam
ne ca lumea asta să se dezbare de 
orice urmă de umanitate în așa fel 
incit s-o consacrăm în întregime glo
riei tale". Promotorul cercetat ades de 
diavol are totuși un patos al asceti
cului ce se controlează și se frinează. 
El se opune vieții, dar este obsedat 
de ea și de aceea are uneori într-o 
formă șireată, din greu disimulată, 
răbufniri de curiozitate lumească, re
pede frînate. Florin Stroe a jucat cu 
izbucniri, strigăte și îngroșate insi
nuări.

în mijlocul judecătorilor se află un 
preot tinăr, cooptat pentru aleasa sa 
erudiție dar tinăr și generos, recep- 
tind impresionat întreaga tragedie, 
căci înțelege uman virtuțile teologale 
și scriptele evanghelice. El trebuie 
să fie o conștiință mereu vibrindă 
căci este, încă, mai mult Omul de 
care se teme Inchiziția și mai puțin 
clericul fanatic al unei teologii ostile 
umanității. Fratele Ladvenu este incă 
un argument împotriva Inchizitorului. 
Dar regia, minimalizînd rolul, (acto
rul este și plasat în fundul scenei 
cînd ar trebui să stea în primul plan) 
pare a sugera că Ladvenu este în
drăgostit de Ioana (după ce-i ajută 
să semneze iși lasă capul pe mina 
ei, spre stupoarea tribunalului). George 
Buznea a schițat bine o apariție de
licat suferindă, dar această deplasare 
din interior spre melodramă, dimi
nuează dezbaterea esențială de idei

La Hire este omul curat, așa cum 
îl înțelege Ioana, cu viziunea sa sănă
toasă, populară, realistă și pentru el 
imaginează un alt paradis cu un alt 
dumnezeu. Dar dincolo de limbajul 
frust și plăcerea de a minca cirnați, 
La Hire are intense și nevinovate 
bucurii interioare. Scena proaspătă și 
spiritualizată a unei călării în zori 
nu era de prisos (deși regia a tăiat-o) 
și nu ne îndoim că Sandu Sticlaru 
i-ar fi făcut la fel de bine față. Unele 
lungimi in spectacol ar fi fost evi
tate printr-un mai viu dinamism al 
reconstituirilor iar nu prin omisiuni 
și prin înghițiri de cuvinte (cum face 
adesea Const.

gură tot")
rioare ce o justifică sau o doboară. 
Dar spune totuși Nu bisericii ce sa 
oferă să 0 „scape de teroarea de a se 
judeca singură". Aparența energică și 
voioasă se sprijină pe marea forță mo
rală a eroinei (în acest sens Clody 
Bertoia în piesa lui Shaw a fost impre
sionantă). Liliana Tomescu a subliniat 
mai puțin existența acestui aspect ce 
completează substanțial și definitoriu 
portretul eroinei pe care o interpretea
ză, căci i-a plăcut să fie aproape în 
exclusivitate ciobănită care știe că 
„treaba trebuia tăcută". Pe această li
nie, ea a jucat cu sinceritate și opti
mism sănătos, cu gesturi largi și cal
de, convingîndu-ne că avem în față 
o fetiță cu mult bun simț și fermecător 
altruism, care-șl iubește țara și e gata 
de orice sacrificiu. Ioana este însăși 
Curajul fără a fi o curajoasă, căci o 
susține marele său patriotism izvorit 
din meditația asupra țării sale și asu
pra misiunii ce ii revine ei (sau pe 
care și-o asumă). De aceea am dori 
în spectacolele următoare, pentru care 
premiera a fost, credem, o sugestie, 
o Ioană mai interiorizată, complexă.

Toate personajele se definesc în ra
port cu 
declară 
Franța, 
cine o 
tunci ?“ 
a Responsabilității. Cînd i se spune 
că lucrurile se pot „aranja", Ioana 
refuză domesticirea, adaptarea la o 
lume convențională a rușinoaselor com
promisuri : „Nu vreau ca 
se aranjeze. Nu vreau să 
murile voastre". Acestei 
care iubește oamenii și ia 
misiune socială și istorică 
și copleșitoare, regele, pe 
încoronează sub imperativul istoriei, 
îi va răspunde: „Detest să fiu iubit. 
Asta îți creează obligații. Și am oroare 
de obligații".

Alteori, personajele (mai ales Carol, 
Beaudricourt) se definesc în raport 
cu ea pentru că au în fața ei mo
mentul lor de sinceritate. Ignorînd 
aceasta, unii interpreți s-au lansat 
intr-o șarjă supărătoare, trecînd peste 
nuanțe și simplificindu-și roluri
le. in acest sens cea mai gravă 
greșeală o face George Constantin în 
Beaudricourt. Un rol greu este desi
gur cel al regelui. „Am obiceiul să 
fac pe prostul ca să fiu lăsat in pace", 
„Vrei să mă joc sau să guvernez" — 
spune Carol. Este o ființă jalnică, 
rahitică și limfatică, ce nu suportă 
greutatea armurei și tremură mereu 
să nu fie omorît. Spune însă lucruri 
inteligente, jucind, un rol „complicat 
și dureros, analizîndu-se lucid și nu 
lipsit de simțul umorului, vede ridi
colul său și al celor din jur. Acest 
rol trebuie înțeles in complexitatea 
lui, Tony Zaharian a dovedit o anu
mită înțelegere, fără a arăta totuși 
deosebirea dintre „jocul" său în fața 
Curții și atitudinea deschisă în fața 
Ioanei.

In general, grupul curtenilor (Migry 
Avram Nicolau, Sanda Băncilă, Na- 
fașa Nicolescu, Sergiu Dumitrescu, 
George Cîmpeanu), ca și tatăl (Gri-

ea — și uneori antitetic. Cind 
că este datoare să mîntuie 
tatăl ii răspunde: „Și mie 

să-mi păzească vacile pină a- 
Este o antiteză a Dăruirii și

Un moment din filmul rominesc „Porto-franco'1

Porto -franco*)
două tendințe. Așa se explică fisurile 
in dezvoltarea subiectului și inconsis
tența celei de a doua părți, cînd accen
tele satirice slăbesc treptat. Către final 
în'tmplările se precipită, deznodămîntul 
tragic al lui Nick, ucis de Stamate, a- 
pare prea puțin motivat dramatic, iar 
scena optimistă care încheie filmul are 
o doză de ostentație neplăcută.

O seamă de personaje care debutează 
promițător sînt părăsite pe parcurs : 
Nicu Politicu — o figură desprinsă parcă 
din Caraglale — Deliu, armatorul Peter 
Greco etc. Ciudat, figurile episodice se 
bucură de o mai colorată portretizare 
decit eroii principali, în conturarea că
rora Se simte o anume uniformitate. Ac
tori valoroși ca Ștefan Ciubotărașu (Sta
tuate) sau Geo Barton (Nick), care și-au 
compus rolurile cu migală si expresivi
tate. sint totuși Încorsetați de limitele 
dezvoltării personajelor, in schimb, doc
torul, inspectorul de poliție, primarul, 
Olimpia, nevasta frizerului, „specialistul" 
In incendii, pianistul de Ia cabaret, bra
gagiul ture, omul de încredere al lui 
Peter Greco și alții formează o galerie 
tipologică diversă, creionată sugestiv.

Experiența regizorului Paul Căllnescu 
se vădește în munca cu actorii. în ma
joritatea lor distribuiți cu discernământ. 
Alături de interpreții rolurilor principale 
de care am pomenit, e de reținut aportul 
lui Niki Atanasiu (armatorul), Mihal Fo- 
tino (Nicu Politicu). Simona Bpndoc (Pe- 
nelopa), Fory Eterie (doctorul), Emanoil 
Petrut (conducătorul docherilor greviști), 
Ion Diclilseanli (Deliu), Elena foachlm 
(EVantia). Decupajul regizoral naște însă 
destule obiecții. Prim planurile lipsesc 
aproape complet, regizorul preferind cel 
mai adesea o folosire corectă, dar limi
tată, a obiectivului cinematografic. Mo
mente do tensiune dramatica — cum e 
explicația dintre frați, cind Stamate află 
că americanul nu are de fapt bani ~ 
sînt fotografiate stereotip, fără o poten
țare maximă a sensurilor prin interme
diu! cadrajului, a unghiului de filmare 
ales. Cinematografia noastră a depășit 
acest stadiu și o probează, de altfel, 
chiar și pasajele reușite din „Porto- 
franco” (balul marinei e edificator în 
acest sens).

