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Conferința pe țară
a scriitorilor

și structura

este cîteva zile 
vor începe la 
București lucră
rile Conferinței 
pe țară a scriito
rilor.

In întîmpina- 
rea acestui im

portant eveniment au avut loc 
numeroase discuții, schimburi 
de păreri pe teme de creație 
cum au fost cele referitoare 
la raportul dintre cunoaș
terea vieții 
romanului, la modalități ale 
liricii în reflectarea patosului 
actualității, la conflict și ca
ractere în dramaturgia con
temporană, la rolul judecății 
de valoare în critică și înlătu
rarea reminiscențelor spiritu
lui apologetic, la probleme ale 
dezvoltării tinerilor scriitori 
etc. Aceste discuții s-au bucu
rat de o participare largă și 
au contribuit la clarificarea 
unor probleme ale dezvoltării 
literaturii — în etapa actuală. 
Cu privire la aspecte L ale 
creației în domeniul poeziei, 
prozei, dramaturgiei, criticii 
literare și-au expus opinia 
scriitori,

dramaturgiei, criticii

critici și cititori.

epocii
onferința pe țară a 
scriitorilor va fi, prin 
excelență, o consfă
tuire de lucru. Scopul 
ei poate fi definit cît 
se poate de lapidar : 
îmbunătățirea muncii. 
Se știe că vestea con
vocării Conferinței a 

cu bucurie: satisfacția 
explică și prin aceea

Congresul al Hi
de venit- evident 
in ansamblul său, 
valorifică încă pe

fost primită 
generală se 
că, în opinia publică scriitoricească 
s-a cristalizat mai de mult părerea 
că există posibilități și forțe pentru 
o substanțială îmbunătățire a pro
ducției literare.

Mai ales după 
lea al P.M.R. a 
pentru oricine că 
frontul literar nu . . ____
deplin minunatele condiții de crea
ție care i-au fost asigurate prin 
victoriile repurtate de popor, sub 
conducerea partidului în revoluția 
și în construcția socialismului.

Pe de altă parte, afluxul de forțe 
noi, afirmarea rapidă a unor ta
lente tinere, viguroase, cît și a- 
pariția — în ultimii ani — a unui 
număr de opere remarcabile în 
toate genurile, nu ne pot face să 
nu recunoaștem că literatura a ră
mas nu doar în urma vieții, dar 
și în urma propriilor sale posibi
lități.

Ce e de făcut pentru ca acest 
decalaj să fie redus la minimum ? 
Se pare că această problemă va sta 
în centrul dezbaterilor Conferinței. 
Formulată așa, „tema" deși e foar
te „clară", rămîne totuși vagă, în- 
trucît se referă implicit la toate 
aspectele procesului, extrem de (Continuare in pag. 5)
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Orînduiește

De-a pururi să te-ncumeți 
Din pisc supus;
Doar țelul, sus,
Și gînd și pas îndrume-ți.

Alungă norii mașteri 
Cu steag de foc;
Fii busuioc
Și spadă lingă nașteri,

Belșugul 
Pe țărmi 
Și brațul 
Sub care

fii, al ploii, 
pustii 
fii 
pier strigoii.

drumețiiPe lira fa 
(.'ăsească-și frupt 
Măr dulce, rupt 
Din pomul tinereții.
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Aceste dezbateri au consti
tuit un prilej de relevare atît 
a succeselor din munca litera
ră cît și a slăbiciunilor care 
mai există în raport cu exi
gentele sporite ale poporului 
nostru față de literatură și 
artă.

Numeroasele întîlniri între 
scriitori și muncitori din dife
rite uzine din Capitală și din 
întreaga țară au însemnat o 
verificare a eficienței muncii 
scriitoricești, au contribuit la 
întărirea legăturii între lite
ratură și viața oamenilor 
muncii. Din aceste confrun
tări cu opinia maselor largi 
s-a putut constata încă o dată 
ce rol însemnat revine scriito
rului în opera de educație co- 
mfunistă, în lupta pentru idea
lurile militante ale păcii și 
socialismului.

De la creatorii de artă po
porul așteaptă — cum au sub
liniat la întîlnirile recente 
foarte mulți cititori, oameni 
ai muncii — noi opere inspi
rate de avîntul construcției 
socialiste, dedicate vieții cla
sei muncitoare și țărănimii 
muncitoare, de o înaltă valoa-

im |!|
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complicat, al creației. De aceea e de 
presupus că la Conferință fiecare 
participant va încerca să extragă 
din multitudinea aspectelor pe a- 
cela care-i va părea esențial, ho- 
tărîtor, capabil să determine, prin 
rezolvarea lui și alte soluții — cel 
puțin în sectoarele adiacente. Deci: 
unde trebuie căutată cauza princi
pală a greutăților de care se cioc
nesc încă scriitorii în efortul lor de 
a valorifica pînâ la capăt rezervorul 
potențial al creației ?

încercarea de a da răspuns la 
această întrebare, ne conduce la 
necesitatea de a repeta unele lu
cruri care ne par astăz; ari: de 
cunoscute încit. in amcclele ți dis
cuțiile noastre uităm -neo—'
să le mai formulăm. Ccnsfâtutrea 
de lucru va fi despre munca aern- 
torilor, despre căile de îmbunitâ- 
țire a acestei munci. In cocsecmtă 
dezbaterea va fi rodnică Gn «ec- 
sul că se va solda cu rr-ri-:r pro
fitabile și mobilizatoare) dacă se 
va întemeia pe o înțelege-e ct 
justă și cît mai completă a -ja— 
acelei munci despre care c-s-r-tL- 
E greu să analizăm concret pers
pectivele de dezvoltare ale 11 l ath I 
literare fără să disc:că— și despre 
misiunea scriitorului, despre m_- 
siunea scriitorului în general dar 
și în special, în epoca noastră de 
adînci și atotcuprinzătoare prefaceri 
revoluționare.

Să începem, deci, prin a defin: 
ce înseamnă în ultimă instanță a fi 
scriitor ? Se pare că se simte ne-

Mihai NOVICOV

ți veacul

1 carii și Gagarini 
Să-ți rîdă-n piept:
In fulger drept
Te smulge sus, din țarini.

Să-l sorbi, al naibii, vinul
Din neștiut;
Din duh și lut
Să-ți dai, pe plac, destinul.

Cu țapi ce sună-n goarnă,
Cu tot cu șerpi,
Cu sfinții sterpi, 
la raiul de-l răstoarnă —

Și dă-l de-a berbeleacul 
Pe cerul spin !
Atotstăpîn, 
Orînduiește-ți veacul! 

re ideologică și artistică. In 
toate sectoarele de activitate 
se înfăptuiesc proiecte cute
zătoare, în fața poporului no
stru stau obiective mărețe — 
desăvîrșirea construcției so
cialismului în patria noastră. 
Oamenii de literatură au în
datorirea să participe cu me
reu mai multă însuflețire la 
munca de făurire a culturii 
noi. Nu poate fi o sarcină de 
creație mai înaltă decît aceea 
de a zugrăvi în imagini vii. 
emoționante realitatea noastră 
in continuă dezvoltare, de a 
arăta cum se formează noua 
conștiință socialistă, noua ati
tudine față de muncă, față 
de avutul obștesc.

Succesele literaturii noastre 
noi, realist-socialiste se dato- 
resc îndrumării atente și înțe
lepte a partidului.

In Raportul prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la cel de al III-lea 
Congres al Partidului Munci
toresc Romîn se arăta: „Dez- 
voltînd rezultatele pozitive 
obținute în ultimii ani în lăr
girea tematicii și îmbogățirea 
fondului de idei al literaturii, 
artei, teatrului, cinematogra
fiei, creatorii noștri au înda
torirea de a făuri opere la ni
velul înaltelor exigențe artis
tice și 
lui și 
ceasta 
talent, 
poate 
popor — spirit de castă, indi
vidualism, tendința de a făuri 
opere pentru uzul unui cerc 
îngust de „aleși“ ; se cere în
deosebi cunoașterea aprofun
dată a realităților, studierea 
lor îndelungată, contactul viu, 
permanent al artistului cu oa
menii muncii — viitorii eroi 
ai operelor sale“. Indicațiile 
cuprinse în documentele Con
gresului al III-lea al P.M.R. 
călăuzesc activitatea oameni
lor de literatură din patria 
noastră în făurirea unor ope
re în care să se reflecte viața 
nouă 
nostru, 
din ce

ideologice ale partidu- 
poporului. Pentru a- 
se cere, îd afară de 
lichidarea a tot ce-1 

îndepărta pe artist de

socialistă a poporului 
la nivelul exigențelor 
în ce mai înalte ele

GAZETA LITERARĂ
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!abwi:ara’_.- creație: artistice. Centrele 
de interes ale omului contemporan de
cid nu n_~a; aria tematică a litera- 
turn dar ți Rzio.ogia genurilor, dezvol
ți nd acele ramuri și acele specii ale 
scrisa’_i artistic care răspund și unor 
necesități sociale de prim ordin, in 
sfera realismului socialist s-au produs 
astfel modificări caracteristice in con
strucția romanului, s-a dezvoltat in di
recții neașteptate reportajul literar, 
au fost reanimate intr-un mod inedit 
specii ale liricii și descoperite moda
lități noi în toate compartimentele ar
tei literare. Se cuvine să așezăm în a- 
ceeași ordine a lucrurilor obligația 
înălțării la o nouă strălucire a creației 
dramatice scurte.

Consfătuirile cu cititorii organizate 
în ultimele săptămini au evidențiat din 
nou datoria ce revine dramaturgiei față 
de dezvoltarea impresionantă a mișcă
rii artistice de amatori. La așteptarea 
febrilă a colectivelor din întreprinderi, 
sate și școli, trebuie să adăugăm nerăb
darea teatrelor profesioniste de a juca 
acele creații dramatice de tulburătoare 
esențiațlzare care pot fi piesele într-un 
act. N-afi deosebit semnele acestei ne- 
răbdări la directorii noștri de teatru? 
Posibil. Nu rămîne mai puțin acută 
nevoia de a realiza bucăți teatrale a 
căror respirație intensă să fie reținută 
în spațiul unui act. Simplu (dar nu 
simplificat) actul dramatic oferă auto
rului prilejul (și totodată tiranica obli
gație) de a insista asupra caracterelor 
în linii decise distincte, ferme O spe
cie înrudită cu piesa intr-un act. mo
nologul, iși așteaptă, cu drepturi de 
netăgăduit întoarcerea la o nouă via
tă Dramă sau comedie cu un singur 
personaj (volubil), monologul presu-

s-ar putea

Intrucît peste cîteva zile 
începe Conferința P« 
țară a scriitorilor, se cu
vine să vorbim, bineîn
țeles. despre cititori.

Cititorul nu are pretenții exa
gerate, el vrea să citească niște 
pagini bune. Fiind simplă, acea
sta cerință este atît de complica
tă, incit mai sînt cazuri cînd ea 
nu poate fi satisfăcută pe de-a-n- 
tregul. se întîmplă să deschizi o 
carte și după zece pagini s-o în
chizi. Să te duci la teatru des- 
chizînd bine ochii și după zece 
minute să-i închizi. Cauzele sînt 
îndeobște felurite, 
vorbi printre altele de talent, dar 
să nu atingem, de data aceasta, 
chestiuni iritabile. Să ne măi-gi- 
nim a pomeni despre cîte ceva 
care pretinde scriitorului doar un 
efort oarecare de voință. Să a- 
mlntim, de exemplu, despre su
biecte. Se știe că cititorul (sau 
spectatorul, sau telespectatorul, 
sau ascultătorul la radio) dorește 
să citească (sau să vadă, sau să 
asculte...) cuvinte despre anumi
te fapte de viață și. dimpotrivă, 
refuză să-și arunce privirea asu
pra altora, care, simplu, nu-1 in
teresează, lăsîndu-1 rece. Asta-1 
tot, însă din nefericire tot-ul a- 
cesta nu e priceput de toți. Acum 
cîțiva ani, cînd ' 
zeta literară**, a 
tipografia de pe 
într-o miercuri, 
ție a revistei — 
versuri închinate____
Trăiam tocmai zilele cînd Uniu
nea Sovietică lansase ‘ 
cel dinții sputnic și deoarece pla
neta întreagă discuta evenimen
tul, am hotărît, în colectiv și după 
o matură chibzuință sa publicăm 
in locui sonetului despre gogoșar, 
o poezie consacrată zborului in 
cosmos. La urm» urmei, sînt cli
pe în viață, cînd trebuie să alegi. 
Am greșit ? N-am greșit ? Timpul 
care le hotărăște ne toate va ju
deca si de astădată...

— Ești rigid, mi-a reproșat crea
torul.
- îhă...
- Nu mă înțelegi.
- Nu.
Nu l-am înțeles. Nu-I înțeleg 

nici astăzi. De altfel n-am înțe
les niciodată pentru ce ar txebul 
să-i înțeleg.

lucram la „Ga- 
venit nervos în 
Brezoianu — era 
ziua de pagina- 
cineva cu niște 
unui gogoșar.

L_1J- 
în spații

De asemenea, este căzui să no
tăm că cititorul de azi Se deose
bește de lectorul veacurilor tre
cute sau de burghezul plictisit nu 
numai prin modui de gîndire, dar 
și printr-un detaliu hotăiîtor • el 
nu are timp. Cititorul nostru 
muncește intens, are răspunderi 
obștești, participarea sa la proce
sul încordat al construcției socia
liste îi solicită cea mal de sea
mă parte a zilei ,1 a energiei. 
Dacă doamna din Saint-Germain 
de Pt6s se trezește la 12, se scoală 
la 13 și se coboară din pat la 
14 pentru a se pregăti temeinic 
în vederea premierei din astă- 
seară, cititorul sau spectatorul de 
la București are, ca să, zicem așa, 
alt program de activitate. In vara 
trecută, cînd Teatrul de Comedie, 
aflat în turneu la Hunedoara, a 
organizat o consfătuire după spec
tacol cu muncitorii, un oțelar a 
atras atentia trupei (răspuns la 
întrebarea ; .,Ce așteptați din 
partea teatrului" ?) să nu uite nici 
o clipă că spectatorul intră în 
sală după o zi de muncă. - „Să 
nu uitați asta, dnd alegeți pie
sele**.

Nu, să nu uităm. Și să dăm 
dovadă de bunăvoință la adresa 
publicului. Si să nu scriem lung, 
cînd putem să scriem scurt. Și 
să nu scriem diluat, cînd s-ar pu
tea eventual să scriem concen
trat. Și să fim animați de senti
mentul nobil al respectului față 
de semenii noștri. Adică să nu 
furăm. Să nu furăm timpul al
tuia.

Al. MIRODAN
i?.

șax crearea ond ere j-corifeu de o 
construcție conpkxi Este vorba de 
a izbuti in nou! nxnoiog dramatic 
nu copii modl'eate ase personajelor 
din vechile „canțoaae*, d eroi la ni
vel uf problematicei contemporane. eroi 
in care să coexiste oosesn':oru! obiec
tivat și personajul ca sarcini precise 
in conflictul dramei same oraL

Piesa scurtă, rad al mei matu
rizări artistice remarcabile. na poate fî
— desigur — cotAadatt ca «r*—*»t» 
grăbite, superficiale semnate de dic
tând sau de veșnica debalaati aureați 
de teribila modestie a ■epatantei. Din 
fericire nu o dată adori draaâfid în
zestrați au scris pese -tr-un act 
demne de toată atenția. R.aa ,_i Hi- 
hail Davîdoglu s-a esilef’zî varia- 
in scurtele sale compoziții scenice, 
dintre care relevabil rărrL'.e „Tran
dafirul negru". Păstrăm și azi aminti
rea unui act sens Horia Lovi- 
nescu cu o singulară tensiune dra
matică și care a fost — pe nedrept
— uitat („Oaspetele din faptul serii"). 
Dar ultima sa piesă scurtă („Și pe 
strada noastră..."), extrasă din țesă
tura amplă a unei drame cu cele trei 
acte legitime, și acomodată pripit unei 
alte destinații nu mai păstrează însem
nele muncii artistice de adincime, pă- 
rînd a se așeza cu indiferență la peri
feria operei autorului.

Putem să considerăm aceste piese, 
care durează mai puțin decit șaizeci 
de minute, drept exerciții laterale pe 
strune de împrumut? Pot purta ele cu 
un suris de scuză jenată, semnătura 
unui autor care-și fundează prestigiul 
tocmai pe scrupulele sale artistice? 
Recent Siitd Andras a terminat o co
medie considerată de cei care au ci
tit-o ca fiind de un real interes, tra- 
tind cu vervă probleme de o remarca
bilă actualitate. In același tirnp Siitb 
a publicat în „Tribuna" o versiune a 
aceleiași piese dar intr-un singur act 
(„Dragoste, nu te pripi") care, în 
acest fel fragmentată și redusă sim- 
ților, ne apare schematizată, deve
nind de o banalitate surprinzătoare. 
La prima vedere pare de neînțeles

Foto : EDMUND HOFERtHunedoara: oala dt turnare a ofeldriel

EFICIENTA LITERATURII
REALIST SOCIALISTE
E

ratura este chemată 
contribuie la justa înțelegere 
vieții și la transformarea 
revoluționară, Cu toții aspirăm 
munca noastră să fie o parte

vident; nimeni dintre noi 
nu ignoră că, așa cum ne 
învață marele Lenin, lite- ------ 4.X

a 
ei 
ca 
a 

acelei literaturi partinice pe care o 
preconizase Lenin, a literaturii so
cialiste cu adevărat libere, legate 
fățiș de lupta revoluționară a pro
letariatului —, a literaturii care are 
să slujească nu „unei eroine bla
zate'1, „cj milioanelor și zecilor de 
milioane care alcătuiesc floarea ță
rii, forța ei, viitorul ei".

O asemenea premiză, fundamen
tală, odată însușită profund, orga
nic, ca o reflectare în conștiință a 
unei condiții vitale a creației pe 
care o promovăm, trebuie să fie de
sigur presupusă în orice dezbatere 

cum un autor atit de pretențios, care 
se distinge tocmai prin originalitatea 
descoperirilor pe care le întreprinde 
in schițele sale, acceptă să reia la 
scară mică, un conflict comic conce
put pentru o piesă de alte proporții. 
Faptul citat nu este izolat; procedeul 
.reducerii* pentru uzul teatrului de 
amatori a unor lucrări dramatice de 
întindere a mai fost abordat Ideea 
după care piesa intr-un act este străină 
sanctuarului artei literare, umilă cenu
șă-casă fără virtoți ascunse, dăinuie 
încă,- deși înfăptuirile in acest dome
niu cu ' psesc

Am încerca să atragem ari ate ția 
asupra unor erori posîbJe in abor- 
da-ea dramei cu o singură ridicare de 
cortină. Prima privește încercarea a- 
berantă de a trata in limitele urtii act 
un ro-<I>ct de alte proporții. Conden
sarea forțată a materia! ui ui dramatic 
in asemenea compoziții cu prevederi 
rigide condamnă firi excepție subtex- 
tul pslroiogic. Renunțindu-se la acesta, 
caracterizarea personajelor e suplinită 
mai ales prin tonalități exclamative 
scrise pentru tobă și timpane. De unde 
vine frecvența acestei erori ? Ea se ex
plică prin prejudecata primitivistă in 
virtutea căreia o piesă cu program 
educativ este obligată să prezinte evo
luția unor personaje de la rău la bine. 
Ideea e deplorabilă. Valențele educa
tive (folosim termenul de „valență" 
cerindu ne scuze dascălilor cu porniri 
„pisanice* 
tră) _sînt 
dramatic de extracție realistă 
vit de autor în perspectiva unei viziuni 
înaintate. Piesa cu un singur act nu-și 
poate propune urmărirea unor procese 
evolutive pe unde lungi. Ea luminează 
insă revelator o întimplare dramatică, 
o ciocnire de termeni limitată în timp, 
cu nesfirșite disponibilități în profun
zime. De aceea personajele piesei scurte 
sînt caractere constante, definite, care 
iși detailează resursele interioare,

V. MINDRA

pentru slăbiciunea noas- 
proprii oricărui conflict 

pri-

a-

P&0* ty

a analizelor 
cu o sin- 

această pre- 
implicată în

a noastră, chiar dacă nu e direct 
citată. Cînd discutăm —să zicem — 
despre caracterul inedit al unei con
strucții epice sau despre originali
tatea unei viziuni poetice; despre 
concurența narației „obiective" și a 
introspecției ; despre platitudinea 
unei opere sau despre falsa com
plexitate a alteia. Nu e neapărat 
necesar să reamintim explicit pre- 
miza fundamentală 
noastre critice — 
gură condiție: ca 
miză să fie vădit 
punctul nostru de vedere, să-l de
termine cu prioritate și să-i stea 
continuu la bază, să rezulte fără 
echivoc din argumentația noastră. 
O premiză fundamentală implicită 
în orice discuție înseamnă o pre
zență activă dominantă, o forță 
motrice a dezvoltării ideilor — nu, 
bineînțeles, o teză pe care, cunos- 
cînd-o de mult și presupunînd-o de 
toți știută și însușită, o lăsăm, 
practic, deoparte, ca și cum am tre
ce pe lingă ea...

Lenin a atras atenția, în chiar 
istoricul său articol Organizația de 
partid și literatura de partid, că 
sarcinile partinice în domeniul artei 
nu pot fi mecanic identificate cu 
celelalte domenii ale muncii de 
partid, că în acest domeniu „este 
nevoie să fie asigurat un cîmp mai 
larg inițiativei personale, înclina
țiilor individuale, să se dea cîmp 
liber gîndirii și fanteziei, formei 
și conținutului". E firesc, deci, ca 
dezbaterile noastre să fie practic 
nelimitate în nuanțarea fină a re
ceptării estetice, în analizarea spe
cificității artistice individuale și 
seztsarea afinităților în timpul și 
spațiul istoriei literare. în dezvălui
rea subtilităților unui anumit con
ținut artistic și al unicității adec
vate a unor anumite inovații în 
caracterizarea avîntului fantezist al 
unui poet sau a dimensiunilor pro
prii gîndirii sale în imagini ș.a.m.d. 
Dar indiferent de sfera specială a 
discuției noastre, trebuie să avem 
in vedere, cel puțin implicit (dar 
implicit ca aerul în enumerarea 
condițUor de viață pentru care lup
tăm) eficiența în opera de construc
ție desfășurată a socialismului. Mai 
întîi eficiența obiectului analizei 
noastre (o anumită operă aparte, 
un anumit fenomen literar contem
poran, o anumită problematică es- 

IN ACEST NUMĂR:
‘>3-

• Zile muncă - patru portrete literare de
Pop Simion (pag. 3)

• Șaptesprezece zori în cosmos -poves
tire inedită de Gherman Titov

(pag- 5)

se supune 
acestor o- 
de poezia 
lui Mihai

fetică), apoi eficiența analizei în
seși. Judecata noastră de consta
tare și, cu atît mai mult, judecata 
noastră de valoare, care e inerentă 
cunoașterii marxist-leniniste, rapor
tează orice criterii interne sferei în 
care discutăm la criteriul esențial 
al eficienței revoluționare.

Gama dată a obiectelor supuse a- 
nalizei noastre e practic infinită. 
Discuția noastră însăși 
varietății individuale a 
biecte, fie că e vorba 
din Materia și visele a
Beniuc, din Spectacol în apr liber 
a Ninei Cassian sau din placheta 
de debut Florile cornului tînăr a 
lui Horia Zilieru să zicem. Fiecăruia 
îi vom căuta identitatea cu sine în
suși și pe fiecare îl vom aprecia 
după ceea ce este și vrea să fie. 
Dar vom discuta fără îndoială per
spectivele de dezvoltare și raza in
vestigației poetice întreprinse de 
fiecare — iar valoarea contribuției 
proprii în cadrul unei1 modalități 
consacrate sau al uneia inovatoare 
o vom cîntări gnoseologic și este
tic prin raportare la rosturile ei 
efective în epoca noastră, prin ra
portare la necesitățile reale ' ale 
luptej noastre, la întrebările și aș
teptările omului contemporan.

Numeroase articole ' din ultimii 
ani tratează despre „modalitățile" 
literare (văzute nu numai în poezie 
și proză ci și în critică). Termenul 
a devenit un favorit al criticilor. 
Discuția e, în orice caz, justificată 
principial, interesantă adesea, nece
sară întotdeauna. Pornește de la 
însăși realitatea obiectivă a diferen
țierilor artistice în cadrul literaturii 
noastre unitar orientate ideologic 
și confirmă dialectica leninistă a 
varietății în unitatea fenomenului 
artistic numit realism socialist... Im
portant e să nu uităm o clipă că 
fiecare modalitate artistică poate 
fi verificată numai în practica efec
tului ei real, în capacitatea pe care

Savin BRATU

(Continuare în pag. 6)

• Cronica unei discuții prietenești, 
tîlnirea cu cititorii de la uzinele 
Roaitâ".

la uzinele „Vasile
(pag- 5)



GAZETA LITERARA
u știm in ce direcție se 
va dezvolta talentul lui 
Manole Auneanu : spre 
observația psinolosjică. 
urmărind destinul unor 
oameni cu o conforma
ție complexă, sau apre 
dinamica epică, așadar 
spre o proză de acțiu
ne ? Chiar dacă e vorba 

de un descendent al literaturii moldo
vene, alternativa lui Ibrăileanu, citată 
des In ultimii ani, nu rezumă to«:e 
posibilitățile. Volumul de debut, upi 
rit in colecția „Luceafărul'*,  oferă 
încă puține indicii sigure pentru vii
tor.

Ne menținem deocamdată la eocvess- 
tarea acestor pagini, remarcind tap'.— 
că Auneanu nu și-a consoeda: ur. re
nume înainte de debutul ec ux-.-. a 
publicat doar cites*  poreauri. ia Ja- 
șui literar"). Lectura voiuauUu. «e- 
stituie de aceea o pitevlă st^pr-j*.  
Evidențiem in special acele povsery. 
axate pe o singură snu*Le.  ca • ana 
restrinsă de desfăștmve. cu perane*-  
je abia schițate, ca oa otete te 
încordare trata: dacrct. sates. tte- 
bătește. Aici aa teflaofte «ta boc 
profilul prozatorul ut

La Manole Auaoasa cxxscâ • asaat 
degajare In cccxr—nea ep «retete O 
copilărie rosnacLeasă « .^«cte IW il 
din ceață șt i&că ptrimat l aaaaaaa 
vagi. Sint trasata eitav*  *e — «Mte 
ruid configurata paeaau.-e^r 3et 
insistență. -ăi.-*..-»  «tecte-rea tea
tru mai tirzzu. trectel. tas traaur as 
dialog, din aerian. te» aoaate*.  *«-  
plintate în activa*.  Ducaoaaaa • • 
marcă a tatateataL

Predosnină oa «ote te fiaaeete 
alegere» teumtea. ■*»  Mate*,  
abia iaaiți tata c—tafcte tepteaoaamte

pi:ndu-ae te atesgatf aar a as 
comunitmu.— Ksc*catete te tetetate- 
daj - ea mgte riaon te» «tete» - 
sint infăușate tete» cs. te»:—. tatn- 
late epste. retezata»*  «teateatete 
mul tmd-tacea- *ora*mr*  a*  aa

Ptroonatee (Taete. Teiste. CateQ cr 
culă te la • te*»K_re  a aCte * ren» 
tilmrr. la arat*,  ftasete» te «oatatiate 
InKleftci as^tx .zrnjod» jmcorî
Jar te tzanadorsnrv. * a M uaar*.  
procaton. ateacau a astea pavate 
terilor ai'i-ii in » la JCBni «■ 
aproape*  se teKSaaacta • tatesta ss»

• • • •

te < ‘
•a-!

■frS ate» itz.
tur

H

>

■«
U-’-jf
teaflf tr^.

Amt

lui 
din greu Qt

• •

Trita. «e W«ta • 
ava. «ta ten <i te 
această nrk State- 
learm a io»» te «Aari 
matitai te a or»tai 
pteestm « -.aur*

adk â lâ a«teE*irt»  «•- 

pic Așa procedează («ouate G» 
praga, bun csroccătar al «p«*  •»*  
doveniene, care ia «tatabi atenta»**
la noua ediție din BtaU 
cruri substanțiale. O car>
lui lent și inesaraM ai teanariaaK. ■ 
ridicării econamice și sorite» a vtete-
lilor, admintsirataritar te «mb și 
samsarilor, într-un cimnf. a Mtete 
rurale, o carte, mai ales, a fca**
damentale dintre lirănite» d «te tea*  
aripe (antagonice și coo«iteHataecl 
ale lumii exploatator or C t.
realizează apoi o rețea inte-esan 1 :- 
referințe la romanele \ ‘ ->
Duiliu Zamfîrescu. Liiiu Beb-ea-. — 
sugeri ud apropieri și disocia: Carte*  
scrisă intre 1915 și 1923. ciad aaest 
proces al dezagregării mașicrinai a- 
părea foarte clar, descrie o iuihduc 
simbolică de veac (1888—ÎS*»».  Ste 
ltniind o idee fundamentală. Coate*
tin Ciopraga scrie: „Istoricește .or
bind, ambianța epocii se cr’s:i - 
obiectiv în datele ei fundament*  e 
Decăderea boierimii decurge po<r. ■ 
unui ritm normal și inevitabil. Pe 
ruine, arendași, vechili, samsari. I- 
umbră, asemenea străieeiuior felahi 
egipteni, țărani arîiaici smulg pămân
tului roade. Domeniile trec din mini 
in mină ; sărăcia clăcașitar consta n ă 
ca fenomen, se adincește. Pe funda
lul unor relații sociale ca acestea, se 
repetă scene tipice".

Tema, abundent reprezentată ir 
proza noastră, e cristalizată pe un 
conflict sentimental, pe care scriito
rul a irșcercat să-l facă intens, trepi
dant și care e cunoscut cititorilor. 
G. Cilinescu il aprecia in puține fraze 
depreciative: „î.i afară de c.t?va pa
gini descripiiie, romanul e p*c-<  • 
(„Istoria literaturii rom re*  p„ iîO) 
Iar Constantin Ciopraga. constata li?- 
suri in construcție, o îin.e/ea'ă a d;a 
îogtîluî etc. care sini reale Țota-i. 
cartea este excelentă; și la a iu m«; 
ftiu cita lectură, emoționează. Reali- 

mijloacele tradiționale și tendințele 
prozei contemporane. Distingem de la 
început un efort de inovare.

Atenție la dialogul lui Auneanu! 
In replicile intretăiate ale personajelor 
nu găsim suspine și tnelancolizări. 
Dialogul tinde să fie laconic (să a- 
p La udăm această înclinație spre con
cizie. caracteristică unei direcții de 
vigoare in proză 3. Fiecare propoziție, 
in convorbire. nu epuizează dintr-o 
dată un univers. ci ari pito ret*.  re
petă ideta. munuiază o atmosferă, 
dlad • aer, rația te autenticitate.

Șist momente te «hoție, tratate 
retinut. euptie. După ee eoenite un 
oct te ni»;< ta prodoct*.  Tarte te 
tachipose că va a f • fesentase *re  
gtanficaroa tac. Dor srhitetaă te <*-  
vtate e» ue «atestor ttera. aceri.

z*  mate. (. — Care n» at rxă. «a 
tia ««ac «te.. — M» mia i *.•%.

bserg * votes*»  teaerpm. ata!

pateu teaa» tar ea Kite teaateac 

tarate ^tMOKtad ta 
■te ceara vc

■ «Otete te teagt. 
«rreor tareoei*  ev 
ar nnteirM rste- 
—•jq« >ey< ca

tetei te -a. Ttetate «te-pr**  » jaa.

UTi

atetates «catete — *te«  Mumoug « 
tetei ■»•>!■». d te ri te» Ma

te te toate.' te terAtena tetetag • 

rte'x <3rri<«
Wwi—nâ

știri dL» l*-

JuGMC Âr « wSteMML

CB «nnfK W

«marwr grryiiMrx <ur

• ÎBrjfltoOtelL. ui fi
.ai «bkzk i» ms* fhiTiBa >r — iW-w.

•MQBBM W3K. M JPaMMB&TX. 1AME OliâMIT

-Ctaur-ri rtr rurxi te B*ch*).  și 
<ca itata^X sa*  te aunostară.
te dns ■’eorerwtart ar H Sadoieanu. 
tari «rec pea.' creator nu ar co- 
>rsî tre» 1-Ts.i orice caz ar fi 
b«ae ca —<<a -țoasrri să se dezobiș- 
snsri te a reduce romanul la una 
sngzri te» »da5Ut.île lui. Cmdcă 
aceasta za repiedkă de a înțelege 
«xar: irrenaende trecute și limitează 
peilStirle te tenoltare ale roma- 
■■te. pe sater

taersanagae sint tipice pină 1*  
„Ca firiarxxma tui ostenită, mo- 

șîenrf FBefi Barfanunu marchează 
sfirș.-'ui riasri safe, ca și fiul lui. CostL 
Măria ta dmireci de ani. Tacrtirrw1 
Vasite Brebo. p ndarui de pe Halm si 
ucifasat Vriței. na e doar un anim: 
țăran, dtrr-o ancanită epocă, de ta 
apa SLrefitei. ci țăranul care, acunw- 
tind îră. mscorste și se dezlănțuie su 
bit (_) De aceea el pare mai puțin 
un individ te ta sfrșitul celuilalt veac, 
rit exponex. pe o durată greu de pre
cizat a! unei părți a țărănimii apăsate*  
— scrie pdk 'os Const. Ciopraga. Se 
poate a.'ă -fa că \n:ta. fala adusă de 
apa Sire!«Ini. inf'-o inopră și de care 
se :n îră’ostesc cei trei bărbați amin
tiți e inl.'unarea feminității, a sa cum 
I :L*ro  prin ■'nt^aga operă sadoveniană, 
iar tăirimrf pe'-*,  premarele iordaclte 
sau vlctaaiud Ș«psa, au zeci de echi- 

rijorul trebuie să formeze o unitate" 
(„Cicatrice").

In altă povestire (-Teatru In aer 
liber"): „Horafiu o stringe de umeri 
cu brațul lui puternic ți-i șoptea: — 
La ce te gindești, Andreea ? — La noi. 
— $i eu la fel “.

Numai cu dialogul laconic, abrupt, 
depoetizat și cu episoade in care pre
cumpănesc laptele. povestirea nouă 
nu va trece sigur peste fostele hotare. 
Xe**  -presără și o substmțializare, o 
rafurie te gini-re. de problematică in 
raport cu modificările survenite în 
preocupările oamenilor, constructori ai

c Manole Auneanu m»- 
mSestă o prefermță r. pentru imagi- 

r—tei. O. ar titlurilor Ii se atn- 

proape*.  «Scart-e de ta mierui noppu". 
Xe. tne $. tana*.  Cum se imiese •

MANOLE AUNEANU

Cerul era aproape

an «arte, ar rufcte.- vrea «*-l saă- 
veze. .Vtems. ta ArXracw. tei ar 
pâ-a cs «u;«k aarw. L-aet tate pe 
Mavw ta rpeae ta s* taarpou ni alerg 
inazuee iar*_

te

■Wi c*  M jwmc *i

bcjcx c—.Tw 4ar, Miri, rrad ta
care !«*i.

drszfar. r»~asi te 1» ia ta taasderație 
arțsx^Ufi^ Ltr- a*  cart ad»ee
terteiAo^te. <»»tar «a pe aeeasti cale, 
a laperi ia^sHaade. svzaSaaa se poate 
paae capăt c-teate iargkeze, nu fu 
acest need aa rr «foarte spiritul de
dreptate saciaii » nzzactu! ca ideile 
nslșair.. wr.».->»«iKi rea- sat prin mun- 
thand epuppâat *■*«  JEtni — Ii sa 
eeiaia hi ***~  r~ Ster» adesăratul drum

HORIA PANAITESCU

Zîmbetul
»■ aw. te

3CW. ta i

• • • •
• *<eate  sadovenierte Analiza psihota- 
gkă ( ise-'e sau, atita cită este, e ele- 
taeteră ș fenomenologică, nu face d«- 

' să satainieze tipicitatea eroilor. Ce 
C 'testa Dimitru Filoti in drum spre 
Vada. închisă in colivia ei de la lași ?
e i -desta el cind, reintorcindu-se la 

Ș urre-i, o află pe Anița ucisă iar 
pe Rol său in luptă cu moartea ? Care 
s.~ s— ăm'meAe Iul Costi reîntors la
i i fzță de tatăl său, dece nu vrea 

*â- mai vadă? Sadoveanu nu ne 
•pate Ar fi insă o greșeală funda- 
teteaii dacă am vedea aici o inca- 
□or *te  artistică, fiindcă marele scrii

MIHAIL SADOVEANU

Venea o moara pe Șiret
tor ne face să simțim, să înțelegem 
toate acestea, numai insă cu alte 
mijloace. Cind Laurenția, fata veselă 
a domnului Filip e măritată cu sila 
Jupă un flăcău tomnatec, avar și pe
dant, devenit moșier și aliat de afa
ceri al tatălui ei, Sadoveanu nu ne 
~taj descrie stările sufletești ale Lau- 
renției, ci o înfățișează pe tinăra ne
vastă la masă cu părinții șl soțul 
st.nd ofilită, tristă, indiferentă, cu 
acea resemnare bleagă atit de puțin 
caracteristică virstel și temperamentu
lui ei Sadoveanu ne înfățișează com
portarea personagiilor, expresia, privi
rea și vorbele lor in momente esențial*  
și asta atit de precis, de pregnant, de 
memorabil, incit înțelegem totul, din
tr-o dată.

Am putea să-l comparăm pe Sado
veanu — cu toate marile diferențe 
ce există ! — cu Hemingway, care-și re
fuză comentariile, restringe analiza psi
hologică la minimum, căutind să re
dea astfel comportările oamenilor, incit 
cititorul să înțeleagă, singur mișcă- 

titorului. Bineînțeles vorbim aici des
pre folosirea acestor procedee, la o 
fază de formare a scriitorului realist. 
Nu intră in cadrul discuției acum pro
blema simbolului in proza de va&tă 
interpretare cu caracter de parabolă, 
simbolul provenit din însăși curgerea 
epică, o sinteză de cunoaștere fi de 
inițiere, crista’..tind intențiile scriito
rului, ea in unele romane ale Iui Tho
mas V.**  sau Leonid Leonov, de
PiUă.

In .Cerul era aproape*  simbolul e 
cerut șf te ținuta melodramatică a 
unor istimplă**-.  C-^-jcu-î prea se li- 
boiefte asupra unor nări te durere. 
inOfisale wll i« ~ *i  vt (in aceste 

dfalacrt tatee și trepidația ac- 
ț-un-, ta care, sure lauda lui. autorul 
nu renKță. au un aspect distonant).

un
un

watatedMaat (.Cerul era aproape"), 
stecriaga Mm tată că nu-și poate 
votate fiai, care se întoarce tocmai 
taar-« aeetato de viscoL atunci cind el 
«eteta» te participe la deszăpezirea 
_ .x- .ui*;  glndurile unui

r ... ■ - : r.omad, vînză-
tar de hatee vechi, copleșit in fața 
«etaatete atei vieți LTelalul").

UMe pere stă un fond melodrama
tie se mfilteeBZă și un stil afectat, 
taterat. Uneori, ta cite un paragraf,

----- r.J aglomerația
■ .2.r.-.e și de metafore:

Utes pese» ce o citi injunghiată", 
. -'c ■: ■: Qg nifte tu

nete infundate", ^cernea o burniță 
deasă*,  .ra/elele mirunte, stirnite de 

■- ,z. pe geam", „ho-
kteal itepatadtaritor rizlețe", „gindu- 

ca epa 'ii.î.'.iă de furtuni", vin-

Pasase ta față o astfel de viață, plină, 
pdatirati, care îmi ta îngădui mereu 
să indmpin zorii silei următoare fără 
să roșesc treodati pentru zădărnicia celei 
ce s-a scurs*  (pag. 117).

Horia Panaitescu a dat multă atenție 
transmiterii faptelor de viață într-o 
formă pe care a dorit-o cit mai atrac
tivă, captivantă chiar. In acest scop 
unul din firele acțiunii (urmărirea și 
demascarea lui Protache) are o desfă
șurare oarecum polițistă fără ca aceasta 
să fie modalitatea principală a cărții.

De ait'e?. proceieele folosite sint destul 
de sistjie. „cîasree* as zice, uutomd 
apatii Sa ăa «oi sul: te uad caasea-

auzjr-ui ez^ă »Map, se tata fsaea da 
pidceraa heaf'aarsă. de parârea de a

Ia acts: atop ei ai

hi țruuvpe. Astfel, aceoele decad, staze

rife psihologice. — n-o vom 
face insă din teama de a nu 
scandaliza pe cei ce știu că Sado
veanu e urmașul cronicarilor moldo
veni și al Iul Creangă și nu poate 
deci semăna cu un scriitor pe care 
nu l-a citit decit, poate, la bătrinețe. 
Doresc doar să spun că, departe de a 
ti un scriitor „depășit" ca mijloace 
tehnice, Sadoveanu a descoperit singur 
procedee considerate moderne. Stili
zarea simbolică il apropie de teatrul 
recent, astfel incit Brecht ii e mult mai 
aproape decit s-ar crede. Dar să nu 
Insistăm, deocamdată...

La Sadoveanu nu e necesar să vor
bim de individualizare, de varietate 
tipologică fiindcă efortul său artistic 
se-ndreaptă spre altă direcție. Cartea 
sa e o tragedie antică in care carac
tere date se desfășoară în sensul lor 
pină la epuizare sau explozie. Cei 
care consideră opera sa molcomă, bla
jină, domoală, se înșeală: nicăieri in 
literatura rotnînă nu există atita violen
ță, atitea patimi dezlănțuite; roma
nele lui Rebreanu, considerat un scrii
tor violent, sînt benigne pe lingă po
vestirile lui Sadoveanu. Numai in 
„Venea o moară pe Șiret..." sînt trei 
morți și trei cadavre vii. Impresia de 
care vorbeam o dă atitudinea scriito
rului care urmărește cu înțelegere și a- 
desea compasiune personajul pină la 
deznodămintul final. Niciodată insă 
simpatia nu I poate face pe Sadoveanu 
să-și oprească personajele de pe dru- 
mui determinării lor: Vasile Brebu cade 
zdrobit de vechil, Filoti iși zboară 
creierii la Nissa, Laurenția e măritată 
cu un ursuz bătrin lingă care se ofi

tul se strecoară ca un șarpe", „ochii 
«trăîucesc seara ca niște felinare". Sur
prind la un prozator apt pentru con
strucții vii. antrenante, concesiile fă
cute calofiliei.

Pe căi lăturalnice se introduc astfel 
din nou motive ale povestirii sentl- 
mentaliste. De la predilecția pentru 
caracterizări emoționale ne explicăm 
și apariția, la intervale, în pasagii sobre 
a unor viziuni gigante, a unor asocia
ții de anvergură. Un decor solemn 
găzduiește atunci întîmplările.

Manole Auneanu are obsesia ceru- 
rului. Pentru el cerul e atît de aproa
pe incit se amestecă, în desfășurarea 
epică, și-și modifică mereu aspectul con
form cu starea de spirit a eroului. 
Cind este smolit și întunecat, cenușiu, 
murdar („Soarele de la miezul nopții", 
„Telalul"), cind ca o mare limpede 
(„Cerul era aproape"), cînd ca năfra
ma Dunării, vara (tot „Soarele de la 
miezul nopții") cu un orizont care 
strălucește auriu („Florile").

In acțiune, în meditație, în e- 
fuziune sentimentală, eroul are 
întotdeauna, un moment de răgaz 
ca să privească în sus (gestul nu ca
pătă un sens vizionar !). Nici o ocazie 
nu e pierdută ca să se înregistreze 
acest tropism. Mai ales, rotirea soa
relui și a lunei, pare că exercită o 
influență magică. Pornit într-o acțiu
ne temerară, de luptă antifascistă, e- 
roul înfruntă întunericul nopții. La 
ce visează? „Mi se făcu dor să văd 
stelele. Aș fi stat de vorbă și cu luna. 
Dar cerul dispăruse. Era numai per
deaua ploii groase și rece". Căzut e- 
roic în această acțiune, în agonie, 
tînărul trăiește o ultimă beatitudine, 
răsăritul soarelui, și exclamă: „Ce 
soare frumos !... N-am văzut niciodată 
un soare așa de frumos..." („Soarele 
de la miezul nopții").

Scenă de dragoste: „Cînd m-am în
tors, fața ei se contopea cu a mea. 
Am găsit luna scăldindu-i-se in ochi. 
Mina cu care mă oprise îi tremura. 
Luna din ochi se mări, căpătind o 
strălucire mată. Pleoapele îi căzură 
ca frunzele galcene, toamna și luna 
dispăru cu totul" („Hamal la oraș").

Luna lui Auneanu, șugubeață, par
ticipă și la o hoție. Cînd niște der
bedei au pătruns în curtea fabricii 
„luna iși strinsese coada de vulpe sub 
nor". După fapta reprobabilă, unul 
din eroi e cuprins de remușcare : 
„Tache stătea întins pe spate, cu fața 

din cazinoul de la Sinaia sau cele din 
casa lui Protache ar fi putut fi mai 
concentrate, în interesul menținerii uni
tății de ton a acestei cărți, scrisă, în 
general, cu sobrietate.

Ne-ar fi interesat într-o și mai mare 
măsură cartea lui Horia Panaitescu dacă 
autorul ar fi urmărit cu mai multă 
consecvență tema ei centrală: apropie
rea unui tînăr intelectual cinstit, în 
anii fascizării țării, de mișcarea munci
torească. Ar fi fost necesară în acest 
scop o sporire a episoadelor legate di
rect de lupta revoluționari, o comple
tare a tabloului epocii și cu alte date 
revelatoare, un accent și mai apăsat 
asupra laturii de document uman și 
social.

Cum spuneam mai sus, partea cea 
mai realizată a cărții lui Horia Panai
tescu ni se pare aceea în care, eliberat 
de preocuparea de a conduce desfășu
rarea intrigii pe căi neprevăzute, autorul, 
își lasă eroul, nestingherit, să se con
feseze. Il ascultăm cu interes de- 
tailînd impresii despre viața socială și 
politică, despre preocupările sale pro
fesionale, împărtășindu-ne stările sale 
sufletești, sentimentele: afecțiune pen
tru prieteni sau femeia iubită, repulsie, 
ară față de cei ce se vor spectatori 
•eatri oi rieții sociale si mai ales 
fazi de kaiițaaismal din ca In ce 
tete agr»tev legionarilor. InUlnim
dsrrria aseumaa relatări, precipitate, 
de o naU forță sagestlvă, dialoguri 
ale cracai ta sz-~a tasași, aia este 
acria tea seau ostul fiaaL oi torturii în 
tenurile Sroraata : „Loritarile cad 
riTîe. «£ «stea szaae anal. Nu-și 
dea mkm ci aorieac canriaaa. Ca mize 
taxa*.  £ ghaai ocțtiuțd Va g ios 
pe cere na pac să-', izăizșe, pentru că 

lește. B ndețe*  «criiiorulre nu devine 
niriodatâ sentimenuiisni. Logic*  so
cială. a pasiuni*»,  a caracureior se 
urmează infiexibU

„Ve.-iea o mcară pe S.reL ' e o tra
gedie nu fiindcă inrințdările Uirșese 
trist ci fiindcă, evident, eooJuzia e 
dată in premize. Alunecarea și risipi
rea unei ciase ca și ridicarea alteia 

e privită cu indiferență fiindcă alter
nările păturilor exploatatoare nu sem
nifică nicidecum ridicarea la viață a 
țărănimii. Curgerea la vale a Șiretu
lui e un simbol: „Iar apele Șiretului 
iși urmează drumul, simbolic, demon- 
strînd că vechile alcătuiri curg la 
vale", scrie C. Ciopraga. Eu aș vedea 
și altceva, aici, o coordonată a duratei, 
opusă unei societăți în risipire, căci 
învolburărilor de patimi și măriri, Sa
doveanu le dă, totdeauna, o coordo-

in sus și fuma. Prin ferestruică se 
furișau' timid razele lunii, sfredelin- 
du-i, ca niște burghie, ochii deschiși*  
(„Cei trei și luna").

Dacă tatăl își ceartă copilul („De ce 
nu mai dai pe acasă?" întreabă Susan 
într-un tîrziu") astrul selenar lămu
rește dramatismul situației: „Toaca 
lunei, cu obrazul galben ca de mort, 
ieșise de după o perdea subțire de 
nori, răstignindu-se de coama întune
cată a cerului („Viscolul"). La triste
țe, cerul sancționează și absolvă: 
„Soarele dăduse coate la doi nori al- 
bicioși, strîmbîndu-se la mine cu rău
tate". („Cicatrice"). Aici se simte și o 
nuanță de humor. Păcat că autorul 
nu cenzurează mai frecvent pornirile 
patetice cu o aluzie chiar blînd-co- 
mică.

Are rost severitatea în discutarea 
unui volum de debut? Credem că 
Auneanu va fi de acord cu exigențele 
formulate, deslușindu-și tendințele 
constructive, lepădînd cu respectul cu
venit, poverile tradiționale. Adică; 
fiind mai sobru, mai substanțial, și 
fără a-și tăia aripile, mai aproape de 
pămînt 1

S. DAMIAN

nu-l aud. Ce fac ? îmi smulg unghiile. 
Nu, vor să-mi smulgă rațiunea, să-mi 
risipească sensul vieții. Ce m-a lovit în 
frunte ? Un bocanc încearcă să-mi stri
vească creierul. Ce mici sînt ! S-au 
transformat cu toții în bocanci ! Mă 
arde ! Ce i spusesem Ștefaniei la des
părțire? (...) Iar au început ! Dar 
nici astăzi nu sînt singur. Iată-l pe 
Andrei cum mă privește cu încredere. 
Lingă el, Matei și Sergiu și... Sînt 
toți", (pag. 121).

0 problematică asemănătoare cu a căr
ții de față am găsit în volumul, de asemeni 
recent apărut, „Din anii studenției*  de 
Mihai Novicov. Sînt evocate și acolo 
întîmplări ale anilor din preajma celui 
de al doilea război mondial, se descriu 
luptele studențimii progresiste, purtate 
sub conducerea comuniștilor, pentru 
drepturi omenești de viață și studiu, 
ciocnirile din ce în ce mai violente cu 
elementele fasciste, se reamintesc eve
nimentele politice care se succedau ful
gerător în această epocă de mare fier
bere revoluționară, de călire în luptă a 
conștiinței politice și cetățenești. Daci 
aceste cărți diferă ca formulă, 
dacă ele se deosebesc ca creații artis
tice de sine stătătoare, neconfundabile, 
ele comunică în schimb printr-o anume 
atmosferă, proprie amîndurora atmosferă 
degajată de tema lor comună: evoluția 
unui tînăr intelectual progresist către 
pozițiile politice ale clasei muncitoare, 
trecerea sa de la o concepție umanitaristă 
la înțelegerea acțiunii revoluționare.

Au o deosebită însemnătate instruc
tivă asemenea scrieri despre epoca lup
telor ilegale, despre anii celor mal 
grele și mai eroice bătălii purtate de 
clasa muncitoare, mărturii pătrunse de 
înalte semnificații pentru generația ti-, 
nări de astăzi.

G. DIMISIANU

na:*  simbolică a duratei, a permanen
te Iar cealaltă coordonată o coriști- 
tuie salul, cei ce muncesc, produc va
loare? reală, risipită real dar și sim
bolic de moșierii dezabuzați. Căci 
poate și Anița e tot un simbol care 
scapă celor trei bărbați, din motive 
diierite, frumusețea ucisă de violența 
dreaptă a lui Vasile Brebu, după ce 

fusese degradată de patimi dezabuzate.
Dumitru Filoti e un Lai Cantacuzin 
care a îndrăznit iar Buciumemi, locul 
unde s-a-ntimplat ceva, — s-a-ntimplat 

. o tragedie căci, îndrăzneala Iui Filoti 
e tot atit de nedecisă ca și nedecizia 
lui Lai Cantacuzin. Acestor moșieri 
blazați, faptele le scapă ca și moșiile, 
ca și pderea: ei poartă pretutindeni 
condamnarea definitivă, implacabilă a 
istoriei.

Paul GEORGESCU
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Dicta
îcla, președintele, stă 
în curte la soare, li

ft pit de un butoi de 
A? benzină, înfipt co- 

mod în călcîiele puse 
w cruce. Afară e un 
SS soare crud, neobișnuit 
Șș pentru ianuarie ; zaua 

plînge prin țurțurii de 
ghiață ai streșinilor, 

uită la soare și mănîncâ 
le alege din palmă și vor- 

mai mulți deodată, ca Na- 
scuipă

aratâ cu mîna 
prin fereastra 
urechea soco-

furcă înaltă, 
lăsată la ju-

punct al dez-
Vîcla se 
semințe; 
bește cu 
poleon, cu cinci-șase inși;
cojile de semințe odată cu vorbele, 
dîndu-le o zbîrnîitură.

— Asupra problemei batozelor nu 
putem reveni, asta-i situația. Și 
nici nu-mi convine să stau toată 
ziua în ședințe, nu-s cîștigat la bel
ciuge. Sînt neîncrezători, zici, vor 
probe de cartofi ? Dă-le probe, ce 
ne costă ! ? Adă, mă, o cană cu apă 
rece, de la puț.

Se uită apoi pe sub cozorocul 
șepcii la soare.

— Da, nu-mi convine să stau toa
tă ziua în ședințe, mai adaugă el 
și iese din cercul oamenilor.

Inginerul de la S.M.T. se poate 
întoarce acasă pe bicicletă deoare
ce n-au dat roade tratativele lui ; 
președintele nu va lua parte nici la 
ședința deputaților comunali, i-a 
dat de înțeles omului de serviciu 
de la Sfat, iar unui client serios, 
cum e spitalul raionului, gospodă
ria îi poate da probe de cartofi, 
n-are de ce să aibă emoții, pămîn- 
tul îi fătase mari, cît mițele.

Primește vasul cu apă rece, de ia 
puț. E un canceu de sticlă, burtos, 
aburit de răceala apei scoasă de la 
adîncime. Cel care l-a adus, aș
teaptă să bea președintele. El insă 
nu bea. mai dorește ceva, bănuind 
că omul ghicește cam ce.

— Poate găsești un pahar, îi spu
ne în cele din urmă și se uită 
mine cu un fel de „ce, adică, 
țară nu se bea din pahar ?“

N-aș zice că președintele are 
înfățișare de om cu autoritate, 
scurt și gras; are o încetineală

de istoria asta, — și 
înspre sediu, unde, 
deschisă, se zărește 
titorului și telefonul metalic, de 
țară, cu manivelă și

își continuă ideea 
mătate:

— Sîntem pe acel
voltării cind ne scoatem alintarea 
din oase, nu mai stăm cu ochii ațin
tiți spre ora; ne drămuim zilele- 
muncâ și. per. tu orice neregulă, ne 
atingem la partea economică. Cum 
vezi, am un calm al meu, nu mă 
enervez, nu țip. pe leneș însă, pe 
inconștient, pe căscat, îl ard, cum 
se spune rizîr.d. Sîntem în epoca 
desăvirșirii ș: e nevoie de o ținută 
morală.

— Cum o dobindiți ?
— In iureșul zilelor-muncă, pe 

cîmp, la prășit, la culesul porum
bului, ori făcind zootehnie moder
nă. Valoarea zilei de lucru indică 
nu numai cantitatea muncii depuse 
pentru a spori avutul comun; este 
înainte de toate oglinda virtuților 
obștei noastre.

— Cît valorează ziua-muncă din 
anul abia încheiat, din 1961 ?

inu de lei, 
anul a fost cu 

i, l-am silit, prin 
să-și lase icrele 
chip de griu ți 
vin. Avem după 
dă mina să ne 
de grăsime, uite

cînd planta asta îți răstoarnă toa
te planurile, crește în prostie. Ce 
să faci ? încarc cucuruzul pînă la 
streașină. Avem în vedere un ase
menea caz și croim ușile interioare 
în etaje. Se deschid, cu alte cuvin
te, la nivele diferite.

Făcu semn oamenilor cățărați pe 
sus să arate cum funcționează ușile 
ivite în afara planului tip. Le des
chideau și le închideau, agitîndu- 
le în țîțînele noi; găseau în lucrul 
acesta plăcere. Rîdea Pălărie pe 
sub mustață ; dorea să știe, am în
țeles oare tot ce trebuia înțeles ?

Am întrebat cum a luat ființă e- 
chipa constructorilor.

— Dintr-o furie 
terul.

îmi explică

a mea. zise meș-

Bună, zic ei, și fac în privința asta 
o cotitură de 180 de grade. Azi 
vine unul, mîine altul ; iată-ne 
echipă cu pian și metodă.

Zestrea echipei era la îndemîna 
oricui. Am cercetat-o cu deamănun- 
tul, străbătînd cîteva hectare de 
teren spre a ști ce au înălțat meș
terii în vara lui 1961. O magazie 
cu picioare de beton pentru 30 va
goane cereale, grajd pentru o sută 
de vite, ghețărie, coteț pentru o 
mie de păsări, șopron la grădină, 
căsuța benzinei — construcții fe
lurite, dispuse după sistem, pe o 
tipsie de brun-roșcat de pădure — 
undeva aproape de sediu. Aici e 
fața

O 
nică

biț pe limba cifrelor, jucîndu-se cu 
creionul. Tone ciment, metri cubi 
cherestea, țigla cu mia de chile, 
metri liniari căpriori... Așează ci
frele în coloane și poziții, ca sol- 
dații, apoi declară solemn :

— Scot acest pătul dublu la 
30.000 lei și vreo 500 zile-muncă.

Văzu că nu tresar și încearcă un 
sentiment de milă, mă scuză :

-— Am uitat că ești străin de 
problemă. Nu-i așa că pe poeți îi 
stingherește economia concretă ?

Inghiții în sec, și-i spusei că la 
Leanca, da, se construiește mult, 
lucrul e trainic, meseriașii price- 
puți.

Pălărie, vulpe bătrînă, îmi văzu 
stinghereala, dădu de înțeles că a 
vorbit prea destul și, înfigîndu-și 
degetele într-un smoc de cuie de 
cinci, rosti o apreciere mai gene
rală :

— Chestiunea nu-i simplă de fel. 
Sîntem mai degrabă muncitori-ță
rani, decît țărani-muncitori. S-a o- 
cupat de noi chiar plenara parti
dului.

Inmuie apoi cuiul în gură, îl po
trivi, și-l trimise în inima lemnu
lui din prima bătaie...

la 
la

O 
E 
a 

mișcărilor, o lene a vorbirii. E îm
brăcat într-un sveter fumuriu și 
pantaloni largi pe care cureaua îi 
ține în așa fel, încît, la fiecare 
mișcare, par gata să cadă. Fața o 
are senină, iar mustața arămie, bo
gat căzută peste buza superioară, îl 
îmbătrînește puțin, dîndu-i în ace
lași timp o înfățișare veselă. Din 
toate îi trăiesc ochii, sînt vii, pă
trunzători, însă blînzi. de motan. 
Lumina lor galben-cenușie operea
ză în liniște, taie. Iar dincolo de 
firea lui somnolentă, îmbătrînită 
prematur, întrevăd prospețime, o 
tinerețe a ideilor.

Președintele e chemat la telefon. 
Cei de la S.M.T. continuă tratati
vele la nivelul directorului, de la 
conducere la conducere și astfel, 
situația se schimbă, dar nu în esen
ță, în forma ei, conversația de
vine maj politicoasă, tonul mai di
plomat.

— Ne cer imposibilul, nu țin cont 
că avem și noi o exigență, îmi ex
plică Vîcla, Bune batozele, nu 
zic, dar, să putem treiera floarea 
cu ele, au nevoie de o modificare, 
să nu scape miezul de turtă în se
mințe. Am bătut floarea cu mîna, 
din îmblăcii. N-am mai așteptat 
atelierul mobil; turtele stivuite se 
încing, sîmburele capătă o amărea- 

gust de rînced. Ți-am 
planul ? N-am ce face, 
ritm, așa că 
director al

lă, un 
curcat 
mul e 
varășe
rează el. La socoteli

în- 
rit- 
to- 
u-

fii sănătos 
semeteului, 
vom ține cont

— Treizeci și uni 
pur.de Vicia. Deși 
smuceii și grindină, 
mijloacele 
aici, la 
porumb 
ce bea 
ștergem 
așa, și Vîcla. președintele, se șter
se cu mâneca pe bărbie, prelung, 
apăsat, țărănește, arătind plastic 
cam cum vede el chestiunea 
icrele anului.

— De ce nu te bărbierești ? 
treb.

Are barba crescută peste măsură.
— La țară nu-s recepții, zice o- 

mul. Mă rad o dată pe săptămînă. 
Am fost, ce-i drept, pus și în si
tuația de a mă bărbieri zilnic, la 
spital. Acolo n-ai ocupație, te băr
bierești, mare plictiseală '•

E bolnăvicios, suferă de fiere, 
bilă, cum spun doctorii. Nici 
n-au o unitate de vederi asupra 
tuației. Cert e că Vîcla trebuie 
meargă la ape. Din primăvară pînă 
în toamnă însă, nu poți merge la 
ape, campaniile agricole se țin lanț. 
Acum e iarnă și stațiunile balnea
re sînt mai puțin aglomerate, 
te că va găsi, însfîrșiț apa 
bună.

— Pînă una alta, mănîncă 
peni, i-a recomandat în toamnă 
dicul raional.

— De bilă-i vorba, doctore, nu 
de rinichi.

— Ajută, oricum răspunde repre
zentantul științei.

A mîncât omul pepeni pînă a 
căzut întiia zăpadă. Ii vine o ideie, 
o notează în carnet să n-o scape 
din vedere. E o chestiune referitoa
re la situația sanitară a colectivi
știlor.

Suride pe sub mustața arămie, 
dar își aduce*  aminte că are o șe
dință și-i piere tot cheful. Nu poa
te lipsi; e deputat, chiar vicepreșe
dinte de Sfat, așa că pe umerii Iui 
apasă greul problemelor puterii lo
cale de stat.

își potrivește pe corp sveterul 
fumuriu și aruncîndu-și burta îna
inte, pleacă cu pas lent, aproape 
tîrșit, către Sfat, unde se tire adu
narea deputaților.

sti
Lear.ca. în

apă și ne 
pe bărbie

0 cuvuitwie
parcă ar fi zis : 
două-trei cuie și

nouă a gospodăriei 
întrebare despre asistența teh- 
il surprinse pe meșter.
Inginerul constructor de la

raion e pasăre călătoare, mă in-

Reînnodînd parcă un fir între
rupt. Țivilea își începu cuvîntarea 
ia Consfătuirea raionului cu ace
leași cuvinte :

— Noi, colectiviștii cu ciocan și 
mistrie, sîntem mai degrabă munci- 
tori-țărani, decît țărani-muncitori. 
S-a ocupat de noi chiar plenara 
partidului. In echipa mea — sintindelete :

Desen de EUGEN MIHÂESCU
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poa- 
cea

pe- 
me-

„da. domnule, bat 
totu-j în regulă- ..

pe Țivilea în va- 
lui, la construcții.

— Domeniul era descoperit. Mă 
înfurii într-o bună 
echipă; geaba însă, 
poate fi echipă, e 
cuvîntul în cauză, 
meu, pe Vasile, și, 
sculele tatii, ne trezim dulgheri și 
zidari, oameni cu anumită căutare. 
Sosi toamna acelui an, era 1959, și 
colectiviștii 
cum ieșim

zi și mă declar 
omul singur nu 
la plural chiar
II iau pe fiu- 
folosindu-ne de

sînt cu ochii pe noi, 
cu partea economică.

formează șeful echipei. Are belele, 
îi strînge cu ușa pe cei de la B. 
care pățesc ca Manole din poveste, 
o încurcă la rezistența materiale
lor. In privința noastră, are ingi
nerul ochiul cîmpului, ne salută 
din mers, bucurîndu-se că n-are di
ficultăți. Mă gîndeam tocmai să-i 
trimit un bilet. „Vino mă, tovarășe, 
să recepționezi un pătul".

Meseria cere desigur matemati
că și Pălărie nu-i străin de aceas
tă disciplină, o practică; mi-a vor-

din Leanca — aș zice că am avut 
de la început doisprezece construc
tori, o duzină, dar cite unul își ba
tea joc de brățara de aur a mese
riei, o juca în afara gospodăriei, în 
particular, unde se dădeau, la o 
adică bani peșin. Să vă spun cum 
am dobîndit unitatea echipei, pu
terea ei...

Și Ion Țivilea, zis Pălărie, vor
bea, simplu și liber, fără hîrtie, 
cu duh și har, așa cum vorbesc ță
ranii.