In domeniul transpunerii cinematogra
fice a operelor literaturii noastre clasice, 
Studioul ..București” are un plan vast, 
de perspectivă. O discuție pe această 
temă ar merita să fie inițiată și atunci, 
firește, se vor putea dezbate mal pe larg 
și problemele pe care le ridică „Porto- 
franco".

Mihail LUPU

gestului si sugerînd falsitatea simbolului 
Celălalt iși modernizează frizeria șl se 
mindrește cu introducerea antisepticului 
după sistem american, care - spune el 
convins - distruge sigur „spectroscocii".

Un episod central încununează întreaga 
agitație : primirea vasului cară îl rea
duce pe Nick. Intr-o succesiune caleidos- 
coplcă de imagini - montată rapid și 
susținută de acordurile ironice ale mu
zicii — tot orașul pare că se îndreaptă 
spre port. Oamenii s-au gătit ca de zile 
mari. Notabilitățile se tnvirtesc aferate 
în preajma rudelor care nu-și mai încap 
în piele de satisfacție. Două domnișoare 
Iși amintesc că trebuie neapărat să-și ia 
și umbreluțele. Fanfara trece pe străzi 
întonind o celebră canțonetă care sună 
cu totul ridicol in transcripție pentru 
alămuri. La chel, fiecare se înghesuie să 
vadă mai bine și se simte dator să se 
amestece In ultimele controverse care 
preced acostarea vaporului. Apariția pe 
punte a omului mult așteptat provoacă 
o surpriza generală. E un bărbat îmbă
trânit. cu o înfățișare obișnuită, modestă, 
vizibil stinjenit de primirea neobișnuită 
care i s-a pregătit. Nimic din aplombul, 
strălucirea si eleganța atribuit*  „milio
narului". Momentul e iscusit rezolvat re
gizoral, cu o bună evidențiere a satirei. 
De aici urmează dezumflarea iluziei în
treținute în oraș de Stamate, cu privire 
la faimoasa avere a fratelui său. Nu ‘■tim 
insă de ce a fost necesar ca acest proces 
sa ducă în cele din urmă la o violentă 
ciocnire a celor doi frați, satira con- 
vertlndu-se in dramă, iar ținta socială 
a criticii fiind parțial umbrită.

Ironia autorilor vizează în film am
bianța orașului cosmopolit, cu infatuarea 
reprezentanților puterilor imperialiste 
străine, care dictau pe atunci în Comisia 
Europeană a Dunării, cu moravurile 
descompuse ale burgheziei. îmbicsite de 
conveniențe și prejudecăți, cu contraste 
sociale flagrante. Raza de cuprindere 
este relativ largă. Dar observația rămine 
uneori la suprafață, filmul purtând am
prenta unei vădite nehotărîri în fixarea 
unei modalități unitare de tratare a ac
țiunii. Autorii au oscilat între seducția 
filmului de atmosferă — îndeosebi în 
partea expozitivă se reconstituie clima
tul epocii cînd Sulina reproducea în mi
niatură contradicțiile Europei capitaliste 
de la începutul secolului nostru - și 
tentația de a crea un film de acțiune, 
din care să nu lipsească nici complica
țiile sentimentale de rigoare (relația Pe- 
nelopa-Deliu-Evantia, la care se adaugă 
prezenta cu totul efemeră, ștearsă a Iul 
Dan). Intenția satirică nu s-a pierdut, 
dar lipsește fuziunea profundă intre cele

In cazul unei adaptări cinema
tografice după o carte nu inte
resează cite momente din ro
man au fost menținute întoc
mai si cite au fost modificate 

_ Mu omise. Respectul bucberesc față de 
• paginile originale este la fel de dăună

tor ca și Intervențiile extravagante care 
contrazic sensurile fundamentale ale 
cărții. Cineaștii fac o operă independen- 
tă, restructurează si valorifică ceea ce 

• textul literar păstrează viu, actual si, 
desigur, expresiv sub raport cinemato
grafic.

In această lumină, „Porto-franco” a- 
A testă preocuparea realizatorilor de a 

privi alnu-o perspectivă contemporană 
romanul „EuropoUs- din ears »-au in
spirat. Scenariul a eliminat In bună mă- 
sură părțile desuete din cartea lut Jean 

9 Bart șl a desprins fitoaui ei Satiric in- 
drepdndu-1 cu precădere in direcția 
spulberării mitului „prosperității" pe 
care America, continentul tuturor posibi- 

— lităților, ar garanta-o oricui iși Încearcă 
• acolo norocul. In rest, pornind de la 

elemente din carte, de la stmburele ei, 
Mihnea Gheorghiu »i-a luat, pe bună 

• dreptate, libertatea de a pl*»mul  in sce
nariu intimplări. de a atribui o nouă 
identitate unor personaje- Dialogul e 
pregnant și colorat, deși uneori abun
dența replicilor Încarcă acțiunea.

întoarcerea acasă, după ani de peregri- 
9 nări dincolo de ocean, a presupusului 

milionar Nlck-americanul constituie in 
film pivotul intrigii. Evenimentul stir- 
nește o mare agitație, ațiță spiritele, de- 

_ clanșează instinctul de afaceri al celor 
W ce compun lumea pestriță, trăind din 

expediente și combinații financiare, a 
portului de la gurile Dtinăili. Mirajul 
eventualei îmbogățiri stimulează spiri- 

• tui întreprinzător, fiecare scontînd pe do
larii lui Nick încă înainte ca acesta să 
fi sosit măcar. Pe de altă parte, ies la 
Iveală invidii si rivalități, de sub toro
peala unei existențe liniștite izbucnesc 

A conflicte nebănuite, cum e cel din faml- 
lia „milionarului*,  între fratele său 
Stamate, proprietarul cafenelei „Modern" 
și cumnatul acestuia, frizerul Nicu Po
li ticu.

® Astfel trasat, firul principal al acțiu
nii fără a fi inedit (filmul maghiar 
„Papa dolar" aborda, acum cîtlva ani 
o istorie similară), cuprinde bune re-

• surse satirice, care au șl fost puse în 
valoare, mal ales pe latura refacerii at
mosferei portului dunărean. Detalii co
mice de efect punctează înfruntarea 
celor doi cumnați. stamate, cu o gravl-

• tate ridicolă, agață în casă, pe un perete, 
o litografie după Statuia Libertății, care 
atîrnă strîmb dezmințind solemnitatea

lucrurile să 
trăiesc vre- 
fete simple 
asupră-și o 
neobișnuită 
care ea il

dea
acorda victoria". Lucrurile astfel in
terpretate, asprii săi judecători din 
Rouen — și spectatorii — pricep, cu 
distinsul blazat Warwick, de ce „nu e 
nevoie de intervenția lui dumnezeu 
aici". Ioana ciștigă bătălia de la Or
leans înțelegind că oștenii aveau ne
voie de curaj. Și ea este pentru ei 
însăși Curajul. Tăria sa constă in faptul 
că înțelege cu inteligență si bun simț 
momentul istoric in care trăiește și 
are ca unic obiectiv eliberaraa țării de 
sub invadatorii englezi. Nu, inchizi
torul nu crede in „vocile" ei și nu se 
teme de acele crize de misticism ce s» 
consumă, de obicei, mai repede sau 
mai incet, fără a lăsa urme sau mîs 
tuind in uitare și anonimat pe cei ce 
se îndărătnicesc in a primi pe „trimișii 
Domnului". In ceea ce o privește pe 
Ioana, momentele de revelație, ne spu
ne Anouilh, se confundă, de fapt, cu 
clipele de meditație la destinul poporu
lui său. Ele constituie platoșa ideolo
gies' ce 'ăpâră făptura firavă a marei 
eroine. Ioana a ințeles să fie alături 
de cei ce luptă ; ea s-a simțit angajată 
și responsabilă („într-o bună zi ai sim
țit că trebuie să iei asupră-ți nenoro
cirea celor din jur"). Această solidari
tate cu oamenii este marea acuzație ce 
i-o aduce Inchizitorul. în fața judecă
torilor ei, Ioana nu este insă doar o 
ființă slabă și părăsită, temindu-se fi
resc de osindă și refuzind pur și simplu, 
dinfr-un soi de încăpățînare, să-și re
nege fapiteile. Ea este pradă îndoielii

LILIANA TOMESCU 
(Ioana)

Brezeanu

3

experiența omului ce a trecut prin cel 
, de al doilea război mondial, care a trăit 
invaziile hitleriste cotropitoare și ex
periențele apogeului doctrinei antiuma
ne — fascismul.