^atcoaua

on Țivilea și-a asu
mat o sarcină nepo
trivită; să țină o cu- 
vintare despre mun
ca și experiența echi
pei pe care o condu
ce. Se plimbă prin 
casă, pînă își adună 
gîndurile, încît vede 
aievea tot ce are de

pus pe hîrtie. Dar cum se așează 
la masă și scrie „tovarăși", gînduri- 
le-i pier, ca nimica. Rămîne des
coperit ; îi vine greu să joace plaiva
zul, să facă purici pe coala minis
terială ; lucrul e de migală, cere ur. 
talent, adică, trebuie să fii un pic 
scriitor. Altminteri... Și Ion Țivi
lea se joacă cu creionul lui de 
cherestegiu; face din cîteva linii o 
ușă, un țarc, un saivan, și așa mai 
departe, deci lucruri care se cu
prind în meseria lui. El e șeful 
echipei constructorilor.

— Să compui o cuvîntare 
. tot ce ați realizat în anul 

îi ceru Vîcla președintele,
diseară o consfătuire la nivelul ra
ionului, un fel de schimb de expe
riență și ți se dă cuvînt din ofi
ciu.

— O compun, promise Țivilea, de

despre 
trecut, 
Avem

L-am cunoscut 
ră, între oamenii 
Purta un combinezon industrial de 
culoare albastră, cămașă cadrilată, 
și sandale pe picioarele goale. Nu-i 
zicea nimenea pe nume, Țivilea, ci 
Pălărie, pentru că are în cap un 
„Borsalino" maro, cu aripile țepene 
și tiv de mătase. Deși cărunt, are 
o tinerețe a vîrstei; pas gimnastic, 
gesturi precise șl vioiciune. înfige 
cuiul din prima bătaie, nu-i tre
mură creionul de cherestegiu în
tre degete, iar ochiul său ager mă
soară la milimetru. Are ceea ce se 
cheamă praxă și asta îi dă o mîn- 
drie, poate privi lucrurile de la o 
anumită înălțime.

Pălărie avea atunci pe șantier un 
pătul dublu pentru 20 de vagoane 
de porumb.

— Ne 
tip, îmi 
cern, se 
pective.

— De

inspirăm după un proiect 
puse el în vedere. Ii fa- 
înțelege, modificările res-

pildă ? am întrebat.
— Problema ușilor. Proiectantul 

știe păpușoiul din carte. Sînt ani

oarele-i hoț, mincinos, 
apune de ochii lu
mii. Coboară de pe 
cer, în amurg, la mar
ginea pădurii, de unde 
se rostogolește, aprins, 
pînă la fierăria lui 
Hebe. îmbrăcat în șor
țul de piele, fierarul 
îl așteaptă cu cleștele 

H ia de ureche, îl pune pe 
dă cu barosul. Soarele-i 
rial, varsă scintei. Sub lo- 
pierde mindria, se micește, 

se transformă in lucruri, 
dă pace, îl ține în smîc, 

i, ii taie muchii și zi iuți, 
i, U străpunge, îl face floa

re. floare de Cer, floare roșie, pe 
care o zvirie în ciubărul cu apă. 
Floarea țipă, risipită în aburi și în
cremenește. Fierarul o ia în palma 
îi cercetează perale-ie negre, tulpina 
nemlâdioaBă. apoi o prinde in cuie. 
Găsești florie acestea de fler pe 
trupul svelt al căruțelor de stepă. 
Cind umblă vara, la țarini, sint ca 
niște podoabe, ca niște meda-

Meșterul Hebe e om norocos. Ir. 
mijlocul țăranilor ei face industrie. 
Munca lui cu fum și cărbune are 
secrete, dibăcii, chichireze. Le știe 
de-acasă, de la părintele său: a cres
cut în ele, copilărind in podișul Ar
dealului, lingă Gherla, pe Someș. In 
cîmpie l-a adus milităria, cu avio
nul, pe deasupra Carpaților — era mo
torist de aviație. L-a legat pe om cu 
o mie de sfori Niculina, o munteancă 
aprinsă, pe care o duse la cinema, 
îi cumpără baticuri și ruj, o iubi, 
furîndu-o de la zilele-muncâ și. obți- 
nînd lăsarea la vatră, o luă de ne
vastă, stabilindu-și astfel, rădăcini in 
Muntenia.

Gospodăria colectivă din Leanca 
n-avea avioane. Poate în comunism; 
să semene cu ele, în zbor razant, ori 
să facă ploaie artificială. Dar, deo
camdată, nici fierărie n-aveau. Asta-i 
altă căciulă. Oamenilor le ardea buza 
după așa ceva, le trebuia de urgență, 
acum în perioada de trecere. Hebe 
făgădui să întemeieze în colectiva 
din Leanca o potcovărle ungurească. 
Oamenii cîmpiei îl priviră șașiu. II 
scoaseră din grajd pe Gustav, pe ca
lul cel orb și-i cerură fostului militar

fan

să-1 încalțe, să-i facă ciubote de fier. 
Animalul avea picioare julite, bătea 
icsuri, pipăia cu șovăială pămîntul.

Ziua era geroasă, iar vîntul, des
pletit și turbat, iți dărima calul din 
fugă, te dezbracă de mintean, ori 
lua cioara din cer, o învălmășea, o 
făcea cocoloș, 
tură, plocon, 
plisc, s-o pui 
grădină. Ziua 
ultima din calendarul lui 1957. Co
lectiviștii își cam tocbeiaeeră socote
lile cu anul aceia; intrau in sărbă
torile iernii și erau cuprinși de dul
cea nerăbdare pe care ți-o dau aceste 
zile grozave, cind moare ceva, ca 
să se nască puiul vremii cu bine, in
cit zicir.d „la mulți ani“, vezi griul 
descind și seceri, in toiul iernii, și 
asuzi cum asudă oamenii vara, și ai 
ciociriia în slăvi, mică, măruntă, punct 
viu, cintător, care se zbate sub 
soare—- Fumau țăranii înfășurați în 
blană de miel. și. dindu-le mîna, vi
sau cu ocr ■ deschiși, priveau cum se 
Îndoaie salcimif, ucideau cite un porc, 
ori tindâleau pur și simplu, purtind 
vîntul în spate de-acasă la sediu 
și de la sediu acasă. în ziua aceea 
doreau 
podișul 
orb.

Hebe 
umblind roată, să-și dea seama cum 
calcă, 
Alese 
palma 
prinși.
piele de cline 
în ritm egal, 
ceau vînt, fis, 
cata de
- Ce 

întrebă
- O 

răspunse Bumbuluț, 
sind ușor cifra în 
cu tabele și fracții.

și ți-o arunca în bătă- 
zcreanță neagră, cu 
sperietoare, în par, la 
se numea joi și era

să-l vadă pe omul venit din 
Ardealului potcovind un cal

luă calul de căpăstru, îl purtă,

apoi își puse șorțul de piele, 
bucata de șină, o măsură cu 
și o azvîrli între cărbunii a- 
Călcă pedala și foalele din 

începură să se agite, 
ca o armonică și fă- 
fîs, să înroșească bu-

fier.
preț are la voi o potcoavă?

Hebe.
șesime din ziua de muncă, 

socotitorul, p.ă- 
mintea lui plină

Satul Leanca se află în poala 
cu colburi și fata Morgana, 

de aici poartă potcoavă ușoa- 
o bijuterie; o faci dintr-o 
de cinci bani într-o joacă a

Pentru Hebe răspunsul nu făcea 
două parale. Nedeprins, nu-și da sea
ma dacă prețui e bun ori slab. Luă 
fierul din foc, îl făcu, covrig, îi 
bătu găuri și, încă fierbinte, prinse 
potcoava pe copită, încît ea își săpă 
șanț și se răspîndi în jur miros de 
unghie arsă. Potcoava era masivă, 
cu colțari și ramă groasă, ca la arti
lerie.
cîmpiei, 
iar caii 
ră, ca 
monedă
ciocanului. Sînt bune, ce-i drept, pot
coavele acestea, mai ales vara, in 
stepă, pe drumuri de lut. Iarna se 
tocesc, ca nimica și rămin căluții des
culți, zăpăciți de încordarea la care 
sint supuși pe drumurile încreme
nite de ger și sticloase. își zdrer- 
tuiesc carnea p.coarelor. o bătuiesc 
cu pietriș și se coace, incit trebuie 
să le slobozi singe, să le pui pe 
răni creolmă. Fierarul Hțbe făcuse 
o potcoavă cumplită, de iarnă, cum 
nu mai văzuseră oamenii cîmpiei ; 
o potcoavă să țină o sută de ani. Nu 
se grăbeau s-o laude. Strînși ciotcă, 
fumau, jucind mărunțel în zăpadă, 
să nu le suie prea mult frig în țur- 
loaie.

Bărbatul Niculinei mai făcu trei 
potcoave la fel și îl incălță pe Gus
tav. îl lovi apoi în crupă, să-1 tri
mită un pic la plimbare. Gustav se 
plimbă și în ciuda întunericului pe 
care îl avea în oase, călcă oarecum 
sigur, frumos, 
cioarele.

11 opri apoi, 
de dinainte, îl

parcă vedea cu pi

îl bătu pe un picior 
ridică, îndoindu-i ge-

— Păi, nu curge, pentru că apa 
îngheață pe o vreme ca asta, zise 
careva.

— Puneți vin, propuse fierarul, sco- 
țindu-și șorțul. Vinul îngheață.

Murea decembrie și era ger. iar ță
ranii se simțeau înclinați să glumeas
că. Turnară vin în potcoava Iui Gus
tav și băură pe rînd. îngenunchind 
în zăpadă, sub gîtul calului orb. Ca
lul era bătrîn, înțelept, sta cuminte 
și le ținea copita pahar ; era botezul 
fierăriei colectiviștilor și oamenii erau 
beți, nu de vin, ci de bucuria pe care 
și-o făcuseră în ziua aer ea.

★

L-am reîntîlnit pe Hebe recent, 
după patru ani încheiați. Era tot 
decembrie, lună geroasă, devenită 
însă peste noapte marea lună a re
coltelor, sub semnul Consfătuirii pe 
țară a țăranilor colectiviști.

Erau zăpezi înalte, de-o zi, însă 
mă legănam în brațele vînjoase, bron
zate ale unor toamne de aur; îi ve
deam pe țărani sub cerul de oțel și 
neon al Palatului Republicii, stînd în 
fotolii, cu creion și hîrtie, lingă aca
demician, activist de partid, tracto
rist, scriitor. Puneau țara la cale, 
hotărînd în ce mod să fie supusă na
tura, cum trăiește pămîntul și care 
sînt nevoile sale. Mîinile lor, săru
tate de soare, de geruri, de ploi, și 
țarină, scriau, scriau muncit, și în 
tresărirea clipei, avea loc ceea ce se 
întimplă într-o primăvară și-o vară ; 
fructele pămî» tului se coceau, zugră- 
vindu-și sănătatea pe trupul lor în 
multe culori; peste întinderi de griu 
treceau degetele ușoare ale vîntului, 
trezind spicele îmbătate de somnul 
lor vegetal; cucuruzul tînăr și crud 
se învelea în scutecele țesute de 
mama natură, făurindu-și dinții de 
lapte... Pe toate le vedea Hebe, fie
rarul și, plăcîndu-i, mă lovea cu co
tul. Chimizare, biologia solului, pui 
de-o zi, rentabilitate, agricultură in
tensivă, matcă, sura de stepă, și 
afară bătea vîntul, ningea, iar țăranii 
construiau în gînd terase de vie, adă
posturi pentru vite și grîne, ii desco
pereau gliei puteri neîntrebuințate, 
iar plantei noi posibilități de a rodi. 
Cuvintele științei, numite nefiresc, 
radicale, erau ca niște monede, la 
indemina țăranilor, le schimbau ușor 
intre ei, dezvoltind idei la care au 
meditat îndelung; ierburi perene, 
azo» și potasiu. Miciurin, ață cu 
plumb, culturi comparate, in, ecere,

marele York ; afară era ger de decem
brie, iar țăranii își întovărășeau Jo
cul, cind potolit, cînd aprins, al cu- 
vintelor lor cu gesturi firești, de loc 
teatrale, ivite din starea de stăpî- 
nire pe care o au oamenii ce duc 
în spinare experiența pămîntului. 
Atunci i se dădu cuvîntul tovarășului 
Hebe fierarul:

— Voi vorbi despre inflația zilelor- 
muncă. îl auzii. Știți bine că 
pentru fierar timpul e un sac, vîri 
în el zile-muncă cu caru’. E greu sâ 
calculezi din creion cum pontezi o 
bucșe, un prisnel, o caia, o potcoavă. 
Pui, cum se zice, aproximativ. Așa 
se face că luna fierarului e, mai tot
deauna lehuză, îi fată cite 50—60 zile 
de muncă. Situația e de așa natură^ 
tovarăși, încît te îmbie la căpătuială, 
te trezești hîrciogul colectivei. Cred 
că înțelegeți că asta înseamnă in
flație, iar năravul viei nu vrei, — 
de natură individualistă. îmi bat 
capul demult cum să fie judecată 
mai științific munca fierarului. Eu 
văd problema așa : luăm costul tutu
ror operațiilor care intră în construc
ția unei căruțe, de pildă. Acest cost 
îl raportăm la valoarea în lei a zilei 
de muncă. In funcție de acest ra
port trebuie stabilită norma de lucru 
a fierarului. E o chestiune de eco
nomie concretă. După calculul meu 
am nevoie de 52 de zile pentru a face 
căruță de Brăila, cu toate dichisurile 
bineînțeles, și cîntatul din osii, pînă 
departe, că așa e stepa frumoasă. în 
mică măsură, cam atîta am avut de 
spus.

Hebe își termină cuvîntarea. Nu 
aplaudă nimeni, pentru că în Leanca, 
unde se ținea adunarea, nu se înce
tățenise obiceiul ăsta. Era o ședință 
de lucru, cu fum de mahorcă, și cu- 
vîntări practice. La masă era Vîcla 
președintele, care își umplea caietul 
cu probleme locale de interes gene
ral. cum ceruse chiar el la începutul 
ședinței. A doua zi se deschidea la 
București, în Palatul Republicii, Cons
fătuirea pe țară a țăranilor colec
tiviști, la care era delegat. Ducea 
acolo cuvîntul celor din Leanca.

Ședința se termină în amurg, iar 
troienele crescură pînă în prichiciul 
ferestrelor. Soarele pica de pe cer, la 
marginea pădurii, de unde se rosto
goli, aprins pină în fierăria lui Hebe. 
Omul se grăbi să facă din el potcoa
vă ungurească și căruță de Brăila.

£a sediu.

zdrențuiește

remea-i fățarnică, ne- 
hotărîtă. Plouă în ia
nuarie, De fapt, nici 
plouă, nici stă. Lu
necă peste sat nori 
de cenușă. Cite unul 
se scutură, vărsîn- 
du-și plumbul înde
lung peste Leanca. 
E o ploaie rece, care 
zăpada ; înfățișarea

lumii se schimbă, satul se zbate în
tre vară și iarnă. Iese soarele. îm
bucă ceva în grabă țăranii, bucuroși 
de răgazul iernii. își schimbă să
niile în căruțe. Nu trec de salcî- 
mul din curte, îi surprind din nou
apele cerului. Le joacă în țuguiul
teșit al căciulilor, fierb în clăbuci
și dantelă sub cizmele lor de cau
ciuc, ori își taie firele lungi, des
pletite, în degetele de oțel ale fur
cilor pe care le poartă pe umăr. Ți
gările se sting sfîrîind, tutunul
mustește amar în tăietura buzelor. 
Scuipă țigările blege în uliță, se 
întorc la adăpost și, simțind o foa
me ușoară, țăranii mănîncă din 
nou. Se plimbă apoi cu bicicleta, 
ca vara. în Leanca e o iarnă ple
șuvă, desculță.

Dimineața-i căscată, nu-i lucră
toare. E ceea ce se cheamă o di
mineață de sediu. O umpli, freeîn- 
du-ți turul pantalonilor de lavi
țele de la sediu ; mănînci semințe, 
treci în revistă mersul evenimente
lor, joci șah cu socotitorul, ori, în 
lipsă de altceva, îți compari pompa 
de la bicicletă cu a celorlalți, jude- 
cîndu-i valoarea după nichelaj și 
tăria fîsîitului.

Schimbarea survenită în progra
mul zilei îi face, așadar, pe țărani 
să-și pună sumanele în cap, să plece 
la sediu.

Au o noutate. Adunați roată, oa
menii răsfoiesc un album despre 
cum e viața în Republica Demo
crată Germană. întoarce foaia cel 
ce a adus cartea. Picu. Ochii țăra
nilor, miciți, întîrzie ca într-o beție 
asupra imaginii colorate, o degustă 
îndelung, fără grabă, fac presupu
neri, o dezbat, o împlinesc cu ima
ginație, avind grijă să-și țină țigă
rile la spate, să nu pice scrumul pe 
planșă.

Parcurg a doua, sau a treia oară 
albumul. Cei mai ageri la minte 
încep să-1 știe pe dinafară.

— întoarce mă, urmează pila a- 
tomică.

Are dreptate; pila atomică ur
mează, iar după aceea muncitori 
în pauză de lucru. își pot permite 
să vadă poze la alegere. Toți sînt 
de părere să se oprească la o ma
șină agricolă care are un chichirez 
al ei. Nu se folosesc de explicațiile 
tipărite pe pagină. Le e străină 
limba germană. Albumul are și un 
prospect în limbile franceză, rusă,

engleză, spaniolă, chineză. Primești 
lămuriri în limba care îți e la în- 
demînă. Colectiviștii își smulg unul 
altuia prospectul din mînă, se uită 
la el cu o grabă și o furie, părînd 
că se hotărăsc greu la care limbă 
să se fixeze. Lui Nae Bucureșteanu 
îi cam sună franceza. Cu privire la 
mașina agricolă găsește așa: Ma
chine â planter les beteraves.

— Aha, zice omul, ghicind. E ma
șină de plantat, și se uită în jur, 
ca unul care descoperă ceva.

— Sigur că-î de plantat, îi dă 
dreptate careva. Dar ce anume 
plantează ? asta-i întrebarea.

Cel căruia îi sună franceza se 
uită din nou în prospect Plimbă 

’prin gură cuvîntul necunoscut, să-i 
găsească într-un fel înțelesul. Cei
lalți îi respectă truda, tac, așteap
tă. Se pare că-i slabă franceza lui 
Nae Bucureșteanu. Fruntea-i asudă, 
nu izbutește.

— Plantează sfeclă, zice gros, 
Pantelică, paznicul de la vie, cu 
îndrăzneala omului care are la 
bază trei ani de alfabetizare.

Oamenii se smulg din uimirea 
lor, întreabă :

— Ce te face să crezi, Pantelică?
— Uite, planta pe care o lasă în 

urmă mașina. Nu-i asta frunză de 
sfeclă ?

Cercul de capete se apleacă mult 
asupra albumului. Sînt siliți să-i 
dea lui Pantelică dreptate.

— E prost, dar are spirit de ob
servație, precizează careva.

Pantelică reține numai ceea ce 
se referă la spiritul de observație 
și, ca să aibă un avantaj asupra 
celui ce a vorbit, îi cere o țigară.

Pe la unsprezece, ziua devine lu
crătoare. Pe oameni îi cuprinde o 
grabă, se răspîndesc ca potîrnichile, 
lăsînd gluma la jumătate, fraza 
șchioapă, gîndul nedus pînă la ca
păt. Vor să cîștige timpul pierdut; 
ies cu căruțele încărcate la cîmp. 
Renunță lă masa de prînz, gîn- 
dind să-și scoată pîrleala și nu se 
opresc din lucru pînă la cinci-șase. 
E sîmbătă și se întorc devreme, 
mînați de ceea ce le cere ziua a- 
ceasta, anume: să-și spele cu săpun 
„Cămila" sudoarea săptămînii, să-și 
văcsuiască bocancii, să se tundă cu 
rîndul, trecînd pe la Cuc Teofil, 
care are scaun de frizer și te lea
gă la gît cu o față de masă, ținîn- 
du-te sub foarfecă și pieptene de 
os, în vreme ce în tigăi sfîrîie fi
cații găinilor sacrificate în numele 
celei de a șaptea zi. Cu bărbieritul 
nu-i grabă, îl amînă pentru dumi
nică, altfel nu realizează ceea ce 
se numește freș. La cercul zooteh
nic poți participa și nebărbierit; 
important e să-ți spui părerea cu 
privire la pesta porcină. Și ți-o 
spui; ai la îndemînă și teoria și 
practica.

nunchii și puse apă în rama potcoa
vei. Fierul se culca fără greș pe co
pită. Nu mustea o picătură de apă. 
Hebe, fierarul, bău apa, ca dintr-un 
pahar.
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despre
<S. Di misiunii

Multe din răspunsurile la anchetă au 
arătat deficiențe reale ale criticii ac- 
'Ciude, lipsuri cu care mai avem de 
luptat. Aș vrea să mă refer, în această 
privință, la încă un aspect. Există unii 
critici foarte activi, preocupați de cer
cetarea fenomenului literar actual dar a 
căror activitate poate fi considerată de
ficitară dintr-un punct de vedere nu 
lipsit de importanță: este vorba de ca
racterul întîmplător al articolelor pe 
care le scriu, de lipsa continuității în 
cadrul operei lor. Vreau să precizez că 
nu mă refer la o continuitate a pre
zenței publicistice și nici la una care ar 
ține de specializare (preferința pentru 
un anumit domeniu, problemă etc.) ci 
de o continuitate a modului de a exer
cita funcția eriticS, de a aplica crite
riile aprecierii de valoare. Nu pot să 
izolez o judecată pe care o formulează 
la un moment dat un critic de altele pe 
care le-a expus anterior, nU pot să nu 
raportez opiniile sale noi la cele rostite 
altădată, să nu-i privesc opera ca pe 
un întreg pe care-l doresc armonios. Ci
tim comparînd fiindcă numai astfel a- 
t>em posibilitatea să verificăm consec
vența criticului, probitatea, într-un cu- 
vînt caracterul științific al operei sate 
sau, dimpotrivă, subiectivismul, fragi
litatea criteriilor, dezorientarea sa în 
cîmpul literaturii. Este necesară această 
permanentă confruntare a opiniilor uni. 
critic, această menținere a perspectiv* * 
de ansamblu, ea decurgind din Insu; 
rostul fundamental al activității cri' 
care nu se limitează la a descrie izolat 
o operă ci, din contră, urmărește <u < 
integreze în contextul întregii literaturi 
tn circuitul, contemporan ei, al val - 
lor culturii. Unii critici, cum este l' 
Vitner, ne invită ei înșiși să nu le ■' 
decăm scrierile izolat, despărțite c 
restul activității avertiându-ne că. ■: 
pildă, profilurile de prozatori cor.:.:-. 
porani publicate în ultima vreme ster. 
de fapt, fragmente ale unei cuprinză
toare sinteze asupra literal urii rom:- 
noi. Am deduce așadar de aici că fie
care din aceste profiluri comunici tuf
ele, stau, unele fată de altele, In a- .- 
mite relații de valoare, se sprijină ■ 
Se explică reciproc. Nu totdeauna • 
tntîmplă însă așa. Citiți, spre esemv . 
articolele dedicate lui Eugen Barba • 
Cornelia Leu și încercați să vedeți rc 
portul în care stau ele în viitorul ed ■ 
ficiu proiectat de critic. Arbitrariul - 
teriilor este izbitor in aceste prori'.ur. 
tn care se conchide că din Eugen Ba-Î :■ 
n-ar rămtne valabil — literar — deri: 
o nuvelă oarecare iar din Comeliu Leu 
tot ce acesta a scris.

f
Sarcinile criticii decurg din rolul de 

îndrumare ce-i revine în contextul lite
raturii. Rolul acesta este permanent, 
intră în însăși definiția criticii științi
fice marxiste, sarcinile sale însă sint 
în strinsă dependență de evoluția lite
raturii, în raport cu problemele pe care 
i le pune dezvoltarea impetuoasă a so- ■ 
cietății noastre pe drumul socialismului. 
A spune în felul lui Mihai Gafița că a- 
celeași sînt sarcinile criticii astăzi ca 
și în urmă cu cîțiva ani înseamnă a 
considera implicit că nimic nou nu s-ar 
fi produs în capacitatea scriitorilor de 
a reflecta artistic realitatea Și că nici 
aceasta nu s-ar fi modificat. Tocmai în 
recunoașterea promptă, imediată a sar
cinilor ce-i incumbă potrivit cu exigen
țele impuse literaturii de mersul reali
tății, se verifică gradul în care critica 
iși îndeplinește sau nu rolul îndrumă
tor.

Pentru cine urmărește îndeaproape 
'er.omenul literar actual, chiar fără a 
*’■ cu necesitate critic, este evidentă o 
-'are de efervescență creatoare, progre
sa. indiscutabil sub raportul calității 
mai ales în sectorul poeziei, dar și al 
prozei, ffu am tn vedere atit afirmarea 
smar lusase noi, cit efortul încununat de 
«ere» de a capta realitatea, sentimen- 
trie specifice omului constructor al so- 
rial.'snudui, tn imagini de o expresivi- 
tata sporită, îmbogățind simțitor mij- 
loacele re:l- -tării artistice. Operele în 
rare acest efort se concretizează ridică 
.inrwf* general de apreciere, obliga 
critica ia a continuă împrospătare a ju-

• sale. In ignorarea acestei o- 
. :-:-ezâresc posibilitatea de a 

rizea in delictul apologetismului. Tre- 
faterf te iteanfe stagnarea, rutina, con- 
t---:loruirisaui plicticos, critica are să 
•tete, «b cm duitii, că nu cade în ase- 
•MM pirate. Dacă e să comparăm, 

arest -epo-t. eforturile criticilor cu 
s-t '.orilor, mi se pare că cei dintîl 
'ir„- d-bit ori celor din urmă. Se cui- 

: - prea mult expectativa, atitudinea 
camstosatisă, tn cel mai bun caz. Poeții, 
-■ ' '. ' Isi pun probleme pe care cri- 
tei te&sw te le atace frontal. Ici șl 
•■ic, m Ucnteste incidental aspecte le- 
foto do natnra imaginii poetice, se a- 
aăaUfte de folosirea unor procedee sue- 

(szzestia, simbolul) crezute în 
g-esit cindva, incompatibile cu 

'••x 5.'. dar astfel de ches-
' ’• cer elucidate temeinic, genera
și- i o bogată experiență și la un ni- 

vei es:-tic compatibil cu stadiul actual 
•t-ss de această știință.

‘■sltatea criticului și capacitatea sa 
i- rl-.teză nu depind de spațiul avut 

■o dispoziție. Cei ce caută circumstanțe 
"erxar.te pentru cronicile slabe pe sea
ma limitelor de spațiu, greșesc. In ar- 
' ■•''.rl de o coloană ca și în cel de cinci, 
total atimă de perspectiva criticului, de 

dlnile sale de a integra ideea sau
- .-- susținute în fluxul general al li- 
ma urii și al dezbaterilor critice. Caii- 

te.-, o foiletoanelor lui Paul Georgescu 
•ti tttmai tn faptul că fac să se vadă 
■riturile, interferențele. înlănțuirea ob- 
terrctiilor particulare, locale, sub egida 
omri judecăți de perspectivă. De aceea 
’» i-aș reproșa lui S. Damian că și-a 
idAt an ieit-usotie din tema „bucuriei", 
<s toadițio să demonstreze că ne aflăm 
■m£mm ■»> trăsături definitorii a pro
mt MMCnr actuale. Pînă acum, n-a reu- 
tit te ••••rr« impresia că recurge la 
vt cr.'.er.s cam abstract. Preocuparea 

«cMtte privire sintetici se re- 
r'.-j-, ș- r- t—țsul altor critici cu ac- 
teftM» Mgalatf en» ar fi V. Mîhdra, 

teni -. D Srirmmt. Matei Călinesi-u, 
P-î'.rara. Dumitru Micu, Euten 

Soim. Ea Mtipcdri unei asemenea ten-
Urze efirimtte se află bucherismul

anchilozarea didacticistă, încă 
l» unrie reviste. In cronicile 

’-ramate de I. D. Bălan, persistă, cum 
s-a masrtot. o regretabilă consecvență 
de a rm seriza unitatea organică a crea- 
: Kt£s.’.ce Sub pana sa opera se des-
cr—.pune t» părți disparate, devenind 
niște piese anatomice moarte, înctt citi
torul rămîne lipsit de comunicarea su- 
ri'j.’u: vital așteptat de Ia o ereație. față 
de care cronicarul manifestă, în epitete, 
o adeziune zgomotoasă.

In ceea ce. privește intensificarea d:-. 
ultlma vreme a schimburilor de < ■ • 
ea poate fi socotită ca un factor fa:»- 

■ rabil în dezvoltarea vieții noastre ii:-:- 
rare, semn al unei efervescențe creatoare 
sporite. Pun totuși la îndoială existe-.-: 
adevăratei vocații la un critic car, •- 
socotește investit numai cu misiunea de 
„a critica". Polemica o înțelegem ca 
luptă intransigentă, ascuțită, pentru a 
pararea ideologiei unice marxișt i. - 
niște, a partinilățji, împotriva imposto
rilor, a falselor talente dusă în numeri 
valorilor autentice, al noului, purii- : 
așadar, un caracter esențial afirmați: 
Este de aceea supărătoare și în afara 
funcției critice propriu-zise specializa
rea unor critici numai în descoperirea 
fi de multe ori hipertrofierea greșelilor 
făcute de confrați și tn această privință 
paginile „Tribunei" ne oferă prea ade
seori exemple elocvente. Mă voi referi 
la unul singur, foarte recent: modul in 
care comentează Dumitru Isac artico
lul „Critica literară și actualitatea" a- 
părttt în „Gazeta literară". Intervenția 
lui Dumitru Isac se intitulează Margi
nalii la o „sinteză". Recurgînd la ex
presivul procedeu al ghilimelelor auto
rul ar ține, așadar, să-și avertizeze ci
titorii, încă de la început, din titlu, că 
lucrarea pe marginea căreia scrie n-ar 
fi o sinteză ci numai o pretinsă, o falsă 
sinteză. Argumentele se reduc însă — 
tn afara oricărei dezbateri de idei — 
numai la revendicarea unor aprecieri 
favorabile sau mai detaliate deât cele 
făcute în „Gazeta literară" în legătură 
ctt activitatea sa și a doi redactori ai 
„Tribunei", Al. Căprariu și Radu Enescu. 
Alte probleme ale criticii actuale — ri
dicate sau nu de articolul din „Gazeta 
literară" nu intră în atenția lui Dumitru 
Isac. De bună seamă că în locul acestei 
intervenții revendicative ar fi fost 
preferabil ca „Tribuna" să aducă 
o încercare proprie de sinteză asupra 
criticii actuale ceea ce ar fi atras în 
discuție probleme de interes mult mal 
larg decît simpla distribuire a locurilor 
lntr-un clasament, oricum subiectiv, al 
criticilor.

Poate că Savin Bratu formula prea 
ritos interdicția sa în ceea ce privește 
dreptul la polemică al criticilor care nu 
au realizat încă lucrări de amploare, 
studii. Înțeleasă însă mai mult în spi
ritul decît în litera ei, părerea sa are, 
cred, valabilitate. Trebuie să ghicim în 
cel ce poartă polemica, tn primul find, 
marea pasiune de a afirma și nu de a 
distruge,, de a clădi, de a opune ceva 
„adversarului’ căci sensul polemicii, al 
actului critic este, în esență, unul con
structiv.

Miron Dragii

Una din modalitățile importante 
care ar putea măsura, concret și ope
rativ, contribuția efectivă a criticii 
actuale la realizarea sarcinilor care 
revin frontului literaturii noastre, o 
constituie elaborarea unor studii de 
sinteză menite să cerceteze direcții 
principale de dezvoltare Gradul de 
maturitate al criticii literare poate 
mai evident în ultima vreme, pre
supune cu necesitate asumarea unor 
răspunderi noi, ca și verificarea con 
tribuției fiecărui critic la o cercetare 
mai cuprinzătoare decit ar permite 
cronica literară, sau recenzia. Aceasta 
cu atit mai mult, cu cit. generalizarea 
experienței acumulate in aproape două 
decenii de literatură realist-socialistă. 
nu poate să nu aducă o contribuție 
eficientă la tratarea acelor probleme 
pe care le socotim esențiale pentru 
dezvoltarea unei literaturi partinice 
inspirată de realitățile luptei pentru 
desăvirșirea construcției socialiste 
Unele aspecte mai însemnate ale crea 
ției poetice din ultimii ani. precum 
și ale prozei actuale — reflectind o 
tematică aparținind actualității — a:i 
făcut obiectul unor analize sistematice 
întreprinse de Dumitru Micu, S. Da-

fi sămian, Matei Gălinescu, dacă ar 
ne mărginim numai la numele cîtorva 
dintre tinerii critici. începuturile bune 
trebuiesc dezvoltate mai ales în a- 
ceastă privință. Și, desigur că rămîne 
ca o condiție elementară, pentru ca 
aceste studii să atingă obiective impor
tante, respectarea principialității, a 
spiritului științific, rigoarea aplicării 
la concret, a tezelor esteticii marxist- 
leniniste. In această ordine de idei 
ar trebui semnalată ca fiind dăună
toare dezbaterilor, deprinderea unor 
critici de a suspecta pe nedrept arti 
colul de sinteză drept un mijloc de 
exclusivă evidențiere a unei opere in 
detrimentul alteia. Cele mai multe 
dintre discuțiile referitoare la speci
ficul prozei lui Al. I. Ghilia, N’icolae 
Velea. sau Teodor Mazilu au stîrnit 
polemici care, ignorind mobilul teore 
tic al discuției, efortul de a desprinde 
elemente de generalizare, coborau 
nivelul argumentației la frecvența ilus
trării cutărei sau cutărei idei cu nu
mele unuia sau al celuilalt dintre ti
nerii scriitori amintiți. Cu o drastică 
afirmație, Gh. Achiței califică aseme
nea discuții ca avind un scop „evide-” 
artificial", recomandînd enumerarea 
unor nume cit mai variate de tineri 
prozatori în articolele de critică lite 
rară, ca și cum esențialul unei jude 
căți de valoare, sau premizeie unor 
generalizări ar presupune enanstram 
unor cit mai numeroase nune de ac
tori și de volume. Trebuie cwnAătte 
spiritul tematicist in alcătuârea aaar 
articole, sensibil in acea tentată te 
a întocmi un pomelnic efannai « 
protocolar, asemenea arai r-teâce bi
bliografic cu mențiocurea fiecare» 
tor. Cunoașterea Țiriî:afarăirraai 
scriitor — mai ales daeâ ewe rorta 
de un t-răr — este rnear-â si «v- 
teasci dirța Htnhri anei ■ a»

tinere sau mai tirsMke. rețbrâ*»-*  
nu Manat într-aa sanjjr arfcteMtonr 
care apare ta sfirsăti aMtaă. «*  n 
profilai reafiaa*  de «arr-ea^a MCadtMr 
a criticii literare

Iz ti de ce ai s-a 
trarea te V
cana Ba 
1. GîaSa 
Ji zri'-i:
-Jtite a 

trecat ia

atâateae. abaacl c.nkt

sa.-Ue n perW 
ouțin ireșifl 
critic s&rsÂC 
odaia m »e »a 
uainle ta «.-east ateta *ru
ăt KMeatide de a orc*
cutie pe priaripâaBll. «or * te> 
cate «rv-Xat djpâ ețerta «r »~- 
‘acuicasă. de către «rndtea șek3k3 a 
unei patentin' care .xua ev-tese ba
nele regali ale oricărei acOvo 
Subscriind, la .aăeaaitsi' iui t 
către respectarea obaarta-teMf n r- 
cutiile dintre critici tu mobm te •»> 
observăm că argiMaMaCia aaaau •» 
criticul ..Tritxne-.*  m gpr îmd 
mandațiilor sale, caater- n» ca grn 
cipiile expuse ch-ar • »mt

graf. Pentru că. este oare «atei te 
pretinzi cu afita r» «terâ'.
tate, principialitate, a MU te- 
că in practica dezbaterStor Sterare » 
tîta timp cit sorbul ies.--» .- 
de sinteză, eviți tewtet*  praMamdtar 
de conținut și te oopt aami * ■»- 
mele criticilor pomeri* 7 ia arfeai - 
Obiecția adusă, coafor— cărria - 
ticii sînt impărțiți forma? (joWkK 4e 
poezie, proză sau drar^t „rre**  ti. 
poate contesta faptul ci fc — •
terară apare evidentă scară*  za 
unora in diverse domenii aie rr: 
rii. Cu atit mai puțin daiLdute ca»- 
secvență in promovarea »ter*h-*lr  
intenția de a redeschide sftr
se in urmă cu 4—5 ani. sac ;
de a anula un amplu materia! de au
dio, în citeva cuvinte (. i-eri *lrS  : 
analiză serioasă a :de::or_“)

Dumitru Mieu

Cred că ideal ar fi ca tafi dBaă 
cărora le surîde iadeie-.monee ăe * 
formula opinii despre cărți. M-ș; 
nă cuvîntul in probleme privind mas
carea literară, să scrie crirică și even
tual literatură. Prezența ia cât ■» 
numeroase exemplare a .-ri.an. 
integral" pe care căuta să-i reaiace 
pe vremuri, G. Călinescu fa psavna 
tinerilor colaboratori ai Jtxmalz. - 
literar" ar fi o fericire pentru iri :- 
ratură. S-ar evita astfel nu puțm-e 
discuții sterile, și energiile chel— 
de o seamă de „creatori" tn atari- 
furibunde împotriva „criticilor" ar i 
probabil, folosite în scopuri suț>er- 
oare.

Iată de ce găsesc ideal ca acei ce 
discută poezia, să o și producă, ars- 
derea cei ce analizează proza, drama
turgia. (Nu vorbesc despre calitatea 
unor asemenea producțiuni: acearta 
intr-adevăr, se află — cum cu atit de 
subtil umor sublinia acad. Perpe;. 
eius — “dincolo de voința noastră ’). 
Să nu fie, cu alte cuvinte, două tabe
re. adesea beligerante: „creatorii" și 
„criticii" (ca și cum orice autor de 
scrieri beletristice ar fi un creator și 
orice critic un necreator, un sterii, 
un fel de trîntor), ci să existe o mare 
familie a celor ce scriu și membrii ei 
— al căror număr e de dorit să creas
că neîncetat, — să-și spună reciproc 
părerea despre munca lor, să o ana
lizeze exigent, principial, cu dorința 
de a se ajuta unii pe alții. O aseme
nea situație ar exclude, bineînțeles, 
deopotrivă existența „criticului" afon 
și ingimfat, insensibil, bucber, a pro
stănacului cu aer doctoral, și «ceea 
a... „creatorului" acefal, ce consideră 
=ub demnitatea lui să pună mina pe 
o carte și care, incapabil să coerer? 
cu idei, califică numaidecit ca „este
tizant” pe oricine rostește neolo°-«- 
mele, stridente pentru el, „măiestrie” 
și „exigență".

Cazul „scriitorului integral" este, 
firește, deajuns de rar. Cîți scriitor, 
se pot realiza în mai multe genuri, 
inclusiv în acela (dacă îl putem numi 
astfel) al criticii? Neputind fi toți 
Goethe nu ne rămîne decit să ne 
mulțumim cu ce sîntem in stare să 
înfăptuim prin puterile noastre limi
tate. Specializarea devine, pentru ma
joritatea celor ce scriu, obligatorie 
S-ar putea, totuși ca. de pildă, scrii
torul de critică, dacă nu poate născoc. 
versuri, să le traducă pe acelea Me 
marilor poeți străini, dacă no4 Wtte 
la îndemmă să plăsmuiască nuvele B 
romane, să se încerce in «socs-Ti
biografică. în pamflet și nețxrta^ P-c- 
portajuL in special, ar fi foarte =»e- 
rit să se practice de către critic. 
pune pe aceștia in contact necnjăari-. 
cu realități t-.—wfj-rcrriaje ale ob-
strucției soc*h**.e  Clri tre*>ue  si te

te a

Dtr

a M te

«*

• «te te

1. — c«rw CTMacti ei «int Mrcirute principale ale criticii literare?
2 — Ce pirere r»eti Pe spre pchimburile de opinii care au loc in presa 
wtararâ in îrfttma vreme?

X— Care Mat, dup! pirerea dv.. deficientele criticii literare și cum pot 
fl e4e depâsite? în ce măsuri critica literară contribuie la dezvoltarea 
literaturo noastre pe drumU realismului socia ist. ta analizarea fenomenului 
literar actual, precum și la elaborarea unor studii de sinteza?

4. — Căxn se manrfestâ spiritul apologetic in critica Uter ar ă ? Ce cronici 
literare sau dramatice, obiective și principiale, puteți cita?

5. — Ce pdrere avei in legătură cu raporturile dintre critici, cititori 
și scritori?

6. — Cwn sprijini pubhcațiiio activitatea critica literare și ce propuneri 
aveți ir legâtiri cu impunătâțirea muncii in acest domemu ?
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■teri1: să axzt» tecre Kristen mai mu?, 
spirit wrăotoeac. âe frăț-e chiar.

Sa pa» 3bc£ peorizee amărketerje 
si irilrirwa ymrighite criticii in o- 
châ ct ‘nrafcM. pairrr irite veninoase, 
mtexrite. ac xte penastă, din neferi- 
nre. «rxu aa kat condamnata. Te 
.nseta- ce jt.iJseau de pildă, I. D. 
3ăten p. GC. ArfciyM judecindu- 
btmăoeri pe I arian Raicu, mere: 
pentru păatete vechi? N-ar fi ma- 
nimerit A se analizeze activitatea 
mai recentă a hs Raicu, spre a se 
vedea cum a evoluat criticul, cum s-a 
depășit pe sine și. eventual, spre a-1 
stimula să fie mai activ și a-1 ajuta 
să realizeze noi progrese? Să discu
tăm cit de aprins, dar nu căutind să 
discredităm oameni, ci străduindu-ne 
să clarificăm probleme și să sfărtmăm 
pozițiile pe care le mai deține trecu
tul in sfera ideologiei. în moravurile, 
tn conștiința oamenilor. E, slavă 
domnului, destul de lucru, pentru ca 
nici unul din noi să nu aibă, obiectiv, 
nici un interes ca vreun confrate, de-

Mihail Petrov ea nu

Sarrirâte criticii derivă din sarci- 
»te Steraarf. (Criticul este, spune 
M tieii'. imbra scriitorului. Chiar 
dacă k S ăaar atit, nu e puțin: vai 
te cai ce-fi pierde umbra, arată un 
itdhi obs > Dezideratele socialismului 
față de Titen’.nră și critică sint in 
esesKă aceteasi și cunoscute Artistul 
e aafcteat aă susțină edificiul orin- 
dairii sodauste. Criticul, ca mesage- 
al societății transmite artistului co
manda socială și ca specialist sau 
xontroter de calitate*  referă coman- 
diumtai despre valoarea execuției.

Estetica științifică nu exclude, pre- 
supune evaluarea potențialului artis
tic. In procesul critic operația e in
dispensabilă iar pentru artist e o pro
bă eliminatorie. Opera artistic 
tebilă nu suscită nici o emoție de idei 
niciun interes autentic față de conținu- 
tul ca atare, fie și luminos în intenții. 
Dacă nu există formă pură cu atit 
mai puțin există conținut pur. Cum ar 
putea deci opera ratată să influențeze 
conștiințele in sensul dorit, socialist, 
să „ridice probleme" ? Admițind că 
un artist modest in stare să emită 
idei originale sau măcar utile — 
căzu! lui Vlahuță — ele sint mai 
nutritive in eseu, articol. even
tual tratat, și nu in artă care tre
buie să fie inainte de orice altceva 
...artă, creație, sursă a trumosutui. a 
satisfacției estetice. (De asemenea sint 
cazuri în care Ideile acționează cu 
autoritate artistică „devenind*  ima- 

gteL Ca in „Doctor Faustus*  de 
Thaom HafW si. cum o arată I. la- 
wu ca la Gorki, .Klim Samghin"). De 
aceea prin natura sa. insă mai 
ars' acian. in plină generaliza- 

tensiune calitativă. socialis- 
respinge produsele inferioare 

ale artei care, trâdindu-se pe sine, uu-șî 
ri^> Tesle .-so -racto nici sarcinile 
satiate asunate. iși trădează menirea 
Xooagandistică. E și motivul pentru 
care aprecierea artistică, sporirea exi
genței critice reprezintă nu numai un 
taclor organic al judecății de valoare, 
dar. :n accepția precizată mai sus, și 
o îndatorire socială. Examenul estetic, 
absolut obligatoriu, rămîne totuși o 
etapă preliminară. Suport de valori 
estetice, arta se definește in finali
tatea ultimă ca un instrument de cu
noaștere și transformare a lumii. Ex- 
-iusiv frumoasă, frustrată de idei ma
jore. arta generează cel mult senzații 
superficiale și efemere. (Senzația e fi
nită ideea — infinită). Numai opera 
realizată artistic și substanțială în 
conținut posedînd plenitudinea senzo
rială a vieții și orizontul întins al gîn- 
dirii iși păstrează intactă și energia 
sensibilă, aptitudinea de a plăcea și 
elocvența ideilor, puterea de a acționa, 
contribuind la reconstrucția lumii. 
Valorificind arta în latura sa este
tică, în esența gnoseologică și în 
efectul ei practic-educativ, criticul 
iși depășește obiectul, încalcă terito
riul altor discipline, cum se plinge 
critica strict estetică ? Abia astfel îl 
dezvăluie, cum spuneam, integral.

Cum se înfăptuiește judecata de va
loare ? Succesele înregistrate de cri
tică se datorează respectării princi
piului de bază al esteticii marxist-le- 
niniste: unitatea criteriilor de valori
ficare in cadrul căreia conținutul de
termină forma, esteticul se subordo
nează ideologicului. Dictate nu de ce
rințe abstracte, dogmatice, ci de struc
tura însăși a obiectului, de adincimea 
ideilor pe care acesta le cuprinde, co
mentariile multiple, de ordin socio
logic. filozofic, etic, din jurul „Moro- 
meților" sint o dovadă. Articole re
dactate competent între alții de S. Da
mian. D. Micu, L. Raicu, au pus in 
evidență însușirile deosebite ale lui 
Marin Preda atit ca analist subtil al 
meandrelor unui țăran paradoxal, di
simulat și sincer, cit și ca diagnosti- 

aie tei AL Oșna m if»

generalizMoa-e te
anumhor am
speria ie ate tearan<K * c*  «wsr» 

lui creater 
dogmatism 
estetic cu

I. Vitner. A.

și practici
apologetic. Va reyrnetaf s -agr» 
zintă îndrumarea te par'd- Vricaw- 
apărute te „Scimria*  p .Lte*b  te 
clasă*  au contribuit hater w 3
împotriva ideologiei terj*e«e  a nr 
trațiilor liberaliste. mate rairk. aaz
tradiționaliste, peatra o pteacaU te 
valoare obiectivă. parfiaăeA. earașaaaă. 
Referirea la arfitaăe ca • <r*-  
tică principială p4i~srsi te spirit te 

getic in critica literară*  s» inteteol la 
bătăliile cistigate. na paate * inși 
un prilej de evocare șibiSiră Refulate 
învinse, tendințele dă-mălaare propaga
te de concepțiile estetice si metodele a- 
tistice reacționare sau decadente n-au 
tost și nu puteau fi nimicite printr-unul 
sau maî multe articole sau chiar cam
panii. Latent, pieziș, ele exercită o 
anume presiune. De unde necesitatea

altă ordine de 
re- 
nu 
a-

ÎȘi

intens dar 
continuă să 

aspirațiile

continuării luptei de idei. De curind un 
tnăr critic, Pavel Ruxăndoiu, înocînd 
in sprijin și pe lorga ca teoretician lite
rar (al semănătorismuluî ? !) îndemna 
de fapt poezia realist-socialistă să se 
mărginească la un fel de adaptare 
mecanică a baladelor și legendelor 
populare la conținutul nou al vieții, la 
realitățile și figurile reprezentative ale 
socialismului. Ba chiar îi reproșa lui 
Beniuc abandonarea căilor folclorice și 
naționale, sub cuvînt că autorul poe
mului „Chivără roșie” apelează în ulti
ma vreme la mituri ...străine (Prome- 
teu !). Mai e nevoie să subliniem cit de 
înapoiată și de opusă poziției marxist-le- 
niniste în raporturile dintre creația 
populară și lirica contemporană, cit 
de stagnantă, de necreatoare este o ase
menea „viziune"? fn 
idei e de semnalat că în paginile 
vistelor noastre, mii 
exclusiv în „Steaua”, 
pară versuri în care 
noile conduite spirituale ale omului 
găsesc un ecou prea difuz și o expre
sie prea monotonă pentru ca să în
dreptățească pretenția de lirică cu a- 
devărat modernă, realist-socialistă ar
borată de autorii respectivi. Absența 
relațiilor trainice cu viața, comporta
rea de observatori sau de participanți 
periferici la dinamica procesului social 
și mimarea gestului inovator, a mij
loacelor poetice moderne antrenează 
odată cu caracterul atemporal golul 
inspirației. Așa se explică prezența 
poeziilor devitalizate și amorfe, fie și 
pentru un ochi indulgent. Credem însă 
că violența tonului lui Dan Deșliu în 
„Luceafărul” sau intr-un interviu mai 
vechi din „Gazeta literară” ca și aceea 
a redactorilor „Tribunei” răpește legi
timelor lor întîmpinăti darul convin
gerii, riscă să determine printre cei 
vizați în locul unei reconsiderări și 
revizuiri de poziții, sentimentul de 
„nedreptățiți”. E rolul criticii, pină a- 
cum pasivă, să întreprindă o analiză 
pertinentă și constructivă a autorilor 
deficitari. Pornind de la punc
tele înaintate, de la realizările sau cel 
puțin promisiunile manifestate de poeții 
in cauză, critica trebuie să aiate con
cret, prin exemple concludente cum în
depărtarea de la marile izvoare ale 
artei, de la viața și destinul poporului, 
anchilozează elanurile, frînează crea
ția autentică. Aci mi-aș permite, dacă 
nu o recomandare măcar o doleanță. 
Ce-ar fi ca fulgerul să nu se abată 
numai asupra lui Petre Stoica? Acestei 
victime preferate — pentru că e cea 
mai comodă — i se cuvin mai de
grabă încurajări pentru progresul sen
sibil pe care i-a marcat în strădania 
de a da meditației poetice densitate, 
de a se identifica cu sensibilitatea so
cialistă, de a-și cristaliza timbrul pro
priu. Denunțînd tentativele evazioniste 
si restantele de concepție și limbaj 
emfatic ori ermetic, critica are dato
ria intransigenței și față de producția 
de serie,țață de mediocritatea și faci
litatea cu semnătură consacrată sau 
eplgonică. adăpostită îndărătul temelor 
aparent actuale, al pseudotradițiilor 
clasice și folclorice sau simulatoare 
a patosului maiakovskian, a fluxului 
netaioric nerudian, a discursului pro
tetic și confesiv de tip Nazim Hikmet.

E inutilă demonstrarea necesității 
schimbului de opinii — metabolismul 
vieța literare. Convinsă, toată lumea 
rec!a;ru intensificarea duelului de idei 
-^c*e  critici. Duelul are insă reguli. 
Obâected sân este confruntarea de prin- 
ețșA. a» te persoane, iar disputei ii 
este faaerzîs recursul la mi>oac*  „ne- 
-ațâitiăae* : i-Kanwxența in susține- 

te vedere, și denatura- 
ateerse Armele favorite 
— irocu ca întreaga sa 
■teu m arsa Li — sint 

ă tebre canfrațB aceleiași 
da. Da - este
■ftejtte sau 
„Agresară I". 

să aibă

te tete

a rtiriL i.-
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■rn pretins detect
leodenlios finalitatea iteteogkă a cla
sificării propuse de Matei CPinBr-j. 
I. Lungu ii aduce reproșul complex 
nefundat de a fi disprețuit tocmai ceea 
ce criticul a urmărit: includereab
tipologiei creatorilor printre criteriile 
secundare ale esteticii științifice, de
pendente in mod expres de criteriile 
legate direct de conținut Ceea ce și 

a subliniat prin citeva exemple. Ce este 
la originea obiecției lui I. Lungu cu pri
vire la noțiunea de „tonalitate”, folosită 
in cronica mea la romanul „Stră
inul” (1955) ? A susține că noțiunea 
corespunzătoare e în principiu bla
mabilă, pentru motivul că a mai 
fost folosită de critici idealiști, 
înseamnă dogmatism cras, sau 
proces de intenții. I. Lungu știe 
doar că nu există noțiuni rezervate, 
apanaj al uneia sau alteia dintre con
cepții, că esențial este conținutul pe 
care-l capătă sensul — idealist gau 
materialist — in care e utilizată. De 
altfel, A. V. Lunacearski o tnînuiește. 
Poate fi el așezat alături de Taine 
și Gabriel Marcel ? In „Bazele esteticii 
marxist-leniniste" se întîlnește noțiu
nea similară a „intonației”. Cit de de
parte se ajunge, in „vînătoarea” de 
erori. în „compromiterea” unor persoa
ne, se vede și din alte situații. 1. Lungu 
reamintește o comparație neinspi
rată, pe care am făcut-o in 1957, 
pe drept criticată pentru confuziile 
semănate în legătură cu natura realis
mului socialist. Critica, așa cum am 
arătat și în scris in momentul respectiv, 
am considerat-o dreaptă. Poate fi însă 
prezentată acea eroare drept definitorie 
pentru o întreagă activitate ? Reve
nim asupra unei abateri, în măsura 
in care ea stăruie, sau dacă sîntem 
atit de exigenți față de alții, nu a- 
vem nimic a ne reaminti și cu pri
vire la noi înșine? I. Lungu poate 
depune destule mărturii în acest 
sens. Oare „Tribuna”, care împarte 
certificate de principialitate numai 
unora, care se arată atit de preten
țioasă în raport cu poezia tinerilor 
de talent recunoscut (Cezar Baltag, 
Nichita Stănescu, Ilie Constantin, 
etc.), și s-a năpustit asupra criticilor 
care i-au promovat, nu are nici un 
cuvînt autocritic în legătură cu a- 
pologia volumului lui Ion Rahovea- 
nu sau al lui Dumitru Mircea ?

Apărînd principiile cu armele 
onestității, așa cum ne-a recomandat 
„Scînteia”, împotriva polemicilor ne
principiale și a spiritului de grup, se 
poate în adevăr asigura desfășurarea 
ciocnirii de idei fructuoase pentru li
teratură, și nu pentru lichidarea unor 
„socoteli personale"/

Geo Șerban



Cronica iutei discuții pueteuești
e-am adunat laolaltă, un 
grup de scriitori (Gon- 
stantin Chirilfl, Mioara, 
Cremene, Eugen Frunză, 
Paul Georgescu, Ștefan 
Gheorghiu, Francisc Mon- 
teanu, Șerban Ncdelcu) 
și o seamă dintre Cei 
care îndrăgesc cartea 
(cititori de la Uzinele 

„Vasile Roaită“). Discutăm astăzi nu 
despre semănătoarele care i-au adus 
uzinei Ordinul Muncii cl. î, nici despre 
pompele vestite pînă în străinătate. 
Ceea ce se discută de astă dată, este 
pagina scrisă, volumul, obiectul concret 
rezultat al strădaniilor noastre scriitori
cești și în care fiecare din cei de față 
este interesat pentru că Intr-un fel sau 
altul îl exprimă și-l reprezintă.

★
Discuția e caldă, simplă, apropiată, 

deschisă, prietenească. Nici nu ne-am 
așteptat din partea gazdelor noastre la 
altceva. Fiecare dintre noi a participat 
de-a lungul anilor acestora din urmă 
la frecvente întllniri cu cititorii. Știe 
că a fo-st primit întotdeauna cu căldură, 
întotdeauna cu apropiere sufletească, și 
întotdeauna cu o tot mai evidentă pre
cizie și competentă, în ultimele întîl- 
niri pe care le-a organizat însă Uniunea 
Scriitorilor, întllniri frecvente, cu parti
ciparea în masă la discuție, ne-am dat 
deodată seama că avem de fapt în față 
o realitate nouă, un alt cititor. Nu mai 
e vorba de un om care a acumulat o 
cantitate oarecare de cunoștințe, ci de 
o prezență cu totul alta, rezultat sl 
unui salt uriaș de la muncitorul obișnuit 
la ceea ce poate fi numit astăzi intelec
tualul de la strung, intelectualul de la 
forjă, instruitul conducător al procese
lor de producție automatizate. El ii 
citește pe clasicii universali, e un pro
fund cunoscător al vieții, urmărește ul
timele descoperiri tehnice ca și cele li
terare, și e capabil totodată să se bucure 
de un roman și să-l analizeze. Intelec
tualul din uzină, produs al vieții noastre 
ftoî, posedă cultura în ce are ea mai e- 
sențial.

★’
Iată, așadar, oamenii cu care stăm 

de vorbă în clubul Uzinelor „Vasilr 
Rosita". Sala în care ne aflăm e bine 
cunoscută acelora care au copilărit pe 
vremuri în cartier. Pe aici, acum vreo 
20 de ani se mai dădeau încă „baluri” 
unde cîte un „Rică fante de Obor" se 
plimba cu șișul, baluri care se termi
nau îndeobște cu fluierăturile poliției. 
Aeum, sus se află o bibliotecă.

Discuția începe prin cuvîntul tovară
șului ION VERESGU, responsabilul sin
dical al uzinei. El explică scopul în- 
tîlnirii si-i cheamă pe cei de față să-și 

Aspecte din timpul discuțiilor.

spună părerea în legătură cu ultimele 
cărți apărute în librării. „Rostul acestei 
întllniri este să creăm legături ât mai 
apropiate între autorii de opere literare 
și autorii de bunuri industriale", 
spune el.

PAUL GEORGESCU, redactor șef al 
„Gazetei literare", arată de asemenea 
ceea ce așteaptă scriitorii de la această 
convorbire. El subliniază că fiecare pă
rere rostită din partea nnui cititor ne 
e extrem de prețioasă mai ales acum în 
preajma Conferinței pe țară a scrii
torilor, la care discuțiile — eum e 
Si firesc — vor fi purtate în numele 
lectorului. „Scriitorii scriu pentru citi
tori , spune el „Și este foarte impor
tant, esențial, să cunoaștem opiniile 
celor pentru care scrim atunci cînd do
rim să trecem la o nouă etapă, supe
rioară, a creației artistice și a muncii 
literare tn general*..,

Vreau să-mi adun gîndurile, 
să înțeleg, să simt măreția 
înfăptuirii care va urma, dar 
ceva mă împiedică să mă 

concentrez. Ce o fi ? Știu, e un co
saș... S-a ascuns în tufele de pelin, 
amare ca o jignire, și-și spune 
sonor cintecul său etern peste toată 
stepa cazahă. De ce e aici și țîrîie 
afit de perseverent, cînd peste citeva 
clipe se va petrece ceva nemaivăzut ?... 

Privesc in zare, unde se înalță 
trupul gigant al rachetei. — Argintie, 
uriașă, fără schele de susținere, ea 
se înscrie atit de simplu în peisajul 
stepei; contopită aproape cu cerul 
albastru din cauza soarelui crud, iml 
pare că vibrează — ori din cauza abu
rului dimineții, ori din nerăbdarea ei 
de a se desprinde de pămînt și de a 
se cufunda in adincul cosmic.

Acolo e Iuri.
Grupul nostru mic stă la trei ki

lometri de platforma de lansare. în
cordarea e maximă. 0 greutate ne 
apasă umerii — dar nu e o greutate 
fizică. Ni se pare că însăși istoria 
seculară a omenirii stă acum in spa
tele nostru și ne privește cu asprime, 
așteptînd în ce fel vom răspunde pen
tru toate înfăptuirile Omului, care a 
străbătut drumul său îndelung și di- 
dificil, de la cuțitul de piatră pînă la 
neuitata navă-satelit ? In ce fel vom 
răspunde pentru viețile milioanelor de 
sclavi anonimi, constructori ai pira
midelor egiptene —, cum vom răs
punde pentru încordarea gigantică a 
minții și voinții marilor gînditori din 
trecut — Arhimede și Kopernik, Galilei 
și Bruno, Lomonosov și Newton, Ki 
balcîci și Țiolkovski, constructorii și 
teoreticienii zilelor noastre ? Cu ce 
vom răspunde in fața istoriei in aceste 
citeva secunde, pe care comanda de 
lansare a cosmonautului le și numără 
fn ordine inversă : zece... șapte... trei...
doi unu...

— Start!
£ — Ei, am pornit — aud vocea

★
Vorbitorii se ivesc de îndată, fără o- 

bișnuita timiditate a începutului.
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întâlnirea cu cititorii de la Uzinele „Vasile Roaitâ1, 
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Sala se individualizează, se divide 
deodată în nenumărate figuri si chipuri 
precise.

Un tînăr lăcătuș, ALEXANDRU POT
COVARU, își exprimă bucuria că are 
prilejul să stea de vorbă cu aceia „al 
căror chip îl căutăm întotdeauna a- 
lunci etnd ținem o carte tn mînă*...  
Alți vorbitori își exprimă nădejdea că 
întîlnirea va fi folositoare atîl pentru 
scriitori cît și pentru ei înșiși, intere
sați de procesul creației culturale. O 
femeie, cu bariș negru peste firele ușor 
cărunte, are, vorbind despre legătura 
vie dintre autor și cititor, cuvinte emo
ționante. „în viata mea*.  spune ea, „li
teratura este un mare imbold. Acum 
Cîțiva ani am avut prilejul să-l aud pe 
tovarășul Eugen Frunză, care a venit 
ca și acum în mijlocul nostru și ne-a 
citit din poeziile sale. Zicea atunci că 
oamenii nu stnt bătrtni cită vreme inima 
refuză să îmbătrlnească. Eu am reținu: 
aceste cuvinte și mi le-am repetat de 
multe ori. Ori de cîte ori mi-era teamă 
că s-ar putea să îmbătrînesc...*.

de
După urările de bun sosit, — clteva 

deziderate. Primul: scrieți despre noi «: 
uzina noastră ! Despre această oz:-! 
vorbesc cu legitimă mîndrie și Alexan
dru Potcovaru și montorul Dumitru F’> 
rea, și muncitorul Petre Ghelbezeuu. 
(„Veniți și vizitați-ne la locul de mutei. 

0 să vedeți: cadrul în care lucră*,  ka
la, macaraua, seînteile aparatului de Su
dură, oamenii în salopetă, au foarte 
mult farmec... pot spune că sint roman 
tice"...) și tehnicianul ION ENUICA 
Acesta din urmă, un lector deosebit de 
avizat, trece de a dreptul de la dorința 
de a se scrie despre întreprinderea sa 
la discutarea romanului nostra inăos- 
trial în ansamblu. Prozatorii noștri de 
primă mină, observă el, sint mult *ai  
preocupați de evenimentele din trecut, 
decît de actualitatea muncii noastre pro
ductive. Scrisul talentat • nasiv al 
unui autor ca Zaharia Stanca, ne stă 
ca un exemplu ușor la îndemîal. dar 
mai pot fi numiți și alții Exista. de 
asemenea, o mult mai mare bozătie de 
lucrări care se axează pe viața satelor 
noastre (scrierile lui Zaharia Ștaneu 
Marin Preda, Titus Pepoxiei) Be*o-  
nele industriale pot fi tesă ntuBirai- 
pe degete. Desigur, an apărat „Oțelal*  
iui Constantin Chiri ți Și altele 
Dar ai cumva impresia d ele ster

scrise „la o tensiune *ai  aid* _  „INi.
despre viața de zi ea zi a —aofff 
muncii de la noi. se seria și po
vesti romane formidabile* .

Și alți partieipaați Jiu tall dM 4e 
aceeași părere. Se a;u{- la d «estarex 
tipului comaDtsln'ai, *<a  cr» apare te 
literatura noastră acosta

PETRE GHELBEZEaNI aTcat 
„Dacă la o facsliate mb * au aura 
seral i s-ar are rreamaia d-s soi ti 
descrie acest chip da comaaâsc. Mar 
el ar fi neapărat ueooit să te -fer» * 
activistul de partid de la toi. asa care 
apare In „Desfășurarea". «ou JLMQ&*  
Este cu malt mai grea ari ptm-sti ach. 
valealai lui Asian fTLp triada tpam.- 
de nuuaarorf da feirusa a a aur mi*.

AL FLORE5CX. ua a*  k*.  teok. 
m mișcări 3-gkra are, ia curteni șbi 
citează ac easaaăatâ da .trein" de 
Laareaț*  Falș*  fă d*  .’L-c-ata" de 
Ensebin P*aăar.  (El esee au aaaăoaat 
cititor al literaturii ca carareer mili
tar)-

— Prebâcaa acces-zlțH ac acont al 
cărui eadm să :< faa:»eraă. sau uzi 
anal, -razăritd frlaăa-JrZe fi eroăxris 
•aaealjc iz. acest cadre, «ntauf * 
preocupe o crease vechiturii. Se lj«F 
la deabatoca ani ahe pesMeae ia*or-  
taalc: lețitura saCtueaiui ca riata.