In piesa lui Anouilh poleiala mistică
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TEATRUL LA TELEVIZIUNE
A *)  Ecranizare după romanul „Europo- 

lls*  de Jean Bart. Scenariu : Mihnea 
Gheorghiu. Regia : Paul Căllnescu. ima
ginea : Ion Cosma. Muzica : Radu Șer- 
ban. Decoruri ; Glulo Tincu. Costume : 

O Lucia Metsch. Secerișul verde
V

n conținutul 
al programei 
viziunii 
cuvine să ocupe 
loc de seamă. — 
gramat periodic în 
manifestările sale re
prezentative și trans
mis în cadrul unor e- 
misiuni pregătite cu 

grijă (mă refer la asigurarea audi
țiilor de emisie-ecleraj satisfăcător, 
sondr omogen, varietatea în un
ghiurile de filmare), teatrul la te
leviziune răspunde unei înalte me
niri educativ-instructive. Un public 
numeros poate fi ținut la curent 
cu cele mai reușite spectacole și 
iniormat astfel despre valorile dra
maturgiei originale și de peste ho
tare.

Confruntată cu aceste cerințe 
cum se achită redacția televiziunii 
de obligațiile sale ?

Punctul ei de vedere se concre
tizează in urmărirea relativ criti
că a repertoriului stagiunii în curs. 
Astfel, din cind în cînd, cu o frec
vență ce poate fi încă mult îmbu
nătățită, se transmit din sălile^ de 
teatru spectacole la televizarea căro
ra, după un număr de reprezentații 
atins, instituțiile în cauză sînt dis
puse să-și dea acordul. Firește că 
există numeroși amatori șă le ur
mărească oricind iar emisiuni de 
felul „Povestei din Irkuțk" de A. 
Arbuzov interpretară de un colectiv 
al Teatrului Național I. L. Cara- 
giale, sau a „Aristocraților" de N. 
Pogodin, merită a fi apreciate. Aș 
mai menționa pozitiv pentru îngri
jită ținută tehnică a transmisiei e- 
misiunile „Cind scapătă luna și 
„Menajeria de sticlă". Redacția nu 
s-a orientat, credem, la fel de judi
cios, programmd o lucrare cu mul
tiple deficiențe cum este cazul pie- 
se’i lui H. Nicolaide „Băieții veseli". 
Vran să credem că această abatere 
de la exigență este un accident 
izolat.

Ceea ce stîrneste in momentul 
de față legitime nemulțumiri este 
limitarea în programele destinate 
micului ecran la transmisii. Trans
misiunile din su’.ile de teatru nu 
epiii7f*a7ă posibilitățile de care 
disDune televiziunea.

Teatrul „din studio" devine un 
gen anume, a cărui dezvoltare de 
sine stătătoare e necesar să fie 
promovată. Unele încercări, inițiate 
la sfirșitul anului trecut sau la în
ceputul acestui an. au dat rezultate 
promițătoare. Am puiuț viziona 
premiere, cum sînt „Bro3^way Mo 
lody _ 1492", o comed'e in stil 
brechtian de Jura Soyfer. d ama luf 

iui Damn- 
i evocare 
iis Pfeifer

lor tele- 
teatnil se

Pro-

experiențelor făcute era de 
să-i încurajeze pe realizam 
în lunile care au urrnat 
oferit doar două noi erai 
ma, închegată dmtr-o ser 
mente, a difuzat drama progresistă 
a ser.___ .-.:an CL-ffocd
Oddets .Moartea Iui Lefty*.  cealal
tă, ingenios redactată, a alăturat 
sub un titlu comun „La tribunal*  
citeva din schițele lui A. P. Cehov.

Sărăcia manifestărilor teatrale 
din studio reclamă, spre a fi re
mediată operativ, mai multă ini
țiativă. Este de neînțeles de ce nu 
s-a acordat atenția cuvenită obți
nerii de scenarii din partea scriito
rilor noștri. Lucrări ale acestora nu 
s-au transmis de foarte mult timp 
în cadrul emisiunilor „teatru din 
studio", ceea ce reflectă o muncă 
insuficient de activă pentru promo
varea literaturii dramatice origi
nale la televiziune. începutul făcut 
de Lucian Pintilie care acum doi 
ani adaptase o nuvelă din volumul 
„Nopți înfrigurate" de Aurel Mi- 
hale merită amintit. Scenariul său 
dinamic se impusese prin buna va
lorificare a textului epic și prin 
concentrare. Păcat că drumul fruc
tuos pe care îl deschidea această

au.or 
sici 
-mese rotunde*  
și critici de fru 
popularizeze probleme ale literal 
noastre actuale.

Mai de curînd comemorarea 
Berthold Brecht cu prilejul împli
nirii a cinci ani de la moartea sa 
a oferit televiziunii un bun prilej 
pentru exemplificarea direcțiilor de 
activitate ale dramaturgului. Insă 
prezentarea, cum s-a mai observat, 
a fost prea sumară (îngrădită în 
timp de spațiul excesiv acordat ico
nografiei).

In concluzie, mai multă fante
zie, mai multă mobilitate vor 
spori eficiența educativă și atrac- 
tivitatea programelor artistice ale 
televiziunii.

e era 
A

Xîr, 
intr-oxezentat 

ronanească, sem- 
Lpuii De z:de» 

interesanta scenografie — Dan Nem- 
țeanu și Lidia Radian — este ca deo
sebire favorabilă unu ritm alert de 
joc. Am atrage aîerria regizorului 
Mărea Avram și asoxa scenei arde
rii pe rug and ar I fost de dorit 
urmarea indicațiilor autorului după 
care acțiunea e rapida, brutală, ca 
un asasinat Astfel arderea Fecioare 
din Orleans capătă strălucire 
lică iar replica Inchizitorului 
Omul ridicind 
ving niciodată*  
ceasta odă a 
in acorduri de

itm

cape * .N-am să ia- 
vine să iacarooeze a- 
omultii cî-tta'â sobru 
măreați tragedie.