ION E5LICĂ e de părere dea 
eesarl a documentare mult aa: epeu- 
ftmdatl. o mai striasă fi aai directă 
lefătură a autorelu- cu iereanL eu a 

cele locuri, în care se petrec zilnic cel 
puțin citeva schițe, se desfășoară cl
teva nuvele și se acumulează peripețiile 
unui roman. „Peniți fi răscoliți praful 
'abricii noastre Praful acesta nu e ne- 
<ânălos...u

FRANCISC MUNTEANU: „Tovarășe, 
nu o vorba că ne-am teme de praful fa
bricii Eu însumi am fost muncitor. Și 
Jta/ax Gheorghiu. Ce se întîmplâ însă? 
Am plecat de o bună bucată de vreme 
din întreprinderea mea. în acest timp 
s-au întimplat foarte multe lucruri pe 
care le-am râtul doar de departe. Nu 
mi refer la transformările tehnice. Chiar 
daci am rămas oarecum in urmă, știu 
cam se întirtește o macara, știu cum 
se lădoaie o păpușe mobilă, există de 
area eueu cărți despre zidărie, lăcătuș*  
rie etc. Vâ refer în primul tind la 
transformările care au avut loc tn om 
și ea să afli despre ele nu este sufi
cient să răscolești praful fabricii, ei 
trebuie să-ți vorbească oamenii.*.

ION ENITC4: „E mai bine să ob 
servi dumneata singur. Desigur, acol< 
sade există un conflict, dacă ești acel» 
la ‘'ara locului, bagi singur de seamă*

Ia lerătură cu cele spuse de Francisr 
Maateanu. ȘTEFAN GHEORGHIU antă 
H la rtndul său și el este legat prin 
viată « no turistic, de ceea ce se pe- 
tre-re tn uzine și fabrici. Iată chiar aici 
îs întreprinderea „Vasile Roaită" are 
axhe amintiri. In cartierul acesta a co 
>2» rit. tn această întreprindere și-a cules 
subiectul primei sale nuvele „Rotița*  
prin atelierul uzinei a fost de numărate 
>ri tn ultima vreme. Cunoaște la seo- 

e-tl de mașini universale 29, figuri 
remarcabile, tehnicieni buni și oameni 
ie bibliotecă, familiști care obișnuiau 
•cum cîțiva ani să se ducă în colecth 
ea nevestele și copii, măcar odată la 
’ xi5 săptămîni, la teatru...

Din sală se confirmă : „Da, da, ... In 
•actorul 29 s-a păstrat obiceiul ăsta și 
•cum ”...

In mod firesc, discuția ajunge la tea- 
na. Unii dintre cei din sală se simt 

legați mai intim de creația dramatică 
antohtonă. Cîțiva dintre ei stnt actori 
In echipele sindicale, de amatori, ei dan 
viață unor personaje cunoscute pe sce
nele noastre (Alexandru Potcovaru joacă 
ta „Secunda 58", AI. Florescu în „Nea
murile" de Teofil Bușecan). Un ttnăt 
participant la discuție scrie la rîndul 
»Ib • piesă de teatru. Se vorbește des
ene felul în care trebuiesc conturate 
presocatele, despre roluri principale și 
secund i re, despre necesitatea pieselor 
• •■ua act, și importanta lor în spec
tacolele de amatori...

★
Cire din spectacolele de amatori fac 

șir.*  recitirile, ajungem să discutăm 
i-ssre versuri. Un desenator tehnic, au- 

■ re re versuri, și el, cere o poezie lim

pede și pătrunzătoare, ferită de 
fraze mari, de un ton declarativ,

Gineva pomenește de importanța poe
ziei pentru copii. Altul despre proza 
destinată celor mici. Cîțiva cititori din 
sală remarcă romanele pentru tineret ale 
lui Constantin Chiriță „Cireșarii*  și 
„Castelul fetei în alb*  și atrag atenție 
asupra literaturii de acțiune (încă slab 
reprezentată la noi). Ea ascute perspi
cacitatea, atenția, voința lectorului tl- 
năr, îi formează gustul pentru citit. Dar 
cărțile bune de acest gen sînt o lec
tură plăcută pentru cititorul de orișice 
vîrstă.

Acest lucru îl confirmă și bibliote
cara Lesnicu (tot timpul a străjuit tn 
fundul sălii părul ei de un blond lumi
nos). Printre cele mai citite colecții ale 
•diturilor noastre sînt „Cutezătorii", 
-pune ea și cunoaște bine problema. Are 
sub conducerea ei o bibliotecă cu 750 
cititori și 6 bibloteci volante...

★
...E tîrziu, — undeva în apropiere, tn 

fostul „tirg al moșilor*  s-au aprins 
becuri vesele in jurul unui brad uriaș 
■rit visele copilăriei — dar discuțiile nu 
tu contenit: întrebați din sală, scrii
torii vorbesc, la rîndul lor, despre ei în
șiși și despre plannrile lor de viitor. 
Șerban Nedeleu își anunță noul său 
roman despre învățători. Eugen Frunză 
un ciclu de poezii dedioat fiului său 
Si le face celor de față mărturisirea 
alcătuirii unor file de însemnări din 
povestirile „oamenilor obișnuiți*.  Fran
cisc Munteanu vorbește despre cele două 
cărți la care lucrează și despre scena
riul filmului „Mocirla*.  I.a rîndul său 
Constantin Chiriță pomenește despre 
ultimul volum din „Cireșarii" la care 
lucrează și despre „Gronica unui oraș 
nou". Ștefan Gheorghiu explică subiec
tul romanului la care lucrează și-al 
unei piese a cărei acțiune se desfășoară 
în ilegalitate, care se află pe masa sa 
de lucru și anunță intenția sa de a se 
întoarce mai apoi la temele de azi și la 
vamenii din uzină pe care îi cunoaște.

PAUL GEORGESCU spune cîteva 
cuvinte de despărțire. El îi invită pe 
cei de față să vină la rîndul lor în 
redacțiile presei noastre literare, întărind 
astfel legătura care s-a creat, rodnică 
și prietenească: „întilnirile care au avut 
loc fn ultima vreme, organiiate de 
Uniunea Scriitorilor, nu constituie o tn- 
tîmplare, ci o metodă de lucra. Ajultn- 
du-ne reciproc, ajutăm la apariția mul
tor reportaje, schițe, multor versuri 
bune. Si chiar a unor romane*...

Plecăm, urcăm scările clubului, stră
batem frigul și noaptea presărate cu 
becurile seînteietoare din „Lumea co
piilor*.  fiecare preocupat încă de glo
durile și impresiile acestei întllniri.

Fiecare ducem cu noi imagini, chi
puri, fraze, idei ivite în timpul discu
ției^ Și, mai ales, amintirea deplinei 
înțelegeri a atmosferei prietenești care 
a dominat în clubul Uzinelor „Vasile 
Roaită".

★
...Gîndva, nu de mult, un scriitor oc

cidental vorbea despre tristețea „cul
turii modeme": cînd tirajele ajung la 
mii și zeci de mii, cititorul devine un 
semn de întrebare, un mare necunoscut, 
un adversar străin și rapace, pentru autor 
și editor... (0 altă lume, sub alte con
stelații, în galaxia haosului și a de
gradării culturii). Aci la noi, Intr-o 
lume cu adevărat nouă, deși tirajele 
trebuiesc înmulțite cu milioanele, scrii
tori moderni și cititori întrețin legături 
prietenești. Desigur, între doi prieteni 
cunoașterea nu-i niciodată suficientă și 
rămîne mereu cîte ceva nou de desco
perit. Dar ce bine e că ne aflăm într-o 
lume în care pentru scriitor și editor 
cititorul e un bun cunoscut și un mare 
prieten !...

Mioara CREMENE

(Urmare din pag. 1)

§ voia a se ataca problema și din 
s acest unghi de vedere,
g Un scriitor este în primul rînd 
g un artist, adică un om înzestrat cu 
g un anumit talent — de a sin.h și a 
g înțelege realitatea esteticețte și de 
g a transmite altora, prin operele 
= create, descoperirile pe care le face. 
| Dar în același timp un scriitor nu 
g poate să nu fie și un căutător de 
ș adevăr.
= Unii ar putea replica : oare mai 
§ era nevoie de această din urmă 
g precizare ? Cea de a doua calitate 
§ nu este inclusă în prima ? Indis- 
g cutabil, dar precizarea trebuia to- 
g tuși făcută pentru că trăim în epo- 
g ca coexistenței celor două sisteme, 
j în epoca înverșunatei lupte ideolo- 
ș gice dintre lumea socialistă și cea 
g burgheză. Ideologii burghezi, iar la 
j remorca lor și revizioniștii, fac tot 
J posibilul pentru a-i convinge pe 
g scriitori și nu numai pe scriitori, 
j dar șl pe toți iubitorii de literatură, 
g că misiunea scriitorului ar fi să 
g pună la dispoziția cititorilor simple 
= surse de desfătare, cu efecte ase- =2
g mănătoare acelora pe care le pro- 
g duc diferite narcotice. Formula îi 
g poate înșela pe unii, mai ales pe 
§ acei care se sufocă în mediul bur- 
g ghez, întrucît pornește de la o 
1 premiză cel puțin patțial justă, 
g Realitatea în acea parte a lumii 
g care este încă dominată de relații- 
g le burgheze este urîtă. rea, hidoasă, 
g organic ostilă aspirațiilor către fru- 
j mos și împlinire, deci ca să te 
g împărtășești de adevărata frumu- 
g sete, ca să te poți desfăta estetic, 
§ trebuie să evadezi din realitate, 
g Dintr-o constatare adevărată se de- 
g duce o concluzie falsă, iar înșelă- 
g ci unea stimule?-’. acea creație care 
g în loc să descopere adevărul vieții, 
= îl mistifică, ascunde flagrantele și 
= insolubilele contradicții ale lumii 
g capitaliste. Proletariatul revoluțio- 
g nar însă, de la afirmarea sa ca o 
g clasă pentru sine, a avut nevoie 
g de o literatură care să-i încordeze 
g toate posibilitățile creatoare pentru 
g dezvăluirea adevărului, pentru re- 
g liefarea cu mijloace artistice a ma- 
= rilor sensurț ale epocii noastre. 
= Fie că o admit sau nu ideologii 
g burgheziei și reformiștii de diferite 
g nuanțe, în virtutea legilor obiective 
g de dezvoltare a societății în epoca 
j noastră. în epoca descompunerii tot 
= mai violente a lumii capitaliste și 
g a afirmării tot mai puternice a for- 
g țelor socialismului, literatura mari- 
Ș lor adevăruri ale vieții nu putea 
§ să nu se constituie și ca „partea in- 
g tegrantă a cauzei generale a prole- 
g tariatului", pentru că numai clasa 
g muncitoare era chemată să preia 
g conducerea luptei pentru adevăr, 
= pentru grandioasa transformare a 
g tuturor așezărilor sociale în con- 
g formitate cu adevăratele năzuințe 
S ale umanității. Programul votat la 

Congresul al XXII-lea al P.e.U.S. 
care conține un plan concret de 
construire a comunismului, repre
zintă în acest sens cea mai nouă 
și cea mai splendidă confirmare. 
Proletariatul revoluționar nu putea 
să nu genereze această literatură 
de tip nou și a generat-o. Pe a- 
ceastâ bază istorică a apărut, s-a 
consolidat și s-a îmbogățit prodi
gios literatura realismului socia
list.

Urmează că misiunea scriitorului 
care se consideră părtaș la dezvol
tarea literaturii realist-socialiste 
este, în primul rînd, de a milita 
pentru dezvăluirea cît mai com
pletă și pentru afirmarea cît mai 
pregnantă a marilor adevăruri ale 
epocii de victorie a socialismului 
și comunismului.

Dar oare nu aceasta a fost și 
misiunea scriitorului din toate tim
purile ? Și. mai ales, oare nu toc
mai aceasta au făcut-o toți marii 
scriitori de la Homer pînă la 
Tolstoi ?

Da I Au făcut-o ! De aceea și au 
și cucerit dreptul la viață fără de 
moarte. Există totuși și o deosebire 
esențială între misiunea de atunci a 
scriitorului și cea de azi. Marii ar
tiști aț trecutului au năzuit către a- 
devăr, au căutat adevărul, adesea 
l-au intuit prin forța geniului lor^ 
chiar atunci cînd, ca gînditori nu 
reușeau să valorifice teoretic pro
priile lor descoperiri artistice. O- 
menirea însăși nu ajunsese — a- 
tunci — la descoperirea întregului 
adevăr cu privire la propria el e- 
xistență și propria ei dezvoltare 
istorică.

Azi un scriitor partinic e înar
mat cu cunoașterea adevărurilor 
esențiale referitoare la dezvoltarea 
societății omenești, ceea ce conferă 
întregii creații o perspectivă nouă 
și, implicit, îl obligă pe scriitor să 
mînuiască și criterii artistice cu 
totul noi.

Asupra justeței drumului socia
list de dezvoltare a poporului no
stru nu avem nicț o îndoială, după 
cum sîntem profund convinși că 
drumul acesta e ascendent. Reali
tatea ne-o confirmă zi de zi. Lu
crările celui de al III-Iea Congres 
al P.M.R. ne-au ajutat să vedem 
istoria recentă a țării ca un drum 
din victorie în victorie, în ofensiva 
neîntreruptă a socialismului. Ni se 
conturează limpede și perspectiva 
viitorului. In cuvîntarea ținută la 
Congresul al XXII-lea al P.C.U.S.. 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a arătat că în înfăptuirea socie
tății comuniste, așa cum se prefi
gurează ea în noul program al 
P.C.U.S., oamenii muncii din patria 
noastră văd imaginea propriului lor 
viitor. Sîntem profund convinși că 
sub conducerea fermă și înțeleaptă 
a Partidului Muncitoresc Romîn 
poporul nostru își va cuceri acest 
viitor.

Mihai NOVICOV

(Continuare tn nr. viitor)
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Dimineața erei cosmice 

Și acolo, în vîrful acestei țigarete 
fantastice, după foile reci de metal, 
după țesătura puternică a scalandru- 
lui, se află un om._

prietenului meu, un pic deformată de 
radioreceptor, și cred că simt mai 
intens decit el, cu cit efort s-au în
cordat cele douăzeci de milioane cai- 
putere ale reactorilor rachetei pentru 
a fringe lanțurile neînduplecatei robii 
terestre.

Un bubuit monstruos, flăcări, fum, 
și iarăși flăcări s-au rostogolit prin 
stepă. Țigareta a părăsit înfiorător 
de încet lespedea de lansare și parcă 
fără să vrea porni spre cer. Apoi vi
teza începu să crească... Iat-o acum, 
cometă strălucitoare spintecînd spa
țiul... lat-o că dispare din ochii mei...

Iar cînd zgomotul reactorilor scăzu, 
auzii din nou același țiriit indiferenl 
al cosașului. Un vînt ușor aduse izul 
iute de cimbrișor și aroma dulce a 
ierburilor felurite de primăvară. In 
această stepă străveche totul rămase 
la fel ca în urmă cu multe veacuri, — 
doar că undeva pe cer s-a aprins 
steaua „Vostok" făurită de mina omu 
lui. aurora zorilor cosmice...

Cînd, îmbrăcat cu combinezonul, 
pornii împreună cu Iuri spre cosmo- 
drom, unul din savanți se plecă spre 
Gagarin, îl îmbrățișa și... începu să 
plîngă. Iuri ii strinse mina și-i spuse 
ca unui copil:

— Lasă, lasă, nu e voie...
far după cele 108 minute savantul 

il îmbrățișa iarăși, liiri era la fel de 
pămîntean ca și înainte de start, dar 
acum s-a întors din cosmos. Savantul, 
prietenul nostru, nu s-a putut reține 
și de data aceasta... Și nici Iuri, nici 
altcineva nu l-a spus nici un cuvin!, 
pentru că acum erau lacrimi de bucu
rie pentru marea victorie a Omului.

Am început să respirăm mai ușor, 
încordarea secundelor de pină la lan
sare a pierit, a dispărut undeva după 
orizontul stepei însorite, după cum 
s-a dizolvat in ea pentru totdeauna 
bubuitul reactorilor rachetei.

Am trecut examenul...
Evenimentele petrecute in aceeași zi 

mai tulburară multă vreme inimile 
oamenilor, umplindu-le cu sentimen
tul materia) al propriei forțe și măre
ții, dar cosmonauții sovietici își con
tinuau munca obișnuită, cotidiană. 
Trebuia să facem mai mult, să mer
gem mai departe.

Universul îl așlepta pe al doilea 
pămintean. Al doilea am fost ales 
eu..,

ȘAPTESPREZECEzori in rosmos
Satul de pe rîul Bobrovka

Riul se cheamă Bobrovka, și 
curge în apropierea satului 
meu. Are o apă curată, stră
vezie, malurile sint pline de 

sălcii, incit uneori Bobrovka dispare 
in tunelurile lor verzi. Acolo unde se 
rărește această perdea verde, limbi de 
nisip se apropie de apă.

In asemenea locuri apa e măruntă 
fundul tare, iar lingă valuri zac pie 
tre mari. Peste zi pietrele se incălzes< 
— și cînd soarele intra după nori sau 
incepea să bată vintul răcoros, ne 
plăcea să ne încălzim pe pietre. Ne 
bălăceam în apă pînă făceam „pielea 
găinii", apoi ne întindeam pe burtă 
ca pe o buiotă, pe pietrele acelea. Sini 
(earn în spate fiori de frig, soarele 
mai rătăcea prin nori... Apoi ne cui 
cam cu spatele pe pietre...

Cind ne săturam să ne sucim pe 
piatra mare, rotundă, și ne încălzeam, 
fugeam iarăși in apă. Cirdurile de 
porcani se împrăștiau care incotro — 
dar in aceeași clipă toată banda noa
stră se repezea în riu.

Siberia, ținutul Altai...
Sint sigur că intre toate locurile 

frumoase, pitorești ale globului, acest 
ținut n-ar rămine ultimul. Pădurile 
sint pline de vinat, riurile — de pește; 
luncile au fiori de o varietate uimi

toare. Cerul nocturn, violet sau ne
gru, strălucește cu miriadele-i de stele 
luminoase, strălucitoare. Iernile sini 
aspre, cu viscole, primăverile repezi 
ca șuvoaiele de munte. Oamenii de 
aici sînt linis/ți si curajoși, respec
tuoși unul față de ceiilalt, oameni care 
își iubesc viata si ținutul. Aceasta 
este patria mea.

Stelele... Mă gindesc deseori la ele 
și totuși vreau să mă explic. Stelele 

noastre din Aflai «int probabil la fri 
cu stelele care luminează nopțile di’ 
Texas sau Genmx Dar nu știu de ce 
ziariștii și scriitorii transformă aces' 
detaliu al amintirilor mele intr-« pre
destinare. — mi-a fost, zic eL pe 
semne scris să devin cosmonaut Vo 
fi sincer; băiat fiind, n-am visat să 
devin aviator. Cercetam doar, trans 
portat, stetate, pianete apropiate și 
depărtate, care sdnteiau cu o lumină 
rece. Le priveam pesemne așa cun 
privesc misterioasa galaxie milioa 
nele de băieți din America. Franța sau 
Africa.

Țin minte că ta 1941 m-a zgudui- 
o auroră boreală nevăzută in ținutu 
nostru. Nu pot uita nici acum frumu 
sețea fantastică a cerului vristat ir. 
loate culorile curcubeului, dar n-an 
visat niciodată să devin un explora 
tor al Polului Nord, unde aurora bo 
reală este un detaliu integrant a 
acestui aspru romantism.

Dar dacă mi-aș fi ales această me 
serie, devenind și celebru. — desigur 
că prietenii mei ziariștii ar numi a 
ceasta nemaipomenită auroră boreală, 
ziua de naștere a vestitului explora
tor...

Casa părintească mi-o amintesc 
deosebit de clar întotdeauna

In serile de iarnă tatălui meu îi 
plăcea să ne adune pe toți la masă. 
Vorbea cu mama despre ziua care 
a trecut. (Pe soră-mea, Zamfira, o 

culcau). Iar eu, mai vîrstnic, mai stă
team cu ei — știam singur cînd tre
buie să mă culc.

Tatăl meu mă privea ca pe un egal 
Cînd vorbea despre școală sau des 
pre conferința pe care urma s-o țină 
Ia Căminul Cultural, mă făcea să 
cred că și eu iau parte la viața oa
menilor mari. Imi plăceau serile a- 
cestea, deși uneori nu înțelegeam totul.
Dar conștiința că sînt egal cu ei, mă 

umplea de mindrie. și mal ales de răs 
rundere.

— Azi Nikolai c-a venit la școală 
Copiii zic că e bolnav. Și ou e bine 
să rămină in urmă ai materiile, spu
nea tata. Hai. Ghera. du-i miine de 
dimineață caietul ăsta maică-si Să 
■ adă Nikolai greșeiiie lui la dictare 
Ciad ii dai caietul mătușii Da șa, să-i 
spui să treacă pe ia mine. Poate că 
-ebuie să chemăm medicul de la 

taion.
— fi duc eu.
— Dar tu ce-ai tăcut azi î — mă 

ntreba tata la fel de preocupat.
— M-am jucat cu lurka, cu băieții 

are aș vrea niște schiuri, tată...
— Facem noi 1
Uneori mă întrebam: de ce-mi dă tata 

astfel de însărcinări ? Doar pe Dașa. 
;emeie de serviciu la școală, el o vede 
maintea mea. Dar cuvintul tatii era 
sfint pentru mine, și trăiam cu un 
singur gind — să nu dorm prea tîrziu, 
să duc caietul.

...Tata mai vorbește cu mama, Iar eu 
privesc cu coada ochiului ceasul cu 
pendul, urmărind cum trec ultimele 
minute ale timpului meu. Caut să alung 
somnul care mă cuprinde și să stau 
drept la masă; dacă tata mai are ne
voie de ceva î

Țin minte că intr-o asemenea seară 
de iarnă, după ce se sfirși viscolul, se 
făcu in jur o liniște neobișnuită. Nu-

Gherman Titov în bibliotecă

mai pendulul bătea. Tata vorbea încet 
cu mama. Prin norii negri și sfîșiați, 
luneca pe pămînt lumina lunii. Copacii și 
nămeții aruncau umbre violete, ca de 
cerneală. Și umbrele acestea se înne
greau. se luminau, sau dispăreau de 
tot

Pe cind urmăream atent jocul lor, 
tata luă vioara și in cameră răsună 
o melodie tristă. Mi se părea că um
brele lunecă pe nămeți în ritmul mu
zicii, iar arcușul le dirijează cu miș
cările-! ușoare. Mi s-a făcut frică, și 
deodată am văzut că pe lingă geam 
zboară sau pășește un om.

Am strigat îngrozit. Ințelegind des
pre ce e vorba, tata mi-a spus liniștii, 
dar autoritar:

— Ghera, imbracă-te.
Nu voiam. El și-a pus paltonul pe 

umeri și ieși în pridvor.
— Te aștept, — se auzi vocea lui.
Infringindu-mi spaima, am trecut 

pragul...
Tata stătea în mijlocul curții cu 

tața-n sus, privind cerul iernatic de 
după furtună. Pe mine parcă nici nu 
mă vedea.

M-am uitat înapoi nimeni. Pină 
la tata erau zece-cincisprezece pași 
Tata tace. Mi-e teamă.

— Taică... il chemai incetișor.

— Ge stal acolo î Vino — răspunse 
el.

Mă apropia!
— Vezi urmele noastre pe zăpadă ?
- Văd.
— Și urmele omului acela unde-s ? 
înfiorat de sdrțiitul zăpezii sub pași, 

l-am ocolit pe tata, cercetind urmele 
noastre și valurile nămeților egale, 
pure, ca de naftalină. Alte urme nu 
erau.

— Pe aici, Ghera, n-a trecut ni
meni, — imi spuse el. Te au speriat 
umbrele copacilor.

Și tata porni spre casă.
— Hai la culcare, băiete.
Imi veni să-l urmez fuga, dar m-am 

slăpînit și am pornit-o spre ferestre, 
privind încă o dată nămeții proaspăt 
ridicați. Abia cînd m-am convins că 
nu fusese nimeni, mă întorsei. Tata 
discuta cu mama ca și cum nimic nu 
s-ar fi întimplat...

De atunci nu știu să mă mai fi 
speriat așa, dintr-o doară Copil încă, 
mă străduiam să ințeleg ce se află 
dincolo de fereastra neagră a spai
mei.

Ca și altora, teama nu nii-e cu totul 
străină, dar din ziua aceea am învățat 
să mă stăpinesc și să înving aceasta 
senzație lipicioasă, dezgustătoare.

In rominește de CRISTINA LUCIAN
(va urma)
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în lumina soarelui (cota 1400)

* q. -* ☆ ☆ I

al 
un duh al 
a sfărîma 
nedreptate 
ale

E rea. Tu ai crezut, o, Demon, 
Că în dreptate e putere. — Nu. 
Dreptatea nu-i nimic fără putere."

pe 
înalte

, mii ni în rui- 
Proști și genii, mic și mare, 
sufletul, lumină — / Toate-s 
Lumea-i cum este... Și ca 

sîntem noi". De o deosebită

și critica în 1961

debut, închină cea mai mare 
cărții sale unei tematici cu 
unitar, legată de peisajul ac- 
Bărăganului. Această modali- 
și închegarea sumarului la

Constatarea pe care o făceam pen
tru nuvelă cu privire la raportul intre 
bogăția producției din presă față de 
aceea a volumelor se aplică, în alt 
fel, la domeniul poeziei și, diferit de 
ambele, la critica literară.

Poezia marchează, prin aparițiile 
anului 1961 o evidentă preocupare de 
a aprofunda sensurile filozofice ale 
vieții contemporane. Găsim o astfel 
de preocupare in Frunze de Tudor 
Arghezi, in Materia și visele de Mi
hai Beniuc, in Diminețile simple 
de Veronica Porumbacu și Intre visuri 
de Szemler Ferenc. O tendință oare
cum comparabilă cu aceea a repor
tajului cu structură de roman, o a- 
flăm in poezie in axarea unor volume 
pe o singură temă centrală, legată 
de mari sentimente, probleme sau 
evenimente : Cicerone Theodorescu in 
Copiii cartierului, Nina Cassian în 
Spectacol în aer liber. Th. Pieridis in 

■ Un poet străin se plimbă prin Bucu
rești ; Szekely Jănos, împletind și ele
mente de reportaj in proză, realizează 
o structură asemănătoare in volumul 
său Sînt acasă. Chiar o tinără poetă, 
cum e Florența Albu aflată la volu
mul de 
parte a 
caracter 
tual al 
tate ca 
volumele de poezii pe cicluri mari 
tematice, creează posibilitatea unei 
continuități in tratarea poetică, 
lucru pe care-l constatăm in mai 
multe din volumele de poezii apărute.

Comparația cu peisajul poetic rezul
tat din presa literară, dacă e s-o 
facem și aici, nu ne duce la concluzii 
asemănătoare cu aceea de la nuvelă 
și schiță. Nu problema varietății te
matice e primordială aici —în această 
privință analiza comparativă nu sesi
zează in general deosebiri: totodată, 
poezia apărută in volume nu oglin
dește în măsura necesară promptitu
dinea inspirației actualității vizibilă 
în publicații. Vom semnala, de ase
meni, promoția tinerilor poeți care au 
debutat, în colecția „Luceafărul" — Ni- 
chita Stănescu, Ilie Constantin, Cezar 
Baltag, Leonida Neamțu ș.a. - și 
care s-au impus repede atenției citi
torilor și criticii literare. Amintim, 
deasemeni, volumele recente ale lui 
Tiberiu Utan, Ion Horea, Anghel 
Dumbrăveanu, Horia Zilieru, etc. To
tuși, față de nivelul atins de mulți 
poeți aflați fa începutul drumului lor, 
consacrarea 'îor prin volume exigent 
selectate este încă înceată la edituri. 
Măsuri care să grăbească acest ritm 
sînt necesare, și planurile anului 1962 
au astfel de inițiative.

In general, problema unei mai mari 
frecvențe a autorilor în vitrine, se 
pune la proză ca și la poezie — reali
zabilă la nuvele, schițe și poezii prin 
volume de mai mici dimensiuni, pu
blicate într-un ritm mai viu.

La critică voim semnala o deosebire 
încă mai mare între preocupările ei 
pentru actualitate, din presă, și con
ținutul tematic ai volumelor apărute. 
Vom sublinia studierea atentă a cite 
unei perioade, a unui curent literar, 
a unei probleme in lucrări ca Popora- 
nismul/și „Viața romînească" de D. 
Micu, In jurul romanului (ediție mo
dificată) de Silvian Iosif eseu, Litera
tura romînă veche de Al. Piru, Tea
trul romînesc — privire istorică de 
Ioan Massoff. „Mica bibliotecă crlti- 
că“, într-o nouă formulă și cu un nou 
format, a publicat lucrări interesante 
cum ar fi „Tudor Arghezi, poetul" de 
Mihail Petroveanu, „Al. Sahia" de 
Pompiliu Mareea etc. Dar vom numă
ra doar două volume cu caracter 
asemănător despre probleme 
literaturii realismului socialist : 
Mihai Novicov : Realism, realism 
tic, realism socialist, și Chipul 
munistului în proza actuală — 
un singur volum de articole și recen
zii, in parte asupra literaturii actua
le : Alte mențiuni de istoriografie li
terară și folclor de Perpessicius. Pre
ferința cititorilor merge către volume 
ca acelea ale lui Mihai Novicov, adi
că avind o structură in general uni
tară, sau tratind o singură problemă, 
constituindu-se ca un studiu sau un 
eseu de sine stătător. Nu trebuiesc 
excluse însă nici selecțiunile de cro
nici și articole privind un domeniu 
mai larg, o perioadă anumită din dez
voltarea literaturii noi, un gen lite
rar sau un grup de probleme, dar 
alese cu exigență și avind în vedere 
necesitățile cititorilor. In orice caz, 
este necesar ca anul 1962 să aducă o 
substanțială completare de actualita
te, generalizing experiența literaturii 
noastre noi. Colecția „Mică bibliote
că critică" poate fi folosită cu succes 
in această direcție. Să semnalăm lip-

ale

cri-
co-

și

an 
leiec

sa in continuare c rolaKcJor ica 
tinerilor critici, ei dts&e
mai frecrenți »e—sî srtîeoC 
despre literatim de trut. < 
pre problemele ei.

Monognafiiie ample, m cA 
restrinse âe asemenez n i-~e-
tineală. Voa tem. -u-z -.ud fru
moasele rc ime c» mememe-
listic, fie alcizuiae c v am wattz r-- 
ticole pe teme d. e—v :z Jumal de 
Tudor ruw ye-
ocupare ca Am ajes -euTul ta Mar-jt 
Filotti.

Anul teatral, dsr.L. it m-
mericețte io :e przvetBe pr-m-e-e e 
nu ttă la «celsși xrne. w ae pr -eee 
nirelul Ic- hterur. co -act sopas r 
interemota temuzsci. PzserezA eseu. 
Pix de F. £m. G-a-c-. îneaaeeereo ta 
M. Beorâc, MiBmortt ta Jm ismr. 
Oamenii izv_-.£ ta AL Vaca tae %x- 
mai citeva ixi p^ese'e care 
ocestm an al d-zman~pseL zc 
e'. n-a fost repeezentat io oin «o țel 
— decît prin colecția JPeatra petrim 
amatori', de -nrcel bn, tar roci prea 
slabă numericefte fatd de reveze sce
nelor cărora le e destinata, Ap-e-e- 
rile sînt deci, firesc, rt-.n^nize in acer, 
domeniu, dat ftind că fsseototaLe ta 
față se referă la lucrări editase.

☆
In mod necesar, nu am pomet- ~. 

in rindurile de față ti -nare varcir 
de cărți noi, interesante și valoroate 
care toate la un loc, impmud c*  
cele menționate, reprezinți aparițiile 
anului 1961. Ața cum s-a spus de 
început, au fost menționate i 
cîteva din fenomenele nre oi 
impus ca fiind mai caracteristice, 
meroase alte romane, volume de 
vele, poezii fi reportaje sporesc 
trea cu care Uterat-sra moast-i 
îmbogățit în acest an » cz-e iotrs- 
chipează, fiecare, un succes nou m

»<r.ai
f-Ca
,V»-
■a-

zes-

(Urmare din pag. 1)

o dovedește ca parte integrantă a 
conștiinței sociale în epoca noastră, 
în perioada concret-istorică a con
strucției desfășurate a socialismu
lui. De asemenea important e ca 
însăși discuția pe care o ducem des
pre „modalități" să fie și ea o ex
punere dinamică și activă a aceste: 
conștiințe sociale.