H. ZALIS Adriana ILIESCU

Nazim Hikmet ..Sabia 1 
cles" sau mobilizatoarea 
anti-fascistă a lui Ha 
„Doi medici". Succesul meritat al

U J

Agentul X - 25

■ :> ■;

;■ i

■
isasf

PEHAU1U Schijă de deem la .Al patrulea" de K. tUmwuni

Producție a studiourilor Iugosla
ve, „Agentul X—25“ reconstituie 
pe ecran citeva crîmpele din 
lupta partizanilor împotriva co
tropitorilor fasciști. Rezultă o 

r;:e htcorcată, plină de nerv. E- 
xt5tț In unele filme Iugoslave (ex. „N-a 

mlar-) o anumită notă de arti- 
fleialiMte. se constată o căutare ostenta
tivă * intensității conflictului și a at- 
— osferel apăsătoare. Adoptarea lui Fran- 
ușei Clap - după un roman al lui M. 
NtooLcl — se eliberează în buna măsură 
ie asemenea deficiențe. înfruntarea e 
precAi, J. poli opuși sînt angajate forțe 
afiaae ta luptă decisivă. Gravitatea mo- 
■MBtAat jnițuinL o revizuire de valori 
s: în rtuștuurțele oamenilor cinstiți se 
proeue transla:asăn importante. Prota- 
s * :.nir._ sbdd -
triuse r—uniat m lectura textelor lui 
PLatoe * Beeei fără *4  fie preocupa: 
<Se neaLr.i-.ea mec-njură:care. Everumen- 
:ne a zațul îmi îl ”**■  g *'  - Închistarea 
sa. arcacdneu-l jn VC-: are. XErko. se va 
ald-tum rezâster.ței. Abia acum resortu- 
rue petstâna'hățli sale sint revalorificate, 
ei capătă cerritudinl si adeptă lucid ca
lea —prel. Misiunea sa deosebită (intră 
ia *e rv.<nu: comandamentului hitlerist 
jertru a oferi matemai informativ parti- 
u~. xț tt cer*  o abilitate pe care ade
seori ri, lector avid de vechi texte filo
zofice - n-o are. Dar învață să la ini- 
•.-*uve  și să-și sprijine tovarășii. Creș
terea morală trepuiță, nuanțată, a aces- 
tui tinăr — ln noianul de împrejurări di- 
Crile - definește latura viguroasă a fil- 
muluL s-ar fi cuvenit însă Ca autorul — 
Franușek Ciap, scenarist șl regizor - 
să acorde o atenție sporită unității con
flictului sj aibă o preocupare accen- 
tuată pentru sublinierea elementelor 
semnificative. Era necesară ° explorare 
mal amplă a mediului partizanilor și — 
ca un corolar al acestui fapt — contu
rarea cu pastă densă a unor figuri me
morabile. Gregorid Zoran sau Vella a- 
par destul de palid schițați, se integrea
ză cadrului general fără să se impună 
ca niște prezențe de prim plan. El aduc 
o contribuție la transformarea lui Mir
ko, totuși aparatul nu surprinde momen
tele decisive în acest proces. Nici acțiu
nile colective ale patrioților nu rețin a- 
tenția autorului Circulă prin film o e- 
nigma:ică domnișoară Kramen — neferi
cita in Iubire, confuză în comportare - 
Inutilă în economia fabulației șl con
cepută fără claritate. Intervine o com
plicație arbitrară, care se soldează cu 
citeva scene adăugate nemotivat (o vi
zită nocturna, o urmărire, o goană cu 
tramvaiul In final).

Amănunte care Încarcă excesiv mate
rialul faptic sînt prezente, șl In alte 
episoade (spre exemplu, existența secre
tarei, complicea avocatului trădător, 
întîlnlrea Iul Mlrko într-o clipă nepo
trivită cu croitorul Furnici etc.). Ast
fel de detalii nu aduc nimic în plus, 
se mențin doar ca lungimi nejustificate 
în desfășurarea filmului. Unele secvențe 
(cele din casa iul Binder - bunăoară) 
suferă influențele teatrallsmulul. Funda- 
lurlle muzicale, destul de rare, ale Iul 
Bojan Adamlcl, punctează însă cu jus
tețe dramatismul.

âră a fi excepțional, filmul lui 
Francois Villiers urmărește con- 

/ vingator drumul eroilor săi — eleni 
de 1?—18 ani — de la protestul 
spontan pînă la conștiința luptă

torului Ura acestor tineri pentru nitlerișhi 
care au inoadat Franța și orașul l°r>a™ 
o fundamentare psihologică diferențiata. 
Borelli, robust fl sportiv, înzestrat cu o 
mare vitalitate, invocă un motiv aparent 
pueril : cînd dansează, nu-i place, sa
fie întrerupt de SS-iști. Pretextul exprima 
de fapt incompatibilitatea ordinii fasciste 
cu o tinerețe trăită incandescent și deplin. 
La studiosul Olivier repulsia este motivata 
intelectual: fascismul înseamnă pentru el 
negarea culturii fi a umanismului, in sfir- 
șit, Jeah-Louis, care trăiește prima sa iu
bire, înțelege că ceața bruna semnifica în
tinarea zonelor pure ale existenței.

Romantismul reuniunilor din pod, atrac
ția clandestinității, ceremonia unor parole 
interminabile, fac loc pregătirii operațiilor 
decisive. Tinerii urmăresc aruncarea în 
aer a prefecturii (pentru a-l elibera pe 
profesorul lor, un rezistent), defectează un 
tren. Procesul psihologic implică episoade 
de-a lungul cărora personajele se maturi
zează. Emoțiile datorate aparent examenu
lui de literatură franceză au explicații 
mult mai dramatice — un anume bilet în
seamnă desemnarea pentru o acțiune teme- 
rtri. Secomta centrali - atacarea unui 
motodelifi german — verifică potențialul 
de luptă al tinerilor. Arestarea grupului 
lasearr.ră de fapt eșecul operațiilor pregă
tite, dar detențiunea și torturile care ur- 
neâză vor evidenția eroismul colectiv. 
Moartea devine, așadar, o prezență posibilă, 
iar adolescenții de ieri — barbați. tron 
nu apar abrutizați în fața sfirțitului.

Scenariul lui Reno Forlani, bazat pe fapte 
autentice, conferă filmului veridicitatea 
unui documentar (mai ales în secvențele 
infățișînd orașul cotropit). Episoadele nu 
se succed vertiginos: filmul nu urmărește 
atît aventura, ctt destinul eroilor. Francois 
Villiers relatează un episod dramatic uti- 
lizînd imagini sobre, luate din unghiuri 
de cele mai deseori, obișnuite. Dar regi
zorul știe să sublinieze grotescul ca fi tra
gicul. Nemții sînt văzuți tn ipostaza unor 
mecanisme care se mișcă sacadat. Garda se 
schimbă în fața comandaturii cu mișcări 
sincopate. Marșul unei unități germane este

însoțit de un cîntec ce imită toba și trom
bonul. O fanfară militară cîntă în centrul 
orașului, instrumentiștii își umflă zeloși o- 
brajii, iar publicul este reprezentat prin 
doi copii de 4—5 ani. Infățișînd însă acțiu
nile represive, regia subliniază mai ales a- 
brutizarea hiileriștilor grefată pe același 
ceremonial.

Scenele tragice relevă patosul romantic 
al adolescenței. Olivier stă cu ochii larg 
deschiși în fața reflectorului devenit ins
trument de tortură. Reflectorul ocupă tot 
ecranul — se aude vocea tînărului: „Nu 
vreau să închid ochii, ar fi o lașitate. îmi 
închipui că e soarele și că poate îl pri
vesc pentru ultima oară". Demnitatea lui 
Borelli, condamnat la moarte, atinge zone 
eroice tn fața celulei tovarășilor sai. Con
fesiunea finală a lui Olivier determinată 
de solidaritatea față de Borelli, răsună 
amplificată de ecou. Obiectivul se depăr
tează odată cu acesta, pină cînd chipul ză
brelit al tînărului se zărește la capătul unui 
lung tunel de piatră cenușie.

Și totuși ne punem unele întrebări. Ce 
rost are apariția omului care-și vopsește 
părul; de ce idila Olivier — Sophie rămine 
fără ecou pe parcursul filmului? In sfîrșit, 
mi se pare că intriga este simplă, uneori 
insuficient argumentată (aderarea lui Bo
relli se rezolvă destul de superficial). Ca
rențele se datorează, fără îndoială, scena
riului, dar șt regiei.

Cîțiva dintre interpreți sînt însă re
marcabili. Abatele devine o certa prezență 
datorită lui Pierre Dux, cunoscut actor de 
comedie care-i conferă candoare și căldură. 
Claude Brasseur (Borelli) suplinește în mare 
măsură inconsecvențele scenariului făcînd 
convingătoare aderarea sa la activitatea 
grupului. Evoluția sa de la indiferență la 
participare pasionată, și în sfîrșit, la sec
vențele eroice din final, este pregnantă. 
Francis Lemonnier are o apariție revela
toare în meditativul Olivier.