La fel, în privința oricărei dez
bateri, oricărei exegeze sau sinteze 
critice. La fel în privința oricărei 
cercetări și dispute de istorie lite
rară. Căci, indiscutabil, criticul lite
rar partinic este de la sihe și un 
istoric literar. Cum spunea Lenin, 
el „va fecunda ultimul cuvînt al 
gîndirii revoluționare a omenirii", 
și, în același timp, „va creea o per
manentă interacțiune" între „expe
riența trecutului" și „experiența 
prezentului". Cel ce, fie prin ipos
taza în care apare la un moment 
dat orice critic literar marxist-le- 
ninist, fie prin specializare științi
fică, profesează istoria literară, nu 
numai că nu e un evazionist, dar 
are a-și pune aceeași întrebare fun
damentală în legătură cu obiectul 
cercetării sale și cu cercetarea în
săși : care e aportul său efectiv în 
actualitatea ardentă și construc
tivă ?

Confuzia valorilor estetice e ade
sea o consecință a atitudinii de plo
conire în fața unuj roman care 
este ceva, într-adevăr, dar despre 
care trebuie să vedem clar ce este, 
ce spune și ce înseamnă pentru noi, 
ca luptători pe frontul ideologic al 
socialismului. Criteriul ineditului, 
al noului în artă e un 
tiv. Poate fj apreciat 
referirea la noul din 
ca un reflex secund

criteriu rela- 
numai prin 
viața însăși, 
al acestuia.
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se pripește să-l tămi::eze pe scrii
tor fără să-și amintească vorbele 
lui Lenin: „De ce să te prosternezi 
in fața a ceea ce este nou ca în fața 
unei divinități, de ce trebuie să i 
te supui numai pentru că «este 
nou» ? O asemenea atitudine este 
un non sens. Există în ea o mare 
doză de ipocrizie ți, desigur, o ad
mirație inconștientă față 
dominantă în domeniul 
apus".

Cu toții știm bine că
nu este „un scop în sine". Dar în 
practica discuțiilor și analizelor ne 

: . ; - ir. pragul etapei con
cludente a verificării cunoașterilor 
noastre prin raportarea la unicul 
criteriu obiectiv — acela al prac
ticii — adică la aprecierea forței 
sociale a fenomenului literar în dis
cuție, la judecarea efectelor lui.

Dificultatea provine din specifici
tatea eficienței artistice, ca și a 
oricărei eficiențe în domeniul con
științei sociale, a ideologiei. Rezul
tatele nu pot fi, aici, nici strict pla
nificate, nici strict calculate. Efi
ciența, aici e, pe de o parte, mai 
înceată, vizînd transformarea con
științei omului, formarea concepției 
lui despre lume și a eticii sale, în
tr-un proces prin difiniție infinit și 
chiar în fazele sale, îndelungat. Pe 
de altă parte această eficiență e 
de durată nelimitată, creînd o moș
tenire spirituală pentru generațiile 
succesive ale viitorului. Nu o dată 
o operă își evidențiază eficiența 
socială abia peste o generație u- 
mană și și-o menține de-aici încolo.

Nu putem expune panouri cu dia
grama rezultatelor efective ale 
creației artistice — bineînțeles. Dar 
putem spune că toate panourile cu

deile de dreptate și 
nedreptate, de bine și 
de rău constituie — 
n chip nemijlocit

— axele în jurul că
rora se rotesc lumi
le primelor medita
ții eminesciene (1870- 
1873). Romantismul lu- 
ciferic 

de
poetului 
revoltei, 
ordinea 
și rău : 

răzvrătirii, cu 
lor aspru, se risipesc însă 
unui sentiment al zădăr- 
golului, caracterizat și ex-

- -

este bintuit 
de voința de 
întemeiată 
valurile 
foșnetul 
în fața 
niciei și 
plicat convingător de Gherea. Con
tinuitatea acestei înfruntări interi
oare și a transformării ei în inten
sitate lirică definesc. încă din a- 
ceastă perioadă, structura dinamică 
a marelui poet. Eminescu este un 
inadaptat voluntar și absolut, refu
zul său de a adera la viața so
cială a vrem:; sale în care egois
mul fără scrupule, corupția, dezu
manizarea și tnjustiția brutală de
veneau norme și principii are ac
centele unei violențe vizionare, iar 
pesimismul său nu este niciodată 
amoral (bazat pe o negare sau pe 
o neîncredere în valorile etice), ci. 
dimpotrivă, rezultatul unei perma
nente confruntări a realităților cu 
aceste valori. Intr-un pesimism al 
inadaptăriL funcțiile critice, evaluă
rile negative, implicind însă punc
tele de referință pozitive, sînt pre
zente și active, sensul protestului e 
ușor de identificat. Pornind de la 
o astfel de constatare, putem sus
ține că pesimismul filozofic 
~c.hop< nhaueriin și-a exercitat in
fluența asupra lui Eminescu, deși 
pe o arie destul de întinsă, rare
ori în profunzime. In cultura deca
dentă a celei de a doua jumătăți 
a veacului trecut (epocă in care se 
manifestă o evidentă criză a va
lorilor care va însoți, mereu spo
rită. istoria suprastructurii capita
liste, pfnă In stadiul actual al lu-

■ r --- -- apare,
de cele mai mult ori, pe funda
mental unm scepticism obosit, de- 
rttaltzat. Imftotm. chiar la artiști 
mar: — să ne gindim, de pildă, 
la • amâne latură a personalității 
tas Vacaer — aproape o voluptate 
p pesatammtm. In absența unor 
smtome de valori stabile (o expli
cări*  găsim șl ia nereceptivitatea, 
ta wru « față de frămîntârile 
socaje xt_z de adfinri ale vremii), 
decadenta adeptă posturi și atitu- 

rintatare. se complac intr-o 
— - , • riamearii din
riad la riad dâperări în voia că
rora se lasă partatL nu fără o se
cretă sntatație de altfel. Așadar, 
pmamsmsui era semnul anarhiei, al 

*-*ț  ■ jdeal'^nloe
IXnaoa pe caee-o exprimă crea- 

etaneeesaaă e de cu totul altă 
facriră Ceea ce ne impresxinează. 

r-a < perie; lui Emmescu. 
arii spectacclul unei in
ii unes prăb-^ri. cît re- 

csneena șt torța de reger.erare pe 
care le ocvedește ac& food inițial, 
ae pexspecnae și rcotaîețe r-.tală. 
de 'STrierT s. coz-tate. atit de 
«aracnerisoe poecuha. ch ar și atunc 
e=d indccala £ eatreteră. end re
flectă ia wezss rexirstan» rowrtaf, 
rind pcs'aljta dispariției H cu- 
pr-^de.

nd la discuția asupra pri- 
poezii in care tonalitatea 

«ELnesetană e <Lstinctă, credem 
«nlă. pentru precizarea unor tră- 
sărari a ceea ce numeam ethosul 
poerriui. referirea la cîteva exem
pt impulsul polemic se manifestă 
de p» arum (.Junii corupți", 1869). 
Jiu mdt ne reține „Epigonii" (1370), 
sat:râ in cane se pot constata și 

nai^'ăți sentențioase, didac
tice. dar în care se presimte forța 
expresivă a marilor izbucniri de 
ma: tîrziu, lava aprinsă a impreca- 
ț.ilor din -Scrisori". Obiectul sati
rei îl reprezintă generația contem
poranilor dezabuzați ai poetului, 
dștigați de atitudinea unei indife- 

sînt și ale literaturii, 
și ale întregului front 
Căci, fără să poată fi 
acțiunea cărților 
viața și munca 

una din condițiile

se răs- 
lui. — 
pro gr e-

compo-

diagrama succeselor în industrie și 
în agricultură, în construcții și în 
proiectări, 
cum sînt 
ideologic, 
măsurată, 
fringe In 
constituie 
sului economic și social.

Literatura noastră e o 
nentă a culturii noastre noi, a cul
turii de care are nevoie revoluția 
și construcția socialistă în fiecare 
etapă a ei. Făurirea economică și 
socială a noii orînduiri, arătase 
Lenin în 1921, la cel de-al II-lea 
Congres general al comitetelor pen
tru educație politică, „este o artă 
foarte grea, care nu poate fi însu
șită fără o ridicare generală a ni
velului de cultură". Ideea leninistă 
fundamentală este că nu se poate 
dobîndi nici un progres economic 
și social fără dezvoltarea conti
nuă corespunzătoare a activității pe 
tărîm ideologic. De aceea, partidul 
revoluționar al clasei muncitoare, 
ca forță conducătoare a poporu
lui studiază neîncetat și rezolvă 
problemele educării omului nou în 
unitate indisolubilă cu sarcinile 
creării bazei tehnico-materiale a 
socialismului și desăvîrșirii relații
lor socialiste. Literatura noastră nu 
reflectă doar viața în transforma
re revoluționară; odată creată, ea 
devine o forță a acestei vieți — 
sau trebuie să devină. De aceea 
primele ej rezultate încep să se 
ivească, indirect, în capacitatea ei 
mobilizatoare, în acțiunea ei edu
cativă, neîntreruptă.

Pentru că eficiența valorilor spi
rituale constă, nu în menținerea lor 
exclusivă în domeniul culturii spi
rituale, unde desigur se exercită, 
ci în ultimă instanță prin încorpo- 

rente reci șt sterile — careia 1 se 
opun, printr-un procedeu de altfel 
clasic al genului, strălucitoarele ge
nerații anterioare, ale intelectuali
lor patrioți, animați de generoase 
idealuri. Ceea ce condamnă poetul 
e, in fond, lipsa unui sens, a unui 
țel — și dintre cei atinși de acest 
„mal du siecle" nu se exclude nici 
pe el : „Ce e cugetarea sacră..? 
Combinare măiestrită / Unor lu
cruri nexistente ; carte tristă și-n- 
cîlcită, / Ce mai mult o încifrează 
cel ce vrea a descifra. / Ce e poe
zia ? înger palid cu priviri cura
te, / Voluptos joc eu icoane și cu 
glasuri tremurate, ./ Strai de pur
pură și aur peste țărîna cea grea. / / 
Rămîneți dară cu bine, sînte firi 
vizionare, / Ce făceați valul să 
cînte, ce puneați steaua să zboa
re, / Ce creați o altă lume pe-astă 
lume de noroi : /• Noi reducem tot 
la pravul azi, în noi, 
nă, / 
sunet, 
praf... 
dînsa
însemnătate pentru definirea uni
versului de idei proprii tînărului 
Eminescu sînt însă postumele apar- 
ținînd aceleiași perioade. în tabloul 
dramatic „Andrei Mureșanu" (1871), 
compus la Viena, e expusă în sim
boluri monumentale. în raportări 
cosmice, o succintă filozofie a isto
riei din perspectiva pesimismului 
(Am cita cîteva observații pătrun
zătoare ale lui G. Călinescu, „Ope
ra lui Mihai Eminescu", vol. I — :

■ „Noi nu putem afirma despre Emi
nescu nici că este nici că nu este 
pesimist. Uneori aceleași soluțiuni 
îmbracă haina jubilației, alteori se 
tîrăsc îndoliate... Prezintă un de
osebit interes faptul că în poezie, 
pesimismul lui Eminescu este invers 
proporțional cu vîrsta"). Una din 
justificările filozofiei amare pe care 
o conține fragmentul în discuție o 
aflăm în încălcarea, pe planul isto
riei, a ideii de justiție socială :

„...Deschideți ochii voștri. 
Vedeți că sfînt

De cînd sînteți

Și pentru voi ?

și bine sînt numai 
pentru proști ?

în lume, a existat 
dreptate 

Dar greul voi nu
mai îl purtați, 

Voi v-ați hrănit dușmanii, i-ați 
apărat cu sînge, 

în loc de-a sparge capul năpîrcei 
sub picior, 

Voi ați crescut-o mare și astăzi 
vă zugrumă".

Răul fiind condiția victoriei în 
lupta pentru existență, rădăcina 
oricărei pi teri, revolta luciferică 
e pusă — la modul romantic — sub 
semnul voinței de bine. Satan, „ge
niu al desperării", e glorificat în
tr-o avalanșă de imagini cosmice, 
grandioase. în care marea e „dezră
dăcinată*  iar sistemele solare 
E proiectate în haos printr-un 
titanic: •

pot 
gest

căci.Acum pricep eu gîndu-ți. 
zvîrtolirea mării

Tră-ețte-acutr. în mine. Pricep gîn- 
diri rebele

Cînd a. zmucit infernul ca să-l 
arunci în stele. 

Dezrădăcinași marea ca s-o îm- 
proști în soare, 

Ai vrut s-arunci în caos sistemele 
solare —

Da! ai știut că-n ceruri, răul, ne
dreptul tronă,

Că secole nătînge l-adoră, 1-înco- 
ronă,

Știai c-așa cum este nu poate a 
fi bine !“

răzvrătirii demonice de- 
nou obiect de meditație 
de poezia „antumă", naiv 
și de un romantism cam 

1873 

Sensul 
vine din 
(in afară 
antitetică
exterior, „înger și demon' 
—, interesantă totuși pentru dezvă
luirea ipostazei sociale, de proletar,

rarea lor în valorile materiale de 
care are nevoie societatea.

Chiar din primele zile ale instau
rării Puterii sovietice, Lenin a a- 
cordat o deosebită atenție măsurilor 
menite să asigure folosirea litera
turii și a tuturor domeniilor culturii 
spirituale în interesul construirii 
socialismului. „înainte — spunea 
Lenin, încă în 1918, la cel de al 
III-lea Congres al Sovietelor, în
treaga inteligență, întregul geniu al 
omenirii crea numai pentru a a- 
sigura unora toate binefacerile teh
nicii și ale culturii și a lipsi pe 
ceilalți de lucrul cel mai necesar — 
cultura și progresul. Acum însă 
toate minunile tehnicii, toate cuce
ririle culturii vor deveni un bun al 
întregului popor..."

Cu cît, așa cum a arătat tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Congresul al III-lea al Partidului 
nostru, „în paginile cărților, în o- 
perele de artă, va pulsa din plin 
viața noastră, atît de bogată, cu 
faptele el mărețe, cu ideile ei no
bile, cu luptele ei victorioase", cu 
atît literatura noastră va deveni la 
rîndul ei un factor mobilizator al 
noilor fapte mărețe.

Această forță materială a litera
turii pe care o creăm și pe care o 
analizăm șl o apreciem, trebuie să 
ne fie 
noastre, 
în ele, 
nistă a

Sub steagul leninismului, să asi
gurăm Conferinței scriitorilor în 
primul rînd această eficiență, prin 
dezbateri care să urmărească pro
gresul literaturii noastre pe măsura 
funcției ei importante în desăvîrși- 
rea construcției socialiste.

mai prezentă în discuțiile 
dacă într-adevăr implicăm 
nedesmințit, premiza leni- 
eficienței ideologice.

Savin BRATU

demonului eminescian, ca în 
strofa: „Pe un pat sărac asudă 
într-o lungă agonie / Tînărul. O 
lampă-ntinde limb-avară și subți
re. / Sfîrîind în aer bolnav" etc.) 
în mitul liric postum intitulat „De
monism" (1872), splendidă mărturie 
a forței creatoare cu care era dă
ruit poetul de 22 de ani. Văzută 
din unghi terestru. „O raclă mare-i 
lumea. Stele-s cuie / Bătute-n ea 
și soarele-i fereastra / La temnița 
vieții". Dincolo, se întinde o altă 
lume, a luminii paradisiace și a 
„cîmpiilor albastre", „Unde în loc 
de aer e un aur, / Topit și trans
parent, mirositor / Și cald". Este 
sălașul unei divinități bătrîne, fi
gurată ca în naivele reprezentări 
religioase „cu barbă de ninsoare", 
cu o coroană „colțuroasă", „de ful
ger împietrit", care sclipește „săl
batec". Imaginile au o concreteță 
suavă: un înger „cîntă / Pe arfa 
sa și aerul roșește / De voluptatea 
cîntecului său". Lumina albă a lu
nii, așa cum cade ea în lumea noas
tră, o alcătuiesc, „țăndări du
ioase / Din cîntecul frumos" intonat 
de cetele serafice. în paralelismul 
simbolic, pămîntul este „cadavrul 
Cel negru de vechime și uscat" al 
unui Titan mort, care se răzvră
tise cîndva împotriva dumnezeului 
tiran. Aflăm și în această poezie 
o interpretare liberă. în sensul unui 
romantism axat pe ideea etică, a 
pesimismului schopenhauerian. în 
oamenii care mișună pe cadavrul 
metamorfozat geologic („Uscat... 
stors de dureri este adîncu-î / Și de 
dureri a devenit granit".) există por
niri mărețe, nobile. Acestea expri
mă, de fapt, nostalgia concordan
ței cu firescul, al cărui simt oa
menii l-au moștenit de la Titanul 
mort (pămîntul, natura), dar pe 
care nu-1 pot duce la împlinire :

„în van pămîntul mort ne-nspiră 
cîteodată

Din sîntul suc al stinsei sale viețe 
Gîndiri de-o nobilă, naltă răscoală : 
întoarcerea la fire și dreptate.
Noi nu-1 pricepem..“

Și nu-1 pricepem pentru că sîn- 
tem făcuți după asemănarea acelei 
divinități reprezentînd răul (adică 
oarba Voință schopenhaueriană), și 
care se definește, la Eminescu, prin 
egoism, dorință de putere și do
minație, dorință de unicitate. Elo
giul demonului răsculat, în numele 
firescului, e rostit cu melancolie. 
Titanul, care vrea să dea omului 
„consilii" cu „glasul naturii, / Ce-i 
glasul lui..., poartă cu el fatalitatea 
propriei sale înfrîngeri : 

„O, Demon, Demon ! Abia-acum 
pricep 

De ce-ai urcat adîncurile tale 
Contra-nălțimilor cerești...

Tu ai voit s-aduci dreptate-n lume: 
El e monarc și nu vrea a cunoaște 
Decît voința-și proprie și-aceea

Conferința pe tară
a scriitorilor

(Urmare din pag. 1)

publicului nou. Cum au arătat 
și numeroși cititori, în cadrul 
întâlnirilor cu scriitorii, condi
ția unei literaturi cu adevărat 
actuale este participarea acti
vă a oamenilor de literatură 
la viata poporului, cunoaște
rea muncii concrete a con
structorilor socialismului, în
țelegerea problemelor esenția
le ale economiei cît și a trans
formărilor din conștiința Cl
inului nou, a profilului său 
sufletesc.

Conferința pe tară a scrii
torilor are menirea de a dez
bate în spiritul unei înalte 
principialități problemele ac
tuale ale creației scriitoricești 
și de a indica sarcinile ce re
vin literaturii în viitorii ani.

Discuțiile se vor ocupa de
sigur de problemele literaturii 
legate de actualitate, subli
niind din nou datoria scriito
rilor 
mai 
viata 
riilor 
late de stiluri, scrise la un 
înalt nivel de măiestrie artis
tică. Aspectele de creație din 
domeniul compoziției și al lim- 
bei literaturii se vor bucura 
de o cercetare adîncită. Sar
cinile criticii literare în di
recția stimulării literaturii le
gate de actualitate, în afirma
rea unor noi talente, în clari
ficarea unor aspecte ale mun
cii de creafie — vor constitui 
fără îndoială o preocupare a 
participanfilor la Conferință. 
O îndatorire a criticii noastre 
literare, este ridicarea nivelu
lui ei teoretic, combaterea 
tendințelor apologetice, întă
rirea combativității partinice.

de a crea opere cit 
valoroase inspirate din 
uzinelor și a gospodă- 
colectioe, într-o dioersi-

Ne-am oprit mai îndelung asupra 
acestor poezii de tinerețe — des
tul de puțin cunoscute — pentru 
că ideile exprimate aici, într-o in
terpretare mitică adeseori întîlnită 
la poet, conțin unele din orientările 
fundamental eminesciene, reluate 
și în creația de mai tîrziu. Adept, 
la nivelul gîndirii teoretice, al unor 
concepții idealiste (Kant, Schopen
hauer), poetul nu s-a lăsat, de fapt, 
în opera sa, hipnotizat de precon
cepții sistematice. Substratul afec
tiv, sănătos, puternic, adînc legat 
de aspirațiile poporului, se impune 
în lirica eminesciană, dîndu-i re
zonanța și coloratura specifică, pre
cum și caracterul reprezentativ pen
tru împrejurările în care a apărut. 
Vibrația etică — factor de sensi
bilitate, dar reflectată și concep
tual — dragostea de natură, ne 
apar la Eminescu într-o dublă 
funcțiune: pe de o parte, în mă
sura în care tendința de a le re
aliza este barată social, ele consti
tuie o sursă de pesimism ; pe de 
altă parte însă, ca idealuri pozitive, 
ele declanșează resorturile încre
derii, ale participării, limitînd aria 
pesimismului și devenind — cum o 
constatăm în destule cazuri — prin
cipiul unei atitudini optimiste.

întorcîndu-ne la problema demo
nului eminescian, observăm prezen
ța lui și în opera mai tîrzie a poe-. 
tulul, în ipostazieri diferite, dar nu 
ca substanță. Căci și pe planul ere
sului — în „Luceafărul", în „Dalila" 
— demonul are setea purității și a 
dăruirii, respingînd cu inflexibili
tate pornirile pe care femeia le da
torează existenței ei într-o socie
tate coruptă (G. Călinescu afirma, 
și pe drept cuvînt, că misoginismul 
lui Eminescu este un misoginism 
social). Reamintim pasajul din „Da
lila" :

„Ea nici poate să-nțeleagă, că nu 
tu o vrei... că-n tine

E un demon ce-nsetează după dul
cile-! lumine,

C-acel demon plînge, rîde, nepu- 
tînd s-auză plînsu-și,

Că o vrea... spre-a se-nțelege în 
sfîrșit pe sine însuși".

împlinirea visului acestui demon 
ar însemna, de fapt, o comunicare 
cu întreaga fire, cu natura, obți
nerea echilibrului și armoniei, sim
bolizate de idealul clasic („Poate-ar 
învia în ochiu-i ochiul lumii cei 
antice").

Urmărind, în cîteva din dezvol
tările posibile, semnificațiile etho- 
sului eminescian, n-am făcut, de
sigur, decît să sugerăm existența 
acestei probleme, mult mai com
plexă în realitate și, după părerea 
noastră, deosebit de importantă, în 
sensul că o explicare contemporană 
a personalității eminesciene nu poa
te face abstracție de ea.

Matei CĂLINESCU

rAu devenit binecunoscute 
succesele noastre în îmbogăți
rea patrimoniului realismului 
socialist pe plan universal, 
contribuțiile pe tărîmul este
ticei și teoriei literare. Aces
tea impun criticilor și teoreti
cienilor noștri o prezentă mai 
activă în confruntările de o- 
pinii internaționale.

Conferința va aduce îmbu
nătățiri statutului Uniunii 
Scriitorilor potrivit cu cerin
țele activității literare în pe
rioada actuală. în cadrul 
Conferinței se vor alege noile 
organe de conducere, care au 
obligafia de a transpune in 
viață hotărîrile și măsurile a- 
doptate. Conferința pe țară se 
va preocupa de asemenea de 
îmbunătățirea stilului și a 
metodelor de muncă ale orga
nelor de conducere ale Uniunii 
Scriitorilor, filialelor, secțiilor 
de creație și publicațiilor li
terare.

Sîntem convinși că lucrările 
Conferinței se vor desfășura 
într-un spirit de principiali
tate și exigență, într-un cli
mat de muncă și de colegiali
tate, în vederea unei analize 
adînci a problemelor de crea
ție în lumina sarcinilor con
strucției socialiste, în lumina 
exigențelor crescînde ale oa
menilor muncii față de litera
tură. Să ne sporim 
pentru ridicarea 
ideologic și artistic 
lor literare, pentru 
rea principiilor realismului 
socialist în literatura noastră, 
pentru întărirea legăturii din
tre scriitori și oamenii muncii, 
constructori ai socialismului!

eforturile 
nivelului 
al opere- 

consolida-

GAZETA UTERAIA



ÎNSEMNĂRI

programe
ro gramul de sală este (cînd nu 
este trebuie să fie) o sinteză 
a spectacolului, prefața (seri- 
să !) a acestuia, factorul care 

leagă viribil textul de reprezenta
ția scenici, înlesnind spectatorului 
perceperea și înțelegerea valorilor operei 
dramatice, firește în trăsăturile esen
țiale, este un ghid sau o mici mono
grafie a spectacolului pînă la premieră, 
0 dezbatere literară care precede, com
pletează și explică dezbaterea de pe 
scenă. Este, în sfîrșit, o oglindi criticii 
a operei de artă sintetizată de teatru.

Exigența spectatorului de azi vizează 
nu numai spectacolul, dar și toate com
plementele acestuia, dintre care fn pri
mul rînd programul. Articolul sau cu
legerea de articole cuprinse aici trebuie 
privite ca avancronici dramatice și, ca 
atare, li se cere să răspundă acestui 
scop. Articolele din program sînt (cînd 
nu sînt, trebuie să fie) pagini de cri
tică literară, scrise cu mijloacele și 
competenfa corespunzătoare; iar and li 
se adaugă mărturii privind realizarea 
scenică, diverse documente sociale, po
litice și culturale explicative, aceasta 
nu vine decît în sprijinul spectatorului 
și al spectacolului. Dar să ne apropiem 
de obiectul concret al însemnărilor de 
fa/ă.

Programul la spectacolul „Cioctrlia’ 
(Teatrul „C. Nottara") cuprinde două 
articole interesante: primul despre au
torul piesei, Jean Anouilh, scris cu în
țelegere și căldură de artistul poporului 
George t'raca. al doilea, semnat de La- 
lelilin Lipatti, mai aproape de ceea ce 
am numi critica textului, este o trecere 
In revistă a principalelor lucrări drama
tice (de la Shakespeare la Anouilh) 
care au evocat chipul Ioanei d’Arc, cu 
insistentă analitică asupra lucrării lui 
Anouilh. încercarea de ordonare isto
rică și de caracterizare a etapelor dra
maturgiei închinate eroinei de la Dom- 
remy este binevenită, instructivă. Ajun- 
gînd însă la episodul Anouilh, V. Lipa
tti abandonează intenția caracterizării 
operei dramatice prin delimitare și sub
liniere a particularităților 
originalității 
unei 
piesei, 
aceste 
scriitor tradiționalist 
nici unul revoluționar ca 
maturgul francez a realizat în 
lia" (1955) 
creației sale de pînă acum11 (în treacăt 
fie spus, e îndoielnică legătura logică 
dintre prima și cea de-a doua parte a 
frazei citate), o astfel de analiză, spu
neam, obligă la o expunere, cit de su
mară, a specificului operei, a originali
tății ei. Ceea ce. din păcate, 11 lipsește 
articolului. însuși finalul deosebit și 
sugestiv al „Ciocîrliei" putea fi expli
cat mai mult decît prin citarea unei re
plici din piesă.

Cuvlntul regizorului este necesar și 
uneori interesant cînd exprimă viziunea 
pertonală în realizarea spectacolului 
Mircea Avram. însă. încearcă fn trei 
frate si ne convingă de faptul că piesa 
lui Anouilh pune probleme artistice pa
sionante și „serioase dificultăți*  fără 
a rosti nici o vorbă cu privire la con
cepția sa asupra spectacolului. Care 
este atunci utilitatea acestor declarații, 
dat fiind, între altele, că toată lumea 
e de acord cu privire la caracterul pa
sionant și dificultuos al problemelor 
puse de reprezentarea „Ciocîrliei" ?

Unele teatre rezolvă și mai simplist 
problema, să-i spunem pasionantă, a 
programului de sală. Astfel, spectaco
lul „Oameni și umbre" de la Teatrul 
Muncitoresc C.F R. e însofit de un pro
gram mult prea sumar pentru o lucrare 
originală. Mircea Alexaiidrescu, uutorul 
unicului articol din program, ne explică 
foarte convingător ce nu este piesa lui 
Ștefan Berciu, iar cînd sosește momentul 
fă spună ye este, rezultă chestiunea în
tr-un mod evaziv și laconic, enunțînd 
didactic tema și ideea lucrării. Oare 
fum privește exigentul cronicar drama
tic Mircea Alexandrescu superficialita
tea articolului din programul amintit ?

Un articol anonim din programul la 
spectacolul „Copiii soarelui" (Teatrul 
„Lucia Sturdza-Bulandra") dezvăluie cu 
justele ideea centrală a piesei lui Gorki. 
Articolul analizează cu pricepere poziția 
dramaturgului fală de intelectualul izo
lat de popor, fixind principalele coordo
nate ale criticii gorkiene la adresa ac
tivității spirituale lipsite de finalitate 
practică. Pentru că spectatorul va asista 
la o modalitate personală de reprezen
tare a piesei lui Gorki, nu era oare ive- 
cesară și o explicație regizorală, privind, 
tn mare, concepția punerii în scenă? Ob
servația este valabilă și pentru progra
mul spectacolului „De Pretore Vințen- 
zo“ (Teatrul Tineretului) în care o ex
punere de idei a regizorului ar fi su
plinit cu succes interviul nesemnat și 
nesemnificativ cu realizatorii spectaco
lului. interviu care debutează cam stra
niu pentru un teatru de dramă: „Bună 
seara, dragi spectatori Prin aceasta 
nu vrem să afirmăm însă că programul 
la „De Pretore Vincenzo' e, în ansam
blu, deficitar. Se distinge aici grija pen
tru o cuprindere cit mai largă a pro
blematicei social-artistice din piesa lui 
Eduardo de Filippo, cu referiri ilus
trative attt la specificul dramaturgiei 
sale dt și la condiția omului in socie
tatea capitalistă Articolul lui Florian 
Potra, intitulat „De Filippo și eroii sui" 
răspunde. în general, scopului propus 
și cerințelor unui articol de ținută cri
tică. Ar fi de reproșat însă o cutume 
unilateralitate in analiza dramaturgiei 
lui De Fi'.'.ppo, tn sensul escamotării 
acelor limite pe care viziunea realist 
critici le impune scriiloralui mai ales 
tind caută sohetia dramelor umane pre
zentate. S-.t, de asestenl, inabordabile 
formulări de tipul: „Toate aceste piese, 
fără excepție, au o trăsătură comună: 
reflectarea real-tti a sie-'u poporului. 
Și nu numai fiindcă ar:.„ .-r d'amatică 
se desfășoară la Napa.': a seal cu tea
mă fiindcă ni se dezici—e ft:ițele di
verse ale unei umanități care trăiește cu 
adevărat" (Oare reflectarea realistă a 
vieții poporului poate fi, chiar ei tn 
mică măsuri, condiționată de... des'&u- 
rarea acțiunii dramatice la Napoli ?) 
Supără și tonul familiar cu care criti
cul îl numește pe scriitor, tn diete rin- 
duri, pur și simplu Eduardo. (Cînd e 
vorba de „marele VFill" se mai trece cu 
vederea...). Articolul concentrat și la 
obiect al lui Jules Perahim are meritul 
de a explica, printr-o permanentă rapor
tare a realității sociale la realitatea in
terioară a personajelor, concepția sce
nografică a spectacolului.

Un program deosebit de interesant în
soțit de un «oi de „ediție specială*  a 
realizat Teatrul de Comedie cu prilejul 
premierei spectacolului „Svejk tn cel 
de-al doilea război mondial". Dar des
pre aceasta, cu alt prilej.

ip

specifice, a 
în favoarea 
nuanțate, a 
începe 
a 

Peguy, 
Brecht, (Ba- 

Ciocir- 
cea mai mare izbîndă n

„Ciocîrliei* , 
descrieri, e drept

O analiză care 
cuvinte: „Fără

ca

cu 
fi un 

dar

Dumitru SOLOMON

„DE PRETORE VINCENZO
de Eduardo de Filippo:

<1

Teatrul Tineretului

a
care îac «t «r» 
țreaeîrai't
> toirtt. ajo» 

sînt inaecmțau sasșaa^ ăe ar? *►-  
pundere. Respecta: exfee . t*  
altfel, cum am spus. 6ts-— Se
Sabina Mușatescu inlBțretn*  anr- 
vat pe Sidonia Preicria-L O ">•
țelegere a rolului ilustreazâ •:<- 1 
nei Zahariade-Demetriad in Marga 
Pretorian. Bine răspund, de aserxraa. 
sarcinilor impuse de rolurile lor, ac
torii ’Eugenia Bădulescu și Ai. Ac.
— respectiv locotenent Cristina \o:tș 
și locotenent Dan Olteanu.

O creație interesantă realizează Cor
nel Vulpe interpretîndu-1 pe Gică Fru
mosu, tinărul înzestrat cu un fond cin
stit, dar viciat de vitregia unor îm
prejurări care l-au făcut să alunece 
pe panta hoției. Dorința personajului 
de a redeveni om folositor este sensibil 
și cu căldură relevată de către actor 
în episoade de un comic de bună ca
litate, dublat de lirism.