Filmul cuprinde o singură metaforă, 
poate de aceea memorabilă. Secvența iniția
lă prezintă un cîmp cu grîne înalte, încă 
necoapte, pe fundalul unui cer palid. Sec
vența finală îi plasează pe cei doi condam
nați la moarte (Borelli și Olivier), văzuți 
din spate, în mijlocul aceluiași cîmp. 
Secerișul verde este, așadar, alegoria unui 
sfîrșit violent ți prematur, dedicat oame
nilor,

Cristina LUCIAN

din filmul „Secerișul verde*Mihai BOTEZ
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DIN LIRICA SOVIETICA
cadrul rubricii permanente, 
iscuțll"; revista sovietica î,Vo- 
jsî literaturi" nr. 12'1961. pu

blică un interesant articol sem
nat de L. Pajltnov și B. Șraghln 

în care se dezbat sarcinile esteticii în 
perioada actuală.

„O estetică legată realmente de viață, 
- evidențiază autorii - poate să se ‘dez
volte nemijlocit, numai ținînd seama de 
cerințele vieții, fiind înzestrată cu con
știința clară a obiectivelor sale specifice. 
Evident, sarcina principală a esteticii so
vietice constă în cercetarea tuturor pro
blemelor legate de formarea conștiinței 
estetice a omului societății comuniste. 
Dar aceeași problemă stă tn fața artei, 
a criticii de artă, a pedagogiei, psiholo
giei etc. De aceea, desigur, o singură 
formulă generalizatoare apare ca insu
ficientă. Estetica sovietică are sarcina 
să-și precizeze locul în fundat-eu tarea 
culturii comuniste'.

In continuare, autorii articolului re
marcă însemnătatea esteticii pentru artă 
șl pentru artist, dt și funcția a» șocteM. 
„însăși creația artistică de-.-.ne tot ~a*,  
puțin intuitivă, legături^ ei eu 
tările estetice de-.-.n tet ma; eemp-xr-. 
Dar descrierea empirică a iapteit r i - > 
tice nu coate cendut» :» o riaâattes- 
tare a esteticii. _Estemna se aer-;nâ 
rodnic numai rind lese -atj ae c o- 
tare^ artei. ;e(ermdo-se j meregu. s_»- 
tem social ruprrtlr maaol mh ac te^ 
tei dintre precrea st *~"T~ dbr true- 
riorcl estetm; sa es- e 
de interpretarea fapta:ri 
de idea ur_- essence re

In w-r-a-ea rajnanvj

Arus^ca « 
c^ce dn

za •_!_ a
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TELEGRAMĂ

PE SARTRE

DECIT POPORUL!

.Organizația

r» 4 ir»-

distrus numai bunuriițe 
haine, b 
munca ser 
neațteptaie 
grav pe c 
cu paza onobtMă. 
erpxuit dă iafie 
fie zis. te Lzi'xbî 
păaeu cti Joi. Ca •aoaser ca banoa 
a apaas laczqi aa 
Sartre. rs
r.Xar ? Iar câterea 
a genii (.semgî* ș 
adine: ea deaefeste 
ris na ei:s'4 paEXte. 
liiiști ți că.

—P IR Oi \l F-l
MARADHONOS St- — Ekali, GRLClA

Scumpe și mult stimate coleg, 
Spiros Melas l

Permiteti-mi, cu prilejul celei de a 80-a 
aniversări a vieții dvs., să vă felicit și să vă 
urez, personal și în numele Uniunii Scriito
rilor din Romînia, multi ani fericiți și o

bogată acuutax ia daMaiîal Lieratura și 
să puteți coaniM relațiilor de
^r-etcnie dintre oaseaii de cultură din 
Grecia și din Rnaai» a.

Ca cele axa; tLșcxse

lilmliii
romina 
în (Mintii

<E¥I5T*

entru a doua oară in 
mai puțin de șase luni, 
Jean-Paul Sartre scapă 
cu viață, ca prin ure
chile acului, dintr-un 
atentat pus la cale îm
potriva lui de către hu
liganii fasciști din 
0 AS. (litere care spun, 
după afirmația

________ , _ Armată Secretă*.
care, mult mai exact, trebuie să spu- 

„Organizația Asasinatului Se- 
sau „Organizația Asasinilor Se- 

— totuși nu chiar absolut e- 
deoarece „Secreții*  ăștia sint 
bine cunoscut? de toată lumea

» tas ftit-iraae. Am
■tatar 30 taH8 ta rwar cs rața. 

«mt Sacre arâsâce
«tata» OtataML tataBea are

tata tarata»
st

hv 9W3ta aL*
tataMtaL tatamMrsne si

i tataBtcS

“ M-Ttar a 3“-r*_r_.

ter. 
dar

nă : 
creț" 
creți" 
xact, 
foarte ----- ----------— ------ -,
și in primul rind de autoritățile fran
ceze) Dacă Sartre se mai află și as
tăzi printre cei vii. aceasta se dato- 
reste faptului că, procedind foarte ne- 
delicat, el nu și-a respectat riguros 
programul și orarul, cunoscut prin 
pindă și spionaj de către asasini, lip
sind de acasă la ora „firească" pen
tru o explozie. Totuși, mașina infernală, 
nefiind încă o bombă „curată", nu a

JULES ROMAINS
Sfirșitui artei?

n revista r.Les Nouvelles Uttâ- 
raires" (23 XI. 1961) cunoscutul 
scriitor francez Jules Romains, 
membru al Academiei franceze, 
critică sub titlul „Sfirșitui 

artei'7 anumite aspecte ale artei occi
dentale.

,.Am asistat șl încă asistăm; tn toate 
domeniile artei, la exploatarea - abuzivă 
și uneori delirantă - a cltorva modeste 
adevăruri.

Unul din acestea prevede ca opera de 
artă, înainte de a căuta să însemne sau 
să reprezinte ceva; se adresează unei a- 
numite categorii de senzații și pune la 
bătaie un anumit număr de mijloace 
tehnice, un altul afirmă că arta trăiește 
din originalitate, deci din reînnoire și ca 
un artist nu merită atenție decît în mă
sură în care nu repetă docil succesele 
predecesorilor săi. Aceste două propozi
ții, anodine în sine, au dat, combinîn- 
du-se, rezultate care tot progresînd au 
devenit destul de redutabile. In pictură, 
de exemplu, s-au făcut eforturi de a se 
arăta că un tablou care oferă o alătu
rare Inedită și ingenioasă de culori și 
de lumini, un joc de linii ațîțător prin 
neprevăzutul său este mai interesant 
ca un tablou al unul autor care s-a mul
țumit cu efecte si mijloace practicate 
înaintea sa. Și chiar dacă acest artist 
tradițional a abordat i,o mare ternă", ca, 
de exemplu, o scenă istorică celebră și 
bogată în semnificații durabile, amato
rul trebuie să-l prefere pe pictorul in
ventiv a căruj vervă s-a exercitat asu
pra unui colț de grădină. Dificultățile 
încep odată cu dozările șl aplicațiile par
ticulare (ale acestei teorii n.n.). In ce 
măsură un „mare subiect' se pretează 
unor Inovări pur formale, care vor fi, 
în chip necesar, vizuale? Un exces în a- 
ceastă direcție, acaparînd atenția noas
tră, nu riscă oare să dăuneze Impresiei 
de ansamblu 1 Pe’ de altă parte a abor
da un „mare subiect" ajunge oare pen
tru a face ca o operă de artă să fie sus
pectă/? Există o măsură ce trebuie păs
trată în această reducere a tabloului la 
jocul pur pictural? Cîteva mere într-o 
fructieră ajung pentru ca cea mal înaltă 
misiune a' picturii să ne para a fi fost 
îndeplinită ?