Grupul spionilor își află prin jocul 
actorilor Corado Negreanu, Ștefan Bă
nică, Dana Comnea, Ion Aurel Atano- 
iescu, Titu Vedea, Ațarga Anghelescu 
o interpretare corespunzătoare, în sen
sul demascării hidoșeniei și descom
punerii morale specifice acestor ele
mente de la periferia vieții. Se remar
că, în mod deosebit, Corado Negreanu, 
care apare alternativ în rolurile unui 
prinț libidinos și ramolit, al unui pro
fesor umil, sau al șefului odioasei 
bande. Este demnă de subliniat au
tenticitatea cu care actorul face viabile 
cele trei ipostaze ale unuia și aceluiași 
personaj.

In sfîrșit, trebuie semnalat și efortul 
lui Ștefan Bănică (Marcel ~ \
de a se dezbăra de tendința spre șar
jă. care primejduia uneori 
calităților sale actoricești.

ȘI UMBRE“„OAMENInat pe Vincenzo nu apare cu deștulă 
forță decit pentru a-1 sancționa vio
lent. Din aceste pricini personajul se 
constituie în mare măsură ca Un 
caz interesant dar puțin concludent. 
Nereușita se explică, credem, și printr-o 
oarecare nepotrivire intre gravitatea 
problematicii pe care o implică un 
erou ca De Pretore și formula de tea
tru — mai ușoară, mai superficială
— pe care o cultivă autorul. Implica
țiile de critică socială există, dar ele 
se realizează mai cu seamă prin alte 
elemente ale teatrului decit prin pro
filul personajului discutat.

In spectacolul Teatrului Tineretului 
se cer observate mai întii totala sim
patie acordată eroului napolitan și 
tendința de a ingroșa sumara sub
stanță socială a textului. Regizorul 
Dinu Cernescu s-a străduit — și a iz
butit — să organizeze cit mai clar 
liniile imprecise, să depășească o 

anume amorfitate a textului. Efortul 
regizoral s-a îndreptat și .asupra erou
lui central, ai cărui profil suferea
— cum am arătat — de o insuficientă 
delimitare a ceea ce înseamnă victimă 
și vinovăție. Probabil că dificultatea 
conturării personajului în dubla sa 
ipostază cu elementele oferite de text 
l-a indemenat pe regizor și pe inter
pret (Florin Vasiliu ) să separe o 
singură fațetă a eroului, concepîndu-1 
exclusiv ca victimă. Florin Vasiliu a 
pus in lumină mai cu seamă candoa
rea lui De Pretore, nevinovăția lui 
siructuralâ. Contribuția scenografiei a 
«izat aceeași intenție: înlocuirea sta
tuetei alintului losif, indicată de au
tor. cu un colos plantat nu intr-un 
colț, ci in mijlocul scenei, a izbutit 
să sugereze prezența unei forțe domi
natoare de ordin religios, de natură 
să explice încrederea oarbă, mistifi
carea lui De Pretore. Finalul specta-

‘ jitii este cu totul concludent pen
tru conceperea personajului principal: 
Fngă cadavrul hii De Pretore. Ninuc- 
da ’ 
tic. 
te!
mai 
metodramatic se simțea și acolo.

Este adevărat că s-a realizat astfel 
o linie mai fermă a eroului. Credem 
insă că o apăsare pe replicile care ex
primă situarea conștientă a eroului 
ia mediul social și care-i circumscriu 
parfea de vină, o poziție mai lucidă 
a Ninucciei și evitarea melodramei 
ia Enal ar fi conturat mai complet 
profilul lui De Pretore in dualitatea 
M de victimă și de vinovat.

Magda Popovici înscrie cu roiul 
Ninuori-e: un debuî ce se cere consem
nat vădind siguranță a mișcării și 
simț al nuanțelor. Intenția regiei de 
a îmbogăți implicațiile critice, anti- 
netigioase ale piesei apare clar — și 
cu bune efecte comice — și in tenta 
realistă dată viziunii lui De Preiore 
asupra raiului. In genere sărace in 
substanță, partiturile celorlalți actori 
n-au putut prilejui interpretări deose
bite. Se cuvin remarcați lotuși M. To- 
mazoglu. care excelează și de data 
aceasta intr-un rol mic (Don Ciro) 
și A. Donos (sfintul Petru), care a 
marcat apăsat nota de vulgaritate cu 
totul hilară la un personaj celest.

Spectacolul se bucură de o. sceno
grafie interesantă — semnată de Pet 
rahim — vădind o fericită atitudine 
creatoare față de indicațiile textului, 
simplă, niciodată neutră in raport cu 
intenția regizorală, după cum am în
cercat să exemplificăm. Un cuvint de 
laudă pentru măiestria folosirii luminii, 
remarcabilă mai cu seamă în crearea 
sugestiei de vis, de imaginat, in ta
bloul agoniei lui De Pretore, cind iz
butește pe deplin să înlocuiască mu
zica pe care o pretindea autorul pen
tru această scenă.

Berciude Ștefanomedia cu titlul de mai 
sus este un denunț al 
automistificării rezulta
te din înțelegerea eronată 
a unui om asupra căi
lor de 
condiției 
Tinărul 
r;
aspirat 

o închipui

Îmbunătățire a 
sale sociale, 

napolitan să- 
care-și întemeiază 

ia spre o viață 
lă origine îlus- 

serios propria-i scornea- 
indemnat de coincidențe 
ajunge să creadă or

ia unei statui. este 
fără îndoială un om care se inșeală 
singur. Piesa este de fapt schițarea, 
fără investigare psiholog'că adincă, a 
acestui proces de automistificare. Faza 
inițială s-a petrecut mai denwlt și noi 
facem cunoștință 
închipuirea lui: 
de buzunare cu 
de convingerea 1 
ginea aristocratic 
existență imbelsu; 
să ajungă, orice 
convingere strimi 
detențiune de do 
va continua proit 
țiat" in legătură
i le-ar aduce patrona 
eroul primește neina 
Ceea ce un 
cludent peni 
a procesului 
tore începe 
o statuie ii 
ție efectivă, 
om obișnuit, cu b. 
legerea nesofistica 
în fața statuii sfim 
dește fervoare ret; 
trivă, și are carac 
ții. Cind insă i 
prilejul să jefulasc. 
în trecere. \ inceni 
sfintului. Nu 
dar admite, 
simț, ignorii 
afacerea s-a 
locul de a-și 
nic și in siguranță. Ultimele neiinișt 
ale conștiinței sini adonniie: sfintul
ii va scoate 
au atit de 
pot număra, 
alegere. Nu 
bogați și 
justițiară furtului 
fură și pe plăci 
rea de ouă. E 
e valoroasă și 
să profite de ea și să 
contractului: renovează 
prinde luminări. O săn;
deci, produsă intr-un rmme.Tl de dis
perare a eroului, a fost suficâerLă 
pentru a-i mistifica înțelegerea. De 
Pretore se înfundă progresiv pe acest 
drum, odată cu alte furturi izbutite, 
datorite după părerea lui proiecției 
sacre, de a cărei realitate nu se mai 
îndoiește de mult. Un ultim gest in
dică limita neverosimilă a încrederii 
oarbe in tutela statuii: eroul ia ser
vieta încărcată cu milioane a unui 
funcționar de bancă, „cu un aer de
zinvolt, dar și cu siguranța sfruntată, 
provenită după părerea lui din indis
cutabilul patronaj al sfîntuiui... Func
ționarul rămine înmărmurit, nu-i vine 
să-și creadă ochilor. De Pretore, me
reu surîzător, se îndepărtează". So
mat, rămine impasibil și-și continuă 
„mereu surizător" mersul fără grabă. 
Gestul nu mai înseamnă furt. Auto- 
mistificarea personajului a atins li
mita, contrazicind orice simț al rea
lului, și e sancționată brutal : Vin
cenzo e împușcat.

Preocuparea autorului pentru dezvă
luirea procesului înșelării de sine a 
personajului este urmărită insistent și 
explică și partea ultimă a lucrării, care

tnai bună pe 
tră, iluind in 
lă. sau care, 
rntimplătoare. 
bește in prote>

cii un ins stăpinit de 
Vincenzo e un hoț 
scrupulele înlăturate 

lui neclintită că ori- 
ă îi dă dreptul la o 
gală, la care trebuie 
im. Cu o asemenea 
bă. suportă senin o 
>i ani. după care iși 
esia inavuabilă. ,.lni- 

cu îotoase'e pe care 
«t unui sfint, 
izător ideea. 
iesă este con- 

ișurarea ca atare 
•înșelare. De Pre- 

șaiu « persifla ideea că 
poate asigura o protec- 
Reacționează deci ca un 

in simt și cu inte- 
tă. Monologul lui 
tutui losif nu dove- 
g'oasă. ba dimpo- 
:erul unei tranzac- 
se ivește, imediat 
ă o turistă engleză 
» vede aci „mina" 

cade in adorație m sîică.
abd'cind de la bunul 

nd i-kiecata limpede, că
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ex<

areîn cale doar pe 
multi bani inci: 
deci nu nui fura firi 
e aci • delimitare intre 

sărs &4
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L Proiecții 
insne decit 
ecle clauza 
itua. ii a- 
co»r*ci4enti

adăugată fără necesitate abso- 
Agonia lui De Pretore e prezi- 
de aceeași neînțelegere uluitoare 

El nu-și observă 
eroarea, continuă să ia

pare 
iută, 
dată 
a destinului său. 
nici acum 
drept reală tranzacția cu sfintul Io
sif, se închipuie mergind ta rai și re- 
vendicînd în numele ei un ioc mai 
bun după moarte. Discuția de aci este 
străină de orice misticism, paradisul 
este unul imaginat de erou, intr-o 
analogie naiv realistă cu terestrul. 
Dificultăți există, dar De Pretore 
ține cîștig de cauză, pentru că 
mișcă într-un univers creat de 
O ultimă intervenție a realului 
printr-un comisar de poluție care-1 
chestionează — va provoca șocul de
cisiv.

Privită in sine, soarta lui De Pre
tore Vincenzo are accentele dramei, 
erou] fiind o victimă a propriei sate 
erori de înțelegere. Fără să aibă sub
limități de caracter, Vincenzo este 
totuși un om capabil de iubire curată, 
de o candoare autentică, atribute ca
re-i atrag simpatia. Punctul de ple
care al rătăcirii sale — chiar dacă 
nesubliniat de autor — este dispera
rea mizeriei fără soluție. Sub raport 
moral, nu este un oribil, idealul lui 
are egoismul limitat al dezmoștenitu
lui individualist, cu toate accesele lui 
de grandomanie: vrea să se scuteas
că de „grija zilei de miine" pe sine 
și pe fata pe care o iubește. Din pers
pectiva mai largă a autorului — îm
părtășită de spectator —. personagii 
devine hilar prin neaderența lui spo
rită la realitate și își primește blamul 
meritat pentru că ignoră totuși eu 
bună știință alte căi de îmbunătățire 
a vieții. In aspirația sa spre mai 
bine. Vincenzo se delimitează conș
tient de cei care cred că o viață mai 
bună e posibilă numai cu ajutorul 
comuniștilor, adică prin luptă orga
nizată. Ceea ce izbește ia acest per
sonaj este îngustimea sufocantă a 
orizontului. Concepindu-l foarte inte
resant De Fiiippo nu-și conturează 
pe deplin eroul. Sint indicate premi- 
zele individuale, biografice ale înțe
legerii sale false, dar rănvn cu totul 
nesaFsfăcătoore determinările mai 
larg sociale Nu se realizează sufineat 
dialectica raporturilor personajutai cu 
realitatea. Prezența Ntaucclei este site

sens. prin ea schi- 
practic realistă, 
vieții- Mitudinile 

un reper pentru 
in aberație a lui 

indră- 
adacă și

ob-
se 
el.

CO.

r imează acuzator și melodrama- 
susținută de ecouri: „Nu se poa- 

se poate!“. Textul se încheia 
sobru, cu toate că un ușor aer

Teatrul Muncitoresc C«F«R«

oua piesă cu care Ște
fan Berciu se prezintă 
în fața spectatorilor a- 
testă consecvența preo
cupărilor tînărului dra
maturg în direcția cul
tivării unui gen mai 
puțin abordat de litera
tura noastră în ulti
mii ani. Este vorba

de așa-numitul gen „polițist" discre
ditat pe planul artei literare total as
tăzi în occident, unde formula defi
nește o infectă maculatură avînd în 
mod deliberat menirea să otrăvească 
și să întunece conștiința cititorilor.

Reabilitat și restructurat în esență, 
genul literaturii de aventuri, cărpia 
i se încorporează firesc și lucrările 
de inspirație sau factură așa-numită 
„polițistă1*, fiindcă termenul a intrat 
astfel în circulație, a renăscut în ca
drul realismului socialist, căpătînd 
trăsături noi, superioare, în sensul va
lorilor morale, educative, pe care are 
datoria să le afirme și să le promo
veze cu mijloace evident specifice, la 
o înaltă ținută artistică.

Revenind la piesa „Oameni și um
bre" â cărei premieră a avut loc re
cent, trebuie să relevăm străduința au
torului de a conduce acțiunea în așa fel 
ir.cit, fără să se neglijeze cerințele spe
cifice formC-i adoptate, pe primul 
plan să se afle, în permanență, acele 
elemente care imprimă conflictului o 
certă valoare educativă.

Acțiunea piesei luminează eforturile, 
iscusința, curajul și spiritul de ab
negație cu care organele de securita
te iși fac datoria, dejucînd planurile 
mirșave aie unei bande de spioni, alcă
tuită din cei mai înrăiți dușmani ai 
poporului nostru și ai cuceririlor lui 
revoluționare.

In generai, se poate spune că dina- 
■i structura specifice acțiunii ge- 
abordat iși află din partea dra-

ȘTEFAN BANI CĂ 
(Marcel Bondea)

declarativ — deși ideile pe care

Bondea),

afirmarea

Dinu SĂRARU

gm utilă in acest 
{iodu-se inîelejșerea 
plină de bun simț a 
\î nuce iei iermesză 
măszwarea înaintării 
De Preiore. dar prezenu feiei 
gostite nu e <Je naiură să 
reacțiile necesare.

Gt desțv-e ceielilse persotaje. ele 
apar ca elemente de iigtfație m dra
ma propr u-ilsă. \i impresia că aulo- 
rul iși ismă-e-sfe in mod prea exclu
siv eroul, că se amuză pe seama lui. 
oierindu-i multă simpatie și pierzînd 
din vedere incărcălura ideologică cu 
care l-a investiL Conform viziunii au
torului. De Pretore ar urma să fie în
truchiparea acelei categorii de oa
meni care, îndreptățiți în aspirația 
lor spre o viață mai bună, înțeleg 
îals drumul spre cucerirea ei. Acțio
nând de unul singur, prin indiferent 
ce mijloace, cu o perspectivă indi
vidualistă, un astfel de om se de
gradează moral și eșuează inevitabil. 
O atare semnificație există în piesă, 
dar ea e incertă. De Filippo nu sub
liniază unde sfirșește victima și unde 
începe vinovăția. Urmărindu-și prea 
in sine personajul, autorul se conta
minează de ingustknea de perspectivă 
a acestuia, ratînd în mare măsură 
caracterul reprezentativ al erouiui. 
Protestul lui De Pretore poate fi nu
mai dedus și e firav, eroul apare și 
acționează ințr-un mediu aproape neu
tru. Realitatea socială care I-a gene-

ton . .
le exprimă sînt prețioase.

Mesajul optimist al piesei — rezul
tat al evoluției acțiunii care dă spec
tatorilor satitsfacția de a aplauda în 
persoana eroilor pozitivi pe apărătorii 
liniștii și cuceririlor socialiste ale 
poporului nostru — a fost cu fantezie re
gizorală pus în lumină de către Geta 
Vlad, semnatara direcției de scenă. în 
general, se poate spune că textul a 
avut de cîștigat din modul cum a fost 
valorificat de regie, preocupată în a- 
ceeași măsură de o plastică portretiza
re a personajelor cît și de realizarea 
unei dinamici interioare, avînd darul 
să suscite permanent atenția spectato
rilor. Concepția regizorală, judicioasă, 
inspirată, s-a răsfrint, firesc, și asu
pra realizării decorului (datorat San
dei Mușatescu) venind să sublinieze 
creator ideile piesei.

Bine îndrumată de regie, echipa de 
actori care dă viață spectacolului se 

•cură. pe bună dreptate, de aprecie- 
a publicului fn rolul colonelului Bo- 
anu, Iulian Necșulescu pune în lu

mină, pe rind, sobrietatea, intransigen
ța, căldura umană, ascuțimea de spi-
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SABINA MUȘATESCU

(Sidonia Pretorian)

Desene de SILVAN

(Urmare din pag. 1)

CORNEL VULPE 
(Cică Frumosul)

G. GANĂ

N
prin

sal- 
pro- 
care

umal ruine. Moloz, tone de 
loz. Case cărora abia le 
deslușești contururile. Și

cinci nopți

Scenă din speclacolul „De Pretore Vincenzo*.

maturgului un răspuns care ne îndrep
tățește să constatăm creșterea eviden
tă a mijloacelor artistice de care dis
punea autorul la prima sa piesă.

Astfel spectatorului îi este rezervată 
surpriza finală care, odată cu dezno- 
dămintul acțiunii, respectiv al cerce
tărilor întreprinse în direcția descope
ririi și prinderii spionilor, îi relevă și 
identitatea reală a unor personaje care, 
prin opoziție cu chipul josnic al tră
dătorilor, se bucură de simpatia sălii. 
Este vorba de tinerii ofițeri locotenent 
Cristina Voitiș și locotenent Dan Oltea- 
nu. Alături de cei doi ofițeri, în prim 
plan, apare personalitatea luminoasă a 
colonelului Marius Bozianu, însărcinat 
cu misiunea de a-i prinde pe spioni, a- 
poi chijDUÎ Sidoniei Pretorian.

Trebuie făcută, însă, precizarea că 
aceste personaje sînt abia schițate, au
torul lipsindu-Ie de greutatea pe care, 
în mod firesc, ar fi trebuit să o aibă 
în acțiune .prezența lor fiind destul de 
firavă. Nici scenele în care apar aces
te personaje, și mă refer îndeosebi la 
colonelul Bozianu și la Sidonia Preto
rian, nu le oferă prea multe posibili
tăți în sensul dezvăluirii în adîncime 
a caracterului lor. Sînt scene prin ex
celență expozitive, pentru că și modul 
cum a fost concepută acțiunea con
duce la aceasta.

Un personaj pitoresc, cu trăsături 
vii (Gică Frumosu), pălește simțitor 
iu momentul melodramatic al confe
siunii eroului cu privire la dragosfca 
lui. De o anume facilitate și de o anu- 

a me doză de didacticism se face vinovat 
și finalul, care lasă și impresia de 
confecționat. Din clipa cînd apare in 
scenă Marga Pretorian, schimbul de 

replici dintre ea și Bozianu are un

dăugînd cu fiecare replică date noi cu 
privire la profilul lor moral unic, ne
confundabil.
_„Conu Leonida față cu reacțiunea" 

rămîne un model nealterat al comediei 
într-un act, în care dialogul întreprinde 
o întinsă investigație a caracterelor 
celor doi eroi, descriind clar conflictul 
și rostind cu limpezime sentința. Intr-o 
altă epocă, Camil Petrescu ne-a lăsat 
în „Act venețian" un alt prototip ar
tistic al speciei dramaticului scurt, de 
data asta pe claviatura gravă. Și aci 
termenii dramei sînt fermi, neexciuzînd 
zbuciumul sufletesc al Altei, caracteri
zată _ unitar tocmai prin indecizie, prin 
labilitatea sa interioară. Incercind să 
suplimenteze apoi acest act (deosebit 
tocmai prin avariția sa artistică) Ca
mil Petrescu a adăugat un act de ple
care și altul final, scrise inteligent, dar 
exterioare sucului dramei. Intre aceste 
două coperți Încărcate cu un 
abundent, „Actul venețian" a 
însă independent și exemplar 
tunjimea sa dramatică.

Tendința recentă de a „dezvolta" 
piese scrise într-un act, în construcții 
de mai multe acte crescute prin a- 
dăugiri, ar avea 
ma experienței 
care, căpătînd 
siune — două
loc să se amplifice, s-a aflat diminuat 
prin contrazicerea în adaosuri a sensu
rilor sale prime. După c primă expe
riență în acest sens, cu rezultate lite
rare discutabile („Marele fluviu iși 
adună apele"), Teatrul Tineretului reia 
prccădeul cu tratarea în trei acte a 
unei piese scurte merituoase, „Povestea 
cu șorțurile schimbate" de Constanța 
Bratu. Stăruința în această direcție 
pare să pornească, de asemeni, de la 
desconsiderarea piesei intr-un act, so

verbiaj 
rămas 
în ro-

de învățat de pe ur- 
„Actului venețian" 

— în ultima ver- 
acte în plus, în

cotită doar ca embrion al unor produc
ții „majore". Dar superioritatea artis
tică a dramelor nu se măsoară cu cifra 
actelor și tablourilor. Se poate cita in 
acest sens emoționantul act al lui Du
mitru Radu Popescu („Carmen, cei pa
tru soldați și căpitanul") bucată tea
trală de o neobișnuită concentrare, evi
dențiind în limba literaturii patru si
luete de oameni simpli, memorabile

O altă eroare posibilă, generată de 
același dispreț _ pentru piesa scurtă, 
se vădește în miza minoră a conflicte
lor, în caracterul derizoriu al ciocniri
lor dintre personaje. Deși nu este fă
cută pentru a cuprinde în limitele sale 
ample transformări in conștiință, ac
tul singur poate și trebuie să conțină 
oameni adevărați, descoperiți în situații 
dramatice extreme, situații proprii vie
ții noastre contemporane în care se 
construiește o societate fundamental 
nouă. Bineînțeles, ca și în sectorul pie
selor cu multe acte nu trebuie negli
jată preocuparea pentru vodevilul 
sprinten, pentru pieseta ocazională 
scrisă cu spirit și grație. Dar alături 
de acestea (printre care numărăm 
cîteva lucrări izbutite de Teofil Bușecan, 
Victor Bîrlădeanu etc.) se fac așteptate 
comediile și dramele într-un act care 
să umple spațiul rezervat in dramatur
gie rachetelor cu o singură treaptă 
purtînd la bord oameni puternic și vii. 
Succesele pe această linie ale unor au
tori dramatici tineri (Al. Mirodan, D. 
Dorian) alături de lucrările unor scrii
tori aparținind altor generații sînt, bi
neînțeles, neîndestulătoare. Intr-un sin
gur act pot să încapă visurile cele 
mai îndrăznețe, cuvintele cele mai grăi
toare, imaginile cele mai autentice. In 
climatul supremei concizii artistice, 
sublimul dramatic se degajă amplu și 
familiar.

V. MINDRA

unii

mo
ntai 

deo
dată un ostas sovietic descoperă 
in acest peisaj dezolant al rui

nelor orașului Dresda, un copii rătăcit. 
Intîlnirea este simbolică. Viitorul po
porului german începe să se Întreză
rească din primele clipe ale eliberării 
de fascism. Eliberatorii sprijină pașii 
incă nesiguri ai copilului. Această meta
foră cinematografică, care servește ca 
introducere ]a filmul „Cinei zile și cinei 
nopți" (coproducție a studiourilor din 
U.B.S.S. și K.D.G.), concentrează în cî
teva imagini ceea ce ne va fi arătat pe 
larg ulterior.

Pe acest fond, în care scenariștii și 
rezizorul (Lev Arnștam) prezintă tipuri 
variate, există in prim-plan un conflict, 
căutarea celor peste 2000 tablouri ale 
celebrului muzeu din Dresda ascunse de 
naziști. Ostași și ofițeri sovietici care 
au înfruntat greutățile frontului, luptă 
acum pentru a-1 salva Pe Rembrandt, 
Tizian sau Cranach. „Madona" lui Ra
ton*.  de altfel excelent filmată după o 
copie valoroasă, este găsită: lingă ta
blou sînt postate două santinele. Prin
tre automate răsare chipul frumos și pur 
al unei femei cu un copil în brațe. Si 
unu] din personajele filmului, un pluto
nier sovietic, mărturisește că această fe
meie ti amintește de mamele si soțiile 
luptătorilor «ovfeuci lăsate acasă. Elogiu 
pentru Rafiei mai valoros decit zeci de 
tomuri savante ! si pentru că vorbim de 
filmarea tablourile: merită amintită sec
vența in care, pe măsură ce e sters pra
ful depus pe tablou, apare celebrul au
toportret al lui Rembrandt împreună cu 
Saskia. In semiobscuritatea camerei 
parcă pătrunde un val de lumină ema
nat d? figurile vesele ale pictorului si 
soției sale.

Asemenea comorj de artă puteau fi 
pierdute daca nu interveueau ia timp

autoritățile sovietice (faptul, după cum 
se știe, este autentic) care primesc spri
jinul populației și in primul rînd al an
tifasciștilor din rindul cărora se des
prinde figura comunistului Bauer. In cele 
„cinci zile și cinci nopți" au fost desco
perite ascunzătorile. Tablourile sînt 
vate. Filmul se Încheie simbolic cu 
lecția figurii vesele a copilului pe 
l-am inttlnit în primele imagini.

Conflictul este pus în evidentă 
modul de comportare al personajelor, 
prin sinuozitatea unor reacții umane. 
Această modalitate dă naștere uneori 
la rezolvări interesante, cîteva amintite 
și mai sus. Alteori însă, lipsa de adîn- 
cire a caracterelor personajelor se re
simte mai ales prin prezența unul co
mentator care, nu știm de ce, ne explică 
tot ce vedem pe ecran, probabil pentru 
a completa prin cuvinte ceea ce nu 
spune Întotdeauna imaginea. Aceasta 
duce și la o audiție dificilă a bandei so
nore, căci comentatorul vorbește în ger
mană dublind acele personaje care vor
besc limba rusă.

Trebuie remarcată imaginea îngrijită 
care folosește cu gust posibilitățile cu
lorii în reproducerea tablourilor creind 
un cadru coloristie adecvat. De asemeni, 
mișcarea firească a actorilor, cu toate 
că provin din două școli artistice dife
rite, este un merit al regizorului.

Partitura muzicală a filmului poartă o 
semnătura ilustră, Șostakovici, Cred că 
ar merita analiza unui muzicolog, date 
fiind calitățile ei evidente. Din punct de 
vedere cinematografic muzica lui Șosta
kovici este Un exemplu de concordantă 
intre vizual și auditiv. (Desigur că a- 
ceasto nu este singura posibilitate pen
tru muzica de film). Nici un moment 
imaginea nu este „înecată- în muzică, 
iar fraza muzicală nu servește doar a- 
companierii imaginii ei li subliniază 
ideea. De aceea „nu auzi muzica, de 
altfel deosebit de discretă, ci o simți

CINEMRTDBRUFIG
In contradicție cu spiritul invenția și 

umorul care fac farmecul filmului, pelicula 
suferă, pe alocuri de un sentimentalism si
ropos, desuet. Reîntâlnim aci un anume 
gust pentru dulcegărie existent și în alte 
producții hollyivoodiene prezentate la noi

/ f?,“ -Șapte mirese pentru șapte
— filme altminteri nu lipsite de 

calități.

Mihail LUPU

intr-un tot cu 
buie subliniat 
prezenta oriei 
citeva din a 
kovicl a in(el 
ginit. Desigur 
mtă un gen 
kovioi print 
alături de n 
mut) 
bază 
fiim) 
stru

sugerfan ca ..Cinci zile și cinci nopți", 
veritabil document despre, o bătălie pen
tru salvarea frumosului, să fie piogramat 
împreuna cu «curte metraje dedicate 
creațiilor de artă plastici, de exemplu, 
dintre cele mai recente „Secretul unui 
tablou" sau „Goya si timpul său” (ul
timul proiectat, inexplicabil, doar o sin
gură sâptămtnă la cinematograful „Tim
puri aoi“).

Salt spre glorie

Sergiu BRAND

Tom degețelul
T

rantpu» p« ecran de Leditlas Fo 
der (ictneritti și George Pal (re
gilor fi producător) batmul a 
păstrat recuzita genului : cadrul 
de ois al pădurii, zina care apare 
fi dispare miraculos guoernind cu gratie 

și blindefe treburile lumești, abundența în- 
timplărilor năstrușnice etc. Dar realizatorii 
au vrut mai mult dectt o banală adaptare 
a unei vechi pooești. Feeria se întîlneștt 
în film cu burlescul, elementele conoenfio 
nale au fost amplificate uneori pină la 
grotesc, trucajele sînt utilizate abil. Sintem 
departe de ironia sarcastică a lui Kurt 
iloffmtnn din „Hanul din Spessart”, To
tuși — in ciuda compoziției oarecum hi 
bride — om degețelul" e, incontestabil 
un film amuzant, care nu-i farmecă doar 
pe micii spectatori.

Decorurile — mlaștina neagră, piața lîr- 
gului, castelul unde se refugiază hoții — 
nu urmăresc cu tot dinadinsul să dea ilu
zia realității; dimpotrivă, placajul, mu.ca- 
vaua, cvtonul vopsit concur/ cu nostimă

ostentație la confecționarea p, platou a 
ambianței basmului Dragostea lut Woody 
pentru imateriala lini a pădurilor e tra
tată foarte pimintește, cu tachinăritle, re
proșurile și suspinele sentimentale inevita
bile Cuplul hoților — cu aerul lor „enig
matic" ei ochiadele „fioroase" — e ridicu
lizai sub/ire. Iar in ce-l privește pe Tom, 
cu toate că e cil un deget de mic, fiecare 
discută cu el de la egal la egal...

In prima dimineață petrecută de laimn 
sul erou liliputan al fraților Grimm tn casa 
tăietorului de lemne, juciriile ii sărbito 
resc cu exuberantă, Intr-o originală cas
cadă de muzică, dans și veselie. Suifinut 
de ritmuri moderne. Tom se dezlănțuie tn 
acrobații îndrăznețe cu mingi, cuburi, pen 
sute, creioane șt o eftrteazi. Fiecare jucă
rie participă la această desfășurare de 
vervă. Este, categoric, cel mai reușit epi
sod al filmului, unind umorul cu jocul 
sclipitor al fanteziei coregrafilor și anima- 
lorilor,

IE xistă o hună tradijie a cinema
tografiei și anume aceea de a 
reînvia pe ecran figurile proemi
nente ale artei sau științei. Ca 
atare, pagini de antologie din isto

ria culturii sîut traduse îu imagini. A
face biografii ale diverselor personalități 
prin intermediul filmului este o întreprin
dere temerară și autorii au de înfruntat 
dificultăți numeroase. Problemele abordate 
impun necontenit rezolvări inedite. Insă ce 
se poate remarca — in acest sens — in ci
nematografia occidentală ? De multe ori 
producțiile care se . încadrează într-o ase
menea categorie. înclină spre utilizarea unor 
formule stereotipe. Spre exemplu, filmele 
despre Verdi, Mascagni, Schubert sau Ca- 
russo — aparținind unor studiouri dife
rite — duc la concluzia că similitudinile — 
atît conceptuale cît și compoziționale — re
zultă din rețete prestabilite. Fabulația, în 
aceste filme, era impregnată de melodrama- 
tism supărător.; efecte ieftine stînjeneau 
dinamica interioară. Recenta producție a 
studiourilor spaniole „Salt spre glorie" deși 
are unele note originale nu face totuși 
„saltul" spre eliberarea de șabloanele a- 
mintite. Autorii scenariști Vincente Escriva, 
Manuel Pombo Angula (regizor : Leon Kli- 
marsky) păstrează „corectitudinea" genu
lui. Investigarea vieții savantului medic 
Santiago Ramon y Caral se desfășoară pe 
secțiuni cîteodată asamblate defectuos. Tra
tarea e săracă, pedalînd cu ostentație pe 
firea extravagantă, ciudată, a omu'ui de 
știință absorbit de cercetări. Repetările a- 
ceiuiași motiv devin banale, obosesc prin 
platitudine. Actorul Adolfo Marsilacli are 
meritul de a accentua nuanțele variind ex
presia.