Deocamdată situația muzicii se asea
mănă cu aceea a poeziei, am putea 
spune, chiar, Cu o preocupare mai evi
denta față de măiestrie șl o dorință lău
dabilă în sine, de a stabili reguli noi. 
Slavă domnului, arbitrii eleganței noas
tre încă nu s-au apucat de expurgarea 
trecutului. încă nu se consideră că e 
periculos, nici demn de a fi ridicol, să 
admiri într-un muzeu un tablou de Rem
brandt sau de Delacroix sau să asculți 
muzică clasică. Salvarea ar putea veni 
chiar de aici. Nu ar 'i exclus c„ într-o 
zi contemporanul nostru să-și spună că 
glumele cele maj scurte sînt șl cele mai 
bune, si că, de bună seamă. în anumite 
epoci de odinioară, muzica sau pictura 
erau mai mari, mal demne de importanța 
pe care tradiția le-o atribuia in ceea ce 
privește bogăția adevărurilor, decît sînt 
astăzi. Și nimeni, dintre muzicieni nu 
va profita mal mult ca Beethoven de a- 
oeastă mișcare de restaurare".

I

a ua 
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’ir'jj—_ 
exiști totuși •

In orice ras 4e ari lariar. c dar 
ci utkil din cei ana aor> au ifiaĂ 
Franței și ai ImbB «aaDnaaano» ' 
buie să se apropie de .AnnauZ 
•năni cil m pvfce. •• rirS ^AaMas 
ajută*  cînd iearadace daea ■ kr»a»ca 
ușii, și tă m te avene cam a 
masa lui de tecr» âaaotAe de a ■ 
uitat sub pal ia cui rf de hurii, 
baie sau în recepcami teâriuouâxi 
unde se poate aaaaade o «riuauc^a 
bombă de .plas'k*.  ea^uHV sa 
lari me intr-o fărimă de <*p<4  
orice caz. e dar că Je»-P*u  S 
va fi amenințat de tasrișri. și aceusaa 
atita timp di se va iruăpăe «ta să >-ea 
pace io Algeria și diruo -r» tr 
Franța, atita timp dt se •» -cipb- 
țina să denunțe tmtftriTe rea.' ur-ri tr 
direcția suprimării uitracar fiber-Jr 
franceze și a pregiiirii aauM riiW 
mondial

Și nouă, de pildă. • ase—t.m 
tuație ne e foarte cuootirati. dm 
vechi, și n-am avat âavat. și 
n am vrut s-o cităm. \oc ne ana 
încă foarte bine de rilete și ano 
terorismj; fascist iși .mori part» 
dictatură și război, -tăiă.ind ia 
asupra celui ce na se dăiea 
parte din drum, ifiitu indo I ăa 
dă. acasă, la load de saxa-i 
unde il in ti! nea singur și aeau 
Și huliganii ăia din trecafct 
noastre erau constituiți intr-ea I 
armată, și ei erau .secreiî". și ei 
oblăduiți de poliția gmeradv 
gheze. Noi știm că apariția și 
rirea acestor armate asasine - 
ța însemnează că a sosit mm 
pericolului suprem și, deci, mon 
supremei lupte de apărare, m care 
trebuie să se unească toți cei ce bă
besc cultura, libertatea. pvagreoaă, 
pacea.

Sartre este un mare scriitor, este 
un ginditor, de care pe noi -e 
foarte multe, dar de care ne 
probitatea sa umană, efortul 
și adine pe care-1 face in 
realizării unei unități morale

SJTf 
tarhe 
a •

c. 1 *e  
cras 
tar-

Frr

despirt 
apropie 

sincer 
vederea 

___ _____________ a con
științei intelectuale cu cea cetățeneas
că,- curajul, independența și dalele 
resul său. Totuși, nu pentru aceste ca
lități, care îl ■ fac să fie prețuit - 
lumea întreagă, a crescut prețul său 
de victimă a huliganilor fasciști. Ci 
pentru că în planul luptei ideolog’.e 
și cetățenești, el s-a situat, hotărit și 
consecvent, pe poziția păcii, a denun
țării fascismului și dictaturii, pe po
ziția luptei democratice. El știe a- 
ceasta și, ca atare, știe că in fiecare 
zi, nenumărați alți luptători sînt vic
tima atacurilor fasciste, și în primul 
rind comuniștii, Partidul Comunist 
Francez ale cărui sedii, ale cărui re
dacții și săli de întrunire, ai cărui 
militanți atrag asupra lor cea mai 
mare cantitate a bombelor și gloan
țelor fasciste.

Pe Jean-Paul Sartre nu-l pol apă
ra, pentru a-și spune părerile, pen
tru a-și scrie cărțile, decit cei care 
luptă ca și el împotriva războiului și 
fascismului Pe el îl pot apăra zecile 
de mii de muncitori care, in ziua de 
6 ianuarie, au ieșit în stradă, în toate 
orașele Franței, pentru a răspunde 
provocărilor fasciste, pentru a-și lua 
angajamentul de a bara calea fascis
mului și războiului Pe Sartre nu-l 
poate apăra decit poporul 1

Radu POPESCU

Spre marea-nfăptuire a vajnicului țel, 
In numele vieții, o seceră străluce 
Și-alături de ciocanul puterii de oțel, 
Pe drumul fericirii, în luptă, ne conduce.
CL patrie! Tu leagăn ești păcii pe pămînt! 
Sălaș în tine-și află a lumii libertate! 
Popoare înfrățite fac zidul neînfrînt 
în jurul tău — și dușmani nu-l vor putea

străbate
De neînvinsă-i forța sub steagul de rubin
5> închinată și măreției tale 
Tu luminînd departe, în timpii care vin, 
Deschizi spre căi celeste o pămînteană cale.
• in slavă, tu, leninist drapelI
Ș- fa.dul roșu, pașii 'nainte ni-i îndrume 
Din glob, o jumătate pășește azi sub el — 
Și-o să pășească mîine, cu noi, întreaga lume!

Lumină curată
— Ci vă voi spune iar, că pasă-mi-te, 
Eu nu-mi știu zilele în van trăite. 
\evoie n-am de drumuri străbătute 
\u vor rămîne-n veci necunoscute 
y ici lumile, nici negrăite doruri, 
Și nu există sarbede amoruri 
A ici dragostea bolnavă și-nșelată 
Lumina ei nestinsă și curată 
A dragostei, o duc mereu în mine, 
Și^ niciodată nu-i tîrziu, vezi bine, 
Să-ncepî viața de la cap și iară 
întregul drum. Din tot ce-a fost să-ți pară , 
Pe drumul ăsta, astfel, de vei merge, 
Că n-ai nimic, nici un cuvînt, a șterge.Că

MAXIM TANK

Din străinătate
Se
De
îngîndurat mi-o fac, pe triste maluri...
Că stîncile le dezgoli de valuri
Ca eu călcînd, cînd marea e retrasă 
Să mă apropii — cît de cît — de casă,

vede treaba că ghicise marea 
ce în ore de reflux plimbarea

N. GRIBACIOV

Comitetul pentru Premiile Le*  
nln In domeniu) literatura șl ar
tei a dat publicității următoarele 
propuneri primite pentru decerna
rea Premiilor Lenln din 1962.

1. - A. Adamovlcî; „Război 
peste acoperișuri", roman. (Pro
punerea Uniunii Scriitorilor din 
R.S S. Bielorusă).

2. - N. N. Aseev.- „Armonie"» 
volum de versuri. (Propunerea U" 
niunii Scriitorilor din BSFSR. • 
filialei din Moscova, a revistelor 
„Moscova- și ..Oktlabr").
_ 3. - S.P. Bahaevskl : „Revolt» 
fiilor», roman. (Propunere a Uniu
nii scriitorilor din RSFSR, a Cole
giului redacțional al editurii „So*  
vetsltala Roșia" șl a revistei „Ok*  
tlabr").

4. - P. U. Brovka; „Iar zilei» 
vin..." volum de versuri, (Pro
punere a Uniunii Scriitorilor din 
R.S.S. Bielorusă și a Institutului 
pedagogie din Mohllevj.