Aparatul se apropie și se depărtează me
reu de microscopul savantului. Autorii sub- 
ijiniază însă în mod rigid framîntarile crea
toare ale lui .Cajal. După o îndelungată 
strădanie, savantul constată într-o noapte 
că a obținut rezultatul mult așteptat. Zîm- 
betul senin — provocat de satisfacția mun» 
cți îin.plinite —- îi luminează chipul obo
sit. Fără îndoiai’ă urmează să intervină 
convenția, altfel rețeta ar fi contrazisă. Ia 
aceeași clipă, fetița lui Santiago Cajal — 
suferindă — trebuie să se stingă din viață 
în pătuțul aflat alături de masa unde lucra 
tatăl ei. Și ca moare, într-adevăr, iar sa
vantul —- înfiorat de bucuria succesului — 
trăiește imediat durerea cumpi’ită a pier
derii copilului (Verdi și Mascagni au 
aparut — in filmele respective — în situații 
identice). Autorii încearcă și o retrospec
tivă a copilăriei medicului, propunîndu-și 
să evidențieze istețimea, ingeniozitatea vii
torului savant (băiatul organizează jo
curi năstrușnice, părinții îl trimit ucenic 
la o cizmărie, acolo el imaginează a’.te 
modeluri de ghete, are curiozitatea de a 
afla mereu lucruri noi). Iși va găsi destul 
de dificil tovarășa de viață, luptă cu 
timiditatea lui excesiva (speculată invers de 
autori) și de lipsa de înța’egere a partene
relor. Atmosfera e reconstituită prin nu
meroase detalii arhitectonice și vestimen
tare, dar Cajal — laureatul Premiului No
bel pe 1906 pentru medicină — apare cam 
desprins de cadrul epocii. Dintre actori e 
apreciabil în primul rînd - interpretul 
principal A. Marsilach. Muzica lui Maj- 
tequi servește uneori ca un scop în sine, 
fără o adecvare permanentă la contÎDut.

Mihai BOTEZ



Pier Paolo
Pasolini 
și filmul 
„Cerșetorul'
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Augrăvește®mi
îngerași negri
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Poporul francez 
va bara drumul fascismului

Nu e mult de cînd Pier Paolo 
PasoHni, . cunosfcutul poet și 
romancier italian, a realizat, 
întiiul său film „L’acpattone" 

(Cerșetorul), care s-a bucurat de 
o bună primire la ultimul Festival 
de la Veneția. încă de atunci, o. parte 
din presa burgheză*  italiană, și in pri
mul rina cea catp'.îcă, a inițiat o cam
panie de defăimare a lui Pasolini per
sonal și a f .murai său. Faptul nu în
semna ac.ceva decit preludiul organi
zat ai ■ a'c măsuri guvernamentale; 
filmul „Cerșetorul" a fost îhtr-adevâr 
interzis de cenzura catolică, sub pre
texte ipocrite, dar în realitate pentru 
simplu! mofiv că Pasolini este unul 
din partizanii hiptei pentru o' nouă 
cultură în Italia.

De a-ieri. și cele două romane 
pe care Pasolini le-a scris pină acum 
„Ragazz: di vita*  (Băieți de viață) 
și „L'na vita violenta" (O viață vio
lentă) au constituit 
obiectul unor acțiuni 
din urmă retrase, în 
intelectualității și a 
r zaf i :tai'ene. Printre martorii apă
rării, la primul pomes, înscenat roma- 

Bs ef de viață", au figurat Giu
seppe L-z Carlo Bo și alți re- 
prezer*a"t : de seamă ai mișcării li

Oh, lume! negresa Juana 
păți un necaz tare rău ! 
Micuțul ei pui a murit, 
da, domnule, zău !...

I
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la apariția lor, 
judiciare, în cele 
urma protestelor 

numeroase orga-

V-ai, vai, frățioare de suflet, 
ce zdravăn era micul negru! 
La cearcăne eu nu luam seama, 
la oase dînd buzna prin piele ; 
așa cum slăbea mereu mama, 
și pruncul slăbea și slăbea, 
așa-mi semăna-n toate cele, 
slăbea cum slăbea mama lui... 
Și-așa a murit micul pui.
O, aibă-l Prea Sfîntul în pază, 
acuma-i sub aripa lui 
și cine s-ar duce să-l vază, 
în cer l-ar găsi, îngeraș.

— N-ai grijă, cumătră, oezi bine, 
nu-s îngerii negri ca tine.

1I

e o bucată de vreme. 
Franța este bintuită de 
teroriști, care lucrează 
sub egida asa lisei 
O.A.S. (organizația ar
mată secretă). Șeful de
clarat al organizației 
este generalul Salan, 
comandantul puciului
militar recent din Alge

ria și fostul susținător al generalului 
c'e Gaulle, cu ocazia impunerii lui la 
putere, în mai-iunie 1958. Modul obiș
nuit in care „lucrează activiștii orga
nizației extremiste de dreapta poate 
fi redus la două tipuri de acte: in Al
geria, mai ales, circular ea grupurilor 
de „commando” in automobile, cu îm
pușcarea „la țintă*  a adversarilor po
litici sau, pur și simplu, a pașnicilor 
indigeni, care circulă pe străzi, și a- 
tentatele cu bombe, in ineărcătiai în
velite in materiale plastice (charge 
de plastic), manevrate de către plasd- 
quers. Bravii anonimi, care au grija 
uneori să lase numai „sigla” orga
nizației, precum ca să se știe, operea
ză după metode precaute de asigura
re a surprizei și a irnpaaitățS. lovind in 
case și in oameni fără apărare Zilnic se 
înregistrează in metropoă și in Alge
ria zeci de cazuri, de obicei stereotipe.

de asemenea acte „vitejești*.  in care 
poliția intervine totdeauna prea tirziu. 
numai ca să constate, ca in Cara
binierii lui Offenbach. Guvernul fran
cez și îndeosebi ministerul de in
terne cu organele lui menite să asi
gure liniștea și avutul cetățenilor, 
nu lipsesc a inregistra cu conști
inciozitate statistică numărul de case 
sărite in aer, in prezența sau in lipsa 
persoanelor vizate, precum și a victi
melor — morii și răniți, din ziua res
pectivă. In viața publică a Franței 
este ca un fel de comunicat zilnic al 
războiului cu dușmanul nevăzut, care 
infestează climatul vieții publice cu o 
atmosferă de neliniște permanentă. Co
municat care se adaugă zilnic, firește 
la acela al războiului din Al
geria, ca un dublet indispensabil! La 
atita se reduce activitatea guvernului 
„de autoritate” al generalului de Gaulle, 
care și-a asumat de mai bine de trei 
ani și jumătate misiunea de a pacifica 
pe de o parte Algeria, iar pe de alta 
de a pune capăt luptelor politice „fra
tricide” din trecut

L'n întins aparat polițienesc este me
reu întreținut in stare de alarmă, chip 
și seamă ca să se pună capăt „odaia 
pentru totdeauna*,  metodelor anarhi
ce in pnrândă contradicție cu ins-

jiEw pul „Partidul Comunist 
sarthe; reprezintă o forță măreață"

„Nu stat comunist, 4ar =*  stas: 
legat In nxxl orgaruc de ei*  — a 
declarat cunoscutul scriitor fran
cez Jean Paul Sartre, actxvtse pe 
t*xlm  obștesc. ta convorbirea pe 
care a avut-o cu corespcndeEt— 
ziarului Italian „Avartti*.

„Pentru noi, — a SP-S Sartre tn 
continuare. - există In prezent o 
singura problema: problema fron
tului unit Împotriva fascismului 
și a lut De Gaulle, problema uni
tății torțelor de sting, ta lupta 
pentru pace In Algeria. M2 inte
resează înainte de toate realiza
rea unității de acțiune st eSoecța 
politică. Dar despre ce tei dt efi
ciența mai poate fi vorba, dară 
se va ignora Partidul Comunist 
care reprezintă o măreață torță, 
fără de care uniune» de stingă 
este condamnata la paralizie*.

Sartre este de părere c*  ..după 
De Gaulle, chiar dacă va fi »

ținură țaca — ta Franța
se P't-ane s*s*s  ’ =. regitr taacis-.- 
Jenu-u . bcu_ pe pra—v - a 
cert—«£.—<*£  aerate de 
l epră, de Szi zataea trețe. Ia a- 
csst scop ace rece vară unitatea 
tacțelur ae srtaga Asa dar. ce 
că perera- fi 3, Gafita va s*-a-  
bul pacea (ta Algeria, sau aceasta 
o v> tace poporsL ori dacă In 
cele em arta*  pacea aceas-_a nu 
-.a fi ir '.tl ~tea noastră 
se afli perspeen-r» unei riocsnn

•.ru -ia as poate fi vorba de 
taumreerea la cea be • patra re-

- - . - -rt-zc care a
aUpta: la ptepczl e fastis——*.

la t-erere-e Same a declarat 
ci are o tocreeare prudnada ®

care .Lese ta
«radă pemt a-s proclam,a soll- 

r~e» Ia s algerterui”.

tituțiile republicane cărora guvernul 
se declară atît de devotat. \u se știe 
insă din ce pricină atentatele reușesc 
mereu, in fiecare zi alte apartamente 
sau clădiri publice sînt avariate, alți 
algerieni șl demorrați sint impușcați, 
cu toată intensificarea măsurilor de 
pază. Atentatul săvirșit recent împo
triva președintelui de Gaulle ar fi 
putut determina, in siirșiL o mai eficace 
vinătoare pentru depistarea și desfiin
țarea scandaloasei organizații teroriste, 
dacă intr-adevăr politica guvernului 
francez și-ar propune pacificarea ță
rii tulburată de acțiunile ei criminale. 
Au trecut insă citeva luni de la neizbu
titul atentaL in acest interval s-au 
perpetrat, cum spun francezii, sute 
și mii de atentate, zilnic se anunță 
noi și noi măsuri pentru stăvilirea 
activităților nefaste ale fasciștilor din 
O.A.S., dar rezultatele acestor măsuri 
rămin de aceeași desăvirșită nulitate.

Forțele polițienești se dovedesc insă 
active atunci cînd acționează împotri
va forțelor democratice. Lucrul acesta 
s-a văzut cu ocazia manifestației pu
blice de stingă, de la 19 decembrie a 
anului trecut inițiată la Paris tocmai 
in semn de protest impotriva acțiunilor 
O A S. Autoritățile au arătat cu a- 
ceastă ocazie că pot cînd vor. 
să mobilizeze forte polițienești prisosi- 
toare. Este drept insă că aceste forțe 
*■ fost mobili zile împotriva măririi 
Rocu tare care preconiza reintrarea in 
ordinea juridică a lumrBor. pacifica
rea vieți publice franceze. stăvilirea 
anartoei și a teroare:. Cind. așa dar. 
poporul irar»cez manifestă pașnic pen
tru legalitate, se găsesc impresionante 
mijloace polițienești de represiune, 
gata să pună in acțiune măciucile 
plumbuite și alte scule, mai conton
dente, ca să elibereze căile de circu
lație. Masele polițienești sint oricind 
gata cînd e vorba să inăbușe afir
marea principiilor democrate, care 
stau incă, măcar principial, la baza 
edificiului social și politic al națiu
nii franceze.

O.A.S. se substituie organelor publi
ce și ale justiției: ea reglează drep
tul la viață și la moarte al cetățe
nilor francezi, indiferent de culoa
re. ea difuzează știri reale sau fan
teziste. făcute să mărească haosul 
vieții politice, iar pină la urmă, dacă 
va mai fi îngăduită, ea poate chiar 
dispune de armata și de justiția țării, 
prin intimidare și corupere.

Singura forță capabilă să înfrunte 
puterea ocultă a acestei organiza
ții teroriste rămîne clasa muncitoare 
franceză și partidul ei, P.C.F., care 
cheamă Ia luptă poporul pentru restau
rarea ordinei republicane impotriva pe
ricolului fascist. Poporul francez va 
bara drumul dușmanilor omului.

terare acîaa’e din Italia.
-ervj acordat ziarului 

„Paese-Sera” Ia sfirșitul lunii septem
brie. ducă succesul de public înregis
trat de : .Cerșetorul", Pasolini
semnala ccms'ntu! organizat prin 
tresă t-evetea :-'erz-'cerea sama- 
volnică a — u J său. El adresa ga
zetarilor detractori, următoarele cu
vinte: „Trebu’e să fiu sincer și să 
recunosc că această rea-credință pre
concepută. deve- ’ă regulă de viață 
pentru ei, inti provoacă o adincă în
grijorare. Nu asta e lumea în care 
se poate trăi. Cum să conviețuiești 
zi de zi cu acești oameni, care nu-și
doresc altă moda ;'.a*e  de viață decit 
aceea de a fi sclavi ?*

Tu, pictor de sfinți și altare, 
tu, pictor în piept fără țară, 
ce uiți, cînd dai sfinții-n culoare, 
de neamul tău negru, sărman, 
ce uiți, zugrăvind la Fecioare, 
ce uiți, îngerași zugrăvind, 
ce uiți totdeauna. în draci 
și-un înger mai negru să faci ; 
tu fiu din pămîntu-mi străvechi, 
zugrav cu penelul străin, 
ce umbli pe căile vechi, 
bătute de pictori unchieși, 
hai, fă, printre-atîți îngerași, 
pe care-i înșiri ca o salbă, 
un înger să fie și negru 
chiar dacă Fecioara e albă!~ 
Dar nu-i nici un pictor să facă 
vreun înger de-al neamului meu ! 
Aș vrea niște îngeri la joacă 
și negri și blonzi, laolaltă, 
n-ajung numai îngeri de neam 
pe-a cerului meu boltă-naltă.
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Poate 70 de piese au fost pro 
aentate la concursul organizat de 
Teatrul tinărulul spectator din 
Leningrad. Medicul N. I. Tatarskl 
a obținut premiul II pentru piesa 
„Razele Încăpățînate*  în cane 
ate prezentată activitatea tineri
lor grădinari din nordul țării. 
..insula locuita*  se intitulează 
piesa scrisa de L. C. Karoblșcev» 
fost*  educatoare de internat, că
reia 1 s-a decernat premiul HL 
Ambele piese au fost incluse » 
repertoriul teatrului.

La Leningrad funcționează a- 
proape 3d de cenacluri și cercuri 
literare de proză, poezie, drama
turgie, literatură de copii, tra
duceri, satir*  și umor. Recent, p*  
Ifogă filiala editurii „scriitorul 
sovietic", * fo« Înființat un nou 
cenaclu ai tinerilor poeți la car*  
participă aproape 20 de persoane. 
Activitatea cenaclului este con
dus*  de poeții B- Llhanev șl Vș 
Seiner.

’î-ii.-.-.t i ', r

Franța
Vn mare centru de falsificare a 

operelor de artă a fost descoperit 
recent la Paris. Răufăcătorii *u  
mărturisit e*  în -„atelierele- lor 
*u fost contrafăcute numeroase 
tablpun care ulterior au fost Pus*  
ta comerț. Printre falsuri se nu
măr*  șl citer*  copil după operele 
pictorului contemporan Bernard 
Buffet.

R. D. G.
Studenții africani care urmeazA 

cursurile universității „Kan Marx*  
dta Leipzig. <u ținut st cinsteasc*  
memoria lui Patrice Lumumba, 
dezvelind un bust închinat amin
tiri) marelui patriot oongolez asa
sinat anul trecut de uneltele colo 
nlaltste. Bustul a fost ridicat ca 
sprijinul autorităților local*.

S. L\ A.

„Komunlst" nr. 12 dta 1SS1 preztarl 
lub semnătura lui M. Penkta o pătrun
zătoare analiză a politicii promovau de 
către burghezia imperialistă față de 
arta.

..Estetica reacționară burgheză - ac
centuează autorul — sociologia și filozo
fia. sint astăzi îndreptate (In pofida mul
titudinii de școli, curente si nuanțe ine
rente acestora) ta scopul unic al luptei 
Împotriva socialismului și materialismu
lui Istoric*.  Dat fiind că burghezia este 
conștientă de rolul presei, cinematogra
fului, televiziunii, a artei ta general, ea 
„năzuiește să supună creația artistică 
Ideologiei sale... ta scopul apărării sis
temului capitalist”. Pentru a-1 îndepărta 
pe artiști de la oglindirea contradicțiilor 
sociale, burghezia favorizează retrage
rea acestora In „lumea strimtă a irațio
nalului și psihanalizei, a erotismului si 
misticismului*.

In continuarea articolului său, M. Pen
kin remarcă „răspîndlrea filozofiei pe
simismului el disperării, predica inuti
lității șl lipsei de sens a existenței”, care 
constituie variantele modeme ale volun
tarismului și subiectivismului, doctrine 
reacționare răspîndlte la sfirșitul seco
lului XIX. Aceeași evoluție a cunoscut-o 
arta și estetica burgheză, evoluție pre
văzută încă de Gorki în cunoscutul său

ttae moCerre „Nerrcza generală para
lizează serzn.->erne e sdr.-xîulul” sene Șerban CIOCULESCU

..Dar ta nltlsH ani. encttauă autorul 
artâcoiuim <tta Kc=zur.ăsz- »-a evidențiat 
și o ait*  testta=^_. aceea de a trans
forma arta tatr-o armă de inptă a unul 
anticomunism acerr*.  Acest punct de ve
dere U wțjHU awawilr fi Jacq.es Ma
ritale. dnd prneariă superientatea so
cietății „democrapes =ers.:=ae” bazată pe 
princip:; refig^oase. Burghezia reacționa
ră întărește alianța eu cienra'.ign-X. edi- 
tind in acest scop broșuri ca „Teologia 
și Literatura modera* ”, aparpnlnd lui A. 
Wilder. Teologul amencan lansează o 
chemare către artiști de a reni ta sinul 
bisericii cato-lce ..pentru a-i cânta F 
a-1 găsi pe Dumnezeu*.

Burghezia reacficnar*  tr-capatifi*  de a 
afirma idei sau ideai.n generoase, trece 
la fascism ta domenlfie pcutiml. ideolo
giei Și artei. Asemeneâ tendmte ultra- 
reacționare. precizează iL Per.am. „isi 
găsesc expresia s ta opere literare 
ca romanul antlsovletic ,„A;uti-ne să 
trăim. Kordula*  al scriitornui vest-ger- 
man A. Krieger. Eroul principal al a- 
cestel opere-manlfest ,.se inspMndnt**  ta 
fața eventualității coexistenței pașnice cu

articol „Paul Verlaine si decadenții”, m 
cele ce urmează autorul articolului ana
lizează trăsăturile modernismului deca
dent.

preclzînd că modernismul a constituit 
întotdeauna un fenomen eterogen, criti
cul sovietic remarcă ..pesimismul șl dis
perarea ca trăsături distinctive ale sale”. 
Literatul american R. Lewis afirmă de 
pildă (in cartea sa „Șmecherul stint1) 
că „literatura secolului XX a început 
sub semnul morții“-„ Același autor ame
rican precizează existența a două gene
rații de scriitori ; din prima ar face 
parte James Joyce, Marcel Proust, Tho
mas Mann, iar din cea de a doua — Ig- 
nazio Silone. A. Camus. W. Faulkner, G. 
Green, A. Malraux. Deosebirea dintre a- 
ceste generații, constă după R. Lewis în 
soluțiile propuse in scopul evadării din 
domnia „senzației morțU"- (Pe cînd pri
mii o găsesc in artă, ceilalți vor nega 
însuși sensul vieții).

Existențialismul contemporan, de pil
dă. găsește cauza răului în știința mo
dernă eare-1 descompune atît pe om. cît 
și lumea inconjurătoare, în elemente 
componente, scrie M. Penkin. „De aceea 
existența umană rezidă în eternul con
flict dintre viață și moarte". Americanul 
Norman Maier numește existențialismul 
i,o culme*  a concepțiilor politice șl este-

U.R.S.S.; dar visează; în schimb; Ivirea 
unul nou ftihrer. „Militarismul, spiritul 
proslăvirii supermenllor, crima, sînt ex
tinse șl prin miliardele de comicsuri a- 
merlcane", opera patronată de marile 
trusturi editoriale. Pînă șl William Dou
glas, om politic american, de loc progre
sist, este silit să recunoască faptul că 
în S.U.A. „televiziunea este totalmente 
degradată, slujind inoculării unor gus
turi sub orice nlvdl".

Ideologii imperialismului nu-i prigo
nesc numai pe exponenții realismului 
socialist, afirmă criticul sovietic in con
tinuare, ci șl pe artiștii realiști care re
flectă limitat adevărul despre realitatea 
capitalismului. Pe această linie se în
scrie interzicerea filmului spaniol „VI- 
ridiana*.  exilul scriitorilor Râul Roa 
Vastos și Elvia Romero din Paraguai, 
condamnarea la închisoare a argenti
nienilor Alfredo Varella șl Hector R. 
Agostl.

Tendința cea mal înaintata a artei este 
reprezentată de realismul socialist ; ar
tiștii săi constituie avangarda artei pro
gresiste universale... .,Ș1 de oricite 
măsuri represive ar uza reacțlunea im
perialistă - încheie criticul sovietic - 
ea nu poate opri ofensiva artei progre
siste democratice Si socialiste*.

Romancierul afrmase totuși întreaga 
sa încredere în v:itor și in arta sa. 
proclamind hotărirea de a se dedica 
în continuare, slmu tan, cinematogra
fiei și romanului El anunța începutul 
lucrărilor în vederea realizării unui 
nou film din viața .nroletariatului în 
zdrențe*  din suburbiî'e Romei ca și 
.Cerșetorj " :n care protagoniști sint 
Anna Magnant si un tinăr. „desco
perit in stradă*.  Etiore Carofalo. care 
urma să interore-teze un rol înfățișind 
propria sa viată. Noul film al lui 
Pasoiim se va intitula ..Mama Roma*.

Atît .Cerșetorul*  cii și .Mama 
Rxm* urmăresc — inglobisu arta de 
P«< și de romancier a lui Pasolini 
— o puternică denunțare a condițiilor 
sordide, exasperante de trai dintr-o 
mare parte a Italiei, condiții care pri- 
mejduiesc structura morală și fizică 
a tineretului italian.

Atacînd atît romanele cît și filmele 
sale, cercurile retrograde italiene nu 
pot frîna dezvoltarea personalității 
creatoare a lui Pasolini — scriitor 
și autor de filme. Acest domeniu du
blu este văzut de scriitor intr-o sin
teză organică. „Voi transpune sce
nariile filmelor mele — spune el — 
în povestiri, în opere de sine stă
tătoare".

Prin experiența pe care o face, Pa
solini și-a îmbogățit mijloacele sale 
de creator angajat Cazul său, ca și 
al altora, atestă în adevăr faptul că 
cinematografia deschide scriitorului un 
cîmp extrem de fertil cu rezultate de
osebit de importante. Pier Paole Pa
solini se încadrează în frontul luptei 
pentru o nouă cultură, către care se 
îndreaptă în mod firesc scriitorul.

De este vreun pictor de sfinți, 
de este vreun pictor de ceruri, 
un cer al pămîntului meu 
să facă, -n culorile noastre, 
deși poate-i vine mai greu, 

cer cu tot felul de astre, 
în Seri gingași sidefii, 
alb îngeraș diafan, 
înger roșcat, indian, 
alți îngerași tuciurii,
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scrisorilor Iul Wait 
Primele doua volum*  
au 
*ni

91 apărui euprln*  
din viața poetului

«me*  book re- 
îectura scris*,  or

un 
cu 
cu 
cu 
cu . _ .
ce-ar merge din mango mîncînd, 
cerești mahalale bătînd...

Te țtiu unde ești, de găsit, 
de-aș trece al cerului prag, 
acolo-n tării te-aș afla, 
tu înger de diavol, smolit, 
seraf dulce, pururea drag!

8-a început publicarea unei e« 
tUții complete in 14 volume « o- 
perelor si 
Whitman, 
d*  scrisori 
sînd S3 de 
(1842—1873).

ț.New York 
view*  seri*  ca 
constituie o mar*  desfătare) ut« 
trueft i,toate «int foarte simple »1 
umane*.  Poetului li plăcea si 
descrie in scrisori tot ce vedeai 
întîlnlrile si relațiile sale cu oas 
menii, convorbirii*  (t echlmburf- 
1*  de păreri avuta cu el.

Un mare loc ocupa scrisorile 
din. timpul războiului de «eceslu- 
n*.  Multe scrisori din aceasta n«- 
rioada au mal fost publicate sepa
rat in volumul Intitulat t.Walt 
Whitman despre războiul civil» 
alcătuit de poetul Lowenfels.

8tot foarte rar*  acrișorii*  
perioada 1W0-W5, dud *>*  
turizat planul ttFirelor de
bă*.  Aceasta a fost perioada: 
acrie recenzentul saptamlnaJulul,' 
cind Whitman car*  părea contem
poranilor doar un ziarist oarecare 
se pregătea sa devin*  unul din
tre cei mai man poeți al seoolus 
lui al XlX-Ie*.

dig 
ma
lar-

Pămîntul de știi să-l pictezi, 
la fel zugrăvește-ți și cerul; 
un soare pe albi rumenind, 
un soare pe negri sleind, 
să-l prinzi zugrăvindu-i misterul, 
în veci limpezit să rămînă 
că de-aia-ți stă, cald, la-ndemînă...

Nu-i nici o biserică-n drum, 
nu-i nici o biserică-n sat 
vreun înger cu chipul de fum 
năuntru să fie lăsat!
Și-atunci unde merg, unde oare 
toți îngerii neamului meu, 
șoimi mici din Guaribe, de sus, 
și din Barlovento-aripioare; 
nu știți unde oare s-au dus ?..t

Zugrav, ce pămîntu-ți pictezi, 
la fel zugrăvește-ți și cerul, 
cînd dai îngerașii-n culoare, 
să-ți ții în popor gîndul viu, 
și fă, printre-atîți îngerași 
alături de-un înger bălai, 
alături de cel arămiu, 
pe care-i înșiri ca-ntr-o salbă, 
un înger să fie și negru 
chiar dacă Fecioara e albă!...

In romînește de GEO DUMITRESCU

Filmul francez pe drumul realismului
SiptimloAlul oLettres franțaises" a orga

nizat de curind o discuție asupra orientării 
filmului francez, întrunind pe cîțiva din
tre cei mai cuaoscuți tineri regizori de 
film ai .noului val“: Henri Colpi, care a 
obținut medalia de aur a Festivalului de 
la Cannes, Re*nai?  (Leul de aur, la Vene
ția). Gatti 'premiat al Festivalului de la 
Moscova i și Agnes Varda. Condusă de 
Georges SadonL discuția este interesantă 
nu numai pria tendința generală a grupului 
celor patru regirori și p ne te ni de a se opu
ne unui «til închistat intr-o veche formulă 
după care film tn?eamnâ exclusiv imagine 
și un limbaj simplist, pueril, ci mai ales 
situarea îndrăzneață ln mijlocul realității 
contemporane. Nn este Iitimplător pentru 
evoluția acestor tioeri cineaști că ei au 
pornit să creeze mai tatii „documentare-. 
Din acuzația de .documentariști" ce li s-a 
adus chiar și in ceea ce privește realizări
le lor cu caracter de film artistic, ei iși 
fac o glorie. .Documentarul, spune Armând 
Gatti, e căutarea unui context. El devine 
un complement foarte important cind în
cepe ficțiunea*.  loți, așadar, se declară 
legați de documentar și, mai aes. de ceea 
ce ei numesc .documentarul literar*  După 
părerea lor însă, filmul apelează La lite
ratură ca și la artele plastice saa muzică 
în măsura iD care subiectul o reclamă. 
..Cinematograful, spune Gătii, nu este nu
mai imagine, el este tot ceea ce înseamnă 
expresivitatea sa, tot ceea ce ajută la do
vedirea adevărului celor ce vor să arate*.  
„Atunci cînd se încearcă a se spune că 
cinematograful este literatură, teatru sau 
altceva, continuă el, toate acestea mi -e 
par glume ale unor persoane care nu au 
de spus mare lucru*.  „Aceste glume tră
dează uneori o auumită ticăloșie a spiri
tului. Foarte adesea astfel de reproșuri du 
vizează decit filmele care ies din cărările 
bătătorite ale filmului*.

Tot mai insistentă revine, în cursul aces
tei discuții ideea filmului angajat, a unui 
film militant, care slujește poporului, oglin
dind preocupările, dramele și aspirațiile 
epocii noastre.

Cînd Georges Sadoul amintește de no in
terviu al lui A. Resnais în care acesta din 
urmă, întrebat de ce a'timul său film nu 
mai are un pronunțat caracter militant,

Ii
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(ca „Guernica" sau .Hiroșima") răspunde 
printr-o metaforă In care el te compară
cu țăranii bretoni din care se trage «i 
care seamănă și flori si cartofi. .Vom 
trage concluzia, «pune Sadoul, că, dacă 
înțeleg bine metafora, cartoful înseamnă 
un cinematograf util omului, iar florile 
ceva util omului într-alt fel". Replica lai 
Armand Gatti pare să situeze și mai pre
cis sensul metaforei. El amintește de o 
frază a lui Ilya Ehrenburr care l-« im
presionat puternic. .Era asalut de ziariști, 
la Lyon, și atunci el a spus această frază 
P® eu 0 Ri®esc admirabilă: Cînd, în
U.R.S.S., un măr înflorește, acesta e un 
fapt politic".

Trebuie subciniate, pentru orientarea 
„noului film francez" observațiile lui A. 
Gatti, cu privire la procesai pe care-1 ur
mează creația unui fum: .Nu -oncep cine
matograful decit ca pasiune în ceea ce 
privește forma și mijloacele de expresie ți 
ca luptă la ceea ce privește eonținotui.
Nedreptatea socială, rasismul, indiferenta,' 
sînt realități care mă zguduie prea mult
ea să le pot uita In momentul cind fac
an film*.  Și continuă: .Această luptă, așa
cum o concep ea, se dă pentru a elibera 
omtkl de cîteva Infirmități, dintre care cea 
mai teribili eau conformismul".

si cartofi. 
Sadoul, d

R, P. Bulgaria
Săptăminaiui i.Llteraturen front» 

consemnează cea de-a 40-a come
morare de la moartea scriitoarei 
Vela Blagoeva, lnițiatoarea miș
cării feminine comuniste din Bul
gari*.  un mare rol ln formația ei 
literară l-au avut tntîlnlrlle cu 
1 S- Turghenlev. „E3 se interesa 
in mod deosebit - scrie Blagoeva 
In amintirile sale. - de literatura 
și limba noastră. Printre altele, 
Iv»n Sergheevici ml-a comunicat 
că Insarov nu este un personaj 
imaginar • erou) romanului „In 
ajun*  este unui din bulgarii pe 
care t-a cunoscut la Moscova si 
l-a descris așa «>ra a fost, făr*  
a-1 idealiza seu înfrumuseța cituri 
de puțin. Ivan Sergheevici m-a, 
intrebaț dacă noi mal avem multi 
•rol de felul acest*...*

Vela Blagoeva a tradus In limba 
bulgară romanul ..Părinți și copii*.  
Cu acest prilej I. S. Turghenlev 
i-e scris t „Sper c*  traducerea 
dvs, va fi prețuită de coitipatriotli 
dvs. șl va constitui o verigă în le
găturile care trebuie să se statd- 
lească Intre Bulgaria a noi*.  ,,

Italia
Literatura clasică rusă si lite

ratura sovietică se bucura de o 
tot mai mare apreciere fa rindul 
cititorilor italieni. De curind, trei 
mari adlturi din Rom, au scos 
de Sub tipar o seri*  de opere ori- 
ginsl*  si de studii asupra litera
turii sovietice 81 ruse. Volumele 
cuprind printre altele o culeger*  
intitulat*  .Tineri poeți *ovieticl ”i 
prezentlnd t>*  cei mai reprezenta
tivi poeți al noii generații, roma
nul „Pădure, rusă- de Leonid 
Leonov m un studiu asupra lui 
Do*to*vsla  șl * operei sal*.

PREZENȚE ROMÎNEȘTÎ
Revtata fEvropș Lctterșrin”, «U- 

tei*  dt Comunitate» europeană a 
șenitoiilor, a publicat in numărul 
li Oio luna noiembrie 1461 cftev» 
articole •«nnate do oameni de (1- 
ter*  din R.P.R. Aștfal revista tșw- 
reail dooȘ articole despre Sadoveann 
semnate da Mlhal Benlno și Paul 
Georgescu.

Revista „Europa Letterarla*  pobS- 
c*  de asemeni rXspuu,urile scriito
rilor G. Cilioescu, M. Breslavu, M. 
Bănos Iu o ancheta organizata în . 
rtndutile scriitorilor europeni pe 
tema .Fascismul vechi și nou*  
OSP'": ■' ■

Piese ;,Ziariștii” de AL Mirodan 
se ailâ in curs de repetiție ia 
Teatrul Tînearetului din Sofia, în 
direcția de seen 4 a regizorului 
romta Ion Cojar Premiera va a- 
vea loc în primele zile ale lunii 
februarie. , .
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