5. - E. I. Drabkina-Bablneț t 
„Pesmețli negri", povestiri. (Pro-
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jMMBtaaa ataMtaB pe ttrtmul tradu- 
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zra?r«. lfspnntata 
rteî- r necesară orică- 
rșerea treotată a hota- 
ea manuală $i Inteîec- 
ne om al muncii este 

ttaatt aft tfevtal creator, face această 
SeosetKt de actuală. Sarcina 

etfeticSl marxiste este asa dar „generali» 
nrta ilawj experiențe istorice de dez- 

a talentului artistic, transforma- 
rea eoaaorOor culturii emoționale într-un 
taaa al tuturor, înzestrarea oamenilor 

arice profesie, constructori aj comu- 
atanlui, eu o viziune creatoare a lu- 
mii.» Arta, grefată pe condițiile sociale 
ale comunismului. va crea ;.un om demn 
de numele său, ridicat pe culmile cul- 
vjr? artistice si etice".

Se remarcă în ultima vreme o dezvol
tare Impetuoasă a artelor decorative 
(care aduc frumosul în viața cotidiană), 
a literaturii tot mai strîns legate de lup
ta concretă a omului pentru un viitor 
fericit. ..Teatrul contemporan realist-so
cialist - subliniază autorii sovietici - 
caută să determine aderarea emoțională 
maximă a spectatorului la spectacol (prin 
aducerea scenei în sală): în artele plas
tice se resimte nevoia părăsirii muzeelor 
în favoarea unor forme monumentale 
noi care să influențeze direct și perma
nent activitatea umană-.

„Schimbarea; atît a locului artei în viața 
socială cît șl a unor legi interne ale el, 
conchid autorii articolului; determină ne
cesitatea teoretizărilor efectuate de gîn- 
dlrea estetică marxistă. Iată singura con
diție a legăturii estetice contemporane 
cu viața".

C. L

amurg
Streașină punîhdu-și palma peste geană, 
în rochița-i albă stă o fetișcană 
Și privește-n tihna care-n cîmp coboară, 
Soarele cum piere în amurg de oară.
Se lungește umbra serii peste bozii 
Inima fetiței plină-i de explozii 
Și într-însa viața prinde alt adaos 
Ca atunci cînd stele noi se nasc în haos.
Viața ni-i întreagă, o înverșunare
Ce nici nu-și ascunde patima...

Cîntare
Poate de aceea îi înalță-n slavă 
Viersul filomelei tainic, în dumbravă.

punerea revistei „Novîi Mit- și a 
Muzeului Revoluției).

6. - V. p. Kataev t t,Valurile 
Mării Negre", epopee tn 4 volum*  
(„O ptnză în depărtare"; „Cătunul 
din stepă; ..Vînt de Iarnă". „Cata« 
combele"). (Propunerea Uniuni! 
Scriitorilor din U.R.S.9„ a ziaru
lui „Pravda", a Uniunii Scriito
rilor din RSFSR, a «Halei din Mos
cova a Uniunii Scriitorilor (Ha 
RSFSR, a Editurii de Stat pentru 
literatură; « Editurii de stat pen
tru copii, a revistei „lunost").

T. - B. M. Kerhabaev ; „Nebtt- 
Dag". roman. (Propunerea eo'ertl- 
vulul Editurii de Stat din Turk
menia, a colectivului revistei „So- 
vet edebiatf).

8. - VI. Ketlinskaia; „Altfel 
nu face să trăiești". (Propunerea 
colectivului de redacție al revistei 
„Znamea'). Wwl

p- Kesokov : „Clipa ml- 
<Pt opunerea Unluntl 

Scriitorilor din R.A. Kabardiho- 
Balkară sl a colectivului redacțio
nal al revistei „Oșamaho").

~ F- Kornelriuk t ,,Pe Nl- 
?ru>71 P’csă (Propunerea Unluntt 
aCTlitoiiior din R.s.s. Ucraineană). 
f.U" : „Fată ta

•« 5^5?' <Pr®Pnnerea Unlu- 
nh Scriitorilor din R.S.S. Gnah

12. « A. E. Makaenok : „Eevo- 
nlka pe orbită", piesă. (Propune- 
Bielorusă)111 Scrt,torl,OT R.S.S.

s- i.Amtaz»veacului . volum de versuri. (Pro
punerea Un limit Scriitorilor din 
R-S.s. Ucraineană și # coiectlvu- 

redacție al revistei „zml- na*).
14. • E. B. Mejelaîtis t „Omul*»  

volum de versuri. (Propunere*  
Uniunii scriitorilor din U.BLS.S. și 
UiuHan'l^'). SCTlttOrl’Or «« R-S-8"

15. i,. v. NlkuHn : „Eașul-, ro
man. (Propunerea colectivului re
dacțional al revistei ;,Moskva").

!«• - N. I. Rtlenkovt „Rădăcini 
și frunze", volum de versuri. 
(Propunerea Uniunii Scriitorilor 
„în 51 a Comitetului Re
gional PCUs din Smolensk).

IT- - S. v. Sartakov: „Vtntul 
munților", nuvelă, „Nu da regina" 

E nuvelă. (Propunerea colectivului 
de redacție al revistei .Oktiabr").

18- - B. settakov : „Poetul", ro
man. (Propunerea colectivului tu 
diturii turkmene de stat, a revlsp 
tei. „Soviet edebiatî").

t». - G. i. Serebreakova : „Fla
căra furată", roman. (Propunerea 
Uniunii scriitorilor din RSFSR, a 
revistei „Don", a Biroului de par
tid și de Komsomol al trustului 
de constructn MS din NovcwIMrsk, 
a adunării generale a salariatllor 
Bibliotecii Regionale din Novosi
birsk, a colectivului institutului 
serai de metalurgie din Moscova).

80. - t. F. Hlnkulov: „Taraa 
Seveenko", biografie. (Propunerea 
Edltpril de Stat pentru literatură). •

21. - K. I. Ctiikovski ; „Măies
tria tui Nekrasov". (Propunerea 
filialei din Moscova a uniuni! 
Scriitorilor din RSFSR).

22. - A. D. Șenghelaia t „Co
moara", nuvelă. (Propunerea Uni
unii Scriitorilor din R.S.3. Gros 
rină). " . ;; ’’
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IURI PARKAIEV
R. P. Ungară

mare
De piedici cînd mi-au fost întretăiate 
Potecile — nu mi-am sfărmat avîntul 
Și totuși sfîșiat cîndva de sete 
Am spus că-i mumă vitregă — pămîntul
Nici pom, nici pic de umbră, nici fîntina 
în juru-mi nu erau... Și deodată 
Zărind izvoru-n fața ta țărînă, 
Mi-am aplecat adînc ființa toată.

în romînește de VICTOR TULBURE

J /jinea-JH;! arta
mar-a tară capitaliști tot ce se produce 

are an atagur scop : să fie cit mai bine 
vtedat. Cu rit tara respectivă e mai 
«sMaantă*,  ea atit săpunurile sînt mai 
naieat aaăbalate si staniolul pachetelor 
:■ ■ £i-, -ta. -cltor. Produsele artei nu
— itx: r‘;- e> de La această lege. Căci 
Aacă ta general. artiști] creează .,de dra- 
gta artet- si a unei remunerații de 
=ralte ori abia suficientă, puțini sînt 
are-, =e te supără cînd operele lor se 
transfcemă in mărfuri rentabile.

Si eae eforturi se depun In vederea 
acestei operații | Toate metodele pubii- 
• -.ă-< obișnuita reclamă care se face 
HlăMtii lor, fardurilor unul institut de 
casaerieă. sau țesăturilor sintetice mo- 
Oerne, sint eu multă stăruință folosite 
M de negustorii de artă. Cu aceeași 
grijă cu care sint anunțați eventualii 
tumpărători că noul tip de „Caddillac*  va 
depăși calitativ cu mult celelalte auto- 
■Mtate; ea aceeași grijă asigură editorii 
ti următorul roman sau volum de poezii 
va apare, sau a si apărut, in editura lor, 
n desfăta cititorul, că tl va îmbogăți 
sufletește, sau îl va înarma pentru 
viată ca nimic altceva pe lume. în coti- 
dtane obișnuite, sau în reviste frumos 
ilustrate, paginj întregi sînt destinate,
- contia cost — acestui scop.

Nu de mult în sobra revistă literară 
„The New York Times and Book Re
view a apărut, pe o pagină întreagă, 
in. tginea unei doamne aristocratice, 
enigmatică si incmtătoare. Sub ea scria: 
,0 poveste tot atit de obsedantă ca a 
Rebeccăi ! O femeie tot atît de dornică 
de viață ca Scarlett'. Apoi, cu litere mai 
mici ; Katte Lattimer era o adevărată 

.lady. Totuși a făcut pentru dragostea 
ei ceea ce puține femei au îndrăzneală 
să facă. Obligată de feminitatea ei extra
ordinară și de o căsnicie nefericită, a 
tteeut peste prejudecățile familiei el. o- 
noarei și conștiinței, întîi în brațele ve
chiului prieten al tatălui ei, apoi în ale 
fiului vitreg căruia nu-i mijise încă mus
tața Și apoi, intr-ale unui dezertor ur
mărit'. E inutil orice comentariu asupra 
impresiei pe care o lass acest mod de 
prezentare allterar a unei opere literare!

Apariția unei alte cărți „Optimistul cu-

rajos- a fost tot atit de „atrăgător- a- 
nunțată în aceeași revistă • „Norman 
Vincent Peale (autorul) vă arată cum să 
deveniți un optimist curajos, cum să 
prosperați și să vă bucurați de viață 
tn această eră atomică. Vă învață cum 
să deveniți un optimist curajos, în stare 
să rezolve orice probleme, plin de spe
ranță și fără teamă. Cum sa vă formați 
un scut împotriva oricărei lovVuri ; 
cum să nu vă fie niciodată frică do 
nimeni și nimic ; cum «ă frăiți senin 
și plin de încredere într-o epocă de con
tinuă criză-.

Cu expozițiile de pictură, concertele, 
filmele, spectacolele de teatru, de balet, 
cu actorii si soliștii celebri se procedează 
la fel. Lansarea lor dp piață e totdeauna 
precedată si întovărășită de reclamă, in 
timp ce încă se turna filmul „Adevărul- 
cu Brigitte Bardot agenții publicitari 
porniseră la lucru. Gazetarii de la 
„Paris Match- „Clnâmonde”, ,.Cinefilm4* 
nu mai pridideau cu știrile despre fil
mare. Cu atît mai mult cu cît vedeta 
avea un sot gelos, studio-urile țineau 
ușile închise, ca el să nu le împiedice 
activitatea, iar biata actriță, exasperată, 
în cele din urmă, a încercat să se si
nucidă.
, Indiscrețiile, viața intimă a unul artist, 
vîrsta ultimului copil al Iui 
sau cele trei neveste ale lui 
Părier, ce legătură au toate 
succesul unui spectacol, aI uneț 
artă ?
- „Imensă- răspund antreprenorii de 

artă. Trezesc curiozitatea publicului, in
teresul lui. Pregătesc „atmosfera-. At
mosfera creatoare, fără de care nu se 
poate desfășura procesul ’ *
E vorba de o atmosferă 
lositoare, mai rentabilă, 
succesul de casă.

Psihoza vînzării care a 
occidentul european șl domnește în con
tinentul american, oferă posibilitatea a- 
ritmetică a măsurării exacte a valorii 
artistice. Marfa bună se vinde repede, 
și la preț ridicat. Cartea „bună**  se epui
zează de îndată și se scot multe ediții 
în Șir : concertul lui Yves Montand Ia 
New York a fost bun. căci teatrul pe 
scena căruia a apărut cântărețul frâu-

Chaplin. 
Franțois 
astea cu 
opere de

artistic ? Nu ! 
mult mai fo
care asigură

cuprins întreg

cez a încasat In decurs de o săptămlnă 
27.500 de dolari ; piesa „The Caretake' 
merită să fie văzută, deși de cînd Alex. 
Darwion l-a Înlocuit pe Bates, rețeta a 
scăzut de la 27.328 de dolari la 24.453 do
lari. Revista new-yorkezs „Variety" are 
pagini întreg] consacrate încasărilor tea
trelor și cinematografelor 1

Altă pagină a aceleiași reviste deose
bit de semnificativă pentru modul în 
care e privită arta în lumea capitalului 
e destinatș micii publicități. Un fel de 
mică publicitate cu anunțuri de genul : 
„caut cîine pierdut" sau „angajez dac
tilografă șatenă'. Numai că această 
mică publicitate e destinată în exclusi
vitate actorilor. Cînd un manager se ho
tărăște sa pună în scenă o piesă dă un 
anunț Ca acesta ;

„Vremea e o hoață*.  (Titlul piesei). 
Roluri libere : femeie — rol principal de 
compoziție, cincizeci de ani, mică de sta
tură, mîndră; bărbat - rol de compozi
ție, 50 de ani, uilc, meticulos ; femele — 
rol de compoziție. 45 ani, îndesată ; 
bărbat - solid, dur ; bărbat — treizeci 
de ani, înalt, slab; doi tineri - 12-14 
ani ; trimiteți prin poștă fotografii la 
adresa Indicată.

Sau : „Fiica bancherului". Roluri li
bere/; bărbat — 40 de ani, lichea sedu
cătoare ; femele - 21 ani, atrăgătoare, 
cu voință ; bărbat - 25-35 ani. deștept, 
comic; rol principal masculin — fru
mos, bariton, aristocrat; rol de com
poziție - căpitan de vas încercat.

„Arta" burgheză folosește căile șl me
todele. comerciale, pentru lansare șl 
profit. Comerțul la rîndul său găsește 
adesea în artă, un colaborator valoros.

Un procedeu curent sînt emisiunile de 
radio și televiziune ; emisiuni artistice, 
teatru sau muzică, oferite de anumite 
întreprinderi comerciale sau fabrici. Au
ditorul stă în fotoliu șt ascultă un mi
nunat concert de Each. La un moment dat, 
muzica >e întrerupe - nu mult, doar 
cîteva secunde - șl vocea crainicului tn-

ș ființează că cea mal bună pastă de 
dinți este numai pasta Kolynos. Deci, 
ca ia aveți dinții strălucitori spălați-vă 
numai cu pastă Kolynos.

întreprinderile maț „bogate" folosesc 
produs© de aită mai costisitoare. De e- 
xemplu, niște oțelării din statele Unite 
au finanțat montarea unul film de lung 
metraj despre teatrul occidental de a- 
vantgardă. Prezentatorul filmului vorbea 
despre semnificația - de altfel atît de 
obscură și nesemnificativă a teatrului 
de avantgardă din apusul Europei — 
căutînd să distingă ceea ce-1 deosebește 
de celelalte curente din dramaturgia 
contemporană și prezenta scene din o- 
perele cele mai cunoscute. Această con
ferință filmată era făcută pe un ton 
foarte serios, academic. Din dnd în 
cînd — cu totul pe neașteptate — apărea 
figura unul domn bine machiat, frumos, 
cu tîmplele cărunte, care asigura că 
oțelul de cea mal bună calitate pentru 
construcții, avioane, mașini de cusut, 
etc., etc. este numai oțelul care lese din 
oțelăria ce finanțase filmuL

Din această căsătorie silită dintre artă 
și comerț, profitul principal îl are ne
goțul. Arta pierde spre îngrijorarea oa
menilor cu gust si bun «imț. spre dispe
rarea creatorilor de valori artistice reale.

Dana CRIVĂȚ

Editura .Europa" din Budapest^ 
a publicat de curînd volumul „Fe*  
ricitul negustor" de Franciso Mun
tean u.

R. S. Cehoslovacă
, 4

Coperta romanui’.ui științifico-fan*  
tastic „O iubire în anul 41042“ do 
Sergiu Fărcășan, apăiut la Praga*
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